
لفاظیهایترامپبیپاسخنمیماند
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری با اهالی رسانه گفت: تهدیدات ترامپ چیزی جز بازار 
گرمی برای فروش تسلیحات آمریکا نیست و با وجود مشکالت داخلی آمریکا، این کشور دیگر نمی تواند 
کالنتر منطقه و جهان باشد. محسن رضایی در این جلسه در پاسخ به این سوال که  آیا دستور ترامپ برای 
آمادگی نیروهای نظامی خود در قبال ایران، می تواند تهدیدی برای ما باشد، گفت: متأسفانه دولت ترامپ 

صفحه۳تحت تأثیر آل سعود و نتانیاهو وارد چالش بدون دلیل و منطقی با ما شده است ...
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سیلیقاضی
بهصورترئیسجمهور!

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:

اگردشمندستازپاخطاکند
موشکهایمابرسرآنهافرومیآید

سردار سرتیپ پاســدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه برگزاری مرحله اصلی رزمایش 
»مدافعان حریم والیت« تهدید ایران توســط برخی مقامات آمریکایی را یاوه گویی بیش ندانست و تصریح کرد: با 
شناختی که از توان نیروهای مسلح و خودمان داریم با اطمینان اعالم می کنم که تهدید خارجی برعلیه نظام اسالمی 
ما کارساز نیســت. وی با تأکید بر اینکه روند تقویت قدرت ما بیش از 37 سال است که تداوم دارد، گفت: ما بر قدرت 
الیزال الهی تکیه داریم در حالی که آمریکایی ها اتکا به تجهیزات و قدرت مادی دارند و در این شرایط هر اتفاقی رقم 

صفحه۳صفحه۳صفحه۳بخورد به طور قطع ما پیروز میدان خواهیم بود. فرمانده نیروی هوافضای سپاه با تأکید بر اینکه ... صفحه۴

ماجرایی که با شکایت دادستان ایالت واشنگتن 
آغاز شده بود، در نهایت به زیان دولت ترامپ 
و فرمــان اجرایی وی برای ممنوعیت ســفر 
مهاجران به آمریکا تمام شــد. قاضی فدرال 
جیمز روبارت روز گذشته  حکم خود را بر علیه 
وکالی دولت ترامپ صادر کرد تا به این ترتیب 

صفحه2فرمان منع ورود  ...

مجتبی نظری وکیل مدافع سازمان 
تامین اجتماعی از ارجاع بخشی از 

پرونده مرتضوی ...

مسعود پزشکیان در مورد احتمال 
کاندیداتوری اش در انتخابات آینده 

گفت ...

قدرتعلی حشــمتیان رئیس جبهه 
مســتقلین و اعتدالگرایان با اشاره 

به برنامه این جبهه ...

احتمال تجدید 
نظر در حکم 

شالق مرتضوی

برای 
کاندیداشدن 

تحت فشارم

روحانی و مطهری 
نامزدهای جبهه 

مستقلین

جانشین 
آیت اهلل

صفحه۳

اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام امروز به ریاست آیت اهلل موحدی 

کرمانی برگزار شد و ایشان در این جلسه 
در خصوص آیت اهلل هاشمی گفت: هاشمی 

مغزی متفکر و انقالبی ای شجاع بود
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تهدیدها برای ترساندن 
سرمایه گذاران خارجی 

است
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه کشورهای غربی 
هم نتایج تهدید ملت ایران و هم نتایج تعامل با این 
ملت را تجربه کرده اند، گفت: اگر با ملت ایران با 
زبان تعامل و تکریــم گفتگو کنند، می توانند پای 
میز مذاکره بنشــینند و به نتایج خوبی دســت پیدا 
کنند که به تعبیر رییــس جمهور همه طرف ها در 

آن سود ببرند.
معاون اول رییس جمهور افــزود: ولی زمانی که 
زبــان آنها عوض می شــود و با تهدید ســخن می 
گویند مطمئن باشند که برای آنها هیچ دستاورد و 
حاصلی نخواهد داشت. ملت ایران لنگر گاه ثبات 
منطقه اســت و ایران نه تنها مشکل منطقه نیست 
بلکــه راه حــل منطقه اســت و به حل مشــکالت 

کمک می کند.
وی خاطــر نشــان کرد: اگر مشــورت ها و کمک 
هــای ایران نبود داعش امروز در عراق و ســوریه 
حاکم بود و معلوم نبود ســایر کشورهای عربی که 
 خود داعــش را بوجود آوردند امــروز چه وضعیتی 

داشتند.
دکتر جهانگیری با اشــاره به اتهامات کشــورهای 
غربــی علیه ملت ایران مبنی بر اینکه ایران حامی 
تروریســم اســت، اظهار داشــت: ایــن اتهامات 
آنقدر قدیمی و نخ نما شــده که گوینده آن نیز باید 
خجالت بکشــد زیرا کشــوری که عماًل در صحنه 
نبرد و مقابله با تروریست ها بوده در حقیقت ایران 
اســت وگرنه ائتالف هــای آنها علیــه گروه های 
تروریستی، خســارت چندانی به تروریست ها وارد 

نکرده است.

ارزشیبرایحرفهایبیادبانه
دولتمردانآمریکاقائلنیستیم

معاون اول رییس جمهور افزود: دشــمنان ملت 
ایــران در حقیقــت مــی خواهند با تهدیــد ایران، 
ســرمایه گــذاران و فعــاالن اقتصــادی که قصد 
ســرمایه گذاری در ایــران دارند را بترســانند و از 
ایــن طریق روند کار و توســعه در ایران را با کندی 
مواجه کنند، وگرنه ملت و مســئولین ایران ارزشی 
برای حرف های بی ادبانــه دولتمردان آمریکایی 

نیستند. قائل 
وی اضافه کرد: آنها خودشان متوجه شده اند که 
ایران برنامه های وســیعی برای توسعه اقتصادی 
در پیــش دارد و دنیــا باید بداند کــه یکی از کانون 
های توســعه کــه می تواند چرخ توســعه دنیا را به 

حرکت وادار کند، ایران است.
جهانگیــری با بیان اینکه کشــور چین زمانی این 
نقــش را در دنیا ایفا می کرد و کانون توســعه دنیا 
بود، گفــت: البته ایــران به بزرگــی فرصت چین 
نیســت امــا وقتی فقــط وزارت نفت ایــران طرح 
هایــی به ارزش ۲۲۰ میلیــارد دالر در بخش های 
نفت، گاز و پتروشــیمی آماده کرده، نشان دهنده 
 اهمیت و فرصت کم نظیر سرمایه گذاری در ایران 

است. 
عالوه بــر این طرح های بــزرگ و متعدد دیگری 
نیز در ســایر بخــش هانظیر حمــل و نقل، خرید 
هواپیما، خرید لوکوموتیــو و صنایع مختلف آماده 
ســرمایه گذاری است. کشــورهای دنیا که امروز 
نیازمند کانون توســعه هســتند و به دنبال سرمایه 
گذاری در طرح های مختلــف اقتصادی اند می 
تواننــد برای ســرمایه گذاری در ایــران به عنوان 
 یکی از مهمترین کانون های توسعه برنامه ریزی 

کنند.

