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استادشجریان
موردتکریمماست

دادستان تهران: یک قاضی زن به سرپرستی دادسرای اطفال منتصب شد

حصریکتصمیمملیاست
جعفری دولت آبادی دستگیری مهدی خزعلی را بی ارتباط با اظهارات اخیر وی نسبت به قوه قضاییه خواند و گفت: 
از قطعیت حکم محکومیت خزعلی بیش از چند سال می گذرد و در مورد نامبرده چند پرونده اتهامی مطرح است 
و تاخیر در اجرای حکم به منزله لغو آن نیست.  ســی امین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع 
اظهارنظر نسبت به پرونده ها و دفاع از کیفرخواست، روز یکشنبه بیست و چهارم بهمن ماه سال جاری با حضور 
معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادســرای تهران و دادیاران اظهار نظر و دفاع از کیفرخواست، به ریاست 
دکتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد.  دادستان تهران ضمن تسلیت ایام فاطمیه، به برخی 

صفحه۳صفحه۳صفحه۳از اقدامات صورت گرفته در دادستانی تهران طی یک هفته اخیر اشاره کرد  ... صفحه۳

»صالحی امیــری« وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی در اولین نشســت خبری با اصحاب 
رســانه امنیت فرهنگی را سیاست بعدی این 
وزارتخانه دانست و گفت: وزارت ارشاد وظیفه 
خود می داند که امنیت بیان، فکر و قلم اصحاب 
فرهنگ و هنر را تضمین کند. صالحی امیری 

صفحه2در این نشست در پاسخ به ...

ســیده فاطمه ذوالقدر عضو هیأت 
رئیسه فراکســیون زنان مجلس 
شورای اسالمی گفت که نظر ارائه 

شده از سوی ...

محمــود صادقــی از اعضــای 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس نسبت به اظهارات زاهدی 

رییس ...

عباس سلیمی نمین فعال سیاسی 
اصولگرا، در شبکه »افق« با اشاره 

به حوادث 88  ...

نظر مجمع 
مشورتی بود

اظهارات زاهدی 
صحت ندارد

شرط برای 
عمل به دستور 

رهبری

دولت مستعجل!
صفحه4

استعفای مشاور امنیت ملی ترامپ در پی افشای ارتباط با روسیه

1395 مــاه  بهمــن   26 سه شــنبه 
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امنیت سرمایه گذاران 
خارجی باید فراهم شود

رئیس دفتر بازرســی مقام معظــم رهبری با تاکید بر 
لــزوم فراهم کردن امنیت ســرمایه گذار، نبود آن را 

موجب خروج سرمایه از کشور عنوان کرد.
حجت االسالم و المســلمین علی اکبرناطق نوری 
در همایش چشم انداز صنعت فوالد و معدن ایران با 
نگاهی به بازار با اشاره به سهم باالی فوالد در حوزه 
ایجاد اشتغال در ایران گفت: صنعت فوالد در جهان 
از اشتغالزایی باالیی برخوردارند و کشورهای توسعه 
یافته بخش قابل توجهی از صنعت فوالد را در اختیار 
دارند و عالوه براین یکی از شــاخص های توســعه 
یافتگی در دنیا، میزان سرانه مصرفی این فلز است.
وی با اشاره به طرح جامع فوالد ادامه داد: بر اساس 
اهدافه برنامه 20 ساله برای سال 1404 خورشیدی 
دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن فوالد خام برنامه 
ریزی شــده که از این رقم حدود 20 میلیون تن باید 
راهــی بازارهای صادراتی شــود که تحقق آن نیاز به 
تولیــد کیفی دارد و باید ابزار و شــرایط الزم را فراهم 
ساخت تا تولید کیفی در بازارهای جهانی جایگاه خود 
را پیدا کند در غیر این صورت از بازارهای بین المللی 

حذف خواهیم شد.
ناطق نوری همچنین با اشــاره به تاکید مقام معظم 
رهبــری بر اجرای اصــل 44 قانون اساســی ادامه 
داد: فرمــان رهبر معظم انقــالب در زمینه اجرای 
سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساســی برای 
تقویت خصوصی ســازی و بخــش خصوصی صادر 
شــد  و دولت هم باید به گونه ای برنامه ریزی کنند تا 
با مالیات به جای پول نفت کشــور را اداره کنند و کار 

را به دست بخش خصوصی بسپارند.
وی بــا اشــاره به بحــران آب در ایران اظهــار کرد: 
اطالعات وزارت نیرو نشان میدهد در بخش آب سهم 
چند نسل بعد از خود را مصرف کرده ایم در حالی که 
مشــکل بحران آب فقط به ایران اختصاص ندارد و 
ناشی از شــرایط اقلیمی اســت، و یکی از دالیل آن 
بهره برداری بی رویه و حفر چاه های غیر مجاز است.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشــاره به 
خطــرات اقتصاد نفتــی گفت: اوضاع ســال های 
گذشته نشــان داد که اقتصاد کشورهای وابسته به 
نفت، چه مقدار شــکننده است و صاحبان قدرت در 
یک بازی سیاسی بین المللی، قیمت نفت را پایین می 
آورند و ایران اســالمی هم با این مشکل رو به رو شد 
و این موید آن اســت که باید صنایع معدنی و زنجیره 
آن در کنار نفت و حلقه های متصل به آن باشــد تا از 

اقتصاد تک محصولی نجات پیدا کنیم.
ناطق نوری در ادامه با اشاره به شرایط پسا برجام ادامه 
عنوان کرد: پساتحریم این امکان را فراهم کرده است 
که با تعامل با کشــورهای مختلف بتوانیم همکاری 
و تبادل نظر برای اجرای کارها داشــته باشــیم و در 
نشســت های تخصصی بیشترین بهره برداری را به 
عمل آوریم و باید گفت دهکده جهانی امروز، حضور 
در بازارهای صادراتی را برای همه کشــورها از جمله 

ایران ضروری می سازد.

حصر یک تصمیم ملی است
دادستان تهران: یک قاضی زن به سرپرستی دادسرای اطفال منتصب شد

جعفری دولت آبادی دســتگیری مهدی خزعلی را بی ارتباط با اظهارات اخیر 
وی نســبت به قوه قضاییه خواند و گفت: از قطعیت حکم محکومیت خزعلی 
بیش از چند ســال می گذرد و در مورد نامبرده چند پرونده اتهامی مطرح است 

و تاخیر در اجرای حکم به منزله لغو آن نیست.
 سی امین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اظهارنظر نسبت 
به پرونده ها و دفاع از کیفرخواست، روز یکشنبه بیست و چهارم بهمن ماه سال 
جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادیاران 
اظهار نظر و دفاع از کیفرخواست، به ریاست دکتر عباس جعفری دولت آبادی 

دادستان تهران برگزار شد.
 دادستان تهران ضمن تسلیت ایام فاطمیه، به برخی از اقدامات صورت گرفته 
در دادستانی تهران طی یک هفته اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: فعالیت  های 
دســتگاه قضایی صرفًا منصرف به برخورد و مقابله با جرایم و اقدامات ســلبی 

نیست، بلکه اقدامات مثبت بسیاری نیز صورت گرفته است.

