
دولت موافق شفاف سازی هزینه های انتخاباتی است
وزارت كشوري ها در حالي باز هم وارد مقوله »پول هاي كثيف« شده اند و دغدغه  هاي خود را در اين خصوص 
اعالم كردند كه اليحه جامع نظام انتخابات، هنوز هم نتوانسته براي تصويب راهي مجلس شوراي اسالمي 
شود. قانوني كه بخوبي به موضوع شفافيت مالي كانديداها پرداخته و مي تواند دغدغه هاي شخص وزير 
كشور و معاون سياسي او كه در مورد مساله پول های كثيف اظهار نظر كرده اند را حل كند. به گزارش 
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 اقتصاد مقاومتی، 
اقتصاد ریاضتی نیست

کدخدایی: بعید است درمورد انتخابات الکترونیک این دوره به نتیجه برسیم

تعیین تکلیف »رجل سیاسی« پیش از انتخابات
سخنگوی شــورای نگهبان درباره وظیفه این نهاد پیرامون بحث »رجل سیاســی« با توجه به سیاست های کلی 
انتخابات،  گفت: کارهای کارشناسی مقدماتی انجام شده،  سعی داریم تا قبل از انتخابات بررسی ها را نهایی کنیم. 
عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز سخنگوی شورای نگهبان ضمن گرامیداشت ایام دهه فجر و تشکر از 
حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا )س( در ابتدا به 
ارائه گزارشی اجمالی از طرح ها و لوایح بررسی شده توسط شورای نگهبان پرداخت و بعد از آن به سئواالت خبرنگاران 
پاسخ داد و در رابطه با آخرین موارد مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، گفت: هیات های نظارت استانی 
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معــاون اول رییــس جمهور گفــت: یکی از 
سیاســت های قطعی دولت و نظام این است 
که مشکالت و موانع را از پیش روی دانشگاه 
های اصلی کشور برطرف کند تا این دانشگاه 
ها بتوانند زمینه توسعه کشور را فراهم سازند.

اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز )شنبه( 
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 اقتصاد مقاومتی، 
اقتصاد رياضتی نيست

معــاون اول رییس جمهور گفت: یکی از سیاســت 
های قطعی دولت و نظام این اســت که مشــکالت 
و موانع را از پیش روی دانشــگاه های اصلی کشــور 
برطرف کند تا این دانشــگاه ها بتوانند زمینه توسعه 

کشور را فراهم سازند.
اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز )شنبه( برج 
فناوری و اتاق تمیز دانشــگاه صنعتــی امیر کبیر را 
افتتــاح و به همــراه معاون علمــی و فناوری رییس 
جمهور و اســتاندار تهران از طبقــات و بخش های 

مختلف این مرکز بازدید کرد.
معــاون اول رییس جمهور خاطر نشــان کرد: مردم 
کشور به دعوت مقام معظم رهبری که فرموده بودند 
خود مردم با حضورشان به تهدید ها پاسخ می گویند، 
حضور پرشور و چشمگیری در راهپیمایی 22 بهمن 
داشــتند و البته شــخصیت های دلسوز و نهادهای 
سیاسی کشــور نیز از اقشــار مختلف دعوت بعمل 
آوردند که باید از همه آنها و نیز از مردم کشور به خاطر 

این حماسه آفرینی قدردانی کرد.
وی افزود: مردم کشــور ســرمایه بزرگی هستند که 

در اختیار نظام قرار دارند و ما باید قدر آنها را بدانیم.
جهانگیری ادامــه داد: در مقطعی که بی خردی بر 
سیاســت جهانی حاکم شده اســت، این گونه جلوه 
گاهی که از سوی مردم ایران بروز  های عقالنیت و آ
پیدا می کنــد می تواند جلوی بســیاری از تهدیدات 
را بگیــرد و بــرای دنیا این معنا را داشــته باشــد که 
ملت ایــران یکپارچه و همصــدا در مقابل تهدیدات 

ایستاده اند.
معاون اول رییس جمهــور در ادامه با بیان اینکه در 
دولت تدبیر و امید تالش های گســترده ای برای از 
بین بردن تهدیدات و مخاطــرات بین المللی انجام 
شده است، تصریح کرد: در کنار این اقدامات، تالش 
های وسیعی نیز برای حل مشکالت و توسعه کشور 

صورت گرفته است.
وی افزود: یکی از مهمترین زمینه های امید بخش 
برای توســعه کشــور سیاســت های کلــی اقتصاد 
مقاومتی اســت که یکی از رویکردهــای اصلی آن 

دانش بنیان کردن اقتصاد ایران است.
دکتــر جهانگیــری اضافه کرد: گاهــی تصویرهای 
غلطــی از اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد و برخی 
افــراد اقتصاد مقاومتی را به معنای اقتصاد ریاضتی 
تلقــی می کنند اما کســانی که کمترین شــناخت از 
رویکردهای اقتصاد مقاومتی داشته باشند، می دانند 
که اقتصاد مقاومتی نه تنها اقتصاد ریاضتی نیســت 
بلکه راهی برای گشایش در اقتصاد کشور است که 

می تواند مسیرهای جدیدی را برای توسعه باز کند.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه مهمترین 
مسئله امروز کشــور قطعًا مسئله بیکاری و اشتغال 
اســت، افزود: موضوع اشــتغال بــه خصوص در 
میــان جوانــان تحصیلکرده و فــارغ التحصیالن 
دانشگاهی جویای کار از اهمیت بیشتری برخوردار 
است چرا که بر اساس پیش بینی ها، ساالنه بیش 
از 1 میلیــون فارغ التحصیل جویای کار در کشــور 
خواهیم داشت و اقتصاد ایران قدرت اشتغال زایی 

محدودی دارد.
وی ادامه داد: مطالعات نشان می دهد که در طول 
30 سال گذشته میزان اشتغال ایجاد شده اندک بوده 
است و متاسفانه در سالهای اخیر شاهد افت سرمایه 
گذاری در کشــور بوده ایم و این در حالی اســت که 
آینده تولید و اشتغال کشور به موضوع سرمایه گذاری 
وابسته اســت و ما باید تالش کنیم فضای مساعد و 
مناســبی فراهم کنیم تا همه اقشار جامعه بتوانند در 

آن سرمایه گذاری و نقش آفرینی کنند.