اگر دشمن دست از پا خطا کند موشک های ما بر سر آن ها فرو می آید
ســردار ســرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشــیه برگزاری مرحله اصلی رزمایش "مدافعان حریم والیت" تهدید ایران توسط برخی مقامات آمریکایی را یاوه گویی بیش 
ندانست و تصریح کرد: با شناختی که از توان نیروهای مسلح و خودمان داریم با اطمینان اعالم می کنم که تهدید خارجی برعلیه نظام اسالمی ما کارساز نیست. وی با تأکید بر اینکه روند تقویت قدرت ما 
بیش از 37 سال است که تداوم دارد، گفت: ما بر قدرت الیزال الهی تکیه داریم در حالی که آمریکایی ها اتکا به تجهیزات و قدرت مادی دارند و در این شرایط هر اتفاقی رقم بخورد به طور قطع ما پیروز 
میدان خواهیم بود. فرمانده نیروی هوافضای سپاه با تأکید بر اینکه در تولید و تقویت توانمندی دفاعی حتی لحظه ای هم درنگ نخواهیم کرد گفت: ما با تکیه بر توانمندی خود دستی به سمت دشمن دراز 
نکردیم و هیچ وابســتگی به آنان نداریم. حاجی زاده در واکنش به بهانه جویی آمریکایی ها پیرامون آزمایش های موشــکی ایران با تأکید بر اینکه دشــمنان امنیت ما را هدف قرار داده اند گفت: پرداختن به 
مسائلی مانند توانمندی و دانش هسته ای، اقتدار موشکی و مسائلی از این دست تنها بهانه ای برای دشمنی آنها با نظام اسالمی و ملت ایران است؛ ما برای دفاع از امنیت ملت ایران شبانه روز تالش 

می کنیم و اگر دشمن دست از پا خطا کند موشک های ما غرش کنان  بر سر آنها فرود می آید.

سیاسی
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پیگیری روز

صندوق ها مشمول نظارت دیوان محاسبات نمی شوند
پس از افشای انحراف های مالی صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان همواره یکی از سواالت درخصوص کم 
و کیف نظارت بر این صندوق بوده اســت. حاال رئیس دیوان محاســبات که یکی از نهادهای نظارتی کشور به حساب 
می آید اعالم کرده اســت که طبق قانون صندوق ها از حوزه نظارت این نهاد خارج اســت.  عادل آذر در گفت وگویی 
درباره چرایی نبود نظارت دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی بر امور مالی صندوق ذخیره فرهنگیان به منظور 
جلوگیری از وقوع انحراف مالی در آن گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان از نظر قانون در حوزه رسیدگی دیوان محاسبات 

قرار نمی گیرد زیرا یک صندوق سرمایه گذاری است که فرهنگیان در آن پول می گذارند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور درباره این موضوع که به میزان سهم فرهنگیان در این صندوق دولت نیز موظف به سرمایه گذاری است، توضیح 
داد: ماده ای در قانون آمده که صراحتا می گوید این صندوق مشــمول رســیدگی دیوان محاسبات نمی شود و این امر اصال محل شبهه نیست. وی 
ادامه داد: صندوق ها اعم از هواپیمایی، نفت، بازنشســتگی و امثالهم در حدی مورد نظارت دیوان اســت که ســندی در دســتگاه ثبت شود ولی در 
شــرایطی که به ســهم کارمند مربوط شود و در زمره بخش غیردولتی قرار گیرد، مشمول نظارت دیوان محاسبات نمی شود. آذر که با خبرگزاری خانه 
ملت گفت وگو می کرد، تصریح کرد: البته اگر ماده 14۲ مصوب شده در صحن علنی در برنامه ششم توسعه به سالمت از شورای نگهبان عبور کند، 
نظارت دیوان محاسبات شامل این موارد هم خواهد شد. رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به همکاری کارشناسان دیوان محاسبات با هیئت 

تحقیق و تفحص مجلس درخصوص صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: ورود فعلی دیوان محاسبات به دلیل ساز و کار تحقیق و تفحص است.

سوژه روز

عدم ارتباط با رهبری نقص اصالح طلبان است
هفته گذشته سخنگوی حزب کارگزاران  از درخواست بخشی از اصالح طلبان برای ارتباط با رهبری سخن گفته بود. 
نایب رئیس فراکســیون امید مجلس شــورای اسالمی در مورد سخنان حسین مرعشی گفت: بسیاری از چهره های 
اصالح طلب که مورد شناخت و وثوق رهبری نیز هستند مالقات و ارتباط با ایشان دارند ولی این ارتباط نزدیک نیست 
و ما در صدد هستیم که این ارتباط برقرار شود. محمدرضا تابش تاکید کرد: ما باید تالش کنیم که این ارتباط نزدیک 
اتفاق بیفتد چراکه این عدم ارتباط برای ما ضعف و خال است و از آن طرف باعث سوء استفاده جریان رقیب می شود.
تابش در پاســخ به این ســوال که آیا فرد خاصی قرار است این ارتباط را ایجاد کند یا اصالح طلبان برنامه خاصی برای 

برقراری چنین ارتباطی دارند، بیان کرد: این تقاضا از ســوی گروه ها و طیف های مختلف اصالح طلب خدمت ایشــان ارائه شده است، انشاالله که 
مورد پذیرش قرار گیرد و مکانیزم آن را نیز باید خود ایشان تعیین کنند که به چه صورتی باشد. گفتنی است مرعشی گفته بود: در شرایط کنونی رهبر 
معظم انقالب تنها شــخصیتی هســتند که از نسل یاران نزدیک حضرت امام)ره( هســتند. در نتیجه اگر تا دیروز آیت ا... هاشمی به نیابت از نظام با 
برخی از گروه های سیاسی در ارتباط بود و حلقه اتصال این گروه ها به نظام سیاسی تلقی می شد،امروز تنها شخصیتی که می تواند این خال را پر کند 
رهبری انقالب است.به همین دلیل درخواست این است که مسئولیت های مدنی و سیاسی آیت ا... هاشمی از این پس به حوزه رهبری نظام منتقل 
شــود و مقام معظم رهبری در صورت صالحدید در این زمینه تدبیر الزم را اتخاذ کنند.در شــرایط کنونی بخشی از گروه های سیاسی تقاضا دارند که 

پس از رحلت آیت ا... هاشمی ارتباط این گروه ها به صورت مستقیم با مقام معظم رهبری برقرار شود.

 آیا زن می تواند  
»رجل سیاسی« باشد؟

 موالوردی: شهید بهشتی معنای »رجل« را 
شخصیت می داند نه مرد

با نزدیك شدن به انتخابات ریاست جمهوري، باز هم بحث مربوط به »رجل سیاسي« سر باز مي کند. هرچند در ادوار 
گذشــته، این رویه به این نحو پذیرفته شــده که زنان نمي توانند در انتخابات ریاست جمهوري به عنوان کاندیدا حضور 
پیدا کنند،  ابالغ سیاســت هاي کلي انتخابات و وظایفي که بر عهده شــوراي نگهبان در تبیین این مورد گذاشته شد، 

باز هم امیدها را براي حضور زنان در عرصه انتخابات ریاست جمهوري زنده کرد.
به گزارش »تابناک«، هرچند هنوز جزئیات تالش برای تبیین موضوع »رجل سیاســي« از جلســات شوراي نگهبان 
خارج نشده است، از هم اکنون مي  توان حدس هایي در مورد نظر اعضا داشت. با این حال، معاون امور زنان و خانواده 
رئیس جمهور همچنان امیدوار به نتیجه بخش بودن این مذاکرات براي حضور زنان در مرحله پایاني انتخابات ریاست 

جمهوری است.