دستگیریمهدیخزعلی
ربطیبهسخنانشدرموردقوهقضاییهندارد

جعفری دولت آبادی حمالت عده ای به قوه قضاییه را بعضًا ناشی از بی اطالعی و 
گاهی دانست و مبنای دیگر چنین اقداماتی را عناد و کینه ورزی نسبت به قوه  ناآ
قضاییه به شمار آورد و اظهار داشت: بی تردید وقتی عده ای محکوم می شوند، 
ناراضی خواهند شد. اخیرًا حکم محکومیت مهدی خزعلی که چند سال پیش 
صادر شــده بود، اجرا شــد و این در حالی است که نامبرده طی دو سه ماه اخیر 
اهانت های بی شــماری را به قوه قضاییه و برخی مسووالن کشور نموده بود و 
تــا جایی پیش رفت که برای مردم تعیین تکلیف نمــود مبنی بر این که روز 22 
بهمن در منزل بمانند و در راه پیمایی سالگرد انقالب حضور نیابند؛ لذا این سوال 
مطرح می شود که چه تفاوتی بین مهدی خزعلی و بوق های رسانه ای معاندین 
نظام در خارج از کشور، وجود دارد. دادستان تهران دستگیری مهدی خزعلی 
را بی ارتباط با اظهارات اخیر وی نسبت به قوه قضاییه خواند و اظهار داشت: از 
قطعیت حکم محکومیت خزعلی بیش از چند سال می گذرد و در مورد نامبرده 
چند پرونده اتهامی مطرح است و تاخیر در اجرای حکم به منزله لغو آن نیست.
جعفری دولت آبــادی در خصوص آخرین وضعیت متهمــان پرونده صندوق 
ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، از تداوم بازداشت هشت متهم در این پرونده 

و هم چنین بازداشت چهار متهم در پرونده بانک ملت خبر داد.

توثیقملک۳9میلیاردتومانیبرایدریافتوامکالن
وی در توضیح اقدامات متهمان بانک ســرمایه که بسیار فراتر از صرف بدهی 
بانکی اســت، به چند نمونه اشــاره کرد و گفت: در یک مورد ملکی که توســط 

کارشــناس پرونده 39 میلیارد تومان تقویم شده است و برای تضمین دریافت 
وام کالن میلیاردی معرفی شــده بود کــه در نهایت بانک این ملک را به بهای 

207 میلیارد تومان تهاتر کرده است.
دادســتان تهران از قضات خواست از خلق رویه های شجاعانه به خصوص در 
پرونده های فساد اقتصادی نهراسند و در ضرورت چنین اقدامی اظهار داشت: 
فساد در چنبره و چم و خم قوانین جای می گیرد تا زمینه صدور آرایی در خنثی 

کردن مبارزه با فساد فراهم شود.   
جعفری دولت آبادی به برخی مطالب روزنامه ها و سایت های خبری در خصوص 
موضوع حصر اشــاره کرد و با توجه به این که اخیرًا برخی نشریه ها یا مسووالن 
اظهار نظرهایی نموده اند که به منزله نشان دادن چراغ سبز به رفع حصر سران 
فتنه اســت، افزود: حصر یک تصمیم ملی اســت و بســیاری از دستگاه های 
ذی صالح در این تصمیم دخالت داشــته اند. لذا برخی افراد نمی توانند بگویند 
که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبنا است؛ زیرا این مساله مربوط 

به مصالح ملی و کالن کشور است.

مسدودشدنحداقل200سایتمبتذلومستهجن
جعفــری دولت آبــادی راه اصلی مبارزه بــا مواد مخدر و روان گــردان را انهدام 
شــبکه ها و باندهای قاچاق مواد مخدر، دستگیری قاچاقچیان عمده و تمرکز 
بر جرایم ســازمان یافته و ضربه زدن به بنیان مالی آن ها در این حوزه دانســت 
و در ارائه آمار اقدامات دادســرای تهران طی ســال جاری، با اعالم این که تا 
کنــون افرادی به اعدام محکوم و 2170 نفر محکوم به حبس ابد و 8400 نفر 
محکــوم زندانی از بابت جرایم مواد مخدر و روان گردان در زندان های اســتان 
تهــران تحمل حبــس می کنند. وی از اجرای ده طرح جمــع آوری معتادان از 
شهریور ماه تا کنون خبر داد و افزود: در سال جاری، 3140 فقره دستور بازرسی 
از اماکن متهمان مواد مخدر صادر شــده و تعداد قرارهای جلب به دادرســی و 
کیفرخواســت های صادره 4300 فقره اســت؛ 150 فقره پرونده با مواد مخدر 
ســنگین تشکیل شده و میزان کشــفیات مواد مخدر و روان گردان طی ده ماه 

گذشته بالغ بر 10 تن بوده است.
وی هم چنیــن به برنامه ریزی جهت افزایش ظرفیت مراکز نگه داری معتادان 
متجاهر اشــاره نمود و افزود: در حال حاضر 1000 معتاد در این مراکز به سر 
می برند و تا فروردین ماه ســال آینــده ظرفیت این مراکز به 10 هزار نفر خواهد 

رسید.
دادستان تهران به فعالیت سایت های مبتذل و مستهجن اشاره کرده و با ابراز 
نگرانی از رشــد قارچ گونه چنین پدیده ای و آثار سوء آن بر جوانان و خانواده ها، 
از صدور دســتور شناسایی این ســایت ها به ضابطین، تذکر به مدیران آن ها و 
مســدود شدن حداقل 200 سایت طی پانزده روز گذشته خبر داد و افزود: این 

اقدامات با دستور قضایی انجام شده است و چنان چه فعالیت آن ها ادامه یابد، 
منتهی به تشکیل پرونده قضایی برای عوامل آن خواهد شد.

انتصابیکقاضیزنبهسرپرستیدادسرایاطفال
جعفری دولت آبادی از انتصاب یک قاضی زن به سرپرســتی دادسرای اطفال 
و نوجوانــان خبر داد و در تبییــن چنین اقدامی، اظهار داشــت: هدف عمده 
دادستانی تهران اهمیت به حوزه زنان و خانواده و اطفال باز می گردد و تشکیل 

معاونت زنان و خانواده در راستای اجرایی نمودن این هدف می باشد.
وی علت تاکید دادســرا بر موضوع زنان و اطفال را ناشی از ضرورت حمایت از 
این دو قشــر دانست و در توضیح برنامه دادستانی تهران دائر بر قرار دادن سه 
بخش شامل زندان زنان، کانون اصالح و تربیت و دادسرای اطفال و نوجوان زیر 
مجموعه معاونت زنان، اطفال و خانواده، اظهار داشت: تجمیع امور مربوط به 
زندان زنان و کانون اصالح و تربیت قباًل صورت گرفته است و با انتصاب سرکار 
خانم خاکی به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان، گام سوم نیز برداشته شد.
دادســتان تهران از جمله اقدامات مفید دادسرای تهران در رسیدگی به جرایم 
اطفال و نوجوان را انتصاب دو بازپرس زن در این دادسرا اعالم نمود و افزود: 
این انتصاب که با موافقت رییس محترم قوه قضاییه انجام شد، پس از انقالب 
اسالمی بی سابقه بوده و امیدواریم با حضور یک قاضی زن در سمت سرپرستی 
این دادسرا، اهداف دادستانی در حوزه نوجوانان بیشتر اجرایی شود؛ به گونه ای 
که دادســرای اطفال و نوجوانان بتواند هم حقوق اطفال و نوجوانان را رعایت 

کند و هم زمینه تحقیق و پژوهش در مورد جرایم نوجوانان را فراهم نماید.