تعیین تکلیف »رجل سیاسی« پیش از انتخابات
كدخدايی: بعيد است درمورد انتخابات الکترونيک اين دوره به نتيجه برسيم

سخنگوی شورای نگهبان درباره وظیفه این نهاد پیرامون بحث »رجل سیاسی« 
با توجه به سیاســت های کلی انتخابات،  گفت: کارهای کارشناسی مقدماتی 
انجام شــده،  سعی داریم تا قبل از انتخابات بررسی ها را نهایی کنیم. عباسعلی 
کدخدایی در نشست خبری امروز سخنگوی شورای نگهبان ضمن گرامیداشت 
ایام دهه فجر و تشــکر از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن و تسلیت 
به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا )س( در ابتدا به ارائه گزارشی 
اجمالی از طرح ها و لوایح بررسی شده توسط شورای نگهبان پرداخت و بعد از آن 
به سئواالت خبرنگاران پاسخ داد و در رابطه با آخرین موارد مربوط به انتخابات 
ریاســت جمهوری، گفت: هیات های نظارت استانی تعیین شده، 200 هیات 
نظارت شهرســتانی هم تعیین شــد و در این هفته اقداماتش تمام می شود. در 
خصوص هیات نظارت خارج از کشــور هم بررســی ها انجام شــده و کارهای 
مقدماتی شــکل گرفته که آن هم در جلســه این هفته شورای نگهبان بررسی 
می شــود و نظر شورای نگهبان اعالم می شود. سخنگوی شورای نگهبان در 
پاســخ به ســئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه توافقی بین مجلس و وزارت کشور 
برای زمان انتخابات شــوراها ایجاد شــده در این باره توضیح دهید، گفت: در 
رابطه با شــوراها، شــورای نگهبان دخالتی ندارد، اما در این باره مصوبه ای در 
مجلس تصویب و برای ما ارســال شده اســت؛ اگر در چارچوب قانون اساسی 
و شــرع باشد تأیید می شود اما هنوز در دســتور کار نیست. کدخدایی در پاسخ 
به سئوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت فراخوان پیرامون رجل سیاسی، 
تصریح کرد: خود شــورای نگهبان درگیر برنامه ششــم بود، چرا که برنامه ای 
وقت گیر بود. همزمان کار کارشناسی بحث رجل سیاسی در پژوهشگاه شورای 
نگهبان در حال بررســی بود. امروز هم با کارشناسان این پژوهشگاه جلسه ای 
داشتیم و کارهای اولیه انجام شده است. سعی می کنیم هرچه زودتر این مورد 
را جمع کنیم، هنوز نتوانسته ایم این موضوع را در دستور کار قرار دهیم. تالش 

داریم تا قبل انتخابات آن را نهایی کنیم.

قانونی برای نظارت بر تبلیغات زودهنگام نداریم
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سه ماه تا انتخابات 
ریاست جمهوری زمان باقی است، آیا شورای نگهبان بر تبلیغات زودرس برخی 
افراد سیاســی نظارت می کند، گفت: به دلیل اینکه قانون برای گذشته است 
و هیچ ســاز و کاری در این باره مشــخص نشده و طبق قانون ابزار رصد درباره 
این مساله وجود ندارد، تا زمانی که وارد بررسی صالحیت ها نشویم کاری نمی 
توانیم انجام دهیم. ولی اگر گزارشاتی در این باره در زمان بررسی صالحیت ها 

به ما برسد، آنها را مدنظر قرار خواهیم داد. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ 
به سوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین نتایج نظارت شورای نگهبان بر فعالیت 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی به کجا رسیده اســت، تصریح کرد: این 
موضوع در سیاســت های کلی انتخابات بود و تا زمانی که قانون نشود شورای 
نگهبــان نمی تواند کاری انجام دهد. هرگاه مجلس و دولت قانونگذاری کنند 
شــورای نگهبان نیز وظیفــه قانونی خود را انجام می دهــد. خبرنگاری دیگر 
درباره اعالم نظر شــورای نگهبان درباه مواد 22 و 48 قانون ثبت ســئوال کرد 
که کدخدایی گفت: ای کاش ســوال تان در این زمینه فنی تر بود. این موضوع 
درباره اعالم نظر فقهای شــورای نگهبان نســبت به خالف شرع بودن برخی 
بندهای مصوبه ای اســت که اشــاره کردید. تکلیف شورای نگهبان بر اساس 
اصل 4 قانون اساســی این است که اگر مصوبه ای خالف شرع بود اعالم نظر 

کند. دیگر موارد وظیفه دوستان تقنین و اجرا است.

مصوبه استفساریه عطف به ما سبق نمی شود
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت انتخابات الکترونیک 
چنین توضیح داد: ما قبال هم گفته ایم نیازمند تامین شرایط مخصوصا شرایط 
امنیتی الزم هستیم. ما هنوز پیشنهاد جدیدی در راستای نامه نگاری ها از سوی 
وزارت کشــور نداشته ایم، البته جلســات کارشناسی با رئیس ستاد انتخابات و 
معاون وزیر کشور داشته ایم، اما هنوز نتیجه جدید نداریم. تا انتخابات ریاست 

جمهوری زمان کم است و فکر نکنم این موضوع به نتیجه برسد.
خبرنگاری به موضوع تعطیلی هشــتم ربیع االول و مخالفت شورای نگهبان 
در این باره اشــاره کرد و کدخدایی تصریح کرد: رئیس محترم مجلس شورای 
اسالمی اشــاره کرده که هیات وزیران بار مالی را پذیرفته؛ مصوبه به دستمان 

رسیده و این هفته آن را مدنظر قرار می دهیم.
کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت استفساریه قانون 
انتخابات و احتمال ارســال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: این 
مصوبه به دستمان رسیده، ولی هنوز بررسی نشده است و حق قانونی مجلس 
اســت که اگر دوباره ایراداتی به آن وارد شد بر حق قانونی خود پافشاری کند و 

این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
خبرنگار دیگری پرسید که علی مطهری معتقدند در صورت تصویب استفساریه 
قانون انتخابات ممکن است خانم مینو خالقی به مجلس شورای اسالمی راه 
پیدا کنند در این باره توضیح دهید که کدخدایی گفت: قبال هم به این موضوع 

پاسخ دادم، این مصوبه عطف به ماسبق نخواهد شد.

 بهترین راه تمسک به قانون اساسی، 
پیروی از قوانین و رهبری است

ســخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بر وحدت 
ملی همیشه تاکید شده و برخی تحلیل گران معتقدند رد صالحیت های شورای 
نگهبان موجب کدورت هایی می شود، نظرتان را در این باره بگویید، گفت: فکر 
می کنم اتحاد ملی باید در چارچوب قانون اساســی، رعایت قوانین موضوعه و 
پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری پیگیری شود و شورای نگهبان هم در 
این چارچوب عمل می کند و فکر می کنم بهترین راه تمسک به قانون اساسی،  

قوانین موضوعه و پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری است.
وی بار دیگر به موضوع رجل سیاســی اشاره کرد و گفت: این موضوع نیازمند 
بحث کارشناســی اســت و بعد از آن نظرمان را اعالم می کنیم که بعد از جمع 
بندی کارشناسی نیاز به مصوبه شورای نگهبان است. در بند 5 ذکر شده اعالم 
این شــرایط توسط شورای نگهبان اســت و به مفهوم مصوبه الزم االجرا برای 

تمام دستگاه ها از سوی شورای نگهبان باشد.
وی در پاســخ به ســئوالی در رابطه با نظارت شــورای نگهبــان بر هزینه های 
انتخاباتی گفت: متاســفانه در این باره امکان و ابزار خاصی نداریم، قانون هم 
حداقلی اســت. اگر گزارشــی در این باره بدست ما برســد، ما آن را مدنظر قرار 