بایدمؤلفههايرجلسیاسيومذهبيبودنمشخصشود
»شــهین دخــت موالوردي« در گفــت و گو با خبرنگار »تابناک«، با اشــاره به اینکه بحث رجل سیاســي پس از ابالغ 
سیاســت هاي کلي انتخابات باال گرفته، چون یکي از بندهاي این سیاست ها اشاره به تبیین مسأله »رجل سیاسي« 

دارد، یادآور شد: باید مؤلفه هاي رجل سیاسي و مذهبي بودن مشخص شود.
وی افزود: تبیین موضوع »رجل سیاســي و مذهبي« تنها اختصاص به زنان هم ندارد، چون ما در انتخابات مختلف 

ریاست جمهوری مي بینیم که صدها نفر نام نویسی مي کنند، در حالي که در هیچ کجاي دنیا به این گونه نیست.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه تصریح کرد: شــاید هدف از ضرورت تبیین »رجل سیاسي« براي 
این بود که دامنه ثبت نام ها محدود شود و مختص به افرادي شود با ویژگي هاي خاص تا هرکسي به خود اجازه ندهد 

خودش را در قد و قواره رئیس جمهور کشور بزرگي مثل ایران ببیند و پا به عرصه انتخابات بگذارد.
موالوردي با اشــاره به سخنان سخنگوي شــوراي نگهبان مبني بر اینکه کار تبیین موضوع »رجل سیاسي« را شروع 
کرده ایم، گفت: با توجه به پیش زمینه اي که در این خصوص وجود دارد با این ســخنان، ذهن ها به ســمت این رفت 
که مي  خواهند دوباره بررسي هایی را انجام دهند که آیا زنان جز »رجل سیاسي« هستند یا خیر؟ در حالي که هدف این 

نبود؛ هرچند یکي از ابعاد آن همین موضوع باشد.
وي با اشاره به سخنان اعضاي شوراي نگهبان که اعالم کرده بودند، زنان مي توانند در انتخابات ثبت نام کنند، تأکید 
کرد: در ادوار مختلف هیچ گاه مانعي براي این امر نبود. مسأله اینجاست که هیچ یک از زنان به مرحله نهایي انتخابات 

یعني حضور به عنوان کاندیداي اصلي نرسیدند. کمااینکه خیلي از آقایان هم نرسیدند.

هیچگاهفردیبهدلیلزنبودنردصالحیتنشدهاست
معــاون رئیــس جمهور در امور زنان و خانواده یادآوری کرد: البته هیچ وقت هم مطرح نشــد که این افراد به دلیل زن 
بودن رد صالحیت شــده اند. در واقع همان بحث کلي رجل سیاســي و مذهبي مطرح شــد و زنان از اینکه به مرحله 

نهایي رقابت ها برسند محروم شدند.
مــوالوردي در ادامــه با بیان اینکه براي تبیین این امر )موضوع رجل سیاســی( اختالف نظر وجود دارد، به مذاکرات 
قانون اساسي اشاره کرد و گفت: در مذاکرات خبرگان قانون اساسي به این دلیل که بعدها این اختالف نظر ها بوجود 
نیاید و اعمال سلیقه ها بر قضیه حاکم نشود از عبارت »رجل سیاسي« استفاده کردند و مثل قانون مربوط به قضاوت 
زن نبودن را شرط نکردند، که البته مي توانستند این کار را بکنند، اما با نظري که آیت الله بهشتي داشته از واژه رجل 

استفاده کردند که به زبان عربي به معني شخصیت سیاسي و مذهبي به کار مي رود، نه شخص مرد.
وي در پایان خاطرنشان کرد: نظر اکثریت شوراي نگهبان در نهایت مشخص مي کند که آیا زنان مي توانند در انتخابات 
شــرکت کنند یا خیر. البته حرکت هایي را دیدیم و شــایعاتي را هم در این مورد شــنیده ایم، اما باید ببینیم که چه پیش 

خواهد آمد؛ چون این موضوع قابل پیش بیني نیست.

 قانون اساسی 
وحی منزل نیست

محمود صادقی عصر امروز در جمع دانشــجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: دوستان از من خواستند بخشی 
از خاطرات زمان انقالب را بازگو کنم، شما نمی دانید هم نسل های من چه زجری کشیدند و چه استبدادهایی دیدند.
نماینده مردم تهران ادامه داد: یکی از اصول حکومت حاکمیت قانون است و همه چیز باید به طور شفاف بیان شود. 
حکومت باید پاســخگوی مردم باشد و آن ها بتوانند ســوال کنند و پاسخ خود را بگیرند. به عنوان نمونه؛  بودجه ای در 

کشور تصویب می شود باید مشخص شود در کجا و چگونه هزینه شده است.
او افزود: دخل و تصرف ها ، دخل و خرج ها باید به طور شــفاف گزارش شــود. موضوع محرمانه ای نباید وجود داشته 

باشد مگر در مسائل امنیتی که واضح و مستثنی است، متاسفانه این استثنا در کشور تبدیل به قاعده شده است.
عضو فراکســیون امید اظهار کرد: حکومتی کارآمد اســت که مردم احساس کنند در خدمت شان است، وظایف را به 

نحو احسن انجام دهد و مدیریت و تدبیر داشته باشد.
صادقــی با بیــان اینکه حکومت نباید بیت المال را حیف و میل کند، عنوان کــرد: یکی از ویژگی های دیگر حکومت 
رعایت اصل امانت و عدالت اســت. اینکه بودجه و درآمد کشــور نباید بی خود و بی جهت صرف شود اما ظاهرا عده ای 

هم میل و هم حیف می کنند.
او ادامه داد: قانون اساسی وحی منزل نیست. دیدیم که در سال ۶۸ به رفراندوم گذاشته شد و تغییراتی در آن حاصل 

گشت. مثال در سال ۵۸ ما اصل والیت مطلقه فقیه را نداشتیم اما در سال ۶۸ این بند به قانون اساسی اضافه شد.

