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علی الریجانی: آقایان برای مردم جانماز آب نکشند

پافشاریمجلسبرمصوبهپرحاشیه
مجلس شورای اســامی با بازگشت به مصوبه خود در خصوص ســقف دریافتی مدیران، نظر شورای 
نگهبان را تامین نکرد و بر تصمیم خود پافشاری کرد. علی الریجانی در جریان بررسی الیحه بودجه در 
نوبت عصر با اخذ نظر از نمایندگان برای پایان دادن به جوسازی های پیش آمده در مورد مصوبه مجلس 
در خصوص سقف دریافتی مدیران که هفته گذشته مصوب شده بود، مصوبه اولیه مجلس در خصوص 
حقوق و دستمزد مدیران را به رأی گذاشت. براساس این گزارش نمایندگان در جلسه علنی امروز با 179 
رای موافق بر مصوبه اولیه خود در خصوص ثبت حقوق و دستمزد مدیران پافشاری کرد و این در حالی بود که 

صفحه۳صفحه۳صفحه۳هفته گذشته و به منظور تامین نظر شورای نگهبان بخشی را  ... صفحه۲

معاون امور حقوقــی و بین المللی وزارت امور 
خارجه ضمن قدردانی از عملکرد وزارت نفت در 
شرایط پسابرجام در مورد سیاست های ترامپ 
در مورد ادامه برجام، گفت: نشــانه ها حاکی از 
این است که برجام ادامه پیدا می کند. در حال 
حاضر اجماع بین المللــی به نفع برجام و علیه 

صفحه۲ترامپ است ...

رضا شــیران خراسانی رئیس ستاد 
مردمی قالیباف در ســال 92 تاکید 

کرد: شرایط ...

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور 
تصریــح کرد کــه برخــی قرار 

گذاشته اند ...

معصومــه ابتکار رئیس ســازمان 
محیط زیســت احیــای تاالب ها 

هورالعظیم را  ...

سال دیگر؛ 
رئیس جمهور 

قالیباف

می خواهند 
تا انتخابات 

جاروجنجال کنند

برخی احیای 
هورالعظیم را 
انکار می کنند

بـحران با طعم روسی
صفحه4

اتهام ارتباط با روسیه، گریبان یک عضو دیگر دولت ترامپ را هم گرفت

1395 مــاه  اســفند   14 شــنبه 
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 رهبری گفتند 
 باید حداقل 10 رهبر 

در آستین داشته باشید
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان آیت الله سید 
احمد خاتمی امروز 14 اســفندماه در نشست خبری 
اظهارکرد: در قانون اساسی، والیت فقیه یک قانون 
اســت و با تئوری متفاوت است و همه مسئوالن نیز 
باید پایبنــدی خود را به قانون اساســی با اطاعت از 
والیت فقیه و رهنمودهای والیت فقیه نشان دهند.

عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم با بیان اینکه 
تصمیم گیری کالن در مســایل سیاســت داخلی و 
خارجی از حیــث قانونی با ولی فقیه اســت، گفت: 
اگر مســئولی در مقابل مواضع والیت موضع بگیرد 
مشروعیت خود را زیرســوال برده است ولی این امر 
باید اثبات شود و نمی توان به صرف یک جمله، نتیجه 

قطعی گرفت.
خاتمی در خصــوص آمادگی مجلس خبرگان برای 
تصمیم گیری در زمان الزم، اظهارکرد: کمیته ای در 
اصل 107 و 109 تشکیل شده است و حداقل بیش 
از 20 ســال اســت که این روند در حال انجام است. 
بیش از 10 ســال پیش مقام معظم رهبری در دیدار 
با اعضای خبرگان فرمودند که باید حداقل 10 رهبر 
در آستینتان داشته باشید؛ این کمیته به شکل کامال 
محرمانــه در خصوص افرادی که باید در مظان این 
جایگاه باشــند بحث و بررسی می کند و این افراد نیز 

محرمانه انتخاب و بررسی می  شوند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود در خصوص 
فضــای مجازی نیز عنوان کرد: اگر فضای مجازی 
به درســتی تدبیر نشود، قتلگاه اخالق و اعتقادات و 

ارزش های سیاسی نظام خواهد بود.
خاتمــی با بیــان اینکه باید مســایل کشــور را همه 
جانبه دید، اظهارکــرد: ارزش ها و ارمغان هایی که 
انقالب اســالمی داشته اســت را ببینیم و در کنار 
آن مشــکالت را نیز ببینیم؛ آنچه انقالب اسالمی 
بــه مردم در عرصه اســتقالل کشــور عرضه کرده 
واقعیتی اســت انکار ناپذیر که اســتقالل مردم به 
معنی واقعی پس از پیروزی انقالب اسالمی بوجود 
آمد. اقتدار سیاســی کشور نیز باعث شده است که 
کشور ما در منطقه حرف او را بزند و در عرصه جهانی 

نیز تاثیر گذار باشد.
وی گفت: در عرصه پیشرفت های پزشکی و هسته 
ای و هوافضا و نانوفنآوری و... تحوالت گسترده ای 
در کشــور ایجاد شده اســت؛ همین مردم ساالری 
دینی که مردم ما سرنوشــت سیاسی خود را رقم می 
زنند در 57 سال حکومت ســیاه پهلوی نبوده است 
ولی در کنار همین امور باید مشکالت را هم بیبنیم.

مجلسیانحریممجلسراحفظکنند
خاتمی با انتقاد از مصوبه جدید مجلس در خصوص 
حقوق مدیران نیز اظهارکرد: قوه مقننه یکی از قوای 
سه گانه مورد احترام مردم است و در حقیقت به تعبیر 
امام راحل عصاره فضایل و نماد مردم ساالری دینی 
اســت ولی انتظار نمی رفت که بــا توجه به این زخم 
کهنه حقوق های نجومی چنین مصوبه ای را در بحث 

حقوق مدیران داشته باشند.
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس خبرگان گفت: 
همــان گونه که باید مجلس را احترام کرد انتظار این 
است که مجلســیان نیز حریم مجلس را حفظ کنند 
و حفظ این حریم به این است که به واقعیات بیرونی 
توجه کنند و ببینند که مردم از این حقوق های نجومی 

رنجیده شده اند.
وی تصریح کرد: امیدواریم پیش از بررســی شورای 
نگهبان این طرح پس گرفته شود و اگر به شورا رفت 
امیدواریم این شورا به وظیفه قانونی خود عمل کنند.