برخوردباشرارتهاازاولویتهایدادسرایتهراناست
مقابله با شــرارت ها محور دیگری بود که دادســتان تهران به آن اشاره کرد و با 
خاطر نشــان نمودن این که چنین عنوان مجرمانه ای در قوانین ایران تعریف 
نشده، اما شرارت را می توان با برخی جرایم مانند مزاحمت بانوان، چاقوکشی، 
قدرت نمایی و عربده کشی منطبق نمود، اظهار داشت: در جلسه اخیر شورای 
اجتماعی کشور اشــاره شد که بخش زیادی از شرارت ها معطوف به مزاحمت 
نوامیس در معابر است و برخورد با این جرایم که امنیت عموم جامعه را مخدوش 
می سازد، از اولویت های دادســتانی تهران است. در این جلسه، سرپرستان و 
قضات دفاع از کیفرخواست و اظهار نظر چند ناحیه از دادسرا به طرح مشکالت 

موجود در این دو بخش پرداخته و پیشنهادهایی ارائه دادند.
دادستان تهران از معاونان خود خواست امر نظارت بر تحقیقات را که به عنوان 
مهم ترین وظیفه دادستانی می باشد و قانون بر آن تاکید نموده، مورد توجه قرار 
داده و پرونده هــای مهم را پس از صدور کیفرخواســت تا حصول نتیجه نهایی 

پیگیری نمایند.

در پیشران های دریایی باید از انرژی هسته ای استفاده کنیم
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح گفت: در حوزه پیشــران های دریایی مخصوصا برای شناورهای سنگین یا زیر دریایی باید از انرژی هسته ای استفاده کنیم. سردار حسین دهقان صبح امروز در 
اولین همایش پیشــران  های دریایی اظهار کرد: در توســعه پیشــران  ها حتما باید به سمت کاهش عوارض زیست محیطی حرکت کنیم. وی در ادامه افزود: در تولید این پیشران  ها باید به مولفه هایی 
از قبیل قدرت و قابلیت مانور، حرکت به ســمت پلت فرم ها و اتکا به داشــته های داخلی توجه کنیم. دهقان در ادامه خاطر نشــان کرد: دریا یک منبع و دارایی راهبردی اســت و کشورهای محصور در 
خشــکی در معادالت حمل و نقل جهانی در فشــار هســتند، ما امروز کمترین توســعه را در صنایع دریایی داشتیم در حالی که توســعه این صنایع برای ما صرفه اقتصادی دارد و می تواند شغل 
زیادی ایجاد کند، اما به این ســرمایه عظیم توجه کافی انجام نشــده اســت. اکنون فقیرترین بخش های کشور در سواحل جنوبی کشــور ما قرار دارد. وزیر دفاع همچنین در حاشیه این 
برنامه گفت: ما برای بهره برداری از فناوری های نوین و استفاده از  پیشرانه ها بخصوص استفاده از انرژی هسته ای برنامه داریم تا هم توانایی های خود را ارتقاء دهیم و هم به مسائل 

زیست محیطی توجه کرده و از محیط زیست مراقبت کنیم.

سیاسی
سه شــنبه 26 بهمن مــاه 1395

دیدبان مجلس

طرح دوفوریتی مجلس برای برخورد قضایی با برهم زنندگان مراسم ها
جمعی از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی با تدوین یک طرح دوفوریتی به عنوان تأمین امنیت برگزاری مراسم 

رسمی، عرفی و معمولی مجازات، برای برهم زنندگان اینگونه مراسم مجازاتی را تعیین کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است:  هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از 
مراسم رسمی یا مراسمی که عرفًا بدون مجوز تشکیل می شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به 
حبس از 6 ماه تا دو ســال محکوم می گردد. در این طرح تاکید شــده است: نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا 

افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کند.
در بند دوم این طرح تصریح شده است:  مسئوالن در هر مقام از اداری، اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور 
را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخالل و توقف و تعطیل جلســات شــود جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دایم 
از خدمات دولتی محکوم می شــوند. این طرح تاکید می کند: قوه قضائیه موظف اســت بدون تشــریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم الزم 

را صادر و اعالم نماید.
بند ســوم این طرح نیز یادآور شــده است:  مجازات بند یک شامل کسانی است که در هر مقام و مســئولیتی باشند و مانع برگزاری جلسات موصوف 
شــوند نیز می گردد. این طرح که با قید دو فوریت تقدیم هیأت رئیســه مجلس شده است به امضای 34 نماینده رسیده و با صالحدید هیأت رئیسه در 

دستور کار مجلس قرار می گیرد.

سوژه روز

شورای نگهبان در قلمرو مراجع ورود نکنند
آیت الله العظمی مکارم شــیرازی در تذکری بی ســابقه که البته آن را »خیرخواهانه« خوانده است، از شورای نگهبان 
خواســته که »در قلمرو مراجع ورود نکند«. به گزارش تابناک به نقل از »شــفقنا«، این تذکر در قالب پاســخ این مرجع 
تقلید به یک اســتفتاء درباره شــرکت های هرمی داده شــده است. در ســوال جمعی از طالب از آیت الله مکارم آمده 
است: اخیرا موسسات بازاریی هرمی تغییر نام داده و با همان اهداف به نام شبکه بازاریابی وارد میدان شده و مشغول 
تخریب جوانان هســتند. متاسفانه اطالعات نادرستی به شورای محترم نگهبان در این زمینه داده شده و آنها فتوا به 
جواز آن داده اند. وزارت صنعت و معدن به گمان اینکه از این طریق شــغلی برای جمعی از جوانان پیدا می شــود و آمار 

بیکاری پایین می آید، متاســفانه مجوزهای متعددی صادر کرده و گروهی از جوانان را گرفتار این شــغل کاذب زیان بار کرده اســت. آیا شرکت در این 
شبکه ها شرعا برای ما جایز است؟ ادام الله ظلکم. جمعی از طالب حوزه علمیه این مرجع تقلید در پاسخ به این استفتا نوشته استه: بسم الله الرحمن 
الرحیم. اوال با پیگیری های ریشه ای و دقیقی که در این زمینه کرده ایم ثابت شده که این کار به یقین شرعا حرام است و »اکثر مراجع محترم تقلید« 
نیز به حرمت آن فتوا داده اند. ثانیا تعجب است چگونه شورای محترم نگهبان در این مساله که وظیفه او نیست وارد شده و فتوا داده و وزارت صنعت 
سوءاستفاده کرده و بر اساس آن مجوزها را صادر کرده است. انتظار می رود شورای محترم نگهبان در محدوده ای که قانون اساسی برای آنها معین 
کرده و ما آن را محترم می شــمریم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند. مردم مقلد آنها نیســتند، مقلد مراجع خویش هســتند و اگر این رویه ادامه 