خودفقیهپنداریغلطاست
صادقی در بخش دیگری از ســخنان خودش با اشــاره به اینکه در دهه ۶۰ در بعضی از قانون ها به بن بســت رسیدیم 
اظهار داشت: مثال در سال ۶۵ اعالم شد که قانون کار اسالمی نیست و شرط و شروطی که در بندهای قرارداد بین 
کارگر و کارفرما گذاشــته می شــود با اصل اسالم مغایرت دارد و بر خالف منافع یکی از طرفین است به همین دلیل ما 
دیدیم که به خاطر همین اختالفات مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت که مصالح نظام را تشخیص می داد 

و به شورای نگهبان اعالم می کرد.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: نظام به معنی حکومت نیست بلکه کل سیستم است کل مجموعه ای که از آن 

به عنوان نظام یاد می شود مردم نیز جزو آن هستند.
او در ادامه با بیان اینکه حکومت باید دارای والیت مطلقه فقیه باشد، گفت: این تلقی که برخی افراد از والیت می کنند 
و خود فقیه پنداری دارند غلط اســت. ما والیت فقیه را که در قانون هم مشــخص اســت می پذیریم و جزء اصول نظام 

می دانیم.
صادقی با اشاره به اینکه وحدت یکی از اصول بنیادین اسالم است، اظهارکرد:  وحدت در عین کثرت معنا پیدا می کند. 
همه باید باهم باشــند تا به رســمیت شناخته شوند. افراد باید در جهت مصالح کشور قدم بردارند و اگر چنین نبود هیچ 

ارزشی نداشت. مردم باید در جهت منافع ملی با یکدیگر وحدت داشته باشند.
نماینده مردم تهران گفت:   امید بذر هویت ماســت. از رحمت خدا مایوس نشوید. در این راه باید مبارزه کرد و مبارزه در 

این راه یک مبارزه مسالمت آمیز است.
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آیت الله موحدی کرمانی در اولین جلســه مجمع تشــخیص مصلحت نظام، پس از رحلت آیت الله هاشــمی رفسنجانی گفت: از اینکه جای ایشان را در جلسه خالی می بینم، کوهی از غم بر دل 
من نشســته اســت. به ویژه برای شــما اعضای مجمع که سال های سال با ایشــان ُانس داشتید و از نظرات و دیدگاه های ارزشمند ایشــان در موضوعات مختلف بهره های فراوان برده اید. 
موحدی کرمانی با توجه به ســابقه آشــنایی خود با آیت الله هاشــمی رفسنجانی در دوران طلبگی گفت: در ســال 13۲7 آیت الله هاشمی در سن 14 سالگی وارد حوزه علمیه قم شد که بنده 

هم هفده، هجده ســاله بودم که از آن ســال آشــنایی و ُانس بنده تا ســال 9۵ و زمان رحلت ایشان ادامه داشــت و فضای عاطفی خوبی بین ما حاکم بود. ایشان افزود: شاید در برخی موارد 
اختالف نظرهایی هم داشــتیم، ولی در بعد عاطفی ما هیچ اثری نداشــت و تا پایان عمر شــریف ایشــان همچنان به قوت خود باقی بود. آیت الله موحدی کرمانی، در توضیح شخصیت 

آیت الله هاشــمی رفســنجانی در ابعاد علمی، دینی و فرهنگی، گفت: هر چند در مورد ارزش های شــخصیتی ایشــان در این ایام زیاد گفته شده است، ولی باید اضافه کنم ایشان 
شــخصیتی ارزنده، مغزی متفکر و انقالبی شــجاع بود که متأسفانه از دســت ما رفتند و باید به رضای خداوند راضی باشیم.

احتمال تجدید نظر در حکم شالق مرتضوی
مجتبی نظری وکیل مدافع ســازمان تامین 
اجتماعی از ارجاع بخشــی از پرونده ســعید 
مرتضوی که به شــالق محکوم شده بود، به 
شــعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر خبر داد. نظری 
گفت: بخشی از پرونده مرتضوی که در آن به 
شالق محکوم شده بود، با اعتراض مرتضوی 

و ما به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده است. وی افزود: ما معتقد 
بودیم که طبق ماده 1۰4 قانون سازمان تامین اجتماعی که هر برداشتی از وجوه 
این ســازمان به منزله برداشت از وجوه دولت و در نتیجه اختالس است و نیز 
طبق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری، 
موضوع پرونده اختالس محسوب می شود که این مساله در دادگاه بدوی نادیده 
گرفته شد. نظری یادآور شد: بخش نخست پرونده مرتضوی، هنوز منتهی به 

صدور رای نشده و در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر است.

برای کاندیداشدن تحت فشارم
احتمــال  مــورد  در  پزشــکیان  مســعود 
کاندیداتوری اش در انتخابات آینده گفت: 
این زمزمه اســت و من هیــچ تصمیمی در 
این رابطــه نگرفته ام و تعــدادی از بچه ها 
و دوســتان بنده را تحت فشــار گذاشته اند 
که باید کاندیدا شــوید و مــن به آنها گفته ام 

قصــدی برای این کار ندارم. نماینده مردم تبریز در مجلس درمورد اینکه آیا 
این بحث از طرف شورای عالی اصالح طلبان مطرح شده است ادامه داد: 
نه، پیشــنهاد این موضوع از طرف شــورا نبوده است. نماینده اصالح طلب 
مجلس در مورد استراتژی اصالح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری 
9۶ افزود: آنچه سیاست درســت است این معناست که از حق دفاع کنیم 
و اگر حقی وجود دارد بر روی آن حق بمانیم، صداقت، شــفافیت و راستی 

چیزی است که نجات در آن است.

روحانی و مطهری نامزدهای جبهه مستقلین
قدرتعلی حشمتیان رئیس جبهه مستقلین 
و اعتدالگرایــان بــا اشــاره بــه برنامــه این 
جبهه برای معرفی نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری اظهار داشــت: جبهه مستقلین 
و اعتدالگرایان برای معرفی نامزد ریاســت 
جمهوری خــود به ۵ نفر رســیده که آقایان 

حســن روحانی و علی مطهری هم جز آنها هســتند. وی افزود: مقرر شده 
که جلســه آتی جبهه مســتقلین و اعتدالگرایان در اواخر اسفندماه برگزار و 
نامزد نهایی از میان اســامی موجود مشخص شود. رئیس جبهه مستقلین 
و اعتدالگرایــان همچنین درباره رویکرد این جبهه نســبت به شــورایعالی 
سیاستگذاری اصالح طلبان در انتخابات شوراها گفت: با شورایعالی اصالح 
طلبان تعامل داریم و جلسه خواهیم داشت اما معلوم نیست که بخواهیم با 

آن ها لیست مشترک بدهیم.

برخی خوشحال اند  که 
ترامپ می خواهد برجام را 

به هم بزند
معاون کل نهاد ریاســت جمهوری گفت: : دولت 
در شرایط سختی مدیریت کشور را به عهده گرفت 
و برنامه ریزی های دولت بــه خصوص با کاهش 
قیمت نفت مشــکالت زیادی را متحمل شد و من 
در تعجبم که چگونه توانســتیم ســال 94 را پشت 

سر بگذاریم.
وی گفــت: برجام اتفــاق افتاده و ما از بســیاری 
از مســائل اقتصادی هم عبــور کرده ایم، کاهش 
قیمــت نفــت را برخی از کشــورها برنامــه ریزی 
کردند تــا تاثیر مثبت برجام را برای ما خنثی کنند، 
اما آنهــا که چنین نیتی داشــتند از کاهش قیمت 
نفت، خودشــان بیشــتر ضــرر کردند تا مــا. علی 
رغم این مشــکالت شاهد رشد اقتصادی بودیم و 
 هیچ مشــکلی هم در کنترل تورم به وجود نیامده 

