
وقت حسابرسی!
امروز محمد باقر قالیباف شهردار تهران باالخره پس از درخواست های مکرر اعضای شورای شهر در صحن 
علنی این شورا حاضر شد تا درباره پالسکو گزارش دهد. اما باز هم خبری از برعهده گرفتن مسئولیت حادثه 
یا عذرخواهی در کار نبود. شهردار تهران به مانند سخنانش در مجلس، از عملکرد خود و مجموعه اش کامال 
دفاع کرد و کمترین اهمالی را نپذیرفت. او با تعریف از اقدامات شهرداری تهران در سال های گذشته درمورد 

صفحه ۲جلوگیری از سیل، شناسایی دیوارهای خطرناک و پر کردن چاله های تهران )!( ...
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سردار جاللی: سرمایه گذاری خارجی می تواند بستری برای نفوذ باشدباج منافقین به ترامپ

پیشبرد پروژه نفوذ در قالب دیپلماسی
رییس قوه قضاییه گفت: نظام غرب در صدد نفوذ است؛ اینکه در فکر این هستند که انقالب را از طریق نفوذ باز 
بدارند برای ما روشن است، اما متاسفانه عده ای باور ندارند. آیت اهلل صادق آملی الریجانی در اولین همایش ملی 
نظام سلطه و جریان نفوذ که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، ضمن گرامیداشت فرا رسیدن ایام 
دهه فجر و تبریک فرا رسیدن سالروز پیروزی انقالب اسالمی، اظهار کرد: بحث نفوذ بحث جدی است. برجسته 
کردن این مساله در زمان پراهمیت اســت. ما باید به باوری درباره بحث نفوذ برسیم و آن را در سطوح مختلف 
مطرح کنیم؛ به دلیل اهمیت باالی مســاله و نتایجی که دارد. وی بیان کرد: مساله مهم بحث باور این پدیده 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3است. تردیدی وجود ندارد که این پدیده ای است و نظام غرب در صدد این نفوذ هستند  ... صفحه ۴

بر اســاس گــزارش افشــاگرانه خبرگزاری 
اسوشــیتدپرس یکی از وزاری دولت ترامپ و 
تنی چند از مشــاوران و نزدیکان وی به خاطر 
سخنرانی در محافل و شــو های منافقین در 
خارج از کشــور مبالغ هنگفتی را از این گروه 
تروریســتی دریافت کرده اند. رودی جولیانی 
و نیوت گینگریچ از جمله مشاوران و نزدیکان 
ترامپ هستند که برای سخنرانی بر علیه ایران 

صفحه 3از دار و دسته مریم رجوی  ...

حجت االســالم رئیســی، تولیت 
آســتان قدس رضوی در اختتامیه 

همایش نظام سلطه ...

کواکبیــان در جمع دانشــجویان 
دانشــگاه علوم پزشکی لرستان با 

اشاره به خأل ...

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی 
رئیــس جمهور، در پاســخ به این  

پرسش که آیا  ...

دشمن داشته 
های ما را هدف 

قرار داده

هاشمی باالنسر 
جریان های 
سیاسی بود

از نامزدها 
وثیقه  دریافت 

نمی شود

رفع رد صالحیت 
روحانی!

صفحه ۲

 محمدرضا تابش خبر داد: 
 احتمال ردصالحیت روحانی با هدایت 
مقامات عالی رتبه نظام مرتفع شد
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2

 نفرین بر کسانی که 
به آمریکا لبخند می زنند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه 
ما نباید جنایات دشــمن در طــول دوران جنگ را 
از خاطــر ببریم، اظهار کرد: بــا آن جنایاتی که در 
دوران جنــگ تحمیلــی رخ داد، آیا مــا امروز حق 
داریــم به امریــکا لبخنــد بزنیــم؟ اف و نفرین بر 
کســانی که این اقدامات امریکا را دیده اند و حاال 

به او لبخند می زنند.
ســردار غالمحســین غیب پرور صبــح امروز طی 
ســخنانی در همایش فرماندهان بســیج کارکنان 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی رخ دادن انقالب 
اســالمی را روی آوردن مــردم به دین دانســت و 
گفت: انقالب اســالمی ســرمایه اندکی نیست و  
به همین دلیل دشــمن نیــز از همان روز اولی که 
انقالب رخ داد کوشــید با تهدید، تطمیع و تحقیر 
با ما برخــورد کند و وقتی دید کــه نتیجه ای نمی 
گیــرد جنگ تحمیلی  را علیه انقالب اســالمی به 

راه انداخت.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه 
مــا نباید  جنایات دشــمن در طول دوران جنگ را 
از خاطــر ببریم، اظهار کرد: بــا آن جنایاتی که در 
دوران جنــگ تحمیلــی رخ داد، آیا مــا امروز حق 
داریــم به امریــکا لبخنــد بزنیــم؟ اف و نفرین بر 
کســانی که این اقدامات امریکا را دیده اند و حاال 

به او لبخند می زنند.
غیب پــرور ادامه داد: امروز برخی  یادشــان رفته 
دشــمن در آن 8 ســال با ما چه کرد، در حالی که 
هنــوز اســتخوان های بچه های مــا را از مناطق 
عملیاتی می آورند و پیکــر برخی از رزمندگان مان 

هنوز هم پیدا نشده است.
وی با اشاره به اینکه دشمنی آمریکا با ایران هرگز 
ذره ای کم نشــده اســت، اظهار کرد: الزم نیست 
عده ای احساســاتی شــوند که چرا رئیس جمهور 
تازه به دوران رســیده آمریکا ما را به کشــورش راه 
نمی دهد و برای مان ویــزا صادر نمی کند. کجای 
این کار تعجب دارد؟ کدام یکی از روسای جمهور 
آمریــکا بــا ایران خــوب رفتــار کرده انــد؟ چنین 

کارهایی اصاًل اهمیت ندارد.
غیــب  پرور با بیــان اینکه ما باید گوشــهای مان را 
تیــز کنیم و چشــمانمان را باز نگــه داریم و فریب 
مــال دنیــا را نخوریم، اظهــار کرد: آینــده از آن 
انقالب اســالمی اســت اما ما باید خوب و بد را از 
هم تشــخیص دهیم و درست عمل کنیم. چرا که 
کشــورمان امروز نیازمند اتحاد است و این اتحاد 
حول محور رهبری به وجود می آید و این در حالی 
اســت که عده زیــادی می خواهند بــه مملکت ما 

خدشه وارد کنند.
رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین با بیان اینکه 
اقتصــاد ایــران وضعیت مناســبی نــدارد، اظهار 
کــرد: ما اقتصــاد مریضی داریــم؛ رهبری چقدر 
بایــد این موضــوع را فریاد بزند؟ چــرا هیچ کاری 
صورت نمی گیرد و این معضل درســت نمی شــود 
در حالــی که کشــورمان مملــو از منابــع طبیعی 
اســت و می توان این معضالت را حــل کرد. البته 
حــل این معظــالت تنها با روحیه بســیجی انجام 
می شــود و بســیجی بودن یعنی امید بخشیدن به 
 مردم و گره گشــایی از کار آنها نــه امنیتی بودن و 

ژست نظامی گرفتن.
وی با بیــان اینکــه انقالبی گری بــا فرمول های 
خشــک دیپلماتیک متفاوت اســت، اظهار کرد: 
انقالبی گــری به این معنا اســت که همــه چیز را 
فرمول های خشک دیپلماتیک نبینیم و با انعطاف 

و روحیه انقالبی و بســیجی کارها را پیش ببریم.