یابد، مرجعیت که از ارکان مذهب ماست، به خطر می افتد. امیدواریم این تذکر خیرخواهانه را فراموش نفرمایند.
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دولت به وضع غیرقابل تحمل خوزستان رسیدگی کند

محمدرضا عارف نماینده مردم تهران و رئیس فراکســیون امید مجلس شــورای اسالمی طی نامه ای از هیات وزیران به ویژه رئیس جمهور خواستار اصالح و بهبود وضع خوزستان با توجه به ریزگردها 
و گرد و غبار شد. عارف در این نامه که خطاب به روحانی نوشته شده، آورده است: بیش از یک دهه است که گرد و غبار، طوفان و ریزگردها بسیاری از مناطق جنوب و جنوب غربی کشور را در برگرفته 

و هزاران تن ذرات جامد ریز از بیابان های منطقه و شــبه جزیره عربی و بخش هایی از داخل کشــور را حمل و بر گســترده وســیعی از استان های کشور به ویژه استان خوزستان فرو می ریزد. وی 
افزوده است: این پدیده در روزهای اخیر به نحوی تشدید شده که عالوه بر ایجاد اشکال در سیستم های آب و برق و ...، زندگی مردم در این استان را نیز به شدت مختل کرده است. رئیس 

فراکســیون امید در پایان تصریح کرده اســت: لذا با توجه به جایگاه ویژه این اســتان و در مقام قدرشناســی از مردمی که به تعبیر امام راحل دین خود را به اسالم اداء کردند، فراکسیون 
امید خواســتار توجه ویژه هیات وزیران و خصوصا شــخص رئیس جمهور در اصالح و بهبود وضع غیرقابل تحمل فعلی است.

نظر مجمع مشورتی بود
ســیده فاطمه ذوالقدر عضو هیأت رئیســه 
فراکســیون زنان مجلس شورای اسالمی 
گفت کــه نظر ارائه شــده از ســوی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درباره بازنشستگی 
پیش از موعد زنان صرفاً  یک مورد مشورتی 
است. ذوالقدر درباره ایراد مجمع تشخیص 

مصلحت نظام به مصوبه مجلس در خصوص بازنشســتگی پیش از موعد 
زنان، یادآور شــد: شورای نگهبان درباره این مصوبه مجلس نظر نداده اما 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در یک نظر مشورتی این مصوبه را مغایر 
اصل 16 سیاســت های اقتصاد مقاومتی دانســته و خواستار تعیین شرط 
سنی برای آن شده است. اما کمیسیون تلفیق برنامه نظر مجمع را رد کرد. 
وی اضافه کرد: شــورای نگهبان ملزم نیست ایراد وارده از سوی مجمع را 

قبول کند.

اظهارات زاهدی صحت ندارد
محمود صادقی از اعضای کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس نسبت به اظهارات زاهدی 
رییس این کمیســیون در رابطــه با صندوق 
ذخیره فرهنگیــان واکنش نشــان داد. این 
نماینده تهران در مجلس و عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقــات در واکنــش به ادعای 

زاهدی، رییس این کمیسیون در مورد حجم جزئیات فساد در صندوق ذخیره 
فرهنگیان گفت: هنوز در هیات تحقیق و تفحص این موارد بررسی نشده است، 
مطالبی که به نقل از زاهدی منتشر شده فاقد صحت است. مضافا این که طبق 
تبصره 6 ماده 214 آیین نامه داخلی مجلس انتشار هرگونه اطالعات مربوط 
به تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع 
است. وی افزود:   کوچکی نژاد رئیس هیات تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره 

فرهنگیان هم می  گوید هنوز این موارد در هیات بررسی نشده است.

شرط برای عمل به دستور رهبری
عباس سلیمی نمین فعال سیاسی اصولگرا، 
در شــبکه »افــق« بــا اشــاره به حــوادث 
88 گفــت: آیــا تحریک صــورت نگرفت؟ 
کســانی که ابهامات )مربوط به انتخابات( 
بــه آنها منتقل شــد، کاری بــرای تحریک 
آنهــا صورت نگرفــت؟ وی ادامــه داد: آیا 

موضع گیری هــای احمدی نژاد موضع گیری نظام بــود یا خیر؟ در حالیکه 
رهبری ســعی می کردند این پیام را به بســیاری از خواصی که معطل مانده 
بودنــد، بدهند که برگردند، پیام احمدی نژاد این بود که برگردند یا خیر؟ وی 
اضافه کرد: رهبری چندین بار به آقای احمدی نژاد تذکر دادند که به جلسه 
مجمع بروند، اما آقای احمدی نــژاد می گفتند رئیس مجمع باید تغییر کند 
تــا من بروم. خب آیا این تدبیر رهبری را تضعیف می کرد یا حرکتی در مقابل 

رهبری بود؟ 

 فرصت نهایی قالیباف 
برای گزارش به مجلس

رئیس کمیســیون عمران مجلس از ارسال مصادیق 
و ابهامــات نماینــدگان متقاضی تحقیــق و تفحص 
برای شــهردار تهران خبر داد و گفت: شهردار تهران 
تا اسفندماه فرصت دارد تکلیف ابهامات نمایندگان را 
روشــن کند. محمدرضا رضایی در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان این که »مجلس به اطالعات شــهرداری تهران 
دسترسی ندارد« خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها 
می توانیم از شــهردار تهران بخواهیم درباره ابهامات 
مطرح شــده به کمیســیون عمران گزارش دهد تا ما 
نیز گــزارش را در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص 
از شــهرداری تهران قرار دهیم. در صورت قانع نشدن 
متقاضیان و درخواست ابزار قوی تر توسط آنان تحقیق 
و تفحــص را در صحن علنی به جریان می اندازیم و با 
تصویب آن در صحن علنی مجلس با قدرت بیشتری 
به شهرداری تهران ورود می کنیم تا اطالعات مورد نیاز 
متقاضیان به دست آید. وی »نامه« به رئیس کمیسیون 
عمران را تنها ابزار موجود متقاضیان تحقیق و تفحص 
از شــهرداری تهران دانســت و افزود: بــه دلیل عدم 
دسترسی به اطالعات شــهرداری توسط متقاضیان 
تحقیق و تفحص طبیعتا باید در قالب »نامه« به ریاست 
کمیسیون عمران، اطالعات مورد نظر را تقاضا کنند و 
بنده نیز در قالب نامه ای از شــهردار تهران اطالعات 
مورد نیاز متقاضیان را طلــب می کنم. اگر اطالعات 
درخواســتی متقاضیان ارائه نشود تقاضای تحقیق و 
تفحص از شــهرداری تهران را به صحن علنی ارجاع 
می دهیــم تا با حضور کارشناســان و ناظــران هیات 
تحقیق و تفحص در شهرداری تهران اطالعات مورد 
درخواست متقاضیان، استخراج شود. رئیس کمیسیون 
عمران مجلس یادآور شــد: در جلســه مشترک با 21 
نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران 
پیشــنهاد دادم ابهامات شــان در خصوص امالک و 
زمین های واگذار شــده، تغییر کاربری ها، پروانه های 
ســاختمانی و پروژه های مشــارکتی را در 12 محور به 
صورت مصداقی خطاب به کمیسیون مکتوب کنند تا 
بنده از جایگاه ریاست از شهردار تهران توضیح بخواهم 
و جواب بگیرم. اگر دیدم جواب های قالیباف قانع کننده 
نیست یا اطالعاتش به روز نیست، به متقاضیان تحقیق 
و تفحص کمک می کنیم تا با دســتگاه نظارتی و ابزار 

قوی تری تحقیق و تفحص را به سرانجام برسانند.