است.
بانک افزود: اقتصاد واســطه ای که در سال های 
پیش حاکم بود باعث این همه فســاد شد که هنوز 
هم آثارش باقی اســت. 1۲4 هزار میلیارد تومان 
فقــط طرح هــای باقیمانــده از دولــت قبل بود و 
در چنین شــرایطی دولت آقــای روحانی کار آمد. 
اساســا در طول تاریخ اقتصادی ما مگر احتساب 
رشــد اقتصادی بدون درنظــر گرفتن فروش نفت 
بوده است که امروز می گویند این رشدی که دولت 
اعالم می کند با احتســاب فروش نفت است. این 
درحالی اســت که قیمــت نفت کاهش شــدیدی 

داشته است.
وی گفت: کســی نگفته اســت که تورم را به صفر 
درصــد رســانده که عــده ای می گوینــد پس چرا 
قیمت ها در طول زمان باالتر می رود. ظاهرا قرار 
اســت هر اتفاق خوبی که توسط دولت می افتد را 

عده ای زیر ســوال ببرند و نفی کنند.
وی ادامــه داد: من زمانی فرمانده ســپاه کرمان 
بودم و حاج قاســم ســلیمانی فرمانده عملیات ما 
بود.  چند وقت پیش خدمت ایشــان بودم و ایشان 
گفت ما هیــچ وقت مانند امروز به این شــکل و با 
این ســهولت امکانات خود را برای بسیج و سپاه و 
به این راحتی از ســازمان برنامه و بودجه دریافت 

نکرده ایم.
بانک تصریح کرد: بعضی خوشــحال اند که امروز 
کســی آمده است که می تواند برجام را به هم بزند. 
خیالتان راحت باشــد که چنیــن اتفاقی نمی افتد، 
آقایــی که از آمدن ترامپ خوشــحال هســتی برو 
و حرفهای ترامپ را بشــنو که مــی گوید ایران در 
ماجرای برجام سر ما را کاله گذاشته است، آیا این 
حرفها نشــان دهنده هنر دیپلماسی ما نیست؟ آیا 

نباید به خودمان افتخار کنیم؟
وی ادامه داد: این مردم دو ســرمایه خوب دارند 
که در این دولت هم تقویت شــده است، یکی امید 
اســت که هرکس آن را نشــانه بگیــرد کار غلطی 
کــرده و در حق مردم جفا نموده اســت. ســرمایه 
دیگر مردم هم آرامش اســت کــه دولت به خوبی 
آن را در کشــور ایجــاد کرده اســت. امــا برخی تا 
قیمت دالر چند روزی تغییر کرد، خوشــحال شده 
بودنــد که دولــت ناموفق بوده و نتوانســته کارش 
 را درســت پیش ببرد امــا دولت به خوبــی بازار را 

کنترل کرد.
بانــک افزود: در ماه های آینــده که انتخابات در 
پیش اســت امیدواریم مــردم به صحنــه بیایند و 
کســانی که می خواهنــد جامعه را ناامیــد کنند را 
ناامید گردانند، چرا که این دولت با مردم اســت و 

با مردم خواهد ماند.

صراطنیوزنوشت:کاندیدایمشقیانتخابات96کیست؟
تدارک همزمان محمدباقر قالیباف و مهرداد بذرپاش برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 9۶، شایعاتی را درمورد آنها به 

وجود آورده است.

خبرآنالیننوشت:سبدرأیسعیدجلیلیکجاست؟
این روزهای آقای دیپلمات به سفر می گذرد و سخنرانی کردن. بی تعارف تر از قبل از دولت انتقاد می کند و درباره انتخابات پیش رو حرف 

می زند. رویه ای که او را همچنان در زمره کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری نگه داشته است.

پارسنیوزنوشت:سکوتعجیباصالحطلبانمجلسدرمقابلحکمشالقخبرنگاران
این ماجرا هم یکی از موج های خبری اخیر در فضای مجازی بود و خیلی ها به هواداری و حمایت از این خبرنگار پرداختند و البته مانند دو 

نمونه قبلی، رسانه های اصالح طلب انگیزه ای چند برابر داشتند تا از این خبرنگار در مقابل حکم شالق دفاع کنند.

انتخابنوشت:ترامپواحمدینژاد؛خودشیفتگانیکهمدعیاصالحجهانند
ظهور پدیده  ترامپ خوشحالی خاصی در دلواپسان ایجاد نموده است. آنها باز هم با همان تصوراتی به استقبال این مساله رفته اند که مانند 

گذشته همیشه همین مدل تصورات را رویه سیاسی خویش قرار می دادند.

عکس روزسایت نگار

محمد باقر نوبخت 
معاون رییس جمهوری 
و رییس سازمان برنامه و 
بودجه در سفر یکروزه به 
استان اصفهان از چندین 
طرح عمرانی به مناسبت 
دهه فجر بهره برداری 
کرد و سپس در جلسات 
شورای اداری و نشست 
خبری حضور یافت. 

خبرنامه
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لفاظی های ترامپ بی پاسخ نمی ماند
محسن رضایی: تصمیمی برای افزودن سمت نایب رئیسی مجمع تشخیص نداریم

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در نشست خبری با اهالی رسانه گفت: 
تهدیدات ترامپ چیزی جز بازار گرمی برای فروش تســلیحات آمریکا نیست و 
با وجود مشــکالت داخلی آمریکا، این کشــور دیگر نمی تواند کالنتر منطقه و 
جهان باشــد. محسن رضایی در این جلسه در پاسخ به این سوال که  آیا دستور 
ترامپ بــرای آمادگی نیروهای نظامی خود در قبال ایــران، می تواند تهدیدی 
برای ما باشد، گفت: متأسفانه دولت ترامپ تحت تأثیر آل سعود و نتانیاهو وارد 

چالش بدون دلیل و منطقی با ما شده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این لفاظی ها و 1۲ تحریمی 
که علیه شــرکت و اشخاص حقیقی ما انجام داده است قطعا زیر فشارهای آل 
سعود و رژیم صهیونیستی بوده است، اظهار داشت: توصیه می کنیم که ترامپ 
وارد چالش با ایران نشــود و دست از این لفاظی ها بردارد، چراکه این لفاظی ها 

از جانب ما بدون پاسخ نخواهد ماند.
وی با اشــاره به اینکه رژیم صهیونیســتی و آل سعود صدام را تهدید کردند تا با 
ایران وارد جنگ شــود، متذکر شــد:  این اقدام چیزی جز ناامن کردن منطقه 

نداشت و خود آنان شکست خوردند.
رضایــی افزود:  توصیه می کنــم که ترامپ وارد این ماجراها نشــود و بداند که 
جمهوری اســالمی ایران هیچ گاه دنبال جنگ نیســت، اما در مقابل کسانی 

که به دنبال ناامن کردن منطقه و چالش با ما باشند، از خود دفاع می کنیم.