خواهیم داد.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ بــه خبرنگاری که پرســید ایــن روزها 
صحبت هایی مبنی بر رد صالحیت رئیس جمهور به گوش می رسد، گفت: قبال 
در این باره اظهار نظر کرده ام، شورای نگهبان در چارچوب قانون عمل می کند.
کدخدایی درباره آخرین بررسی های الیحه برنامه ششم گفت: ایرادات، خالف 
قانون اساسی، خالف شــرع بودن و مغایرت با سیاست های کلی بود و برخی 
ابهامات متوجه آن بود که تمام این ها شــامل 38 بند بود که به مجلس اعالم 
شد. 10 مورد هم تذکر داشتیم، اما از باب نظارت، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام هم بر این موضوع نظارت دارد و همزمان با ما این موضوع را در دستور کار 
داشــت. هفته پیش نظر نهایی اش را به ما اعالم کرد که ما در شورای نگهبان 
ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مجلس اعالم کردیم. این الیحه 
بــا توجه به اختالفات مجلس و دولت، مطابق فرمایش مقام معظم رهبری در 
مجلس مجددا دوباره بررسی شد و ما هم در شورای نگهبان آن را تلقی به الیحه 
داشتیم و ایراد بار مالی گرفته نشد، عالوه بر این ها مجلس در ذیل بندهای بار 
مالی گفته بود باید این ها در بودجه سنواتی ذکر شود که این خود مشکالت را 

کاهش داد و در برخی موارد که  ذکر نشد، قرار است ذکر شود.

آماده برگزاری رزمایش مرکب با دیگر کشورها هستیم
امیر خلبان حســن شــاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش اظهار کرد: نیروی هوایی ارتش جمهوری اســالمی ایران تالش می کند تا روابط نظامی شایســته ای با ارتش های کشورهای دوست و برادر برقرار کرده و سهمی موثر در مسیر 
توسعه صلح و امنیت منطقه ای و جهانی ایفا کند که در این راستا آماده برگزاری رزمایش های مرکب و انعقاد تفاهم نامه با کشورهای منطقه و سایر کشورها هستیم. فرمانده نیروی هوایی ارتش به وجود آوردن جریاناتی مانند القاعده و 
داعش را برنامه ایاالت متحده برای مقابله عملی با تفکر بیداری اســالمی برشــمرد و تصریح کرد: نظام ســلطه و استعمار نو هم زمان با شکل گیری مطالبه گری اسالمی مردم منطقه، نسبت به تقویت نوعی از تروریسم شکل گرفته در 
لباس بنیادگرایی اقدام کردند که ارتباطی با تفکر اسالم ناب محمدی ندارند. شاه صفی با بیان اینکه »نیروهای مسلح از جمله نیروی هوایی، همسو با سیاست های دفاعی جمهوری اسالمی ایران، حفظ و ارتقاء توان دفاعی خود را به 
برجام گره نزده اند«، اظهار کرد: نیروی هوایی ارتش در دوران پس از جنگ تحمیلی، به ویژه در دوران تحریم با اســتفاده از متخصصین داخلی و تعامل ســازنده با مراکز دانشــگاهی به بومی ســازی بخش قابل مالحظه ای از سامانه ها 
و تولید داخلی شــبیه ســازها و قطعات گلوگاهی دســت یافته و با حضور در عرصه پرنده های بدون سرنشــین خیز بلندی برای تقویت بنیه دفاع هوایی خود بر اســاس راهبرد مقابله با اهداف نقطه ای بر مبنای تهدیدات جدید تروریســتی 

منطقه ای و فرامنطقه ای برداشته است.

سیاسی
شــنبه 23 بهمــن مــاه 1395

پیگیری روز

مکاتبه با قوه قضاييه برای پيگيری سرنوشت دكل ها
سخنگوی کمیسیون اصل ۹0 مجلس، از مکاتبه کمیسیون متبوعش با قوه قضاییه برای پیگیری سرنوشت دکل های 
نفتی خریداری شده در دولت گذشته خبرداد. بهرام پارسایی با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و 
بودجه،وزارت اقتصاد و امور دارایی و دیوان محاسبات برای بررسی اسناد و حساب های مربوط به صادرات نفت طی 
ســال های 87 تا ۹1،گفت:طی این سالها بیشترین درآمد نفتی نصیب جمهوری اسالمی ایران شده است،اما هیچ 
نمودی در توسعه و پیشرفت کشور نداشته است،این سوال برای همه مطرح شده که این میزان درآمد فراوان درکجا 
و چگونه هزینه شــده است. نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسالمی،با اشاره به اینکه یکی از تخلفات نفتی در 

دولت گذشته خرید دکل های نفتی بی مصرف است،افزود:پرونده دکل "فورچونا" در قوه قضاییه درحال بررسی است،اما درباره بررسی دکل "کاترینا" 
اطالعاتی در دست نیست. پارسایی با بیان اینکه شرکت نگهدارنده دکل "کاترینا" با شرکت ایرانی در خصوص احتمال غرق شدن دکل مکاتبه کرده 
است،ادامه داد: دکل کاترینا قیمت گذاری شده و متاسفانه یک ششم هزینه انجام شده برای خرید و نگهداری ارزش گذاری شده است،لذا نگهداری 
دکل بیش از این صرفه اقتصادی ندارد. وی یادآورشد:کمیســیون اصل ۹0 در مکاتبه ای با قوه قضاییه سرنوشــت دکل های نفتی از مراجع قضایی 
پیگیری می کند. سخنگوی کمیسیون اصل ۹0 مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه وزارت نفت از دکل های نفتی خریداری شده در دولت گذشته 
گاهی و اطالعات کامل دارد، افزود: باید اراده جمعی برای تعیین تکلیف پرونده دکل های نفتی و تخلفات نفتی در دولت گذشــته شــکل بگیرد،تا  آ

سرنوشت درآمدهای کالن نفتی مشخص شود.

سوژه روز

از هيچ فرد و جناحی در انتخابات حمايت نمی كنم
محمود احمدی نژاد با صدور اطالعیه ای ، ضمن رد برخی شایعات درباره حمایت وی از یک کاندیدای خاص اعالم کرد 
: اینجانب عضو هیچ جناح ، حزب و گروهی نیستم و از هیچ فرد یا جناح ، حزب و گروهی حمایت نکرده و نخواهم کرد.
احمدی نژاد در این اطالعیه نوشته است: در رد برخی شایعات مبنی بر حمایت اینجانب از کاندیدای خاص در انتخابات 
سال آینده، و پیرو نامه مورخ 0۶/07/۹5 اینجانب به حضور مقام معظم رهبری ، متواضعانه به استحضار می رساند.