پافشاری مجلس بر مصوبه پرحاشیه
علی الریجانی: آقایان برای مردم جانماز آب نکشند

مجلس شورای اسالمی با بازگشت به مصوبه خود در خصوص سقف دریافتی 
مدیران، نظر شورای نگهبان را تامین نکرد و بر تصمیم خود پافشاری کرد.

علــی الریجانی در جریان بررســی الیحه بودجه در نوبت عصــر با اخذ نظر از 
نمایندگان برای پایان دادن به جوسازی های پیش آمده در مورد مصوبه مجلس 
در خصوص سقف دریافتی مدیران که هفته گذشته مصوب شده بود، مصوبه 

اولیه مجلس در خصوص حقوق و دستمزد مدیران را به رأی گذاشت.
براســاس این گزارش نمایندگان در جلســه علنی امروز بــا 179 رای موافق بر 
مصوبه اولیه خود در خصوص ثبت حقوق و دســتمزد مدیران پافشــاری کرد 
و ایــن در حالی بود که هفته گذشــته و به منظور تامین نظر شــورای نگهبان 
بخشی را به تبصره 1 ماده 38 الیحه برنامه ششم اضافه کرده بود که با حواشی 

زیادی همراه بود.
لذا بــا توجه به مصوبه جدید مجلــس در صورتی که شــورای نگهبان مجددا 
ایرادی به ماده 38 وارد بداند، صدر این ماده و تبصره آن به مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام ارجاع می شود.

تشکلهایتازهتاسیس،نسبتدروغبهمجلسندهند
علی الریجانی در آغاز جلسه علنی امروز مجلس و درباره مصوبه هفته گذشته 
مجلس شــورای اســالمی در مورد حقوق  مدیران، گفت: برخی از تشکل ها و 
جریان هایی که تازه به وجود آمده و برای انتخابات فعالیت می کنند حق ندارند 
مطالبی را به دروغ در مورد مجلس مطرح کنند. ضمن اینکه برخی از اعضای 
آنها ســابقه حضور در مجلس داشته اند و دریافتی های آنها در زمان نمایندگی 

مشخص است و ما می دانیم پس جانماز آب نکشند برای مردم.
وی افزود: بر اســاس ماده 38 الیحه برنامه ششــم، مجموع پرداختی ماهانه 
مقامات و مدیران و کارکنان دســتگاه های موضوع مــاده پنج قانون مدیریت 
خدمات کشــوری حداکثــر دوبرابر حداکثر حقوق و مزایــای قابل پرداخت به 
کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشــوری می باشــد و 
این معنی اش این اســت که به خاطر بحث حقوق های موسوم به حقوق های 
نجومی که در کشــور رخ داده بود کسانی که در کمیسیون برنامه بودند سقفی 
بــرای دریافتی مدیران قرار دادند که مقامــات حتماً  باید به این میزان دریافت 
کنند که چیزی حــدود 10 تا 14 میلیون تومان بود، بنابراین مبنای این قانون 
برای کنترل و نظارت بود تا جلوی حقوق های نجومی گرفته شــود و فلسفه ای 

که مجلس دنبال می کرد این بود.
الریجانی ادامه داد: این مصوبه تبصره ای داشت که با توجه به اینکه ممکن بود 
برخی کارکنان تخصصی و افرادی که در مناطق محروم اعم از پزشک و جراح 
فعالیت می کنند بشود دریافتی بیشتری داشته باشند و به عنوان مثال پزشکی 
که در خاش عمل جراحی می کند یا در مناطق محروم مرزی فعالیت دارد تا 60 
درصد نسبت به آن پیش بینی قبلی دریافتی بیشتری داشته باشد و این مربوط 

به مقامات نیست. وی گفت: لذا مجلس کار ضابطه مندی انجام داده و سقف 
حقوق مقامات را مشــخص کرد و برای موارد اســتثنا آن هم با تقاضای رئیس 
قوه یا معاون رئیس جمهور یا وزیر پیش بینی هایی انجام شــده است. لذا با این 

مصوبه مجلس کاماًل حقوق مدیران محدود شده است.
وی با اشــاره به نظر شــورای نگهبان در خصوص این مصوبه، گفت: شورای 
نگهبــان به این مصوبه ایراد گرفت و گفت در نظامات مدیریتی بر اســاس این 
مصوبه اشــکال ایجاد می شــود و ایراد شــورای محترم نگهبان در کمیسیون 
تلفیق برنامه با حضور نمایندگان شورا مورد بررسی قرار گرفت و آنها گفتند اگر 
در بخشــی از آن کلمه مدیریت اضافه شــود و افزایش نیز به 60 درصد برســد 
مشــکل حل می شود و از نظر ما مشکلی وجود ندارد و این را مجلس برای رفع 
ایراد شورای نگهبان تصویب کرد. اما این به معنای این نیست که صدر ماده که 
اصل ماده 38 که مقامات هستند تغییر می کند و این تغییر مربوط به تبصره ای 
است که شامل موارد استثنایی می شود و بر اساس آن اگر مشاغل تخصصی، 
مدیریتی، واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم باشــند با تقاضای رئیس 

قوه می توان تا 60 درصد به دریافتی ها اضافه کرد.