وقت حسابرسی!
قالیباف: شلنگ بود، نیازی به بالگرد نبود!

امروز محمد باقر قالیباف شــهردار تهران باالخره پس از درخواست های مکرر 
اعضای شــورای شهر در صحن علنی این شورا حاضر شــد تا درباره پالسکو 
گزارش دهد. اما باز هم خبری از برعهده گرفتن مسئولیت حادثه یا عذرخواهی 
در کار نبود. شــهردار تهران به مانند ســخنانش در مجلس، از عملکرد خود و 
مجموعــه اش کامــال دفاع کرد و کمترین اهمالــی را نپذیرفت. او با تعریف از 
اقدامات شــهرداری تهران در ســال های گذشــته درمورد جلوگیری از سیل، 
شناسایی دیوارهای خطرناک و پر کردن چاله های تهران )!( هرگونه کوتاهی 
شهرداری درمورد پالســکو را منکر شد و گفت اگر اساسا اشکالی در کار بوده 
بعد از حادثه و در مدیریت بحران بوده اســت و در آنجا باید از مردم عذرخواهی 

شود. سخنانی طلبکارانه که اعتراض منتقدان را درپی داشت.

 مسئول بازرسی و پلمب وزارت راه و وزارت کار بوده اند 
نه شهرداری 

محمد باقر قالیباف در این جلســه با بیان اینکه امروز مردم تهران می پرسند که 
آیــا واقعا نقص قانونی وجود دارد گفت: در ماده 96 قانون ســال 69 نکاتی در 
تعقیب و بازرســی متخلفان آمده اســت که به منظور اجرای صحیح این قانون 
حتی اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل شده و وظیفه این اداره 
بررسی و تحقیق پیرامون اشکاالت مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهادهای 
الزم برای اصالح است. وی با بیان اینکه بر اساس این قانون تاکید شده است 
که به حوادث ناشــی از کار در کارگاه ها رسیده شود گفت: بر اساس این قانون 
باید بازرســی توســط وزارت کار به طور مداوم انجام می شــد و بازرسی مستمر 
و تذکر اشــکاالت در دســتور کار قــرار می گرفت و در صورت لــزوم تقاضای 
تعقیب متخلفان و پلمب نیز صادر می شــد. قالیباف با بیان اینکه بعضا در مورد 
کاربری های ساختمان پالسکو شائباتی مطرح می شود گفت: بر اساس قانون 
کار، کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما و یا نماینده او کار می کند.
وی با بیان اینکه بر اســاس ماده 4 قانون ســال 69 پالسکو کارگاه بوده است 
گفت: بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی نیز این سازمان باید بر طراحی 
و اجرای ســاختمان نظارت می کرده اســت اما جای ســوال اســت که پس از 
دریافت پایان کار از شــهرداری تهران چه کســی نظارت دائمی و کنترلی باید 
بر ساختمان ها داشته باشــد که بر اساس مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، 
طراحی، محاسبه، اجرا و نگهداری از ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی بر 
عهده شخص حقیقی و حقوقی است که دارای حق قانونی از طرف مالک برای 
نگهداری از ساختمان بوده است و بازرس هم شخص حقیقی و حقوقی دارای 
پرونده اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است که باید نتیجه بازرسی را به 

طور کتبی به مسئول نگهداری ساختمان بدهد.

برای خاموش کردن آتش نیازی به بالگرد نبود!
محمدباقر قالیباف در بخش دیگری از ســخنان خود در تشــریح مدیریت این 
بحران گفت: گاهی برخی اظهار نظرها توســط افراد عادی انجام می شــود و 
گاهی برخی نکات از زبان افراد شــناخته شــده مطرح می شود که قطعا توجه 
بیشتری جلب می کنند. در بحران ها اظهار نظرات نادرست فشار غیر منطقی 

به همه نیروهای مدیریت بحران وارد می کند.
شــهردار تهران با تاکید بــر اینکه برخی اظهار نظرهــا در خصوص کند بودن 
عملیات آواربرداری در ســاعات ابتدایی به کلی نادرســت اســت افزود: یک 
لحظه کار کند نبود البته به دلیل ســازه آهنی که ریخته بود در ســاعات اولیه 

جبهه کاری باز نشده بود.
وی تاکید کرد: قطعا بالگرد برای آتش نشــانی الزم است و باید به سمت تامین 
بالگرد برای آتش نشانی حرکت کنیم. اما بی تردید این کار نباید توسط شهرداری 
انجام شــود. باید این کار توسط نهادی به صورت تخصصی انجام شود چرا که 
استفاده از بالگرد به خلبانی نیاز دارد که حداقل 6000 ساعت پرواز کرده باشد 
تا بتواند در عملیات های آتش نشانی شرکت کند. به اعتقاد من بهترین نیرویی 
کــه می تواند این بالگردها را تامین کند هالل احمر اســت. البته باید بالگردها 

برای کاربری های مختلف تجهیز شوند.
شهردار تهران با تاکید بر اینکه در حادثه پالسکو به هیچ عنوان نیازمند بالگرد 
نبودیــم افــزود: اگر مقرر بــود که در این حادثــه از بالگرد اســتفاده کنیم باید 
بالگردهای مجهز به واترگان می آمدند تا با هدف گیری آب را به نقطه مشخص 
می ریختند. این در حالی بود که مامورین آتش نشــانی با اســتفاده از شلنگ و 

باالبرها آب را به صورت مستقیم و به نقطه مورد نظر می رساندند.

آقای شهردار، شواهد نشان می دهد شما تعلل کرده اید
اما این اظهارات قالیباف با واکنش رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران 
همراه بود. رحمت الله حافظی در این جلسه با بیان اینکه در این جلسه استناد 
به قانون کار شد، گفت: سوال این است که در این مجتمع 600 واحدی، چند 
واحد کارگاه وجود داشــته است، آیا این ساختمان پایان کار داشته، کاربری آن 

چه بوده است؟ این سواالت باید پاسخ داده شود.
وی با اشــاره به اینکه بحران به سه قسمت قبل از بحران، حین بحران و بعد از 
بحران تقســیم می شود، افزود: صاحب نظران حوزه مدیریت بحران معتقدند 
فاز اصلی و بســیار مهم، قبل از بحران اســت. به استناد قانون، آقای شهردار 
شــما مدیر بحران شهر تهران هستید، بفرمایید چه کرده اید؟ قطعا انتظار می 
رود که مدیر بحران یک شهر، سناریو، پروتکل ها و چک لیست های الزم برای 

بحران های محتمل در شهرش را داشته باشد، این موارد را به ما ارائه کنید.

رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با 
بیان اینکه اتاق بحران شما در ساختمان مدیریت بحران خاک می خورد، اظهار 
کرد: عدم تخصیص منابع مصوب شــورا برای ســازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران را چگونه توجیه خواهید کرد؟ بر اســاس گزارش مکتوب معاون برنامه 
ریزی شهرداری در هشت ماهه امسال فقط و فقط 13.6 میلیارد تومان بابت 

حقوق و دستمزد پرداخت شده است.
حافظی با بیان اینکه در مجموع 22.1 میلیارد تومان اعتباری اســت که باید 
برای مدیریت بحران شهر تهران تخصیص داده می شد، ولی تا کنون تخصیص 
نیافته است، تاکید کرد: شهرداری فقط حقوق پرسنل را پرداخت کرده است و 

کاری برای مدیریت بحران انجام نداده است.
وی با بیان اینکه در تاریخ دهم خرداد 94 اعالم کردم که سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شــهر تهران اولویت شهرداری نیست و حتی به شوخی تبدیل 
شده است و فرزند ناخوانده شهرداری است، گفت: از بودجه 35 میلیارد تومانی 
مصوب این سازمان در سال 93 تنها 9 میلیارد آن تخصیص می یابد که 2 میلیارد 
برای انجام ماموریت اصلی و 7 میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بوده است.
رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران 
درباره اعداد و ارقام ارائه شده درباره بودجه آتش نشانی نیز گفت: شهرداری در 
اعالم بودجه تخصیص یافته به منابع خرید ملک برای آتش نشــانی اشاره می 
کند این در حالیســت که آنچه در این میان مد نظر و مورد مطالبه است، منابع 
محقق شــده برای خرید تجهیزات آتش نشانی است. از سال 92 تاکنون 396 
میلیارد تومان از محل 2 درصد عوارض ایمنی ســاختمان وصول شده که این 
منبع صرفا مختص تجهیز آتش نشــانی بوده که شما 197 میلیارد تومان آن را 
به آتش نشــانی تخصیص داده اید ولی 198 میلیارد تومان تخصیص نیافته و 

جای دیگری هزینه کرده اید.
حافظی با اشاره به گزیده برخی از مسئوالن شهرداری از جمله رئیس سازمان 
آتش نشانی و اعضای شورای شهر تهران در خصوص عدم تخصیص بودجه 
مصوب به ســازمان آتش نشــانی در بخش تجهیزات، تصریح کرد: بر اساس 
اعالم شــهردار تهران در مهرماه سال 94، قرار بود که الیحه راه اندازی آتش 
نشانی هوایی به شورای شهر برود، یک سال و نیم گذشت این الیجه کجاست؟ 
همچنین در 21 مردادماه سال 92 مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری 
تهران از پایان مذاکره با یگان هوایی ناجا برای استفاده از این ظرفیت خبر داد، 

این موضوع به کجا رسیده است؟
رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران 
تاکید کرد: همه این موارد نشــان می دهد که شــما تعلل کرده اید و باید از مرم 

عذرخواهی کنید.

پدرخوانده ها کنار بروند
محمــد باقــر ذوالقــدر رئیــس ســتاد جبهــه مردمــی نیروهــای انقــالب اســالمی گفت: ایــن جبهه یــک حرکت مردمی اســت. بــرای جبهــه، اصل مردم اســت. عنــوان مردمــی به صــورت اتفاقــی وتحمیلــی نیامده 
اســت و پیــام آن ایــن اســت کــه مــردم تصمیم گیــر هســتند، پدرخوانده ها بایــد کنار بروند، کســانی کــه فکر می کننــد مردم صغیــر و مهجورنــد و باید بــرای آن ها و به جــای آن هــا تصمیم گرفــت بایــد کناربروند، راه 
را بــاز کننــد کــه مــردم خودشــان تصمیــم بگیرنــد و سرنوشــت خودشــان را خــود تعییــن کنند. تجربــه نیز نشــان می دهد کــه هــر گاه مردم بــه صحنه آمدنــد و تصمیــم گرفتنــد و اقدام کردنــد موفق و درســت عمل 
کردنــد. وی بــا انتقــاد از برخــی اظهارنظرهــای مغرضانــه درخصــوص ایــن جبهــه ادامــه داد:  برخــی جبهــه مردمــی نیروهــای انقالب اســالمی را متهــم می کننــد به رفتــار قبیلــه ای. نمی دانیــم این حــرف از کجا 
آمــده اســت. اســاس ایــن جبهــه فراگیر، اعتــراض بــه قبیله گرائی، حــزب ســاالری و تفرقه پنداری اســت. مــی گوئیم همــه بیائید برای عــزت و ســربلندی انقــالب باهم متحد شــویم. بــرای ترویج وتعمیــق گفتمان 
 انقــالب دســت بــه دســت هــم بدهیــم. ترویــج گفتمان نیــاز به وحــدت همه نیروهــا دارد،  مگــر صدای تک تــک افراد چــه میزان بازتــاب دارد؟ همــه بایــد یکصدا، همــه جا و در همــه ســطوح جامعه ایــن حقیقت را 

بزنیم. فریاد 
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دیدبان مجلس

تقدیم طرح استیضاح وزیر جهاد و کشاورزی به هیئت رئیسه
رئیس مجمع نمایندگان اســتان ایالم گفت: استیضاح وزیرجهاد کشاورزی با 54 امضاء تقدیم هئیت رئیسه مجلس 
شده است. دکتر »سالم امینی« در گفت وگو با خبرنگار ایسنا یکی از علل استیضاح وزیر کشاورزی را عدم پرداخت به 
موقع مطالبات کشــاورزان اعالم کرد و گفت: کشــاورزان یک سال زحمت کشیده و انتظار داشتند که مطالبات خود 
را بــه موقــع دریافت کنند تا بتوانند بدهی های خــود را به بانک و بازار پرداخت کنند که متأســفانه  پرداخت مطالبات 
کشــاورزان توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام نشــد و این رویه موجب  ترغیب  کشاورزان به فروش محصوالت خود 
در ســال های آینده به دالالن خواهد شــد. نماینده ی ایالم در مجلس شــورای اسالمی یکی دیگر از علل استیضاح 

وزیر کشاورزی  راعدم اجرای صحیح بیمه کشاورزی اعالم کرد و گفت: بیمه محصوالت کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با 
خطرات غیرمترقبه و غیرقابل کنترل فعالیت های کشــاورزی و در نتیجه کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان طی سال های اخیر مورد توجه و تاکید 
قرار گرفته و صندوق بیمه محصوالت کشــاورزی نیز با همین هدف تشــکیل شــده است تا تولیدکنندگان متناســب با حق بیمه پرداختی، از خدمات 
بیمه ای بهره مند شــوند، اما این صندوق تاکنون نتوانســته رضایت کشــاورزان و باغداران بیمه شده را جلب و آن ها را به بیمه کردن محصوالت خود 
ترغیب کند و در نتیجه به خســارت های فراوانی  مالی به کشــاورزان منجر شــده اســت. امینی یکی دیگر از علل استیضاح وزیر کشاورزی را کاهش 
تعرفه واردات محصوالت کشاورزی نام برد و گفت: کاهش تعرفه واردات محصوالت کشاورزی بر روی تولیدات داخلی تأثیر منفی خواهد گذاشت و 

افزایش واردات محصوالت کشاورزی با سیاست های اقتصاد مقاومتی در تضاد است.