وی در ادامه با بیان اینکه اینجانب عضو هیچ جناح و حزب و گروهی نیســتم و خود را تنها قطره ای از اقیانوس زالل 
ملت ایران و خادم آنان می شمارم و این امر را یک افتخار ابدی می دانم نوشت:  از هیچ فرد یا جناح و حزب و گروهی 

حمایت نکرده و نخواهم کرد. این موضع قطعی و غیرقابل تغییر اینجانب است.
رئیس جمهور سابق تاکید کرد: ممکن است برخی افراد یا جریانات و جناح ها به خاطر منافع گروهی ، اخبار و شایعاتی تحت عنوان حمایت از شخص 
خاصی به نقل از اینجانب منتشــر نماید. صریحا اعالم می نمایم که این نوع شــایعات و اخبار حتی اگر از زبان نزدیکان اینجانب باشــد ، خالف واقع 

است و قویا تکذیب می شود.
گفتنی اســت با افزایش حضور رســانه ای محمد احمدی نژاد در ماه های گذشته گمانه ها درمورد قصد وی برای شرکت در انتخابات باال گرفت. اما 
این موضوع پس از نهی رهبری از حضور احمدی نژاد تبدیل شد به حضور جریان احمدی نژادی در انتخابات. چیزی که پس از تشکیل جبهه مردمی 

انقالب قوت گرفت و برخی این تشکل را به احمدی نژاد ربط دادند.
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هاشمی گفت اوضاع دیگر به عقب برنمی گردد

پروانــه مافــی دربــاره اینکــه در فقدان آیت الله هاشــمی رفســنجانی چه کســی در کنار خاتمــی می تواند به ایفای نقــش محوری بپــردازد و اثرگذاری در تصمیم گیری ها داشــته باشــد، گفــت: اصالح طلبی بحثی نیســت که قائم 
بــه فــرد باشــد، اصالح طلبــی راه خــود را پیدا کرده اســت و بازگشــت به عقــب هم نــدارد و  این حرف خود آقای هاشــمی بــود. عضو فراکســیون امید مجلــس دهم با اشــاره به آخرین دیــدار فراکســیون زنان مجلس بــا آیت الله 
 هاشــمی گفــت: در آخریــن دیــداری کــه اعضای فراکســیون زنان مجلس با ایشــان داشــتند بیــان کردند که اوضــاع دیگر به عقــب برنمی گردد و با اســتناد به نظر ایشــان بحث اصالح طلبی مســیر خــود را پیدا کــرده و در حال 

پیش روی است. 
مافی در ادامه افزود: هرکدام از افراد و بزرگان اصالح طلب خود یک هاشــمی هســتند و آنهایی که در این مســیر حرکت می کنند، اثر گذارند و اینکه فکر شــود اگر کسی نباشد، پشت اصالح طلبان خالی می شود و یا تضعیف می شوند، 
اینگونه نیســت. او با اشــاره به ارتباط  اعتدال گرایان و اصالح طلبان در  فعالیت های انتخاباتی ســال ۹۶، گفت: اکنون همکاری اعتدالگرایان با اصالح طلبان بسیار بهتر از گذشته است و انسجام خوبی در فعالیت ها و تصمیم گیری ها 

با یکدیگر دارند و همسوتر  گام برمی دارند .

هشدار درمورد استفاده از تلگرام در ادارات
دادســتان کل کشــور در نامه ای به برخی 
مســئوالن اجرایی، نســبت به اســتفاده از 
تلگرام برای اطالع رســانِی امور ســازمانی 
هشدار داده است. بر اساس ابالغیه جدید 
حجت االســالم منتظــری دادســتان کل 
کشــور به تعدادی از مســئوالن اجرایی، با 

اشــاره به اینکه اطالعات واصله حکایت از آن دارد که برخی دستگاه های 
دولتی از شــبکه های اجتماعی خارجی نظیر پیام رسان تلگرام برای تبادل 
اطالعات استفاده می کنند، مدیران مربوطه باید توجه داشته باشند با توجه 
به مفاد مواد 731 و 733 قانون مجازات اسالمی، از به کارگیری شبکه های 
اجتماعی خارجی نظیر تلگرام برای اشــتراک گذاری اطالعات سازمانی، 
اطالع رســانی و انجام امور روابط عمومی و ســایر بهره برداری های اداری 

اکیدًا خودداری کنند.

امکان صدور مجوز برای هواپيماهای روسی
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شــورای 
عالی امنیت ملــی گفت: روابط و همکاری 
جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه 
در زمینه مبارزه با تروریسم کامال راهبردی 
اســت. دریابــان علــی شــمخانی افزود: 
همکاری مشترک ایران و روسیه برای مبارزه 

با تروریسم در سوریه ابعاد جامع و گسترده ای دارد و در صورت لزوم با اعالم 
نیاز مســئولین دفاعی کشــور امکان صدور مجوز برای عبور هواپیماهای 
روســی از فضای ایران برای پشــتیبانی از عملیات زمینی در سوریه وجود 
دارد. وی اظهار داشــت: عبور هواپیماهای روســیه از آسمان ایران منوط 
به طی مقدمات و تصمیمات مشترکی است که به نیازمندیهای میدانی در 
مبارزه با تروریسم مرتبط می باشد. شمخانی گفت: صدور مجوز عبور، فرآیند 
پیچیده ای دارد که مستلزم بررسی های کارشناسی در ابعاد مختلف است.

حضور قوی تر اصالح طلبان در انتخابات
حجت االسالم و المسلمین موسوی الری 
عضو مجمع روحانیون مبارز گفت که اصالح 
طلبان به شکل قوی تری وارد انتخابات این 
دوره از انتخابات شــورای شــهر می شوند. 
موســوی الری اظهار کرد: اصالح طلبان 
فعالیت خــود را برای انتخابات شــوراها با 

آهنــگ واحد آغاز کرده و برای این انتخابات برنامــه ریزی کردند و به نظر 
می رسد شاید در اکثر مناطق بتوانند موفق باشند. وی افزود: خوشبختانه 
موقعیت کاندیداها و جریان اصالحات در انتخاب شوراها موقعیت مناسبی 
اســت،  البته قطعا این موضوع وابســته به فضای انتخابــات و تحت تاثیر 
انتخابات ریاست جمهوری نیز خواهد بود. این فعال سیاسی اصالح طلبان 
گفت که اصالح طلبان در این دوره از انتخابات شورای شهر به شکل قوی 

تری وارد عرصه انتخابات می شوند.

 قطع برق و آب خوزستان 
 در اثر گرد و خاک 

و رطوبت بی سابقه
بر اثر بروز گرد و غبار شــدید در خوزســتان و رطوبت 
بســیار باالی این استان، از ساعت 4 بامداد تا بعد از 
ظهر امروز برق حدود ۹0 درصد مشترکان در 11 شهر 
استان خوزستان همچون خرمشهر، آبادان، شادگان 

و اهواز قطع شده است.
به دنبال قطع برق از ســاعت 4 بامداد امروز و خارج 
شدن پمپ های آب تصفیه خانه ها و چاه های تامین 
آب شرب، آب رسانی در شهرهای خوزستان نیز دچار 
اخالل شــده و هــم اکنون آب در شــهرهای بزرگ 

استان قطع است.
به گفته دشــت بــزرگ مدیرعامل بــرق منطقه ای 
خوزســتان در صورتی که سیســتم هــای حفاظت 
هوشــمند عملکرد صحیحی نداشته باشند، امکان 
گســترش خاموشی ها به ســایر نقاط استان و حتی 
کشور، به دلیل بهم پیوسته بودن شبکه، وجود دارد 
که در صورت این بروز چنینی شرایطی، خسارت های 

فراوانی را به بار می آید.
 بــر اثر تکــرار این حادثــه در چند روز اخیــر، حمید 
چیت چیــان وزیــر نیــرو بــا همراهــی معاونــان و 
مدیران عامل توانیر و آبفای کشــور بخش آب و برق 
ایــن وزارتخانه برای رصد و اقدام فوری برای کنترل 

این بحران عازم استان خوزستان شده است.