چرابهدروغمیگوییدمجلسحقوقهاینجومیرا
قانونیکرد؟

رئیس قوه مقننه با انتقاد از فضایی که از سوی یکی از جبهه های تشکیل شده 
برای فعالیت انتخاباتی در کشور ایجاد کرده است، تصریح کرد: چرا در جامعه 
به خالف می گویند مجلس حقوق های نجومی را قانونی کرد؟ و این دروغ است، 
در حالــی که مجلس با مصوبه خــود حقوق های نجومی را محدود کرد و همه 
جاروجنجالی که در کشــور بود برای حقوق 50، 60 میلیونی بود نه حقوقی که 

مجلس به تصویب رساند.
وی ادامه داد: نکته بعدی هم این اســت که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت 
و ما مجبور به اصالح آن شــدیم. اما برای من جالب اســت برخی تشکل هایی 
کــه تازگی ها هــم به وجود آمده و در فضای انتخابــات فعالیت می کنند با یک 
بیان بی ادبانه نســبت به مجلس حرف های نادرســت زدند و جالب تر این است 
که رئیس کمیسیون تلفیق برنامه؛ آقای حاجی بابایی که جزو موسسین همین 
تشــکیالت است به من گفتند که شــورای نگهبان به آن ایراد گرفته، پس چرا 
به شــورای نگهبان چیزی نمی گویید، در حالی که شــورای نگهبان عامل آن 
بوده در حالی که نکته مهمی هم نیست و به آن ایراد زیادی وارد نیست اما البد 

می ترسند از رد صالحیت های خود.

سابقهودریافتیهایآقایانموجوداست
وی تأکید کرد: حرف مجلس و مصوبه مجلس روشــن است و چاپ هم شده 
و کســی حق ندارد بــه آن توهین کند و اگر دوســتان اعتراضی هم دارند به 

شورای نگهبان بگویند. البته االن هم مسأله ای نیست و اگر شورای نگهبان 
ایــراد بگیــرد کل مصوبه را حذف می کنیــم. این جاروجنجــال هیچ معنایی 
نــدارد. اما اگر مقصود بحث های انتخاباتی اســت حداقل خالف نگویید و با 
ادبیات درســت در مورد مجلس صحبت کنید. مگر امام )ره( نگفت مجلس 

در رأس امور است؟
الریجانی در بخش دیگری از صحبت های خود با انتقاد از رفتارهای ظاهرسازانه 
برخی افــراد در فضای انتخاباتــی، گفت: این آقایانی کــه می گویند ما خیلی 
قانون مداریم و طرفدار والیت فقیه هستیم چرا راجع به جایگاهی که امام )ره( 
و رهبــری اینقدر به آن تأکید دارند حــرف خالف و دروغ می گویند؟ و بی جهت 

اعتماد مردم را تخریب می کنند. 
وی تصریح کرد: مجلس زبان دارد و حرف خواهد زد و اینطور نیســت که شما 
به خاطر انتخابات حرف های خالفی بزنید و کسی چیزی به شما نگوید. ضمنًا 
ســابقه برخی از این آقایان در مجلس و دریافتی هایشــان از مجلس مشخص 

است و وجود دارد و ما می دانیم چگونه بوده اند و چگونه دریافت کرده اند.

سخنانالریجانیتوهینبهنمایندگانوشوراینگهبانبود
صحبت های صبح رئیس مجلس در پاســخ به حاشــیه های پیرامون مصوبه 
افزایش حقوق مدیران، همانطور که با تشــکر برخی همراه شد، انتقاد نماینده 
نزدیــک بــه جبهه پایداری در مجلــس را برانگیخت و حاجــی آن را توهین به 

نمایندگان و شورای نگهبان دانست.
حســینعلی حاجی دلیگانی در تذکــري خطاب به علي مطهري که ریاســت 
مجلس را برعهده داشــت، با اشــاره به صحبت هاي صبــح رئیس مجلس، 
گفت:آقاي رئیس صبح در صبحت هایشــان  اشــاره داشــتند که به هر حال 
نماینده هاي موافق و مخالف مالحظه این رو داشتند که مي خواهند در آینده 
کاندیدا شــوند و نگران این هستند که شــوراي نگهبان آنها را تأیید مي کند یا 
نمي کند؟ به نظر من این توهین به نماینده هایي اســت که مي خواهند کاندید 
شوند و هم توهین به کساني است که احیانا مي خواهند رئیس جمهور شوند، از 
طرفي این یك اتهام به شــوراي نگهبان است که هم تقواي آقایان زیر سئوال 
مــي رود، اینکــه بخواهند به خاطر صرف موافقــت و مخالفت مصوبه قانوني 
فــردي را بخواهند رد کنند، این یك اتهام اســت و بحث درســتي نبود و اقاي 

رئیس باید این مشکل را رفع کنند.
مطهري در پاســخ به ایــن تذکر گفت: ، نظر رئیس مجلس در ابتداي جلســه 
امروز، آنطور که من احســاس کــردم، مربوط به افراد یا کاندیدهاي ریاســت 
جمهوري یا نمایندگاي نبود، ایشــان اشــاره به جریان هاي سیاسي کردند که 
ممکن اســت بخواهند از این مصوبه مجلس ســوء اســتفاده کننــد، بنابراین 
نظرشــان به افــراد خاصي اعم از نماینــدگان فعلي و افــرادي که مي خواهند 

کاندیداي ریاست جمهوري شوند، نبود.

نشانه ها حاکی از ادامه برجام است
معــاون امــور حقوقــی و بین المللــی وزارت امــور خارجــه ضمــن قدردانی از عملکــرد وزارت نفت در شــرایط پســابرجام در مورد سیاســت های ترامــپ در مورد ادامــه برجام، گفت: نشــانه ها حاکــی از این اســت که برجام 
ادامــه پیــدا می کنــد. در حــال حاضــر اجمــاع بین المللــی به نفــع برجــام و علیه ترامپ اســت. عبــاس عراقچــی امــروز در کنفرانس علمــی پژوهشــی برجــام و اقتصــاد مقاومتی با بیــان این که حــدود 80 میلیــارد دالر 
قــرارداد در حــال مذاکــره اســت، گفــت: اگــر ایــن قراردادها طول کشــیده بــه خاطر خودمــان بود تــا در مورد IPC بــه اجماع برســیم. بــه اعتقاد من حــال برجام خوب اســت و طــوری که آقــای زمانی نیا معــاون امور 
بین الملــل و بازرگانــی وزیــر نفــت عنــوان کردنــد حــال نفــت و گاز خیلی خوب اســت. وی در ادامه با اشــاره بــه سیاســت های ترامپ در مــورد ایــران، تصریح کــرد: موضع رســمی آمریکا این اســت که در حــال ارزیابی 
برجــام هســتند. ایــن ارزیابــی بیشــتر از آخــر اردیبهشــت ماه نمی توانــد طول بکشــد و بایــد 19 می برجــام تعیین تکلیف شــود تا آن زمان مشــخص می شــود سیاســت دولت جدید آمریکا چیســت. نشــانه ها از این اســت 
 کــه برجــام ادامــه پیــدا می کنــد. در حــال حاضر اجمــاع بین المللــی به نفع برجــام و علیــه ترامپ اســت و تصور این اســت که چــاره ای به جــز تمدید برجام نیســت مگر سیاســت ها طوری باشــد کــه خودمــان بخواهیم 

از برجام خارج شویم.