دردفاعوتوسعهتوانمندیهاینظامیمان
ازهیچکسیاجازهنمیگیریم

وی در در رابطه با آ زمایش موشــکی اخیر کشــورمان تصریح کرد: ما در دفاع 
از خودمان و همچنین توســعه توانمندی های نظامی کشور از هیچ کس اجازه 

نمی گیریم. رضایی تأکید کرد: توصیه ما به دولت جدید آمریکا و ترامپ این است 
که برخوردهای گذشته آمریکا با ایران را مطالعه کند و از عقالی آمریکا بیشتر 
تجربه بگیرد.  دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه ایران تاکنون چه اقداماتی برای واکنش به آمریکا در نظر گرفته اســت،  
گفت: نیروهای مســلح جمهوری اســالمی با مراقبت کامل همه تحرکات در 
منطقه خلیج فارس را زیر نظر دارند، رزمایش هایی که پیشتر سعودی ها انجام 
دادند، امروز هم آمریکا به همراه فرانســه و رژیم صهیونیســتی در حال انجام 
اســت را زیر نظر دارند و مراقب هســتند، همچنین ما اطالعات خوبی از این 

رزمایش ها به دست می آوریم.
وی ادامه داد: بر اســاس این اطالعاتی که از این رزمایش به دست می آرویم، 
آمادگی نظامی خود را بیشــتر می کنیم. رضایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی 
بر اینکه ترامپ تهدید کرده که گزینه نظامی هم روی میز اســت، تصریح کرد: 
بارهــا آمریکایی ها ایــن حرف را زده اند، بوش و اوباما نیز این مســئله را مطرح 

می کردند و ترامپ هم این حرف تکراری را می زند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: سوال ما از آمریکا این است 
که از این تهدیدات چه به دســت آوردید، جز آنکه ســرمایه گذاری را در منطقه 
ناامن می کنند و اجازه نمی دهند که صلح و امنیت در منطقه برقرار شــود، پس 

این تهدیدات دولت های منطقه را بیشتر از ما تحت تأثیر قرار می دهد.
وی بــا تأکید بر اینکه ما امنیت مان برقرار اســت و آمادگی دفاع از خود داریم، 
 تصریح کرد:  این تهدیدات دولت ها و ملت های دیگر منطقه را تحت تأثیر قرار 
می دهد، آنان قطعا ضرر می کنند، آمریکایی ها و انگلیســی ها با این تهدیدات 
تنها می خواهند یک بازار گرمی برای سالح هایشــان ایجاد کنند و سالح های 
بیشتری بفروشند. وی ادامه داد:  ترامپ معروف به پیمانکار ساختمانی است، 

همه جا دنبال دیوارکشــی اســت و فکر می کند چون دیوار مکزیک را کشیده 
اســت بتواند یک دیواری هم از دولت های منطقه بسازد، اما مطمئن باشد که 

این دیوارها خیلی زود فرو می پاشد.

تصمیمیبرایافزودنسمتنایبرئیسیمجمعتشخیص
مصلحتنظامدردستورنیست

رضایی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا بحث افزودن سمت نایب رئیسی 
به آیین نامه مجمع تشــخیص مصلحت نظام در دســتور کار قرار دارد، گفت: 
هنوز در این رابطه تصمیمی نگرفته ایم، منتظریم تا احکام جدید و فرامین رهبر 
معظم انقالب درباره اداره مجمع و مسئوالن آن تعیین شود، اما فعال تصمیمی 

برای تغییر آیین نامه نداریم.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در واکنش بــه اظهارنظرهای مقامات 
امنیتی و سیاســی آمریکا مبنی بر اینکه ایران بعد از اوباما متوجه می شــود که 
جهان بدون کالنتر نیســت، اظهار داشــت: ترامپ تالش خود را می کند که 

بحران های داخلی آمریکا را ساده کرده و بر آنها سرپوش بگذارد.
وی در پایان خاطر نشــان کرد: معتقدم آمریکایی ها با وجود مشکالت فراوان 
داخلی، نمی توانند نقش کالنتر در جهان و منطقه را داشــته باشــد، آمریکا با 
مشــکالتی چون فقر و بیکاری دســت و پنجه نرم می کند. پیش بینی می شود 
که طی دهه  های آینده فقر و بیکاری در آمریکا دو برابر شود، چراکه بسیاری از 
صنایع آمریکا به چین منتقل شده است و روز به روز کارگران بیشتری در آمریکا 
بیکار می شوند، لذا آمریکا دیگر به آمریکا 4۰ سال پیش برنمی گردد، 1۰ سال 
آینده اوضاع این کشور به مراتب بدتر خواهد شد و دیگر نمی تواند نقش کالنتری 

در منطقه و جهان را داشته باشد.

کولبرها قربانی فقدان اشتغال در مرزهای کشور هستند
عبدالکریم حســین زاده نماینده مردم نقده و اشــنویه و عضو کمیسون عمران 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به جان باختن تعدادی از کولبرهای سردشت، 
اظهار داشت: الزم است یک هم بستگی سنجی با میزان توسعه یافتگی و سهم 
مناطق مرزی از سرانه درآمدهای ملی با تعداد کولبرها انجام شود، قطع به یقین 
به این نتیجه خواهید رســید که در همه نقاط مرزی کشــور نرخ بیکاری بسیار 
باال و نرخ اشــتغال بسیار پایین است و میزان توسعه یافتگی بسیار کم است، تا 
زمانی که برنامه ای برای کولبرهای کشور نداشته باشیم این داستان همچنان 

پابرجاست و هر روز شاهد مسائل مختلف خواهیم بود.
نماینده نقوه و اشنویه در مجلس یادآور شد: اگر این باور را داشتیم که باید طرح 
آمایش ســرزمینی را اجرا کنیم، امروز با این قبیل مشکالت مواجه نمی شدیم، 
همه دولت ها و همه مجالس در بروز اینگونه مشــکالت مقصر هســتند، اگر 
طرح آمایش سرزمینی ایجاد می شد خود به خود فاصله میزان عقب ماندگی و 

توسعه یافتگی جامع در مناطق مختلف کشور جبران می شد.

حســین زاده تأکید کرد: مــا در زمینه توســعه مناطق مرزی کشــور نیازمند 
یک عزم ملی هســتیم، هم در مجلس و هم در دولت و همه دســتگاه های 
تصمیم گیر کشــور باید به مناطق مرزی کشــور با دید بازرگانی و تجاری توجه 
کنند و این نگاه را سبب ســاز تأمین امنیت مناطق مرزی کشور بدانند نه نگاه 
امنیتی را سبب ســاز تأمین امنیت آن مناطق؛ این تغییر و جابجایی نگاه باید 
در همه دســتگاه های امنیتی، تشــکیالتی و حتی دســتگاه های اقتصادی 

کشور صورت گیرد.
وی اضافــه کــرد: آیا بهتر نیســت بیاییــم روی همــه مناطق مرزی کشــور 
ســرمایه گذاری کنیم، تا اشــتغال پایدار در این مناطق مهم اقتصادی کشــور 
ایجاد شود؟ من به همه جامعه تصمیم گیر ایران قول شرف می دهم که اگر به 
صورت »پایلوتی« نقطه ای از مناطق مرزی کشور را انتخاب کنند که بیشترین 
تلفات را در آن منطقه داشــته ایم و ســرمایه گذاری در آن منطقه مرزی کشور 
انجام دهند و همه آن جامعه هدف را محاسبه و برای آنان اشتغال پایدار ایجاد 