 با کم توجهی مسئوالن مرکزنشین 
روبه رو هستیم

نماینــده مــردم اهواز با اشــاره به قطعــی آب و برق 
و تعطیلــی مدارس و ادارات بســیاری از شــهرهای 
خوزستان، درخواست تشکیل ستاد مبارزه با بحران 
را مطرح کرد و از کابینه دولت خواســت جلســه ای 
در خوزستان تشــکیل دهند و وضعیت را از نزدیک 
ببینند. جواد کاظم نســب در گفت وگو با ایســنا، در 
توضیح وضعیت بحرانی خوزستان، گفت: روزهای 
هشتم و نهم بهمن ماه بحران شدیدی در اهواز ایجاد 
شــد که منجر به قطعی آب و برق و تلفن شد و از روز 
گذشته نیز به جز اهواز شهرهای آبادان، خرمشهر، 
هندیجان،  باوی و حمیدیه و کارون نیز با این مشکل 
مواجه شده اند و مراکز خدماتی و اداری تعطیل شده 

و زندگی مردم مختل شده است.
او ادامــه داد: این وضعیــت در نتیجه گرد و خاک و 
رطوبت است که باعث شد گرد و خاک تبدیل به گل 
شــده و اتصال تمام نیروگاه های برق قطع شود و از 
مدار خارج شود. بار قبل که این مسأله اتفاق افتاد ما 
از مسئولین خواستیم برنامه ای بچیند که این مشکل 
ایجاد نشود اما متأسفانه با کم توجهی مسئولین مرکز 

نشین مواجه هستیم.
نماینــده اهــواز تأکید کــرد: چرا تأسیســات برق را 
شست وشــو ندادند و اقداماتی انجام ندادند که این 
اتفاق تکرار نشود. متأسفانه امکانات بسیار ضعیف و 

توجه بسیار کم است.
کاظم نســب با اشاره به نقش اســتان خوزستان در 
تأمین بودجه کشــور، تأکید کرد: باید بیش از این به 
اســتان خوزستان توجه شود، این مسأله اثر روحی و 
تنفســی بر مردم دارد. مردمی که نه در منزلشان آب 
هســت و نه برق؛ بانک ها و مدارس نیز تعطیل است 
و این مسأله اثر مستقیمی بر مردم دارد. نشست ستاد 
مبارزه با بحران باید تشکیل شود و کابینه در خوزستان 
تشکیل جلسه دهد تا از نزدیک شاهد اوضاع باشد.

نماینده اهواز در پایان با اشــاره به سفر قریب الوقوع 
وزیر نیرو به خوزســتان، گفت: درخواست ما از وزیر 
تعویض برخی از مدیران استانی است که باید به این 

مسأله توجه شود.

پارس نیوز نوشت: پیشنهاد بی شرمانه رئیس دولت اصالحات در قالب پیشنهاد آشتی ملی
رئیس دولت اصالحات، در این شرایط البته در بن بست نیست و راه بازگشت برایش کامال باز است راهی که به خواست خدا شاید هم آغاز 
عاقبت بخیری ایشان باشد و هم به وحدت ملی کمک کند. این تنها راه بازگشت، همان شرط اولیه نظام برای پذیرش توبه ایشان است: 

مرزبندی با ضدانقالب و اعتراف به دروغ بودن تقلب در انتخابات88.

 افکار نیوز نوشت: آخوندی، فرهادی و آشتیانی زیر تیغ استیضاح
هر چند استیضاح سه وزیر آموزش و پرورش، علوم و راه و شهرساز در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس قرار دارد اما سرنوشت 

محتوم این استیضاح ها فعال به نفع وزرا خواهد بود چرا که تا قبل از عید در صحن مجلس مطرح نمی شود و بعد از عید هم تکلیف آن 
روشن نخواهد بود.

 رویداد 24 نوشت: رابطه مستقیم خیانت و تحریم مشارکت با »آمدنیوز« و دیگر نوچه های اپوزیسیون
آمدنیوزها، نه موافق پیشنهاد سید محمد خاتمی برای »آشتی ملی« هستند و نه موافق توصیه او برای حضور مردم در راهپیمایی 22 

بهمن؛ چراکه با اصل نظام و آرمان های اولیه آن، مخالف هستند و راه پیشبرد اهداف شوم خود را نیز تاکید بر »تفّرق« میان مردم و 
دلسردی آنان از انقالب اسالمی تعیین نموده اند.

عکس روزسایت نگار

 دیدار نخست وزیر سوئد 
با رهبر معظم انقالب

خبرنامه
شــنبه 23 بهمــن مــاه 1395

دولت موافق شفاف سازی 
هزینه های انتخاباتی است

وزارت کشوري ها در حالي باز هم وارد مقوله »پول هاي کثیف« شده اند و دغدغه  هاي خود را در این خصوص اعالم 
کردند که الیحه جامع نظام انتخابات، هنوز هم نتوانســته براي تصویب راهي مجلس شــوراي اسالمي شود. قانوني 
که بخوبي به موضوع شــفافیت مالي کاندیداها پرداخته و مي تواند دغدغه هاي شخص وزیر کشور و معاون سیاسي 

او که در مورد مساله پول های کثیف اظهار نظر کرده اند را حل کند.
به گزارش »تابناک«، باتوجه به اینکه گفته شده »الیحه جامع نظام انتخابات« هنوز راهی طوالنی تا تصویب شدن در 
مجلس در پیش دارد و هم اکنون در کمیسیون سیاسي دولت در حال بررسی است، به احتمال فراوان که به انتخابات 

آینده که در اردیبهشت ماه ۹۶ برگزار می شود، نخواهد رسید.

تالش می کنیم »الیحه جامع نظام انتخابات« به انتخابات 96 برسد
اما با نرســیدن این قانون به انتخابات آینده، دولت براي حل معضل شفافیت مالي کاندیداها چه اقدامي خواهد کرد؟ 
این ســوالي اســت که معاون پارلماني رییس جمهوري پاســخ آن را در گفت و گو با خبرنگار »تابناك« داده و باز هم از 
تالش دولت براي تصویب الیحه نظام جامع انتخابات تا قبل از اردیبهشت ۹۶ گفته است، مساله ای که تقریبا محال 

به نظر می رسد.
»حســینعلي امیري« با تاکید بر اینکه ما تمام تالش خود را مي کنیم که این الیحه را به انتخابات آینده برســانیم، از 
دالیل طوالني شــدن روند تصویب الیحــه جامع نظام انتخابات در دولت گفت و اظهار کــرد: نظام جامع انتخاباتي، 
قانون مهمي اســت و باید دقت کافي در این خصوص انجام بگیرد و جامع باشــد و از این جهت است که این الیحه در 

کمیسیون سیاسي-دفاعي دولت کماکان در حال بررسي است.