سیاسی
شــنبه 14 اســفند مــاه 1395

سوژه روز

خزانه را خالی تحویل ندادم
محمود احمدی نژاد در بیانیه ای ادعای خالی بودن خزانه در زمان تحویل دادن دولتش را تکذیب کرده است. احمدی 
نژاد در این بیانیه نوشــته اســت:  در تاریــخ 13 مرداد 1392 یعنی زمان آغاز به کار دولــت فعلی ، بیش از یک هزار و 
600 میلیارد تومان در حسابهای جاری خزانه و معادل همین مقدار در سایر حسابها و حساب فروش شرکت ها وجود 
داشته است که در گذشته ، کمتر زمانی این مقدار ، در حسابها پول وجود داشته است. وی تاکید کرده است: در سال 
1392 یعنی اولین ســال دولت فعلی مجموعًا 147 هزار و 500 )یکصد و چهل و هفت هزار و پانصد( میلیارد تومان 
درآمد کســب شده و توســط خزانه به دستگاه ها برای هزینه اختصاص یافته است. که این رقم نسبت به سال 1391 

بیش از 40% رشد داشته است، این رشد در دهه های اخیر ، کم نظیر بوده است. به گفته او  روند افزایش درآمد و هزینه های جاری دولت کمابیش 
در سال های 93 و 94 نیز ادامه یافته و به ترتیب 178 هزار میلیارد تومان و 204 هزار میلیارد تومان درآمد کسب گردید که متقاباًل هزینه شده است. 
وی افزوده اســت:  عالوه بر این ، صندوق توســعه ملی با 55 میلیارد دالر ســرمایه و 32 میلیارد دالر موجودی و بانک مرکزی با حدود 108 میلیارد 
دالر ذخایر ارزی و حدود 22 میلیارد دالر طلب از محل فروش نفت، تحویل دولت فعلی شــده اســت. رئیس جمهور سابق نوشته است: به این ترتیب 
روشن است که بر خالف ادعای کذب مطرح شده ، درآمد دولت کاماًل مناسب و دست دولت در اداره کشور و هزینه کردن برای امور عمومی باز بوده 
است. وی در پایان تصریح کرده است: نمی خواهم درباره انگیزه طرح این ادعای غلط ، قضاوتی داشته باشم اما باید روشن شود که مقصود اصلی 

از طرح چنین ادعای کذبی در آستانه مذاکره با بیگانگان چه بوده است.

پیگیری روز

اجرای حکم حجت االسالم احمد منتظری تعلیق شد
اجرای حکم حجت االســالم والمســلمین احمد منتظری از سوی دادســرا و دادگاه ویژه روحانیت به حالت تعلیق 
درآمده است. در مطلبی که در کانال تلگرامی با عنوان آیت الله منتظری منتشر شده، آمده که »حکم صادره توسط 
دادگاه ویژه روحانیت نسبت به حجت االسالم والمسلمین احمد منتظری که موجب اعتراض بسیاری از عزیزان از 
جمله مراجع معظم تقلید شــده بود تعلیق و ایشــان به منزل بازگشت«. همچنین یکی از مقامات مسئول در دادگاه 
ویژه روحانیت قم جزئیاتی از دلیل تعلیق حکم زندان  حجت االسالم والمسلمین احمد منتظری را عنوان کرد. این 
مقام مســؤول در دادســرای ویژه روحانیت قم با اشــاره به آزادی احمد منتظری که اخیرًا جهت اجرای محکومیت 

خــود به زندان معرفی شــده بود، گفت: متعاقب رســیدگی به اتهامات آقــای احمد منتظری دائر بر اقدام علیه امنیت مّلــی، تضعیف مبانی نظام 
اسالمی و امام راحل ره و حمایت از منافقین کور دل و تروریست و محکومیت وی به تحمل 6 سال حبس در دادگاه بدوی و قطعیت آن در دادگاه 
تجدیدنظر، نامبرده با مراجعه و توسل به یکی از مراجع عظام تقلید و دادن تعهد به ایشان، خواستار وساطت نزد رهبر معظم انقالب مّدظّله العالی 
شــدند. وی ادامه داد: ســرانجام در راستای احترام و اجابت خواســته مرجعیت، مقام معظم رهبری با تعلیق اجرای حکم با شرط تعهد ایشان نزد 
مرجعیــت مبنــی بر عدم اقدام علیه امنیت مّلی موافقت فرمودند که مراتب موافقت پس از اجرای حکم و معرفی محکوم علیه به زندان، از ســوی 
دفتــر معظم له و جهت پیگیری به دادســرای ویــژه روحانیت ابالغ گردید که در نهایت محکوم علیه مجددًا بــا دادن تعهد کتبی مبنی بر پرهیز از 

تکرار جرایم ارتکابی، و فعاًل از زندان آزاد شــده است.
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آزمایش موفقیت آمیز سامانه اس 300 