سوژه روز

احتمال ردصالحیت روحانی با هدایت مقامات عالی رتبه نظام مرتفع شد
در حالی که مدتی اســت سخن از ردصالحیت روحانی درمیان اســت، محمدرضا تابش نایب رییس فراکسیون امید 
مجلس شورای اسالمی از مرتفع شدن مشکل ردصالحیت روحانی با هدایت مقامات عالی رتبه نظام خبر داد و گفت: 
هدف جنگ روانی علیه رییس جمهور انصراف از کاندیداتوری اســت. تابش با اشــاره به جنگ روانی شدیدی که علیه 
رییس جمهــور به راه افتاده، گفت: طی مدت اخیر جنگ روانی شــدیدی علیه آقــای روحانی به راه افتاده که هدفش 
منصرف رییس جمهور از کاندیداتوری است و این درحالی است که نمی دانیم مقاومت و استقامت ایشان چقدر است؛ 
به هر حال ممکن است آقای روحانی در برابر این هجمه ها دوام نیارد و عطای ریاست جمهوری را به لقایش ببخشد، 

بماند که ما خواستار تداوم حضور روحانی هستیم. عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان همین طور به موضوع ردصالحیت رییس جمهور 
برای انتخابات دوره بعد اشــاره کرد و گفت: در هر صورت ســخنگوی شورای نگهبان هم اشــاره ای به این مسئله داشته است؛ اساسًا ردصالحیت 
رییس جمهور مســتقر در آســتانه رقابت های انتخاباتی دوره بعد، بی سابقه اســت. با این حال حتی اگر برخی اعضای شورای نگهبان چنین قصد و 
انگیزه ای هم داشــتند، این مشــکل با هدایت مقامات عالی رتبه نظام مرتفع شده است. گفتنی است پیش تر سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به 
سوالی درمورد تایید صالحیت رئیس جمهور مستقر گفته بود: هیچ تضمینی در این جهت نبوده و نیست. کدخدایی تصریح کرده بود: قانونا شورای 
نگهبان در همه ادوار صالحیت روســای جمهوری مســتقر را هم دقیقًا بررسی کرده است. حاال در این چند دور گذشته نتیجه مثبت بوده است. این 

رویه قانونی و همیشگی شورای نگهبان بوده و طبیعتًا همیشه هم اجرا خواهد شد.
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با پنهان شدن پشت عناوین دینی و انقالبی رانت خواری می کنند

کمال الدیــن پیرموذن نماینده پیشــین مجلس گفت: ملت رشــید ایران اســالمی مســأله مهم مبارزه با مفاســد اقتصــادی را به جد از عموم صاحب منصبــان حکومتی مطالبه کرده و مبارزه قاطع با فســاد مالــی و اقتصادی را موجب 
امیــد و آرامش خاطــر همــه دلســوزان و عالقمندان به اســالم و انقالب و تعالی نظام جمهوری اســالمی ایران می داند. او یادآور شــد: این دغدغه خاطر ملت شــریف و خواســت عمومی مــردم بجز براســاس راهکارهای قانونی و 
پیگیــری توســط نهادها و دســتگاه های مســئول و قاطعیت قــوه قضاییه امکان پذیر نیســت. نماینده مردم اردبیــل در مجلس نهم یادآور شــد: رانت خواران، رشــوه پردازان و سوءاســتفاده کنندگان از موقعیت قدرت و کســانی که با 
چهره هــای ظاهرالصــالح و بــا پنهان شــدن در پشــت عناوین دینــی و انقالبی و نیز اســتفاده از موقعیت هــای اداری و حکومتی بجای رعایت شــان و امانت، به منافــع مالی و اقتصادی خــود پرداخته اند، عالوه بــر اینکه بر چهره 
اســالم و انقــالب خدشــه وارد ســاخته اند، شایســتگان و متولیان و مدیران خدوم و امانت دار و نیز ســرمایه گذاران شــریف و ســالم را در تنگنای بی اعتمادی ها و حرمت شــکنی های ناشــی از رفتــار خود قرار داده انــد. پیرموذن در 
 پایــان تصریــح کرد: کدام وجدان پاک اســت که از مفاهیم برجســته عدالت و ســالمت احســاس غرور و اشــتیاق نکند و چه غم انگیــز خواهد بود اگر ایــن مفاهیم در گذرگاه های تنــگ و کوتاه ذهن مدیحه ســرایان و فرصت طلبان 

گرفتار و بی اثر شوند.

دشمن داشته های ما را هدف قرار داده
حجت االسالم رئیسی، تولیت آستان قدس 
رضوی در اختتامیه همایش نظام ســلطه و 
جریان نفوذ با بیان اینکه دشــمن به دنبال 
نفوذ امنیتی از طریق به راه انداختن جنگ 
هــای نیابتــی و ایجاد اختالفــات قومی و 
مذهبی است تصریح کرد: قانون اساسی، 

رهبری و نهادهای انقالب بهترین مدافع اقوام و مذاهب در کشور هستند. 
البتــه خدمــت رســانی خالصانــه بــه محرومــان بــه ویــژه در مرزهــا 
می توانــد بســتر نفــوذ را از بیــن ببــرد. زیــرا دشــمن از محرومیــت هــا 
ســوء  اســتفاده می کنــد. دیروز دشــمن با لشکرکشــی بــا مــا مقابله می 
 کــرد امــا امــروز همــه داشــته هــای مــا را هــدف قــرار داده و آن هــا را 

تهدید می کند.

هاشمی باالنسر جریان های سیاسی بود
کواکبیان در جمع دانشجویان دانشگاه علوم 
پزشکی لرستان با اشاره به خأل وجود آیت الله 
هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
اشاره کرد و افزود: در رابطه با جایگزینی ایشان 
باید مقام معظم رهبری تصمیم گیری کنند. 
آیت الله موحدی کرمانــی به صورت موقتی 

جانشین شده اند اما مقام معظم رهبری باید در این رابطه تصمیم بگیرند. معتقدم 
فقیه و مومن داریم اما به این زودی ها کسی نمی تواند جای ایشان را بگیرد چرا 
که ایشان باالنســر جریان های سیاسی کشور بودند و در جلسات خصوصی 
همواره افراد را نصیحت می کردند، فکر نمی کنم کسی بتواند جایگزین همه ابعاد 
 وجودی آن مرحوم شود اما باید کسی در مجمع باشد که بین جریانات سیاسی 

توازن ایجاد کند.