قالیبافتعللمیکند
همچنین علیرضا رحیمی نماینده اصالح طلب مردم 
تهران در مجلس شــورای اســالمی با بیــان این که 
متقاضیان تفحص از شــهرداری در واکنش به توقف 
این طرح تفحص در کمیسیون عمران، اقدام به تهیه 
نامــه ای کرده اند، از ادامه انتظار بــرای تهیه گزارش 
سه گانه شــهرداری تهران درباره محورهای تفحص 
خبر داد و گفت: ادعای قالیباف درباره برخورد جناحی 
با تخلفات شهرداری تهران بی اساس است. رحیمی با 
اشاره به آخرین وضعیت روند بررسی تحقیق و تفحص 
از شهرداری تهران در کمیسیون عمران، اعالم کرد: 
پاسخ های اولیه آقای قالیباف به هیچ عنوان مورد توجه 
نمایندگان قرار نگرفت و قانع کننده نبود و بنابراین قرار 
شد شهردار تهران دو تا سه گزارش به صورت مکتوب در 
اختیار متقاضیان تفحص قرار دهد که همچنان منتظر 
این گزارش ها هستیم. عضو شورای مرکزی فراکسیون 
امید مجلس شورای اسالمی با بیان این که قالیباف در 
پاسخگویی به سواالت نمایندگان تعلل می کند، گفت: 
قرار بود این گزارش ها در هر سه محور تفحص اعم از 
تخفیف های مربوط به بحث واگذاری امالک، تغییر 
کاربری ها و همچنین پروژه های مشارکتی در اختیار 

تفحص کنندگان قرار گیرد.

فردانیوزنوشت:طرحآقایرئیسجمهور،تالشیبرایشفافسازیفضایانتخابات9۶
طرح »آقای رئیس جمهور« می کوشد با پرداختن به مسایل مهم و شفاف سازی دیدگاه های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره 

این مسائل، زمینه های الزم برای ایجاد این اجماع را فراهم کند.

جهاننیوزنوشت:چهمدیرانیبرایعزلبهرئیسجمهورپیشنهاددادهشدهاست؟
برخی حامیان دولت و نزدیکان حسن روحانی و همچنین بیشتر اصالح طلبان در طی ماه های گذشته در مصاحبه های مختلف همواره 

از رئیس جمهور برای عزل تعدادی از مدیران که آنها را مدیران دولت قبل و یا مخالف برنامه های تدبیر و امید می نامیدند، سخن گفته اند.

نامهنیوزنوشت:احمدینژادواصولگرایان؛وصالیکهدستنمیدهد
احمدی نژاد به صورت صریح خطوط قرمز خود را با جریان اصول گرایی مشخص کرده است. رییس جمهور سابق ایران حاضر نیست در 

انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از هیچ نامزد اصول گرایی حمایت کند.

عصرایراننوشت:مدیریتجهاناحمدینژادودیوارترامپ
بسیاری از مشکالت به خاطر همین عدم شناخت است. ترامپ از تجارت و احمدی نژاد از پست های میانی به باالترین مقام رسیدند. برای 

آنها میان ریاست جمهوری و مدیریت یک شرکت یا استانداری تفاوت چندانی نیست.

عکس روزسایت نگار

مراسم اختتامیه 
نخستین جایزه ایثار 
و رسانه در محل تاالر 
وحدت با حضور اسحاق 
جهانگیری معاون اول 
رییس جمهور و سید 
رضا صالحی امیری وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برگزارشد و از برگزیدگان 
بخشهای مختلف این 
جایزه تقدیر شد.

خبرنامه
سه شــنبه 26 بهمن مــاه 1395

 استاد شجریان 
مورد تکریم ماست 

»صالحی امیری« وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در اولین نشســت خبری با اصحاب رســانه امنیت فرهنگی 
را سیاســت بعــدی این وزارتخانه دانســت و گفــت: وزارت ارشــاد وظیفه خود می دانــد که امنیــت بیان، فکر 
و قلــم اصحــاب فرهنــگ و هنــر را تضمیــن کنــد. صالحــی امیــری در این نشســت در پاســخ بــه اینکه اگر 
محمدرضــا شــجریان بــرای برگزاری کنســرت اعالم آمادگــی کند، موضع وزارت فرهنگ وارشــاد اســالمی 
چیســت بیــان کــرد: همه ما برای ایشــان آرزوی ســالمتی داریــم و امیدواریم در ایــن ایام فاطمیــه و دعای 
 خیر مومنان ایشــان شــفای عاجل پیدا کند. آنچه برای ملت مهم اســت، ســالمت ایشــان اســت و ما دعا گو

 هستیم.
او البتــه در بخش های پایانی نشســت که بار دیگر  از ســوی خبرنــگاری برای اظهار نظر صریح  مورد پرســش 
قــرار گرفــت گفت: مجوز آلبوم ایشــان صادر شــده و با همین انتشــار آلبــوم پیام خود را بــه اصحاب فرهنگ 
 و هنــر منتقــل کرده ایم که اســتاد شــجریان یکی از شــخصیت های بــزرگ فرهنگ و هنر کشــور هســتند و 

مورد تکریم ما است.

اقداموزارتارشــادبرایجلوگیریازولنگاریفرهنگی
وی در پاســخ به ســوالی درباره ی اقدامات عملی وزارت ارشــاد و فرهنگ اســالمی بــرای تحقق دغدغه های 
رهبری و جلوگیری از ولنگاری فرهنگی اظهار کرد:  پاســخ من به این پرســش این است که پرداختن به حرف ها 
و مطالب  مطرح شــده از طریق بنر به نوعی ظلم اســت. از روز اولی که حضور داشــته ام، شــعار نه ولنگاری و نه 
جزم اندیشــی را به طور همزمان مطرح کردیم، چون اندیشــه اعتدال مبتنی بر نفی ولنگاری و نفی جزم اندیشی 
اســت. وی تاکید کرد: به همان اندازه که ولنگاری زیان آور اســت، تحجر و جزم اندیشــی زیان آور است. در این 
راســتا گروهی مســئول پیگیری دغدغه های رهبری برای شناســایی و تبیین آنها و چگونگی طراحی سیاســت 

برای رفع و تحقق در عمل شــده است.