سامانه پدافند هوایی اس300 تحت عنوان رزمایش دماوند با حضور جمعی از مسئوالن لشکری و کشوری در میدان تیر یکی از یگان های پدافندی کشور مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش عملیاتی سامانه پدافندی اس 300 با هدف 
ارزیابی نحوه عملکرد این ســامانه با بکار گیری طیف وســیعی از اهداف پرنده وموشــکی انجام شد. ارزیابی توانایی سامانه اس 300 در درگیری با اهداف دارای سطح مقطع راداری پایین، تهدیدهای بالستیک و بررسی میزان توانمندی 
تخصصی و عملی افســران جوان قرارگاه پدافندهوایی در به کارگیری این ســامانه از اهداف رزمایش دماوند بود. در رزمایش دماوند آزمایش کامل این ســامانه توسط کارکنان ایرانی و با سناریوهای شبیه سازی شده مطابق با تهدید های 
روز دنیا تمرین و مراحل کشف ،شناسایی،رهگیری و درگیری توسط سامانه اس300 انجام و عملکرد این سامانه در محیط جنگ الکترونیک مورد ارزیابی قرار گرفت و با شلیک موشک از این سامانه اهداف مورد نظر مورد اصابت قرار 
گرفته و منهدم شــدند. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( با بیان اینکه »اس 300« ســامانه ای مهلک برای دشــمن اســت، گفت: باور 373 در آینده ای نزدیک تست می شود. امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیا)ص( در حاشــیه تســت ســامانه اس 300 با تاکید بر اینکه جواب رجز خوانی های دشمن را در میدان خواهیم داد، گفت: وقتی موشکی بتواند جسم کوچکی در آسمان آن هم ده ها هزارپایی زمین را رصد، رهگیری 

و منهدم کند ببینید با اسکادران دشمن چه خواهد کرد.

سال دیگر؛ رئیس جمهور قالیباف
رضا شیران خراســانی رئیس ستاد مردمی 
قالیباف در سال 92 تاکید کرد: شرایط کشور 
به گونه اســت که در اردوگاه اصولگرایان به 
نیروی جهادی کارآمد نیاز داریم که کســی 
نیســت جز آقــای قالیباف. شــیران حادثه 
پالســکو را در ســبد رای قالیبــاف اثرگذار 

ندانست و گفت: ممکن است برای هر کدام از کاندیداها اتفاقاتی بیفتد اما 
مردم از بینش برخوردار هستند، بنابراین پالسکو نمی تواند اثرگذار باشد که 
اگر بود، اوضاع خوزستان نیز بر سبد رای کاندیدای دیگر تاثیر می گذاشت. 
رئیس ستاد مردمی قالیباف در سال 92 افزود:  کشور عزیزمان،با بهره گیری 
از استعدادهای خدادادی و اکتســابی و شایستگی های مدیریت جهادی 
آقای قالیبــاف، به جایگاه اول منطقه ای می رســد، اصولگرایان به اجماع 
می رسند و تاکید دارم سال دیگر در خبرها می نویسیم رئیس جمهور قالیباف.

می خواهند تا انتخابات جاروجنجال کنند
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور تصریح 
کرد که برخی قرار گذاشــته اند تا انتخابات 
هر کار مجلس و دولت را به سخره بگیرند. 
حمیــد ابوطالبــی در توییتر خود نوشــت: 
ظاهرا برخی تشــکل ها قرار گذاشته اند تا 
انتخابات، هــر کاری از ســوی مجلس و 

دولت در کشور انجام شود را به استهزاء و سخره گرفته و با جار و جنجال 
ملــت را ناامید کنند. وی افزود:  وقتی جناحی و یا فردی، ســخنی برای 
گفتن نداشــت، برای کسی حرمتی قائل نبود، از خدا هم نترسید؛ همانند 
دوره پیشین، ملت و دولت و مجلس را به سراشیبی خواهد راند؛ ابوطالبی 
تاکید کرد: دوســتان، شــرط ورودبــه عالم سیاســت وحکمرانی بر قلب 
مردمان، داشــتن اندیشه برای رشد و توسعه ملک وملت است، و نه تیشه 

برای زدن ریشه؛ بر امید ملت نتازید.

برخی احیای هورالعظیم را انکار می کنند
معصومــه ابتــکار رئیس ســازمان محیط 
زیســت احیای تاالب ها هورالعظیم را یکی 
از توجهات ویژه  دولت به اســتان خوزستان 
عنوان کــرد و افزود: چنــدی پیش رئیس 
جمهــور اعــالم کرد کــه حداقــل 4 هزار 
مترمکعب برای  آب شــیرین کــه از کرخه 

می آید به این تاالب اختصاص داده شــده اســت. ابتکار بــا بیان اینکه 70 
درصد کار تاالب هورالعظیم انجام شــده اســت و 30 درصد آن باقی مانده 
مانده اســت که آب گیری کامل شود، خاطرنشــان کرد: نمی دانم چرا این 
خورشــید تابانی که در آسمان اســت را عده ای می خواهند انکار کنند. وی 
تصریح کرد: تیم های حقیقت یاب از انجمن های متخصص محیط زیست 
و همچنین تشــکل ها را دعوت کردیم تا به ایــن پروژه )تاالب هورالعظیم( 
سری بزنند؛ بنده مردم را هم دعوت می کنم که تاالب هورالعظیم را ببیند؛.

نگاه کمیسیون عمران 
به تفحص از شهرداری 

تهران جناحی بود
محمــود صادقی با اشــاره به مخالفت کمیســیون 
عمــران با طــرح تحقیــق و تفحص از شــهرداری 
تهــران اعالم کــرد: باتوجــه به دفع الوقــت و تعلل 
کمیسیون عمران درخواست کردیم که هرچه سریع تر 
 رای گیری کننــد و نظر و گزارش خــود را به صحن 

ارائه کنند.
او گفت: در نهایت بعد از ظهر روز سه شــنبه از آقای 
قالیباف برای حضور در جلســه کمیسیون دعوت به 
عمل آمد و رونوشــت این نامــه در اختیار متقاضیان 
تفحــص نیــز قرار گرفــت امــا درنهایــت باتوجه به 
همزمانی جلســه کمیســیون با نشست علنی نوبت 
عصــر مجلــس، بــدون حضــور آقــای قالیباف و 
متقاضیان تفحص، به صورت غیررسمی در حاشیه 
صحن، تشــکیل جلســه دادنــد و در شــرایطی که 
گمان کردیم می توانیم در این جلســه حاضر شویم، 
هنگامی که قصد حضور داشتیم گفتند امکان حضور 
متقاضیان تفحص نیست و صرفًا اعضای کمیسیون 