کنند، مطمئن باشید حتی یک نفر از آنان به جامعه کولبرها اضافه نمی شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بر همین اساس متذکر شد: ما این پیشنهاد 
را در بودجه های سنواتی مطرح کرده ایم که تخصیص اعتبارات ساالنه استانی 
حداقل برای ۲ سال افزایش یابد تا عقب ماندگی ها جبران شود؛ وزارتخانه های 
اقتصادی کشــور زنجیره محکمی را با وزارت کشور و حتی وزارت امور خارجه 
ایجاد کنند و سرمایه گذاری های سنگین در این مناطق انجام دهند، در سنوات 
مختلف این پیشنهادات داده شده ولی متأسفانه بنا به دالیل متعدد روی زمین 
مانده اســت، امروز که شاهدیم مردم جان شــان را از دست می دهند، باید این 

موضوع تبدیل به یک مسئله برای ما شود.
حسین زاده در پایان خاطرنشان کرد: باید گفت جان باختن ۵ کولبر در سردشت 
و پیرانشــهر و امثالهم، در وهله اول موجب هزینه دادن آن خانواده و ســپس 
جامعه می شــود، وقتی خانواده ای فقیر می شــود در واقع جامعه فقیر می شود 
و جامعــه فقیرتر ضریب قدرت ملی کشــور را پایین مــی آورد، این زنجیره ها به 
یکدیگر متصل هستند، این زنجیره از آن فرد تا انتهایش که منافع  ملی ماست، 

به یکدیگر وابسته هستند.
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رصدخانه

سیلی قاضی به صورت رئیس جمهور!
قانون اساسی آمریکا پیروز شد. هیچ کس ورای قانون نیست، حتی رئیس جمهور

ماجرایی که با شــکایت دادستان ایالت واشنگتن آغاز شده بود، در نهایت 
به زیان دولت ترامپ و فرمان اجرایی وی برای ممنوعیت ســفر مهاجران 
به آمریکا تمام شد. قاضی فدرال جیمز روبارت روز گذشته – جمعه – حکم 
خــود را بر علیه وکالی دولت ترامپ صادر کرد تا به این ترتیب فرمان منع 
ورود مهاجران به آمریکا در سطح ملی به شکلی موقت و تا زمان رسیدگی 

کامل به موضوع لغو شود.
به گزارش »تابناک«  هفته قبل و سه روز بعد از صدو فرمان اجرایی  دونالد 
ترامپ در خصوص ممنوعیتم ســفر اتباع هفت کشور مسلمان به خاک 
آمریکا، »باب فرگوســن« دادستان ایاالت واشــنگتن با تنظیم شکایتی 
خواســتار لغو برخی از قسمت های دســتور مهاجرتی ترامپ شده و تاکید 
کرده بود که این ممنوعیت، بر علیه مســلمانان بوده و حقوق مهاجران و 

خانواده های آنان را نقض می کند.
باب فرگوســن دموکرات این شکایت را بفه گونه ای بی سابقه علیه دولت 
ترامپ و فرمان اجرایی وی صادر کرد و قبل از صدور رأی از ســوی جیمز 
روبارت قاضی فدرال ســیاتل به نفع خود، گفته بود که آمادگی آن را دارد 

که در صورت لزوم موضوع را تا دادگاه عالی ایالت متحده به پیش برد.
بعد از طرح این شکایت وکالی دولت ترامپ به سرعت دست به کار شده 
و اقدام به تدوین دفاعیه ای برای زنده نگاه داشــتن دستور اجرایی ترامپ 
شدند. ایشان در متن دفاعیه خود بیان کرده بودند که شکایت مطرح شده 
از ســوی فرگوسن صالحیت بررسی و رسیدگی را ندارد زیر فرمان اجرایی 
صادر شــده جزو اختیارات رئیس جمهوری است و ایالت های آمریکا به 
شــکل جداگانه قادر به چالش کشــیدن فرامین اجرایی رئیس جمهور و 

نادیده گرفتن آن ها نیستند. 
اما روز جمعه در نهایت روبارت، قاضی فدرالی که در سال ۲۰۰3 از سوی 
جرج بوش به کار گمارده شــده بود، حکم نهایی خود را به نفع دادســتان 
واشنگتن یعنی باب فرگوسن صادر کرد. روبارت اشاره رکد که ایالت های 
آمریکایی تا همین جا نیــز به اندازه کافی از موضوع ممنوعیت مهاجرتی 
ســختی و عذاب کشــیده اند. وی با صدور حکم بــرای لغو موقت فرمان 

اجرایــی دونالد ترامــپ در این خصوص به صراحت بیــان کرد که پرونده 
تشکیل شده از سوی فرگوسن شانس زیادی برای موفقیت دارد.

باب فرگوســن بعد از صدور این حکم طی یک بیانیه نوشت: امروز قانون 
اساســی آمریکا پیروز شــد. هیچ کــس ورای قانون نیســت، حتی رئیس 

جمهور.
در پی صدور این حکم بالفاصلــه اداره گمرکات و حفاظت مرزی آمریکا 
گفته است کسانی که تحت تاثیر فرمان مهاجرت دونالد ترامپ قرار گرفته 
و امکان سفر به آمریکا را نداشتند، حال می توانند وارد این کشور شوند. این 

امر البته چالش هایی را برای خطوط هوایی به مقصد آمریکا در پی داشته 
است و نوعی سردرگمی برای مسئوالن خطوط هوایی ایجاد کرده است. 
اما بسیاری از خطوط هوایی از جمله هواپیمایی قطر که یکی از مهمترین 
و پر رفت و آمد ترین خطوط هوایی به مقصد آمریکا اســت، امروز مجددًا 

پذیرش مسافران آمریکا از هفت کشور ممنوع شده را آغاز کرده است.
همچنین گفته می شــود که در پی صدور این حکم همه مسافران ممنوع 
شــده از ورود به آمریکا میتوانند بدون هیچ محدودیتی به این کشــور وارد 
شــوند. این ممنوعیت ها که با اســتفاده از یک سیســتم خودکار صورت 

میگرفت بعد از فرمان اجرایی ترامپ فعال شــده بود و همه مســافران و 
شهروندان هفت کشور موضوع را نشانه گذاری کرده بود. 

اما واکنش دولت ترامپ و کاخ سفید به این دستور بسیار شدید بوده است. 
کاخ سفید گفته اســت که علیه آن حکم درخواست تجدید نظر می دهد. 
کاخ سفید همچنین در بیانیه ای فرمان اجرایی دونالد ترامپ را "قانونمند و 
مناسب" خوانده است. در بیانیه آمده است: فرمان اجرایی رئیس جمهور با 
هدف محافظت از کشور)آمریکا( صورت گرفته و او صالحیت و مسئولیت 

قانونی برای حفاظت از مردم آمریکا را دارد.
خبرگزاری CNN گزارش داده است که وزارت امور خارجه آمریکا اکنون 
قرار است با اداره امنیت ملی این کشور بررسی های الزم برای تأثیرات این 
قانون بر روند اداره امور در آمریکا و مرتبط با وزارت خارجه را بررســی کند. 
این وزارت خانه بیان کرده است که اطالعات بعدی را در این زمینه و بعد 