از نامزدها وثیقه  دریافت نمی شود
حســینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس 
جمهور، در پاســخ بــه این  پرســش که آیا 
قــرار اســت از نامزدهای انتخابات ســال 
96 وثیقــه ای گرفته شــود، اظهارکرد: در 
شــرایط فعلــی هیچ گونــه تکلیفــی برای 
دریافــت وثیقــه از نامزدهــای انتخاباتی  

در قانــون انتخابــات فعلی نداریم، اما اگــر قانون نظام جامــع انتخابات 
بــه انتخابــات اردیبهشــت 96 رســید کلیه حقــوق و تکالیف بر اســاس 
قانــون جدید خواهد بــود، اما اگر ایــن قانون به تصویب مجلس نرســد، 
انتخابــات 96 بــر اســاس قانون فعلــی انتخابــات برگزار می شــود و در 
 قانــون فعلی هــم تکلیفــی بــرای نامزدهای انتخابــات در نظــر گرفته 

نشده است.

 حساب های قوه قضاییه 
با تایید شورای پول و اعتبار 

افتتاح شده است 
محمود صادقی رییس فراکســیون شفاف ســازی و 
سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای 
اســالمی با اشــاره به برگزاری نشست هفته گذشته 
کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر امور اقتصادی و 
دارایی که به منظور پاسخ به سوالی درباره حساب های 
قوه قضاییه تشکیل شــد گفت: وزیر اقتصاد در این 
جلسه پاسخ دادند که طبیعتًا قانون اجازه افتتاح چنین 
حساب هایی را نمی دهد اما مسئوالن قوه قضاییه در 
ادوار گذشته مجوزهای خاصی را اخذ کره و شورای 
پــول و اعتبار نیز این مهم را به تصویب رســانده و در 
این دوره نیز تقریبًا به همین ترتیب عمل شــده و قوه 
قضاییه بــر مبنای اذن مقام معظــم رهبری و تایید 
شورای پول و اعتبار برای کسب سود سپرده گذاری 

کرده است.
او ادامــه داد: در ادامه جلســه ســوال کردیم که آیا 
نظارتــی بر دخل و خــرج این اموال وجــود دارد که 
پاســخ دادند گویــا برخی معاونت های قــوه قضاییه 
بر این مســئله نظــارت دارند اما دربــاره ماهیت این 
حســاب ها که شــخصی اســت یا دولتی نیز سوال 
کردیم که آقای طیب نیا پاســخ دادند بانک مرکزی 
این حســاب ها را دولتی محسوب می کند و درادامه 
پرسیدم که آیا احتساب این که حساب ها از نظر بانک 
مرکزی دولتی است یا شخصی، به صورت سلیقه ای 
انجام می شــود یا بر اساس معیار مشخصی صورت 
می گیرد که وزیر اقتصاد به این بخش از ســوال بنده 

پاسخ روشنی ندادند.
صادقی یادآور شــد: همچنین درخصوص عملکرد 
این حســاب های ســپرده، میزان وجوه ســپرده ها 
و منابع این حســاب ها نیز پاسخ شــفافی ندادند که 
احتمااًل نمی توانند به این بخش از سوال پاسخ شفاف 
بدهند و درحالی که از یکی از همکارانشــان نام برده 
بودند که قــرار بود برای ارائه توضیحات بیشــتر در 
جلســه حضور پیدا کنند، این مقام مسئول در جلسه 

حاضر نشد.

استدالل قالیباف برای سیاسی بودن 
تفحص: تعبیر »امالک نجومی«

نماینــده اصالح طلــب مــردم تهــران در مجلــس 
همچنیــن با اشــاره به جلســه کمیســیون عمران 
مجلس باحضــور محمدباقر قالیبــاف که به منظور 
بررســی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران برگزار 
شد گفت: با وجود این که در نامه منتسب به سازمان 
بازرســی به 200 مورد تخلف اشــاره شده و از 2200 
میلیارد تومان به  عنوان مبلغ تخلف صحبت شــده، 
آقای قالیباف تاکید داشت که 50 درصد این تخلفات 
کذب محض است و ما نیز پرسیدم  تکلیف 50 درصد 
باقی مانده چیست؟! به هر حال 50 درصد باقی مانده 
نیز مبلغ هنگفتی است که آقای قالیباف این موارد را 

نیز به نوعی توجیه می کردند.
صادقی خاطرنشان کرد: شهردار تهران در این جلسه 
عنوان کرد که مســائلی که درباره تخلفات مربوط به 
امالک شــهرداری مطرح می شود، سیاسی است و 
این درحالی بود که سازمان بازرسی و قوه قضاییه به 

این پرونده ورود کرده است.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای 
اســالمی ادامه داد: اســتدالل قالیباف این بود که 
تعبیر »امالک نجومی« که در رســانه ها اســتفاده 
می شود، نشــان دهنده سیاســی بودن این پرونده 
اســت که ما تاکید کردیم این تعبیر از سوی ما به کار 
نرفته اســت و فارغ از آن، بحــث ما درباره واژگان و 

تعابیر نیست.

رویداد ۲۴ نوشت: از شعار انتخاباتی »قالیباف« رونمایی شد؟
جهاد ادامه دارد اما این بار مهربانتر؛ این شعار و وعده ای است که به نظر می رسد قرار است در آینده ای نه چندان دور از طرف کسی مطرح 

شود که همچنان سودای حضور در پاستور را دارد؛ محمد باقر قالیباف، که نشستن بر کرسی ریاست جمهوری برای او به یک رویا تبدیل 
شده است.

 بهار نیوز نوشت: من مقصرم و از جایگاه شهروندی  استعفا می دهم
باالخره افتاب از پشت ابر بیرون امد و تشت رسوایی ما شهروندان از روی بام شهر به زمین افتاد! چقدر سیاه نمایی کردیم در حادثه 

پالسکوتا بر گناهمان و خطایمان در عدم پذیرش مسئولیت سر پوش بگذاریم! 

 دولت بهار نوشت: بهترین پاسخ به تهدیدات اخیر امریکاِی ترامپ چیست؟
اگر قرار بود فشار نیاورند هم با توجه به شرایطی که هست و از همه طرف برای آنها برد برد است به این نتیجه میرسیدند که باید فشار 

بیاورند. حتی ترامپ هم نمی تواند منکر این واقعیت بشود.

 جهان نیوز نوشت: چرا اصالح طلبان از رد صالحیت روحانی استقبال می کنند؟
چندی قبل به طرز مشکوکی بحث رد صالحیت آقای روحانی توسط شورای نگهبان در میان برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی 

عموما اصالح طلب یا طرفدار دولت به یکباره مطرح شد.