ممیزیدرحوزهنشــروکتابسختگیرانهترمیشود؟
وزیر ارشــاد در بخش دیگری از این نشســت در پاسخ به ســوالی درباره صحبت های اخیرش مبنی بر طرح عدم 
ســختگیری در حوزه نشــر و ممیــزی بیان کرد: با هر گونه ســخت گیری در همه حوزه هــای فرهنگی و هنری 
مخالف هســتیم، چون فرهنگ و هنر حوزه ای نرم اســت. این حوزه با انســان ها و روح آن ها ســروکار دارد و از 

جنس تعامل، گفت وگو و مذاکره اســت؛ پس با هر نوع ســخت گیری مخالفم.
وی ادامــه داد: امــا این به معنای عدم نظارت نیســت. سوءبرداشــتی کــه از حرف های بنده شــد، این بود که 
مــا بر ایــن باوریم که جامعــه ی فرهنگ و هنــر برای رعایت خطــوط قرمز نظــام بالغ شــده و االن در بهترین 
شــرایط تعاملــی بــا اصحاب فرهنگ و هنر هســتیم. ســخن من این بود که مــا به دلیل آنکه بایــد در چارچوب 
قانــون عمــل کنیم، مجبــور به اعمال نظر هســتیم. امــا میزان اعمــال نظارت بــر کتاب بــه کمترین میزان 
خــود پــس از انقالب اســالمی رســیده و دلیل آن هم آشــنایی اصحــاب فرهنگ بــا خطــوط زرد و قرمز نظام 
اســت. او بــا تأکیــد بــر اینکه قطعــا موضوعاتــی همچون نظــام جمهــوری اســالمی، مقام معظــم رهبری، 
وحــدت و ایــران جــزو خطوط قرمز مــا هســتند، اضافه کرد: تاکنون امســال بیــش از 67 هــزار مجوز صادر 
کرده ایــم کــه بیــش از 45 هــزار مــورد آن چــاپ اول اســت و از این تعــداد حدود 56 مــورد اعمــال نظارت 
 شــده اند کــه آن هم به دلیل طــرح مباحثی در زمینه ایجــاد تفرقه میان اقــوام یا ُفُرق اســالمی و نیز محتوای 

بود. خشونت آمیز 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در پاســخ به پرســش یکی از خبرنگاران مبنی بر خروج 10 فیلم فمنیســتی از 
جشــنواره فیلم فجر گفت: درباره حذف فیلم ها برداشــت ناصحیح از صحبت های من شــد. من عرض کردم در 
مقابــل فرمایــش یکی از مراجع عظام که دغدغه ای برای ورود فیلم های فمنیســتی و غیراخالقی داشــتند این 
مالحظات در حوزه داوری و هیأت انتخاب اعمال خواهد شــد. این به معنی اعالم نظر وزارت ارشاد در جشنواره 

نبوده، زیرا ما در مرحله داوری هیچ مذاکره ای با اصحاب ســینما نداشــتیم.

در قصاوت ها درمورد برجام 
اخالق سیاسی رعایت نمی شود

ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمی کشــور گفت: ترامــپ برجــام را بدتریــن معامله تاریــخ آمریکا دانســته و از 
ایــن موضــوع بایــد فهمید که برجام بــرای ایــران موفقیت آمیز بــوده، اما در برخــی قضاوت ها در ایــن باره در 
کشــور، اخالق سیاســی به خوبــی رعایت نمی شــود. بهــروز کمالوندی در ســیزدهمین همایش ســاالنه نماز 
صنعــت هســته ای که در بنیاد پژوهش های اســالمی آســتان قدس رضوی برگزار شــد، اظهار کــرد: از زمان 
 روی کارآمــدن ترامــپ، تحلیــل واقعــی دربــاره برجــام در ســطح بین الملل شــکل گرفتــه که مبیــن واقعیت 

برجام است.
وی افزود: برجام را نباید دست کم گرفت و ناچیز به شمار آورد، زیرا نتیجه مذاکره با شش کشور قدرتمند دنیاست 
که افتخاری برای کشــور به شمار می رود، اما متاسفانه به دلیل فضای سیاسی حاکم بر کشور جناح های سیاسی 
بــه خاطر حب و بغض های خود تحلیل های غیرواقعی از برجام دارند در حالی که برجام توافق خوبی بوده اســت.

کمالونــدی بــا بیــان اینکــه قضــاوت دربــاره برجــام بایــد بــر مبنــای حقایــق و نــه براســاس قضاوت های 
شــخصی بــدون مــدرک و مســتندات باشــد، خاطرنشــان کــرد: ایــران یــک جامعــه اســالمی اســت و باید 
رفتــار سیاســیون و افــراد صاحــب نــام و مســئول بــه گونه ای باشــد کــه مــردم کشــورهای دیگر با نــگاه به 
 رفتــار مــا مســلمان شــوند، اینکــه بــدون دلیــل یکدیگــر را متهــم کنیــم، حتمــا در دنیایــی دیگــر مواخذه

 می شویم.
وی ادامه داد: بشــر ســعادت را در ابعاد مادی و معنوی می بیند، اما تفاوت انســان متدین با انسان غیرمتدین در 
نگرش به ســعادت اســت، زیرا انسان متدین ســعادت را در ابعاد غیرمادی و انسان غیر متدین سعادت را در ابعاد 

مادی می بیند.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی کشــور خاطرنشــان کــرد: خداوند در قــرآن کریم انســان را از جهــت بعد مادی 
و احتیاجاتــش در کنــار حیوانــات قــرار می دهــد و انســان را از جهت بعد معنــوی در کنــار خود قرار مــی دهد، به 
 همیــن دلیــل جامعه ای که قرار اســت مســیر ســعادت را طی کنــد نیازمند رهبری اســت که هدایــت کننده این 

مسیر باشد.

نتیجهســالهافشاردرموردانرژیهستهای،فقطسربلندیبود
گاه  کمالوندی با بیان اینکه اگر برخی جوامع گمراه هســتند و مشکالت متعددی دارند در نتیجه وجود رهبران ناآ
آن جوامع اســت، تصریح کرد: جامعه ای که در آن مســئوالن و رهبران آن یک نگاه درســت و انقالبی و معنوی 

داشــته باشند، راه سعادت را طی خواهد کرد.
گاه و فرزانه و مدیران پاکی دارد که این مهم از نوادر  وی ادامه داد: سعادت بزرگی نصیب ایران شده که رهبری آ
در سطح دنیاست، آنچه نظام اسالمی بعد از 38 سال می تواند به دنیا ارائه دهد این است که دیانت و سیاست دو 
روی ســکه هســتند و نمی توان آنها را از هم جدا کرد، در غیر این صورت ضاللت و ظلمت جامعه را فرامی گیرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی یادآور شد: با توجه به اصول بنیادین جمهوری اسالمی که شامل استکبارستیزی، 
نفی ســلطه و حمایت از مســتضعفین دنیا می شود مسئولیت گســترش عدالت و بیداری جهان را بر عهده دارد و 