روند بررسی موضوعات الیحه انتخاباتی در دولت
وی در توضیح چگونگی بررسی الیحه جامع نظام انتخابات در کمیسیون سیاسی دولت، افزود: تقریبا هر هفته جلسه 

اي مربوط به تدوین پیش نویس این الیحه را داریم و گاهي هم جلسات فوق العاده اي را براي آن ترتیب داده ایم.
معاون پارلماني رییس جمهور در پاســخ به سئوالی درباره زمان اتمام بررسی »الیحه جامع نظام انتخابات« در دولت، 

تاکید کرد: ما تالش مي کنیم که این الیحه هرچه زودتر به نتیجه برسد.
وی در پاســخ به این سوال که آیا با اطمینان از نرسیدن این قانون به انتخابات آینده، تالشي براي رایزني با نمایندگان 
در جهت ارائه طرحي به منظور رفع دغدغه شــفافیت مالي کاندیداها خواهید داشــت یا خیر؟ گفت: دولت از هر گونه 

شفاف سازي نسبت به هزینه هاي انتخاباتي استقبال مي کند.

دولت موافق شفاف سازی هزینه های انتخاباتی است
امیری در عین حال یادآوری کرد: اگر الیحه دولت به موقع به مجلس برسد، خیلي خوب است؛ اما اگر هم نمایندگان 
محترم مجلس طرحي را به جهت نرسیدن الیحه به مجلس تهیه کنند که دایر بر شفاف سازي هزینه هاي مربوط به 

انتخابات باشد، قطعا دولت موافقت مي کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه با تاکید دوباره بر اینکه دولت از هرگونه شفاف سازي و آنچه که باعث برگزاري 
انتخاباتي در شان نظام جمهوري اسالمي باشد حتما حمایت مي کند، خاطر نشان کرد: فعال در این مورد با نمایندگان 

رایزني نکرده ایم؛ چون خودمان داریم بر روي الیحه کار مي کنیم.
»علــی اصغــر احمدی« معــاون سیاســی وزیر کشــور اخیــرا در مــورد برنامه هــای وزارت کشــور بــرای مقابله با 
ورود احتمالــی پول هــای کثیــف بــه انتخابات اظهــار کرده بود کــه »در سیاســت های کلی انتخابات ابالغ شــده 
توســط مقــام معظــم رهبری، به موضوع شــفافیت مالی پرداخته شــده اســت. در الیحــه جامع انتخابــات هم که 
۹5 مــاده آن در کمیســیون سیاســی – دفاعــی دولــت جلــو رفته اســت، این شــفافیت دیده شــده اســت. البته ما 
مجریــان انتخابــات اقدامات خاصــی خارج از قانــون نمی توانیم انجــام دهیم. حــدود و ثغور شــفافیت مالی باید 
 توســط قانــون تعریف شــود و در حال حاضر قانون فعلــی مالک فعالیت ماســت و امیدواریم پول هــای کثیف وارد 

انتخابات نشود.«

جریانی تالش می کند انتخابات 
آینده سرد و بی رمق باشد

رئیس فراکسیون امید نسبت به تالش هایی که در جهت خمودگی فضای دانشگاه ها برای انتخابات صورت می گیرد، 
هشدار داد. محمدرضا عارف در دیدار با اعضای شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران به نقش 
انجمن های اسالمی دانشجویان در دوران های مختلف جنبش دانشجویی در کشور اشاره کرد و گفت: به گواه تاریخ 
و با نگاهی به سیر تاریخی جنبش دانشجویی در ایران می بینیم که انجمن های اسالمی دانشجویان یکی از موثرترین 
تشکل های محوری در هویت بخشی به جنبش دانشجویی بودند بخصوص در دانشگاه تهران که با محوریت مهندس 

بازرگان کانون اصلی مبارزات دانشجویی با رژیم شاه بود.
وی با بیان اینکه باید قدردان جایگاه دانشــگاه تهران باشــیم، تصریح کرد: حفظ جایگاه دانشــگاه تهران مطمئنًا به 
نفع آموزش عالی کشــور است و تشکل های دانشجویی بویژه انجمن اسالمی دانشجویان می توانند در ارتقاء جایگاه 

دانشگاه تهران مؤثر باشند.
این عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه خطاب به اعضای شــورای مرکزی انجمن اســالمی دانشجویان 
گفــت: باید به خود ببالید که وارث تشــکلی شــده اید که عقبه ای بس فاخر دارد و همــه تالش ها باید در جهت حفظ 

هویت این تشکل باشد.

تمامی امکانات بالقوه در اختیار جریان رقیب اصالحات است
وی با بیان اینکه »انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران باید جاذبه خود را باال ببرد« به تالش جریانات مختلف 
برای مدیریت فضای دانشــجویی اشــاره کرد و گفت: در گذشته تالش های زیادی برای مدیریت جنبش دانشجویی 
از ســوی کسانی که با فضای دانشگاه بیگانه هســتند صورت گرفت که نتیجه آن دور شدن تشکلهای دانشجویی از 

ارزشها و هویت خودشان بود.
عارف با هشــدار نســبت به تالش هایی که در جهت خمودگی فضای دانشــگاه ها صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: 
جریانی با هدف القای یاس و ناامیدی در فضای کشــور بویژه در دانشــگاه ها می خواهد فضای انتخابات آینده سرد و 

بی رمق باشد هدف آنها جلوگیری از تداوم روند آغاز شده از خرداد ۹2 است.
رئیس فراکســیون امید تاکید کرد: تمامی امکانات بالقوه در اختیار جریان رقیب اصالحات اســت بویژه تریبون های 
اصلی همچون رســانه ملی که نه تنها امکان اســتفاده برای اصالح طلبان و اعتدالیون فراهم نیســت بلکه تریبونی 

برای حمله به اصالح طلبان شده است.

اصالح طلبان نظام را قبول دارند ولی انتقادهایی را هم وارد می دانند
وی با بیان اینکه »اصالح طلبان نظام را قبول دارند ولی به عملکردها انتقادهایی را وارد می دانند« خاطرنشــان کرد: 
مهم ترین دستاورد اصالح طلبان در طی سالیان اخیر تشکیل شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان بوده است 
و تالشهای گسترده ای برای متالشی کردن این شورا صورت می گیرد که تاکنون موفق نشده اند و به همین خاطر از 
خواهران و برادران بزرگوارم در خانواده بزرگ اصالحات می خواهم که اجازه ندهند انسجام شکل گرفته از بین برود.

عارف در پاســخ به سوالی درباره عملکرد فراکســیون امید در اوایل تشکیل مجلس دهم، گفت: به خاطر اینکه رفتار 
تشــکیالتی در کشور ما نهادینه نشده است در مقاطعی شاهد عهدشکنی هایی بوده ایم برخی از افرادی که در جریان 
انتخابــات مجلــس دهم میثاق نامه را امضا کرده بودند بعد از مدتی منکر آن شــده اند آیا این رفتار مصداق رفتارهای 

دوگانه نیست؟
وی همچنین بر ضرورت ارتباط مؤثر اعضای فراکسیون امید با مردم تاکید کرد و با اشاره به موضوع گفت وگوی ملی 
در پارلمــان، گفــت: ما با نگاه دراز مدت ایده گفت وگوی ملی را مطرح کرده ایم و دســت دوســتی به تمامی جریانات 
سیاسی داخل نظام دراز کردیم و با نگاهی خیرخواهانه به دنبال حل برخی چالش های داخل خانواده انقالب هستیم 
و معتقدیم حل چالش ها به نفع نظام اسالمی خواهد بود و امیدواریم با همراهی همه جریانات سیاسی و ارکان مختلف 