می توانند در جلسه حاضر شوند.
نماینده اصالح طلب مردم تهران در مجلس شورای 
اســالمی اضافه کــرد: پس از برگزاری این جلســه 
غیررسمی، متوجه شدیم ضرورت انجام تفحص به 
تایید کمیســیون عمران نرسیده و عماًل با انجام آن 
مخالفت کرده اند که البته این مسئله حق کمیسیون 
است و درخواست ما نیز همین بود که نفیًا یا اثباتًا نظر 
خــود را اعالم کنند که این اتفاق محقق شــد و بنابر 
آیین نامه این مســئله به هیات رییسه اعالم می شود 
و ســپس برای تصمیم گیری نهایی به صحن علنی 

می آید.
رییــس فراکســیون فراکســیون شفاف ســازی و 
سالم ســازی اقتصاد و انضبــاط مالی مجلس دهم 
در پاســخ به این سوال که آیا موضوع استخدام های 
متروی تهــران نیز در جریان تفحص از شــهرداری 
مورد بررسی قرار می گیرد، یادآور شد: این مسئله جزء 
محورهای سه گانه تفحص نیست و اخیرًا شنیدم که 
حــدود 4200 نفر بدون طی کردن روال معمول، در 

متروی تهران استخدام شده اند.
او گفت: برخی از اعضای کمیسیون عمران که پیش 
از این شهردار شهرهای مختلف بوده اند و همچنین 
آقای رضایی رییس این کمیسیون، می گفتند همواره 
در کار شهرداری ها تخلف هست و بروز تخلف در کار 
شــهرداری ها طبیعی است؛ به نوعی این تخلفات را 
امری مفروض در کار شهرداری ها می دانند. گویا باید 

به این فساد عادت کنیم و چیزی نگوییم!
صادقــی در واکنــش بــه اظهارنظــر اخیــر رییس 
کمیســیون عمران درباره پیچیدگی پرونده تفحص 
از شــهرداری به دلیل حضور قالیباف در این پرونده و 
نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، تصریح 
کــرد: از همان روزهای نخســت که برای بررســی 
موضوع در کمیســیون عمران حاضر شدیم، دو سه 
نفر از اعضا صراحتــًا گفتند که این پرونده را تا بعد از 

زمان برگزاری انتخابات پیگیری نکنید.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای 
اســالمی اضافه کرد: متاسفانه اعضای کمیسیون 
عمران نگاهی جناحی و سیاسی به این پرونده داشتند 
و با تصــور این که متقاضیان تفحص از شــهرداری 
نیز متقاباًل بــا رویکردی جناحی این تفحص را کلید 
زده اند، موضوع را بررسی کردند و درواقع همین تصور 
کمیسیون عمران، مانع از این شد که پرونده با نگاهی 
کارشناســی بررسی شــود و درصورتی که انبوهی از 
دالئــل اقامه می کردیم، کمیســیون عمران از قبل 

تصمیم خود را گرفته بود.

نامهنیوزنوشت:شورشموتلفهایهاعلیهاصولگرایان
 به نظر می رسد جبهه مردمی نیروهای انقالب در همین ابتدای کار یک مخالف جدی دارد و آنهم پیران اصول گرا یعنی موتلفه ای ها 

هستند. آنگونه که از شواهد پیداست نامزد موتلفه جایی در میان 10 نامزد نهایی جمنا ندارد و همین امر باعث شده است تا موتلفه ای ها به 
دنبال جدا شدن از سازوکار وحدت اصول گرایان باشند.

عصرایراننوشت:خاموشیمصدق50سالهشد
امروز 14 اسفند پنجاهمین سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق نخست وزیر دولت ملی و از رجال برجسته سیاسی در تاریخ معاصر ایران 

است.

پارسنیوزنوشت:جبههمردمی؛تفکرجمعی،تالشجمعی
اگر جریان حاضر در مجمع بتوانند بر محور نگرانی مردم در شهرستان ها مدیریت کنند و افکارعمومی را نسبت به اشتباهات راهبردی 

گاهی دهند می توانند رأی مناطق محروم و اقشار حاکستری در شهرستان ها را بدست آوردند.  دولت آ

صراطنیوزنوشت:ازکاندیدایانتخاباتفرانسهتاقالیباف
با وجود این شباهت ها، نامزد انتخابات فرانسه در آستانه انصراف قرار دارد ولی قالی باف بدون هیچ فشاری در انتخابات 92 شرکت کرد و 

حتی قصد کاندیداتوری در سال 95 را هم داشت که به دالیل دیگری به جز ابهامات ذکرشده، منصرف شد.

عکس روزسایت نگار

 افتتاح 
ستاد انتخابات کشور

خبرنامه
شــنبه 14 اســفند مــاه 1395

برخی همیشه نیمه خالی لیوان را می بینند
روحانی: دوران محدودکردن زن ها به آشپزی و بچه داری گذشته است

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی صبح امروز )شنبه( در مراسم تجلیل 
از قهرمانان بازی های المپیــک و پاراالمپیک 2016 ریودوژانیرو و قهرمانان 
سال 1394 در سالن اجالس سران اظهار کرد: خوشحالیم که زنان پا به پای 
مردان در راهپیمایی ها، عزاداری ها، انتخابات، باشگاه ها و مسابقات، مدیریت 
جامعــه و مناصب مدیریتی حضور پیدا کردند. آن دورانی که زن فقط آشــپزی 
و بچه داری می کرد ســپری شده اســت. البته این مسائل هم سر جای خود با 

اهمیت است، اما نمی توان وظایف زنان را تنها به درون خانه منحصر کرد.
وی ادامه داد: آیا خداوند همه عالم را برای مردها و تنها یک آشپزخانه سه در 
چهار را برای زن ها آفریده اســت. معلوم است که این حرف غلط است. اسالم 
دینی است که مرد و زن را دارای ارزش مساوی در کنار هم قرار می دهد. مگر 
فاطمه اطهر،  زینب کبری، مریم، ساره، هاجر، آسیه و آن همه زنان پر افتخار در 
طول تاریخ زنانی نبودند که درخشیدند و بار بزرگ مسئولیت را بر دوش گرفتند.
روحانــی افزود: عده ای هســتند که باید در برخی از مســائل مقداری از حالت 
ســنتی چند قرن پیش خارج شوند و اگر خارج نشوند، زن های ما آنها را به زور 
خارج می کنند. ما خوشــحالیم که در صحنه ورزش، زنانمان افتخار مضاعف 