از بررسی های الزم در اختیار عموم قرار خواهد داد.
در همیــن حال گفته می شــود که تا کنون و بعد از صــدور فرمان اجرایی 
دونالد ترامپ بیش از ۵۰ پرونده قضایی علیه آن در سراسر ایاالت متحده 
و در ایالت های این کشــور باز شــده اســت و قضات فدرال به دنبال منع 
موقت اجرای فرمان ترامپ در راســتای ممانعت از دپورت کردن افرادی 
که از آن متأثر میشــوند، هســتند.   اما جیمز روبارت اولین قاضی فدرالی 
اســت که حکم به لغو موقت این فرمان در سطح ملی داده است. این امر 
منجر به آن می شود که دولت ترامپ به سرعت وارد عمل شده و با تجدید 
نظر خواهی در مورد این حکم، مســیر آن را تا دادگاه عالی ایاالت متحده 
کوتاه کند. موضوع مهم در این میان تعداد افرادی است که در دل ایاالت 

متحده از فرمان اجرایی دونالد ترامپ متأثر شده اند. 
روز جمعه طی یک جلسه رسیدگی دادگاه به این موضوع در ایالت ویرجینیا 
یکی از وکالی وزارت دادگستری آمریکا گفته بود که با وجود موقت بودن 
فرمان اجرایی ترامپ تا کنون 1۰۰ هزار ویزا لغو و باطل شــده اســت. اما 
وزارت خارجه آمریکا با زیرسوال بردن این رقم گفته است تعداد افراد متأثر 

از این قانون ۶۰ هزار نفر بوده است. 

اثرات مخرب تحریم های ترامپ برای بوئینگ و ایرباس
 ،CNN قــرارداد ۸ میلیــارد دالری بوئینــگ بــا ایــران بــرای فــروش ۸۰ جت بــه ایران ایر پیــش از ریاســت جمهوری دونالــد ترامپ با مشــکالتی روبــرو بود امــا اکنون با تردیدهای بیشــتری همراه شــده اســت.  به نوشــته
حــاال ایــن مشــکل بــه معنای ایجاد مشــکل برای کارگرانی اســت که شغلشــان وابســته به این قرارداد اســت. ایــن تحریم های جدیــد به طور مشــخص مانع از اجــرای قــرارداد بوئینگ با ایران نمی شــود امــا در صورتی که 
ایــران اقــدام بــه تالفــی و قــرارداد را لغــو کنــد، می تواند شــرایط اجرای این قــرارداد را دشــوارتر ســازد. قرارداد مشــابه با رقیــب اروپایــی بوئینگ یعنــی ایرباس برای فــروش 1۰۰ جت بــه ایــران بــه ارزش 1۰ میلیارد دالر 
نیــز می توانــد در خطــر قــرار بگیــرد.  از آنجایی کــه بیشــتر قطعــات جت هــای ایربــاس در آمریــکا تولید می شــود، فــروش این شــرکت نیز بــه موافقت آمریــکا نیــاز دارد. شــرکت بوئینــگ از اظهارنظــر مســتقیم در مورد 
چشــم انداز قــرارداد بــا ایــران خــودداری کــرد. بوئینــگ روز جمعــه اعالم کــرد: »ما بر اســاس مجوزهــای کنونی مــان فعالیــت می کنیــم... درصورتی کــه دســتورالعمل جدیــدی از وزارت خزانــه داری دریافــت کنیم، بر 
 اســاس آن عمــل می کنیــم.« آدام پیالرســکی، معــاون موسســه مشــاوراتی آویتــاس معتقد اســت درصورتی کــه ترامپ مانــع از فروش ایرباس شــود، ایــن امر می تواند مشــکالتی بــرای قطعه ســازان هواپیمایــی آمریکا 

ایجاد کند.

حمایت از ترامپ در سئول

 مرکل در نشست سران اتحادیه اروپا 
در مالت

کودکان صبح زود در هوای مه آلود و سرد در راه مدرسه؛ دهلی نو

 نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
فرانسه در پاریس

احتمالحذففیون
دردورنخستانتخاباتفرانسه

 نتایج تازه ترین نظرسنجی مؤسسه ایفوپ برای نشریه »پاری مچ« 
و شبکه تلویزیونی »آی تله« حاکی از آن است که »فرانسوآ فیون« 
نامزد جناح راســت میانه فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور در دور نخست این انتخابات از گردونه رقابت ها حذف 
خواهد شد. فرانسوآ فیون که هم اکنون به واسطه اتهامات مربوط 
به فســاد مالی همسرش تحت تعقیب قضایی قرار دارد، در دور 
نخســت انتخابات ریاست جمهوری با کسب 1۸.۵ درصد آراء 
از رهبر حزب جبهه ملی و وزیر اقتصاد سابق و نامزد کنونی این 
انتخابات شکست خورده از گردونه رقابت ها حذف خواهد شد.

هشدارچینبهآمریکا
دربارهمواضعرئیسپنتاگون

 چین به آمریکا پیرامــون اظهارات وزیر دفاع جدید دونالد ترامپ 
مبنی بر حمایت آمریکا از ژاپن در برابر هرگونه درگیری نظامی با پکن 
در موضوع جزایر دریای چین جنوبی هشدار داد. مجمع الجزایر 
»سن کاکو« که در چین با نام »دیائویو« شناخته میشود میان توکیو 
و پکن واقع شده و چین مدعی حاکمیت بر این جزایر است. چین 
واشنگتن را به مشکل آفرینی در خصوص این مسئله متهم کرده 
است. »لو کانگ« سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: ما از 
آمریکامی خواهیم تا به این اظهارات پایان داده و از پیچیده کردن 

مسئله و به ایجاد بی ثباتی در منطقه خودداری کند.

آمریکادنبالدسترسی
بهاماکننظامیایران

دولــت ترامپ دنبال تغییر برخی مفاد توافق هســته ای و تغییر 
رفتار آژانس با ایران است. گزینه هایی که دولت در حال بررسی 
آن هاست، شامل فشار به آژانس بین المللی انرژی اتمی است 
تا سیاستی ســخت گیرانه تر در قبال پایبندی ایران ]به توافق[ 
اتخاذ کند، از جمله اینکه درخواست دسترسی به اماکن نظامی 
را مطــرح کند. یکی دیگر از موارد مورد نظر هم رفع بند »تاریخ 
انقضا« محدودیت های توافق است. در توافق هسته ای، بخش 
اعظم محدودیت ها ظرف 1۰ تا 1۵ سال رفع می شوند و برخی 

نهایتا تا ۲۵ سال ادامه دارند.

ادامهپیشرفتتوافقانتقال
پناهجویاناسترالیابهآمریکا

جولی بیشاپ وزیر خارجه اســترالیا می گوید که طرح جنجالی 
اســکان دوباره پناهجویان در آمریکا در حال پیشــرفت است؛ 
علیرغم اینکه مقامات مهاجرت آمریکا مصاحبه با این پناهجویان 
را به تاخیر انداخته اند. دونالد ترامپ اخیرا واکنش تندی به توافق 
باراک اوباما با دولت استرالیا برای پذیرش صدها پناهجویی که 
در کمپهای مهاجرتی استرالیا ساکن هستند، نشان داد و گفته 
بود این توافق را لغو خواهد کرد. ترامپ در همین زمینه به صورت 
تلفنی با نخســت وزیر اســترالیا گفتگو کرد که برخی رســانه ها 
گزارش دادند این گفتگو چندان دوستانه به پایان نرسیده است.

بین الملل
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