در حاکمیت بتوانیم در مسیری که انتخاب کردیم موفق عمل کنیم.
رئیس شورای عالی سیاست گذاری در پایان از تشکل های دانشجویی خواست که برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن 

انتخابات و مشارکت حداکثری مردم تالش کنند.
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رصدخانه

قضات در برابر ترامپ
دادگاه تجديدنظر آمريکا هم رأی به توقف فرمان مهاجرتی ترامپ داد

در پی رأی دادگاه اســتیناف آمریکا علیه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور این کشور، ممنوعیت ورود به ایاالت متحده برای شهروندان 
هفت کشور موضوع حکم مذکور، دستکم به صورت موقت برداشته شده و 
این افراد اکنون می توانند در صورت داشتن ویزای معتبر وارد خاک آمریکا 
شــوند. این در حالی اســت که ترامپ که در ابتدا از ادامه پیگیری قضایی 
موضوع در دیوان عالی این کشور سخن گفته بود، روز گذشته از احتمال 
برقرار کردن تدابیر جدیدی علیه مهاجران و اتباع خارجی خواســتار ورود 
به آمریکا سخن گفت. در این راستا، رئیس جمهور آمریکا می گوید در نظر 
دارد فرمــان تازه ای درباره محدودیت های ســفر به آمریکا اعالم کند. او 
در عین  حال گفته مطمئن اســت که فرمان معلق شده درباره ممنوعیت 
سفر شــهروندان هفت کشور به آمریکا را پیش خواهد برد. به این ترتیب، 
هنــوز ابهام زیادی درباره امکان پذیری ورود اتباع هفت کشــور، از جمله 

ایران به آمریکا وجود دارد.
به نوشته »دویچه وله«، دونالد ترامپ روز جمعه به هنگام پرواز به فلوریدا 
برای اســتراحت، در گفت وگو با خبرنگاران در داخل هواپیمای ریاســت 
جمهوری اعالم کرد که در نظر دارد فرمان جدیدی درباره ممنوعیت سفر 
به آمریکا صادر کند. رئیس  جمهور آمریکا گفت این فرمان ممکن اســت 
دوشنبه یا سه شنبه امضا شود. او همچنین ابراز امیدواری کرد که فرمانش 
درباره ممنوعیت ســفر شهروندان هفت کشــور، از جمله ایران به آمریکا 
پیش برود: »ما در این نبرد پیروز خواهیم شد. ما امکانات زیاد دیگری نیز 
داریم، از جمله صدور فرمان جدید«. ساعاتی پیش از این اظهارت، ترامپ 
در کاخ سفید گفته بود دولت او هفته آینده با توجه به »تهدیدهای عظیم« 

علیه کشور، تدابیر امنیتی اضافی اعالم خواهد کرد.
رئیس جمهور آمریکا درباره جزئیات تدابیر امنیتی چیزی نگفت، اما اضافه 
کرد که اجازه نخواهد داد افرادی وارد آمریکا شــوند که امنیت شهروندان 
این کشــور را به خطر می اندازند. ترامپ همچنین تأکید کرد که پیگیری 
قضایــی در این زمینه را ادامه خواهد داد. گفتنی اســت دونالد ترامپ روز 
27 ژانویه طی فرمانی صدور روادید سفر به آمریکا برای شهروندان ایران 

و شــش کشور دیگر را برای ســه ماه ممنوع اعالم کرد. ترامپ هم چنین 
روند پذیــرش پناهجویان را برای 4 ماه به حــال تعلیق درآورد. یک هفته 
بعد، این فرمان ترامپ از سوی یک قاضی فدرال در شهر سیاتل لغو شد. 
فرجام خواهی مقام هــای دولت ترامپ نیز نتیجه ای نداد و یک هفته بعد 
دادگاه تجدیدنظر در سان فرانسیســکو  نظر جیمز روبارت، قاضی فدرال 
در شهر ســیاتل را تأیید کرد. گام بعدی قضایی، اگر دولت ترامپ مایل به 
برداشتن آن باشد، شکایت به دیوان عالی قضایی است. اما گفته می شود با 
توجه ترکیب قاضیان دیوان عالی قضایی، احتمال برنده شدن ترامپ ناچیز 
اســت. از 8 قاضی دیوان عالی چهار نفر دموکرات و 4 نفر جمهوری خواه 
هستند. برای اینکه فرمان ترامپ در دیوان عالی تایید شود باید دست کم 

5 عضو از 8 عضو این نهاد عالی قضایی به نفع ترامپ رأی دهند.
باید اشــاره کرد کــه پس از صدور فرمان مهاجرتــی ترامپ، بازخوردهای 

متفاوتی از درون ایاالت متحد امریکا شاهد بودیم. قضات فدرال در چند 
ایالت امریکا بخش هایی از فرمان مزبور را معلق نمودند و از اجرای آن در 
مواردی جلوگیری کردند. در اثر این اقدامات دارندگان کارت سبز از شمول 
فرمان مذکور خارج شــدند و اجازه ورود به خاک امریکا را یافتند. قضات 
دادگاه های ایالتی و اساتید حقوق در دانشگاه های امریکا به انتقاد از این 
فرمان پرداختند و آن را ناقض قانون اساسی و برخی قوانین فدرال دانستند. 
قضــات دادگاه های فدرال امریکا، مبتنی بــر اختیار بازنگری قضایی که 
در قانون اساســی امریکا برای قوه قضاییه درنظرگرفته شده است فرمان 
اجرایی ترامپ را معلق کردند. قضات فدرال در تمام مراحل دادرسی اعم 
از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی از چنین اختیاری برخوردار هســتند که 
در صــورت اقامه دعوا با موضوع اعمــال و مصوبات کنگره و قوه مجریه 
فدرال این تصمیمات را موردبازنگری قرار دهند و درصورتی که آن را مغایر 

قانون اساسی یا قوانین عادی تشخیص دهند از آن رفع اثر نمایند. بازنگری 
قضایی یکی از ساز کارهای پیش بینی شده به منظور نظارت و تعادل قوا بر 
یکدیگر است تا از تفوق یکی از قوا بر دیگری یا سو استفاده قدرت جلوگیری 
کند. از همین روست که ســازوکار مزبور می تواند به نسخه ای از تفکیک 

قوا که ایاالت متحد امریکا اتخاذ کرده کمک رساند.
هرچند قانون مهاجرت 1۹52 مســتندی در توجیه فرمان اجرایی ترامپ 
است، اما قوانین دیگری می تواند مشروعیت این فرمان را به چالش کشد. 
قانون مهاجرت و ملیت مصوب 1۹۶5 می تواند یکی از مهم ترین مستندات 
تعلیق فرمان ریاست جمهوری باشد. این قانون تبعیض مبتنی بر خاستگاه 
ملی را ممنوع می کند و هیچ ترجیح و اولویتی را در صدور ویزای مهاجرت 
به دلیل نــژاد، جنس، ملیت، محل تولد یا اقامــت روا نمی دارد. افزون بر 
ایــن، فرمان ترامپ می تواند اصــل آزادی مذهب در اصالحیه اول قانون 
اساسی را نقض کند؛ چراکه این سند پس از گذشت 120 روز )مدت زمان 
ممنوعیــت ورود پناهندگان( اولویت را به اقلیت های دینی درکشــورهای 
نامبــرده می دهد. قاضی آن دانلی – اولیــن قاضی فدرال که رأی به توقف 
فرمان داد – دو شرط دیگر در قانون اساسی را مستند حکم خود قرار می دهد. 
قاضی دانلی فرمان ترامپ را ناقض دادرسی عادالنه و حمایت برابر قانون 
می داند. آن گونه که پروفسور استفان یل لوهر اشاره می کند با اخراج کردن 
مسافران از خاک امریکا استماعی که شرط رعایت دادرسی عادالنه است 