عکس روزسایت نگار

دیدار نماینده رئیس 
جمهور روسیه در امور 
سوریه با شمخانی

خبرنامه
یکشــنبه 17 بهمن مــاه 1395

پیشبرد پروژه نفوذ در قالب دیپلماسی
سردار جاللی: سرمایه گذاری خارجی می تواند بستری برای نفوذ باشد

رییــس قوه قضاییــه گفت: نظام غرب در صدد نفوذ اســت؛ اینکه در فکر این 
هستند که انقالب را از طریق نفوذ باز بدارند برای ما روشن است، اما متاسفانه 
عده ای باور ندارند. آیت الله صادق آملی الریجانی در اولین همایش ملی نظام 
ســلطه و جریان نفوذ که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، ضمن 
گرامیداشــت فرا رســیدن ایام دهه فجر و تبریک فرا رســیدن سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی، اظهار کرد: بحث نفوذ بحث جدی است. برجسته کردن این 
مساله در زمان پراهمیت است. ما باید به باوری درباره بحث نفوذ برسیم و آن را 
در سطوح مختلف مطرح کنیم؛ به دلیل اهمیت باالی مساله و نتایجی که دارد.
وی بیان کرد: مساله مهم بحث باور این پدیده است. تردیدی وجود ندارد که این 
پدیده ای است و نظام غرب در صدد این نفوذ هستند و اینکه در فکر این هستند 
که انقالب را از طریق نفوذ باز بدارند برای ما روشن است، اما متاسفانه عده ای 

باور ندارند و مطرح می کنند که آیا واقعیت است یا تشکیک.

اولین وظیفه ما این است که نفوذ را باور کنیم
رییس قوه قضاییه افزود: اولین وظیفه ما این است که نفوذ را باور کنیم و طبیعی 
است که نفوذ مجاری مختلف دارد و نفوذ فرهنگی و سیاسی و اقتصادی داریم.
آملی الریجانی تاکید کرد: باید بحث نفوذ و ســلطه را جدی بگیریم و برای کل 
جامعه تبیین کنیم که نفوذ واقعیت جدی است و پادزهرش رجوع به قرآن است.
رییــس قوه قضاییه در ادامه گفت: وقتی کســی می گوید من سکوالریســم را 
قبــول دارم کل نظام سیاســی را از دین جدا می داند که در این نظام سیاســی 
نظــام اقتصادی وجــود دارد. اکنون نقادین مدرنیتــه در مغرب زمین کارهای 
ارزشــمندی کردند و ادعاهای تجدد را برجسته کردند که یکی از مهمترین آن 

فردگرایی است.  
وی بــا بیان اینکه تجدد یــا مدرنیته اصولی دارد، گفــت: بازارهای موبایل و 
تبلت ها چه داســتانی در دنیاســت و میلیون و میلیاردها تبلت و موبایل یعنی 
ترویج مصرف گرایی و تولید بیشــتر. فکــر کنیم که ما فضای مجازی را برای 
چه مــی خواهیم. فضایی که ایجاد کردند مهلت نمــی دهد که ما فکر کنیم 
و این از عوامل تجدد و مدرنیته اســت. آملی الریجانی ادامه داد: وقتی خدا 
را کنار گذاشــتید نهایتش این می شــود و این یکی از حرف های تجدد است 
کــه گفته می شــود و در تاریخ مغــرب زمین به آن افتخار مــی کنند. از دوره 
رنســانس انسان محور شــد و  خدا رانده شد؛ لذا اومانیســم را که انسان شد 
محور مطرح می کنند؛ لذا حواس مان باشــد با وصله پینه در تفکرات غربی 

چیزی نمی توانیم تحصیل کنیم.  
رییس قوه قضاییه اظهار کرد: نسبت به اصل نفود تردیدی وجود ندارد، با این 

حال عده ای آن را باور ندارند و عده ای هم خود را به عدم باور می زنند.

برخی شبیخون فرهنگی را توهم می انگاشتند
وی گفت: مقام معظم رهبری ســال ها پیش به درستی شبیخون فرهنگی را 
تشــخیص دادند و مسئوالن و دلســوزان عالم فکر را دعوت به شناسایی این 
شــبیخون فرهنگی کرده بودند. در همان زمان هم عده ای این مساله را توهم 

می دانستند که امروز نیز با این فکر مواجه ایم.
رییس قوه قضائیه با تاکید بر باور داشتن به نفوذ به عنوان اولین وظیفه، گفت: 

نفود منافــذ و جریان های مختلفی از جمله سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و 
ایدئولوژی دارد. یکی از اهداف مهم نفوذ، نظام جمهوری اســالمی اســت، با 

این حال آنها معطوف به ما نیست و نفوذ انحصاری ندارد.
رییس قوه قضائیه تاکید کرد: در ســطح فرهنگی یک جریان روشــنفکری را 
برای عبور از خطوط قرمز تبلیغ کردند. در دوره اصالحات، عده ای از دولتی ها 
بســته ای از این حرف ها و جریانات را به عنوان هدیه سفر دریافت می کردند و 

مسئوالن باال دستی آنها را تکرار می کردند.
وی با اشــاره به ترویج نسبی گرایی به عنوان یکی از شیوه های نفوذ، گفت: بر 
اساس اصول فنی این سخنان مطرح نمی شد. فردی به عنوان فیلسوف کتابی 
را با عنوان تردید نوشت و با تمسک به فیلسوفان غربی به دنبال ترویج سخن  خود 
و نسبی گرایی بودند. در کشوری که وزارت ارشاد باید به دنبال تبلیغ ارزش های 
اسالم باشــد، در دوره ای به دنبال ترویج ضدارزش ها بود و حتی شخص وزیر 

هم اعالم کرد که این تبلیع ارزش های اسالمی وظیفه حوزه علمیه است.

سعی دارند با دستکاری قانون، جریان نفوذ را تکمیل کنند
سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل نیز در این جلسه با بیان 
اینکه نفوذ بعضی وقت ها در چارچوب قانون انجام می شود، اظهار داشت: در 
مواقعی که قانون بازدارندگی خود را از دســت داده و خیلی از نفوذی ها ســعی 
دارند با دســتکاری قانون، جریان نفوذ را تکمیل کنند نفوذ در چارچوب قانون 

انجام می شود.
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور ادامه داد: بعضی مواقع، نفوذ در مرز 
قانون و بی قانونی انجام می شود که در اینجا نفوذ در حوزه نیمه سخت صورت 
می گیرد بعضی مواقع هم نفوذ فراتر از قانون و به صورت پنهانی صورت می گیرد.
جاللی با بیان اینکه قانون نقش مهمی در کنترل نفوذ دارد، خاطرنشان کرد: 

نفوذی ها سعی دارند با روان سازی قوانین پروژه نفوذ خود را تکمیل کنند.