می آفرینند.
رئیس دولت یازدهم با اشاره به موفقیت های بانوان در عرصه های ورزشی یادآور 
شد: دیدید که بانوان پرافتخار ما در همین ماه های گذشته از کیمیا و زهرا گرفته 
تا ساره چه نشاطی را در جامعه به وجود آوردند. این بسیار مهم است که زنان ما در 
باشگاه های ورزشی و مسابقات خود در سطح جهانی با عظمت ایرانی به تکنیک 
های ورزشی آشنا هستند و تالش ماه ها و سال های خود را در سطح جهانی به 
نمایش می گذارند و به همراه آن عفاف و حجاب و فرهنگ ایرانی و اسالمی را 

در برابر دید جهانی قرار می دهند که این یک افتخار مضاعف برای ما است.
روحانی با بیان اینکه همه تالش ما باید غرور، افتخار و عظمت این ســرزمین 
و ملت باشد، افزود: ورزش وقتی به سطح جهانی می رود، مسابقات در سطح 
جهان تبدیل به یک موضوع ملی می شود. مسائلی که به فرد، مذهب و قومیتی 
خاصی تعلق ندارد و تمام اتباع ایرانی یکپارچه از نظر ملی از آن تاثیر می گیرند 

و برای ما بسیار اهمیت دارد.

پیروزیدرعرصههنر،دیپلماسیوورزش
بخشهایسبدامیدماست

رئیس دولت تدبیر و امید همچنین تصریح کرد: عده ای هستند که می خواهند 
همواره مردم را به هر بهانه ای نسبت به آینده ناامید کنند، ایجاد ناامیدی، ضربه 
به منفعت ملی و مایوس کردن جامعه از حرکت اســت. چرا همیشــه بعضی ها 

نصفه خالی لیوان را می بینند و هیچ موقع نصفه پر را متذکر نمی شوند.
وی با بیان اینکه باید مقایســه کنیم ورزش ما نسبت به دیروز در حال پیشرفت 
اســت یا پســرفت، افزود: اگر ورزش در اماکن و میادین مختلف در حال جلو 
رفتن است، یعنی مسیر ما درست است و باید به آینده امیدوار باشیم. امید یک 
سبد است و ما نیاز به سبد امید داریم. بخشی از این سبد امید مربوط به اقتصاد، 
بخشی مربوط به فرهنگ اســت و بخشی مربوط به ورزش است. در این سبد 
امید، اقتصاد باید درست حرکت کند و مردم نسبت به سود سرمایه شان و آینده 

زندگــی خود امیدوار باشــند. ثبات در مقررات و برنامــه ریزی صحیح و حرکت 
درست اقتصادی به مردم امید می دهد.

روحانی اضافه کرد: امید است، که ما را وادار می کند صبح از خانه خارج شویم 
و به دنبال شــغل و فعالیتمان برویم. امید انســان را به حرکت در می آورد و یک 
ملت برای پیشــرفت و حرکت نیاز به امید و سبد امید دارند. وقتی هنر در سطح 
جهانی درخشش پیدا می کند و فیلم و موسیقی شما می تواند در سطح منطقه 
و جهان بدرخشــد، این جزئی از سبد امید شماست،  یا وقتی دیپلماسی شما در 
ســطح جهان حرکت درست دارد، موفقیت می آفریند، توطئه ها را می شکند، 
تحریم ها را پس می زند و حقوق ملت را احقاق می کند، این دیپلماسی جزئی 

از سبد امید شماست.
رئیس دولت یازدهم در ادامه بیان کرد: بخشــی از این ســبد، بخش سالمت 
جامعه و ورزش و قهرمانی است. قهرمانان ما امید آفرین و نشاط آفرین هستند. 
شما ورزشــکاران در روزها و ساعت هایی همه ملت ها را پای صحنه تلویزیون 
میخ کوب می کنید که این یک قدرت بزرگ اســت. این حادثه مهمی است که 
در ســاعاتی شما ورزشــکاران خیابان را خلوت و یک خانواده و ورزش دوستان 
را در یــک اتاق جمع می کنید و این کار بزرگی اســت که جمعی را از غصه ها،  
فکرها و ناراحتی ها رها می کنید و چشم آنها به تالش شما دوخته شده است.
وی ادامه داد: گاهی یک گل،  صدای شــادی را در سراســر شــهر و کشــور 
بلنــد می کند و یــک پیروزی در مســابقه دلها را شــاد می کند. ما انســانیم و 
نیــاز به شــادابی، لبخنــد و خوشــحالی داریم. فکــر نکنیم که مــردم بدون 
 نشاط، خوشــحالی و چهــره بــاز مــی تواننــد از مشــکالت فــراوان زندگــی 

عبور کنند.

بعضیهاچقدرازبرگزاریفوتبال
درشبعاشوراغصهخوردند!

وی در ادامه خاطر نشــان کرد: این شــما بودید که در وزشگاه ها ثابت کردید،  
فرهنگ و ایمان همان جاست و در قهرمانی هایتان نام امیرالمومنین و قمر بنی 
هاشــم را بر زبان جاری و در پیشگاه خداوند سجده شکر کردید. شما فرهنگ 
دینی، اسالمی و معرفت الهی را با ورزش در میدان مسابقات جهانی توام کردید.
رئیــس جمهور یادآور شــد: بعضی ها چقدر غصه خوردند و گفتند که در شــب 
عاشــورا اگر فوتبال در تهران باشــد، چه خواهد شــد و در این زمینه مرثیه ها 
ســرودند، ولی شما در همان ورزشــگاه با تجلیل از اباعبدالله و خاندان رسالت 
ثابت کردید، ورزشکاران و ورزش دوســتان ما و  عاشقان فوتبال یادشان است 
که تاســوعا و شب عاشوراســت و  امام حســین )ع( در عمق جانشان همانند 
خون جریان دارد. رئیس دولت یازدهم با اشــاره به اینکه امسال، سال اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل اســت یادآور شد: این اقتصاد مقاومتی با ورزش ما هم 
ارتباط دارد، چرا که بخشی از ورزش ما، اقتصاد ورزشی است و ورزش می تواند 
توریسم ورزشی را به همراه داشته باشد و باالتر از اقتصاد با ایران هراسی بجنگد 