صورت نمی گیرد. از این  رو، حقوق مهاجران و مسافران نقض می شود.
 نهادهای مدنی به این جدال می پیوندند و با توسل به حقوق بین الملل از 
قضات فراتر می روند. از دید مسئول برنامه حقوق بشر اتحادیه آزادی های 
امریــکا فرمــان مزبور عــالوه بر قانون اساســی و قوانین فــدرال برخی 
معاهدات و اســناد بین المللی را که ایاالت متحده نیز از اعضای آن است 
نقض می کند. کنوانســیون پناهندگان دولت های عضو را مکلف می کند 
پناهندگانی که درکشــور خود در شرایط نامســاعد به سر می برند بپذیرند. 
فرمان ترامپ در تضاد با این تعهد می باشــد. مجموعه این عوامل ســبب 

شده فرمان ترامپ دستکم تاکنون فرصت اجرایی شدن پیدا نکند.

پیچیده تر شدن اوضاع »الباب« سوریه و مداخله روسیه
روســیه برای توقف درگیری میان ارتش ســوریه و معارضان مســلح تحت حمایت ترکیه در شهر الباب سوریه مداخله کرده است. منابع وابسته به نظام سوریه و معارضان سوری مورد حمایت ترکیه اعالم کردند روسیه برای توقف درگیری 
میان طرفین در شــهر الباب در شــمال ســوریه مداخله کرده است. در حالی که گروه تروریستی داعش با دو عملیات جداگانه در شــمال سوریه، یکی از سوی نیروهای نظام سوریه و دیگری از سوی مخالفان تحت حمایت، رو به روست 

گزارش ها نشان می دهد نیروهای ارتش سوریه و مخالفان که هر دو اکنون به دورازه های شهر الباب رسیده اند، برای نخستین بار با هم درگیر شده اند.
شــماری از مقامات وابســته به معارضین گفته اند که درگیری میان ارتش ســوریه و معارضین در روســتایی در جنوب غرب شهر الباب رخ داده اســت و روس ها با ورود به صحنه، اوضاع را مهار نموده اند و درگیری را پایان داده اند. یکی از 
معارضان مدعی شده ارتش سوریه سوریه مسبب این درگیری بود؛ اما این درگیری با مداخله روسیه که آزمونی برای درستی نیات آن ها بود خاتمه یافت. روسیه و ترکیه از شروع بحران در سوریه مواضع متفاوتی در این بحران داشته اند؛ 
روســیه از دولت و ارتش ســوریه حمایت می کند و ترکیه از مخالفان دولت. با این حال، اخیرًا همکاری های نزدیکی میان آن ها در ســوریه به وجود آمده است. همکاری هایی که منجر به ایجاد آتش بس میان نیروهای دولتی و مخالفان 

شده است و در تالش هستند تا در ادامه نیز این شرایط را حفظ کنند. ارتش سوریه با گسترش حمله به شهر الباب به چند کیلومتری منطقه جنوبی آن رسیده است.

مسابقه اسکی آلپاین در سنت موریتز

 پلیس ضدشورش در جریان اعتراض
در آفریقای جنوبی

جشنواره تایپوسام در کواالالمپور

اخراج خشن یکی از نمایندگان پارلمان 
آفریقای جنوبی

 تشدید اقدامات نظارتی 
بر اینترنت در چین

در قوانین پیش نویس جدید، که توسط رگالتور اینترنت در چین 
منتشر شــد، پیشــنهاد راه اندازی یک بخش درون دپارتمانی 
برای معاینه و هماهنگ کردن سیاســت های کشور ارائه شده 
است. این کمیسیون ریسک امنیت بین الملل را پذیرفته و حزب 
کمونیست و دولت را از خرید اجناس و خدمات آنالین که تایید 
نشده اند منع می کند. هنوز مشخص نیست که این بخش جدید 
چه زمانی راه اندازی می شــود. قوانین جدیــد تا چهارم مارس 
برای نظردهی عمومی باز خواهند بود. پیشنهادات پیش نویس 

معمواًل پس از به تصویب رسیدن در چین تغییر می کنند.

 حمایت ترامپ 
از تمامیت ارضی اوکراین

دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا در نامه ای به دالیا 
گریباســکایته، رئیس جمهوری لیتوانی نوشت: حمایت شما از 
حاکمیــت ملی و تمامیت ارضی اوکراین موجب پیشــبرد هدف 
مشترک ما برای ارتقای امنیت اروپایی و منطقه ای است. سفارت 
آمریکا در ویلنیوس در بحبوحه تشدید درگیری های دو ساله در 
شرق اوکراین این نامه را منتشر کرد. این اولین محک سیاست 
روســیه از سوی دولت ترامپ است. پس از وقوع اعتراضاتی در 
کی یف که به عزل رهبر روس گرای اوکراین انجامید، مسکو در 
مارس 2014 شبه جزیره کریمه را به خاک خودش الحاق کرد.

موگرینی: آمریکا به اجرای کامل 
برجام متعهد است

فدریکا موگرینی، مسئول سیاسی خارجی اتحادیه اروپا گفت که 
امریکا برجام را به طور کامل اجرا خواهد کرد. موگرینی این سخنان 
را روز جمعه بعد از مالقات با رکس تیرلسون وزیر امور خارجه امریکا 
مطرح کرد. موگرینی گفت که از دولت ترامپ تاییدهایی را دریافت 
کرده که واشــنگتن به اجرای کامل برجام متعهد است. موضع 
دونالد ترامپ رئیــس ایاالت متحده آمریکا درباره برجام تاکنون 
مشخص نبود. ترامپ قبل از ورود به کاخ سفید، برجام را یک توافق 
بد توصیف و وعده داده بود این توافق را لغو خواهد کرد اما بعد از 

انتخاب به عنوان رئیس ایاالت متحده در این باره سکوت کرد.

 عالقه پوتین 
به زادگاه همسر ترامپ

رئیس جمهوری روسیه گفت پایتخت اسلوونی مکان مناسبی 
بــرای برگزاری دیدار میان او و رئیس جمهوری آمریکا اســت. 
والدیمیر پوتیــن بعد از دیدار با بــاروت باهور، رئیس جمهوری 
اســلونی در مســکو گفت: »اگر قرار باشــد دیــداری با دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا داشته باشم، روسیه مخالفتی با 
برگزاری آن دیدار در لیوبلیانا ندارد و این شهر مکان خوبی برای 
برگزاری این جلسه است«. اظهارات پوتین بعد از آن مطرح شد 
که اسلوونی پیشــنهاد میزبانی از نخستین دیدار میان پوتین و 

ترامپ را مطرح کرد.

بین الملل
شــنبه 23 بهمــن مــاه 1395