 آماده سازی فضا برای سرمایه گذاری خارجی 
می تواند بستری برای نفوذ باشد

وی با اشاره به اقداماتی که طی یکسال گذشته در حوزه قوانین فناوری اطالعات 
صورت گرفته، گفت: آماده ســازی فضا برای ســرمایه گذاری خارجی می تواند 
بســتری را برای نفوذ فراهم کند. رئیس ســازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه 
نفوذ در سه سطح راهبردی، عملیاتی و اجرایی صورت می گیرد، عنوان کرد: در 
سطح راهبردی رهبران در سطوحی عالی کشورها مورد هدف هستند و در سطح 
عملیاتی، مدیران مدنظر قرار می گیرند همچنین در سطح اجرایی سعی می شود 
از بخش های اجرایی مانند بخش های کارآفرینی بهره گرفته شود. جاللی با بیان 
اینکه هدف اصلی نفوذ در واقع تغییر از درون است، اظهار داشت: آمریکایی ها این 
پروژه را در قالب دیپلماســی نوین دنبال می کنند. آنها تالش می کنند نظام درک 
مسائل نخبگان سیاسی تغییر کند و لذا می بینید که وقتی راجع به آمریکا صحبت 
می شود عده ای آن را راه حل تشخیص می دهند که نشان دهنده آن است که درک 
مسائل در ذهن آنها تغییر پیدا کرده است. رئیس سازمان پدافند غیرعامل مشاوران 
و کارشناسان را یکی دیگر از گروه های مورد نظر جریان نفوذ دانست و گفت: این 
افراد به دلیل آنکه نزدیک به مســئوالن هستند می توانند دیدگاه های آنها تغییر 
دهند واز این رو مورد اهمیت هستند. وی با بیان اینکه نفوذ در حوزه علمی یکی از 
اهداف مهم دشمن است، عنوان کرد: دشمن تالش می کند از طریق دیپلماسی 
نوین که آمریکایی ها آن را مطرح کردند استفاده کند. بنابر اظهارات وزارت خارجه 
آمریکا آنها در 28 کشور نیرو دارند و وقتی خود را با بخش های اقتصادی و تجاری 
مقایســه می کنند می گویند باید بتوانیم در حوزه کسب و کار نفوذ را پیش ببریم و 
دیپلماسی به عنوان چراغ ســبز این جریان باشد. جاللی ادامه داد: بازدیدهای 
علمی می تواند نفوذ علمی را در بستر تعامل آشکار برقرار کند و حضور اساتید خارجی 
در کشور ما که بعضا در سازمان های جاسوسی عضویت دارند نیز می تواند در بستر 

تعامل علمی در حوزه جاسوسی نقش آفرینی کنند.
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رصدخانه

باج منافقین به ترامپ
افشای پرداخت پول از سوی منافقین به مقامات دولت ترامپ

بر اســاس گزارش افشــاگرانه خبرگزاری اسوشــیتدپرس یکی از وزاری 
دولت ترامپ و تنی چند از مشــاوران و نزدیکان وی به خاطر ســخنرانی 
در محافل و شــو های منافقین در خارج از کشور مبالغ هنگفتی را از این 
گروه تروریستی دریافت کرده اند. رودی جولیانی و نیوت گینگریچ از جمله 
مشاوران و نزدیکان ترامپ هستند که برای سخنرانی بر علیه ایران از دار 

و دسته مریم رجوی و گروهک منافقین پول گرفته اند!
جان گامبرل خبرنگار و گزارشــگر خبرگزاری اسوشیتدپرس در گزارشی 
مفصل دســت به افشــاگری در مورد دریافت پول از سوی مقامات دولت 
ترامپ از گروهک منافقین کرده اســت. بر اساس این گزارش الین چائو 
که هفته گذشته به عنوان وزیر حمل و نقل دولت ترامپ از سوی سنا تأیید 
صالحیت شــد برای یک سخنرانی 5 دقیقه ای در سال 2015 در یکی از 
مجالس و شوهای گروهک تروریســتی منافقین، رقمی بالغ بر 50 هزار 

دالر از این گروه باج گیری کرده است. 
همچنین این گزارش بیان کرده اســت که رودی جولیانی شهردار سابق 
نیویــورک که اکنون از افراد نزدیک به دونالد ترامپ و از مشــاوران حلقه 
درونی وی است، مبالغ هنگفتی که دقیقًا رقم آن ها مشخص نیست برای 
ایراد چند ســخنرانی مطابق با میل گروهک منافقین و بر علیه جمهوری 
اسالمی ایران در مجالس مشابه دریافت کرده است. این گزارش همچنین 
اشــاره کرده اســت که تعداد چندین تن از مقامات پیشــین ســنا و دولت 
ایاالت متحده هم از حزب جمهوری خواه و هم از حزب دموکرات از جمله 
سخنگوی سابق کاخ سفید و مشاور فعلی ترامپ یعنی نیوت گینگریچ برای 
گروهک منافقین سخنرانی کرده اند که رقم های دریافتی برخی از آن ها 
برای این سخنرانی اعالم شده اما بسیاری نیز از اعالم مبالغ دریافتی در 
ازای این سخنرانی ها امتناع کرده اند. گامبرل در گزارش خود اشاره کرده 
اســت که در حالی که هیچ قانونی در ایاالت متحده دریافت پول در ازای 
سخنرانی را منع نکرده است، اما این گونه روابط مسائل اساسی را در مورد 
نفوذ یک گروه که پیش از این بخاطر اقدام های تروریستی خود در لیست 
ســیاه آمریکا قرار گرفته بود، در دولت جدیــد مطرح میکند.  پیش از این 

یک دسته از مقامات سابق ایاالت متحده از جمله شخص جولیانی اقدام 
به ارسال نامه ای برای دونالد ترامپ کرده بودند که طی آن از وی خواسته 

بودند تا اقدام به برقراری رابطه با شاخه سیاسی گروهک منافقین کند. 
در همین رابطه یرواند آبراهامیان اســتاد علوم سیاسی دانشگاه نیویورک 
و نویســنده کتاب »ایران بین دو انقالب« که همچنین تحقیقی در مورد 

گروهــک منافقین دارد، بــه گامبرل گفته اســت: مجاهدین )گروهک 
منافقین( بر روی اســب برنده شرط بسته اند. آن ها قصد دارند که حداقل 
چند واســطه و رابط در دولت آمریکا داشته باشند. من فکر میکنم که این 
موضوع منجر به تضعیف دولت آمریکا خواهد شــد زیر هرچقدر این گروه 
بیشــتر به دولت دسترسی داشته باشــند، مردم بیشتری در ایران از آنچه 

ایــاالت متحده انجام میدهد، در هراس و نگران خواهند بود. گامبرل در 
گزارش خود بیان کرده اســت که پیش از این گروهک منافقین فهرست 
طوالنی از مقامات مختلف اروپایی و آمریکایی برای حضور در مراسمات 
خود که برای ســخنرانی و شــعار علیه جمهوری اســالمی ایران صورت 
میگیــرد تهیه کرده اند و به بســیاری از این مقامات بــرای حضور در این 

مراسم مبالغ هنگفت پرداخت کرده اند. 
از جمله این افراد رودی جولیانی است که بارها در این مراسم شرکت کرده 
است اما از آنجایی که بعد از سال 2008 که در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا کاندیدا شــد، هیچ صورت مالی را برای شــفاف سازی ثبت نکرده 
اســت، دقیقًا مشخص نیســت که به چه میزان و با چه ارقامی گروهک 
منافقین را دوشــیده است. وی همچنین از پاسخ به گامبرل و خبرگزاری 