این مسئولیت بسیار سنگین است.
کمالوندی ادامه داد: با توجه به رســالت جمهوری اســالمی، مجامع بین المللی این کشــور را متهم به حمایت از 
تروریســم، نقض حقوق بشــر و تالش برای تولید ســالح هسته ای کرده  و کشــورهای دیگر فکر می کنند، چون 
ایران به دنبال قدرت اســت حتما دســتیابی به ابزار قدرت از جمله سالح هسته ای نیز از اهداف کشورمان است، 
اما رهبر جمهوری اسالمی در مورد عدم استفاده از سالح هسته ای فتوا داده اند، با این حال مجامع بین المللی، 
ســاخت سالح هسته ای را به کشــورمان نسبت دادند و پرونده ای در شورای امنیت برای ایران تشکیل داده و 6 

قطعنامه علیه ما صادر کردند.
وی بیان کرد: اتحادیه اروپا نیز فشارهای زیادی را بر ایران اعمال کرد و در طول سالهای گذشته تمام کشورهای 
دنیــا در مقابل ایران بودند در این مدت فشــارهایی بر ایران وارد آمد که هیچ ابرقدرتــی در دنیا قادر به تحمل آنها 

نبود، با این حال نتیجه فقط ســربلندی ایران بود.
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رصدخانه

دولت مستعجل!
استعفای مشاور امنیت ملی ترامپ در پی افشای ارتباط با روسیه

صبح امروز یکباره خبر رســید که مایکل فلین، مشاور امنیت ملی دونالد 
ترامپ و یکی از چهره های ضد ایرانی دولت وی از سمت خود کناره گیری 
کرده اســت. خبر به قــدری ناگهانی بود که تا چند ســاعت گزارش های 
پراکنده ای در مورد این مســأله منتشــر می شــد، ولی ســرانجام مایکل 
فلین نامه اســتعفای خود را منتشر نمود و اکنون سمت وی به یک ژنرال 
بازنشســته 72 ساله به نام کیت کالگ رسیده است. به این ترتیب، دولت 
دونالد ترامپ در اولین ماه از آغاز به کار خود، شاهد اولین خانه تکانی بزرگ 
اســت. ژنرال مایکل فلین، ماشور امنیت ملی دونالد ترامپ بعد از چندین 
و چند گزارش پیاپی از سوی رسانه های دموکرات نظیر CNN واشنگتن 
پســت و نیویورک تایمز در رابطه با ارتباطات مخفی وی با مقامات و سفیر 
روسیه ســرگی کیســلیاک در زمان انتقال قدرت و قبل از مراسم سوگند 

دونالد ترامپ، مجبور به ترک مقم خود و استعفا شد.
فلین در متن نامه خود به صراحت بیان کرده اســت که این استعفا در پی 
»اطالعات اشــتباه و غطلی« است که از تماس های تلفنی من در اختیار 
معــاون اول رئیس جمهور و دیگران قرار گرفته اســت. پیــش از این نیز 
مایکل فلین، ارتباطات خود با روسیه و مقامات این کشور را تکذیب کرده 
بود. همچنین مایک پنس، معاون اول ترامپ نیز بارها در برابر رســانه ها 
از وی دفــاع کرده بود. در 15 ژانویه مایک پنس در ارتباط با تماس تلفنی 
میان فلین و سفیر روسیه در آمریکا بیان کرده بود، این دو هیچ موضوعی 
مرتبط با ایاالت ماتحده را به بحث نگذاشته اند. اما هفته گذشته، مطلبی 
در روزنامه واشــنگتن پست منتشر شد که در آن 9 مقام مفعلی و سابق در 
ایاالت متحده گفته بودند که مایکل فلین، موضوعاتی که احتمااًل قانون 

اجازه آنها را نداده، با کیسلیاک »سفیر روسیه« به بحث گذاشته است.
طی روزهای گذشته نیز گزارش هایی از سوی رسانه های آمریکایی منتشر 
شده بود که بیان می کرد مایک پنس دچار یک درگیری ذهنی با این ماجرا 
شده و احتمال فریب خوردن توسط فلین را مد نظر دارد. اوایل صبح امروز، 
اسپایسر سخنگوی کاخ ســفید در برابر رسانه ها حاضر شد و به صراحت 
بیان کرد که فلین از مایک پنس عذرخواهی کرده است. این اخبار در حالی 

منتشر شد که صبح امروز، آسوشیتدپرس بیان کرد که وزارت دادگستری 
آمریکا در مورد ارتباطات مایکل فلین با روســیه به دولت ترامپ هشــدار 
داده اســت. چند ساعت قبل از آنکه دولت اعالم کند، ماجرای ارتباطات 
مخفی فلین با ســفیر روسیه را ارزیابی می کند - یعنی چند ساعت قبل از 
آنکه به یکباره فلین اســتعفا دهد - آسوشــیتدپرس اعالم نموده بود که 
وزارت دادگســتری طی چند هفته اخیر در مــورد این ارتباطات به ترامپ 

هشدار داده بود است.
اما پیش از همه اینها، واشــنگتن پست بود که از ماه دسامبر سال گذشته 
و در زمانی که ســالی یتس هنوز دادســتان کل آمریکا بــود در مورد این 
ارتباطات مخفی - قبل از شــروع رسمی ریاست جمهوری دونالد ترامپ 

- هشــدار داده و گزارش هایی منتشر کرده بود. ســالی یتس بعد از آنکه 
از تأییــد فرمان ترامپ در منع ورود مســلمانان به آمریکا خودداری کرد از 
ســوی وی برکنار شد. گفته می شــود مهمترین موضوعی که باعث شده 
ارتباطات فلین با ســفیر روســیه جدی شــود، این بوده که ماجرا و مسأله 
تحریم های روسیه از موارد اساسی بحث میان این دو بوده است. آن هم 
قبل از زمانی که دونالد ترامپ رسمًا دولت را در دست بگیرد. قانون ایاالت 
متحده شــهروندان عادی آمریکایی را از هرگونه ارتباط سری و سیاسی با 

کشورهای خارجی منع می کند.
گزارش های مربوط به این ارتباطات بر اســاس گفته ها و اســنادی است 
که بســیاری از مقامات ایاالت متحده در اختیار رسانه ها قرار داده بودند. 

ارتباطاتی که اســناد آن به حتی قبــل از زمان انتخابات یعنی 8 نوامبر نیز 
می رسد؛ انتخاباتی که هنوز مسأله دخالت روسیه در آن به نفع دونالد ترامپ 
جدی است. در این باره باید گفت، هم واشنگتن پست و هم نیویورک تایمز 
چندین گزارش منتشر کردند که طی آنها به موضوع تحریم های روزهای 
آخر اوباما در همین رابطه دخالت در انتخابات علیه مقامات روسیه پرداخته 
شده بود. این مسائل منجر به آن شد که از همان زمان میان دموکرات ها در 
سنا و جمهوری خواهان بر سر حمایت از فلین دودستگی ایجاد شود. دونالد 
ترامــپ در این باره به خبرنگاران گفته بود: مــن از این موضوع اطالعی 
ندارم و این مسأله را ندیده ام؛ این گزارش ها چیست؟ من اطالعی ندارم اما 
بررسی می کنم. پیش از این مایک پنس و خود فلین بارها موضوع ارتباط 
را تکذیب کرده بودند و کاخ سفید نیز گفته بود، موضوع این تماس ها تنها 