اسوشیتد پرس در این رابطه خودداری کرده است. 
از دیگــر مقامات آمریکایی حاضر در مراســم ســال 2015 این گروه در 
پاریس، الین چائو، همســر رهبر اکثریت سنای آمریکا میچ مک کانل، 
دبیر سابق سپاه صلح آمریکا و وزیر کار دولت جرج بوش است که اکنون 
در دولت ترامپ وزارت حمل و نقل را بر عهده گرفته. وی در این مراســم 
سخنرانی در مورد حقوق زنان ایراد کرده بود. بر اساس صورت مالی ثبت 
شده توسط خود وی، چائو برای این سخنرانی 50 هزار دالر دریافت کرده 
است.  وی عالوه بر این 50 هزار دالر همچنین بابت یک سخنرانی دیگر 
در سال 2016 برای یک گروه وابسته به منافقین نیز 17 هزار و 500 دالر 
دریافت کرده. چائو نیز به درخواســت اسوشــیتدپرس برای اظهار نظر در 

این مورد پاسخ نداده است. 
نیوت گینگریچ از جمله افراد دیگری اســت که در همین مراســم ســال 
2016 ســخنرانی کرده که البته مشــخص نیســت وی چــه رقمی را از 
منافقیــن دریافت کرده اســت. نه گینگریچ و نه کاخ ســفید در این مورد 
اظهار نظری نکرده اند. این در حالی اســت که وزارت خزانه داری آمریکا 
در سال 2012 یک برنامه تحقیق و تفحص در مورد باج دهی منافقین به 

مقامات آمریکایی برای سخنرانی به راه انداخته بود. 

دادگاه استیناف درخواست اجرای دوباره حکم ترامپ را رد کرد
س از دســتور قاضی جیمز روبارت درباره لغو سراســری فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای ورود مســلمانان به خاک آمریکا برای وزارت دادگستری دولت ترامپ، درخواست تجدید این حکم را در راستای صدور فرمان فوری جهت اجرای 
دوباره حکم ترامپ ثبت کرده بود که دادگاه تجدید نظر با این درخواست مخالفت کرد. هنوز امکان تجدید نظر خواهی در مورد این حکم وجود دارد اما تا روز دوشنبه به تأخیر خواهد افتاد. دونالد ترامپ گفته بود، دولت آمریکا در فرجام 

خواهی در این پرونده پیروز خواهد شد. وی گفته بود: ما پیروز خواهیم شد. به خاطر امنیت کشور ما پیروز خواهیم بود. 
دادگاه تجدیــد نظــر مذکــور بــا درخواســت وزارت دادگســتری دونالــد ترامپ برای برقــراری فوری فرمــان اجرایی وی در منع ورود مســلمانان بــه خاک آمریــکا را رد کرد. تصمیــم دادگاه تجدید نظــر حوزه نهم فدرال بــه معنی آن 
اســت کــه حکــم قبلی صــادره از ســوی جیمز روبارت قاضــی فدرال، در خصوص لغو سراســری دســتور ترامپ، بــه قوت خود خواهــد ماند و تالش هــای دوباره دولــت ترامپ برای فرجــام خواهی در ایــن مورد تا روز دوشــنبه به 
 تأخیــر خواهــد افتــاد. پرونــده فرجــام خواهی فرمان اجرایــی 13769 دونالــد ترامپ اکنــون در حوزه نهــم قضایی همچنــان مفتوح اســت و همچنان وزارت دادگســتری می تواند برای فســخ کــردن اصل حکم روبــارت دفاعیه 

مطرح کند. 

رعد و برق در نیس

 مخالفان فرمان ترامپ 
در واشنگتن

چوپان و گله اش در جالل آباد

 صف رأی در انتخابات محلی 
در پنجاب

ژاپن و آمریکا موشک ضد بالستیک 
آزمایش کردند

به نوشته شبکه راشاتودی، مقامات ژاپنی گفتند موشک های 
بالستیک ســاخت دو کشــور ژاپن و آمریکا در اقیانوس آرام با 
موفقیت آزمایش شدند. موشک های اس ام-3 ضدبالستیک 
از روی زیردریایی آمریکایی مجهز به سپر دفاع موشکی شلیک 
شدند و با موفقیت به هدفشان که موشک بالستیک بود اصابت 
کردند. به گزارش رســانه های ژاپن،  این رزمایش در اقیانوس 
آرام در نزدیکی جزایر هاوایی روز یکشنبه )امروز( انجام گرفت. 
ژاپن و آمریکا به دلیل توافق همکاری امنیتی مشترک که سال 

1952 امضا شده بود، با یکدیگر همکاری دراز مدت دارند.

 گفت وگوی تلفنی 
نخست وزیر ایتالیا با ترامپ

 بنابــر گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس »پائولــو جنتیلونی« 
نخســت وزیر ایتالیا در جریان تماس تلفنی بــا »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا بر اهمیت سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
)ناتو( و توافق جدید میان ایتالیا و لیبی در زمینه مقابله با قاچاق 
انسان تاکید کرد. دفتر جنتیلونی امروز اعالم کرد که گفت وگوی 
دیروز بعداز ظهر بر روابط دوجانبه میان آمریکا و ایتالیا بر مبنای 
دوستی تاریخی کشورها متمرکز بود. هر 2 طرف بر لزوم مقابله با 
تروریسم و افراط گرایی تاکید کردند و گفتند که باید تالش ها برای 
حل بحران اوکراین با توجه به تحوالت در سوریه متمرکز شود. 

 رزمایش نیروی دریایی انگلیس 
در خلیج فارس

روزنامه انگلیســی تلگراف در گزارشــی نوشــت نیروی دریایی 
انگلیس اخیرا رزمایشی را در خاورمیانه هدایت و رهبری کرده 
است. در این گزارش آمده است، کشتی جنگی اچ ام اس بریتانیا 
هدایت رزمایش دریایی با حضور ناو بالگردبر، کشتی های جنگی 
بریتانیایی، آمریکایی، فرانسوی و استرالیایی در خلیج فارس را 
برعهده داشته است. تلگراف افزود، با افزایش تنش میان ایران 
و آمریکا در خلیج فارس این رزمایش نیروهای دریایی انگلیس،  
آمریکا،  فرانسه و استرالیا در خلیج فارس با تمرکز بر دفع حمالت 
هوایی، پاکسازی مین های دریایی و گشودن آتش انجام گرفت.

نتانیاهو: با کشورهای دیگر برای 
مبارزه با ایران همکاری می کنیم

به گزارش خبرگزاری رویترز »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی در جلسه هفتگی کابینه اعالم کرد که برای 
تقویت روابط بــا انگلیس برای مبارزه با ایــران تالش می کند. 
نتانیاهو تصریح کرد: »ما در آغاز یک بازه مهم سیاســی برای 
دولت اســرائیل هســتیم. امروز بعد از ظهر، بــرای دیدار با ترزا 
می نخست وزیر و بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس، عازم 
می شوم. من با آنها درباره ایجاد یک رابطه نزدیک تر سیاسی، 
امنیتی، اقتصادی و فنی و ســایبری بین اســرائیل و انگلیس 

گفت وگو می کنم«.

بین الملل
یکشــنبه 17 بهمن مــاه 1395