پیام های تبریک کریسمس بوده است.
هنوز اخبار مربوط به اســتعفای فلین داغ بود که به ســرعت بیانیه ای از 
ســوی کاخ سفید منتشر شد و بیان کرد که کیت کالگ ژنرال بازنشسته 
ارتش آمریکا به عنوان جانشــین عملیاتی فلین منصوب شــده اســت. 
در متن این بیانیه با اشــاره به ســوابق نظامی کالگ آمده اســت که وی 
دو دوره در جنگ ویتنام شــرکت کرده و ســه نشــان افتخار و پیروزی در 
کارنامه خود دارد. کیت کالگ، 72 ساله در اوهایو متولد شده و 36 سال 
خدمت نظامی کرده اســت؛ در ویتنام و به عنوان نیروی ویژه در کلمبیا و 
همچنین طی دوره اول جنگ عراق که در ســتاد عملیاتی لشکر هشتاد 
و دوم هوایی آمریکا حضور داشته است. وی از سال 1977 تا 1989 نیز 
فرماندهی این لشــکر را بر عهده داشت و بعد از آن نیز که در دوره بعد از 
جنگ عراق در ســال 2004 به عنوان افسر ارشد ستاد عملیات در دوره 
موقت دولت عراق خدمت کرد، وجهه ای ملی پیدا کرد. وی نیز مشــابه 
با ماتیس عقاید افراطی در مورد ایران دارد و در یادداشــتی مدعی شــده 
بود که تفاوتی میان ایدئولوژی ایران و داعش وجود ندارد. وی همچنین 
ایران را مستقیم مسئول کشته شدن دست کم 500 آمریکایی حاضر در 

جنگ عراق و افغانستان می داند.

اظهارات جدید آمانو درباره برنامه هسته ای ایران
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که دولت جدید آمریکا هنوز تماسی با وی و آژانس درباره توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 نگرفته است. یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به امارات متحده عربی سفر 
کرده است،  روز سه شنبه در گفت وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس، بیان کرد: آژانس به طور مرتب با آمریکا در تماس بوده است، اما دولت دونالد ترامپ هنوز تماسی با من و سازمان برای تبادل نظر درباره نگرانی هایشان نداشته است. 
آمانو گفت که انتظار دارد دولت جدید آمریکا هرچه زودتر تماس مســتقیم با آژانس برقرار کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان رقابت های انتخاباتی اش گفته بود که توافق هســته ای را پاره خواهد کرد و همواره از این توافق 
به عنوان یک توافق بد یاد کرده است. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه گفت که وی با ایران نیز درباره اظهارات ترامپ صحبت نکرده است، هرچند که ایرانی ها به طور مرتب با مقامات آژانس ارتباط دارند. وی با اشاره به 
سفر خود به ایران در ماه دسامبر و دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور این کشور، گفت: چرا در آینده نزدیک دیدار دیگری نداشته باشیم؟ آمانو تصریح کرد: توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 با وجود برخی مسائل کماکان اجرا می شود 
و ما بر تعهدات مرتبط هســته ای ایران نظارت داریم و هر زمان که یک نشــانه قطعی )از نقض توافق( مشــاهده شــود ما می توانیم به سرعت متوجه آن شویم. مدیرکل آژانس تأکید کرد که ذخیره اورانیوم با غنای پایین ایران همچنان در 

سطح محدوده تعیین شده در توافق هسته ای قرار دارد و آژانس به عنوان چشم و گوش جامعه بین المللی عمل می کند.

سایه مرغان دریایی در سپیده دم در پراگ

 دیدار ترامپ و جاستین ترودو، 
نخست وزیر کانادا در کاخ سفید

 اعتراض دانش آموزان اندونزی به روز ولنتاین

 جشن سال نوی چینی 
در سیدنی

تبلیغاتداعشدرباره
»خلیفهجدید«

یک منبــع محلی در اســتان نینوا اعالم کرد، عناصر مســلح 
داعش در پایگاه های این گروه تروریستی در غرب موصل، پس 
از انتشار خبر احتمال مرگ »ابوبکر البغدادی« در حمله هوایی 
به منطقه »القائم« در غرب االنبار، دچار ســردرگمی شده اند، 
به ویژه که در این حمله هوایی شــماری از سرکرده های داعش 
نیز کشته شدند. این منبع که خواست نامش فاش نشود، تصریح 
کرد، شــاخه های تبلیغاتی داعش، به سرعت و برای نخستین 
بار، آشکارا از »جانشــین البغدادی« در صورت کشته شدن او 

سخن گفته اند.

دیداررئیسجمهورآمریکابا
نخستوزیرکانادا

نخســت وزیر کانــادا در جریان ســفر خود به ایــاالت متحده 
بــا رئیس جمهــوری جدید آمریکا دیــدار کرد. دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا و جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا پس 
از دیدار با یکدیگر در یک کنفرانس مطبوعاتی شــرکت کردند. 
ترامپ در این کنفرانس مطبوعاتی تصریح کرد: در چنین دوران 
خطرناکــی ادامه هم پیمانی ضروری مــا و اقدام برای تحکیم 
روابط بیش از پیش دارای اهمیت است. رئیس جمهوری آمریکا 
همچنین گفت که کشــورش از کمک های کانادا در راســتای 

مقابله با گروه های تروریستی نظیر داعش سپاسگزار است. 

حضوردهها»اویغور«
درصفوفداعشدرسوریه

ربیعه قدیر، رهبر کنگره جهانی اویغور که در آمریکا مستقر است 
گفت، از میان هزاران اویغوری که در ســال های اخیر به جنوب 
شرق آسیا و مناطق دیگر رفته اند، تعداد کمی در سوریه هستند و به 
گروه های شبه نظامی پیوسته اند. برخی از اویغورها پس از بمباران 
مناطق شبه نظامیان در سوریه توسط جنگنده های روسی کشته 
شدند. وی در یک نشست خبری در جریان سفرش به ژاپن گفت که 
برخی از اویغورها در سوریه و در کنار گروه های شبه نظامی از جمله 
داعش می جنگند و کشته می شوند. دولت پکن اویغورها را عامل 
اصلی خشونت و بروز درگیری در شمال غرب این کشور می داند.

اظهاراتاردوغانعلیهایران
دربحرین

رئیس جمهور ترکیه در موسســه صلح بین المللی بحرین علیه 
اقدامات ایران در سوریه و عراق ادعاها و اتهاماتی را مطرح کرد. 
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که در چارچوب سفر 
منطقه ای خود، یکشــنبه به بحرین سفر کرده بود در موسسه 
صلح بین المللی به ایراد سخنرانی در خصوص تحوالت منطقه 
پرداخت. وی در اظهارات خود درباره تحوالت منطقه با اشاره به 
بحران های سوریه و عراق اظهار داشت: اما بدانید که کسانی 
هم تجزیه ســوریه و هم تجزیه عــراق را می خواهند. افرادی 

هستند که برای تجزیه عراق تالش می کنند.

بین الملل
سه شــنبه 26 بهمن مــاه 1395