و گفت وگوها و تعامل را با جهان به وجود بیاورد.
روحانی در پایان گفت: شــما در کرمانشــاه، دولت آمریکا را شرمنده کردید،  به 
کشــتی گیران ویزا دادید و مردم بزرگوار کرمانشــاه مهمان نوازی کردند و دنیا 
هــم قضاوت کرد. این عظمــت ایران بود. ما در کنار ورزش،  تعامل ســازنده با 
جهــان، نشــاط برای اقتصاد و جاذبه گردشــگری هم داریــم پس ورزش هم 
امنیت،  وحدت، نشــاط و غرور ملی و هم اقتصاد مقاومتی است و می تواند ما 

را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد.
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رصدخانه

بحران با طعم روسی
اتهام ارتباط با روسیه، گریبان یک عضو دیگر دولت ترامپ را هم گرفت

ارتباط با روســیه، موضوعی کــه دونالد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا و 
نزدیکانش از همان آغاز به آن متهم شده اند، همچنان در دولت وی قربانی 
می گیرد. این بار، نوبت به وزیر دادگستری ترامپ رسید تا هنوز نیامده، به 
واسطه فشارهای موجود بر ســر ارتباطش با روسیه، ناچار به کناره گیری 
شود. این روند بی سابقه در دولت آمریکا، نشان از بحرانی سیاسی در این 
کشــور دارد که نتیجه آن، افزایش بیش از پیش شــکاف ها و گسل های 
سیاسی در این کشور خواهد بود. همزمان با افشاگری های دموکرات ها 
و همچنین رسانه های آمریکایی، ترامپ نیز سعی دارد ضمن فرار به جلو، 
نمایندگان و چهره های سرشناس دموکرات را به ارتباط با روسیه متهم کند. 
این در حالی اســت که دموکرات ها اشاره می کنند هرگونه تماس و ارتباط 
آن ها با مقامات روس، مربوط به بیش از 10 سال قبل و نیز به طور علنی و 
در حضور رسانه ها بوده، نه مانند اعضای دولت ترامپ به صورت محرمانه.
به هــر ترتیب، پس از کناره گیری فلین، حال نوبت به جف سشــنز، وزیر 
دادگستری دولت ترامپ رسیده است. او نیز متهم به برقراری تماس با سفیر 
روســیه در آمریکا در کارزار انتخاباتی شــده است. روسیه از تماس سشنز 
با ســفیر خود ابراز بی اطالعی کرده اســت. در همین راستا، سشنز که به 
تماس های پنهانی با سفیر روسیه در واشنگتن متهم شده در یک کنفرانس 
خبری اعالم کرد که خــودش را از هرگونه تحقیقات درباره فعالیت های 
ســتاد انتخاباتی دونالد ترامپ و اتهام تماس های آن ستاد با روسیه کنار 
کشیده است. این تصمیم در پی آن گرفته شد که روزنامه واشنگتن پست 
گزارش داد جف سشــنز در دوران کارزار انتخاباتی ســال 2016 دو مرتبه 
با سرگئی کیسلیاک، سفیر روسیه در آمریکا، دیدار و گفتگو کرده است. 

ایــن در حالی اســت که سشــنز در ژانویه امســال در یک جلســه تعیین 
صالحیتــش در مجلس ســنای آمریکا گفتــه بود: »بــا روس ها تماس 
نداشــته ام«. به گزارش بی.بی.ســی وی ســپس به طور کتبی به سناتور 
دموکــرات ال فرنکن که از وی پرســید آیا ســتاد دونالد ترامپ با روســیه 
تماس داشته است نوشــت: »من از آن فعالیت ها اطالع ندارم«. سشنز 
روز پنجشنبه در واشنگتن تاکید کرد که درباره »مسائل سیاسی خاصی« با 

سفیر روسیه صحبت نکرده و اظهاراتش در مجلس سنا صادقانه و درست 
بوده اســت. او گفت که به عنوان عضو سابق کمیته نیروهای مسلح سنا 
با ســفرای خارجی زیادی دیدار داشــته است. با این حال مقام های ارشد 
حزب دموکرات آمریکا کناره گیری وزیر دادگستری را از روند تحقیق درباره 
اتهام رابطه ســتاد انتخاباتی ترامپ و روسیه کافی ندانسته  و فشارها برای 
استعفای سشنز را افزایش داده اند. در مقابل دونالد ترامپ در توییترش از 

سشنز حمایت کرده و گفته هدف، تخریب دولت او است.
سشنز، سناتور محافظه کار ایالت جنوبی آالباما یکی از اولین چهره های 
سرشناس جمهوریخواه بود که حمایت خود را از نامزدی ترامپ اعالم کرد 
و بعد از ورود ترامپ به کاخ سفید، به وزارت دادگستری منصوب شد. جف 
سشنز دومین مقام بلندپایه کابینه دونالد ترامپ است که به واسطه تماس 
با مقام های روس درگیر یک رســوایی سیاســی می شود. چند هفته پیش 

مایکل فلن، مشــاور امنیت ملی، به دلیل تماسش با سفیر روسیه مجبور 
به اســتعفا شد. دونالد ترامپ پنجشنبه گفت در مورد مالقات جف سشنز 
با سفیر روسیه به سشــنز »اعتماد کامل« دارد. او گفت پیشتر از مالقات 
سشنز با سفیر روسیه مطلع نبوده است. ترامپ گفت اظهارات جف سشنز 

در کنگره صادقانه بوده است.
این در حالی اســت که سناتور جمهوریخواه سوزان کالینز و شمار دیگری 
از همکارانش خواهان آن شــدند که سشــنز از هر گونه تحقیقات فدرال 
درباره اتهام تعامالت روسیه و ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ خودش را کنار 
بکشد. رســانه های آمریکا می گویند که سازمان های اطالعاتی از جمله 
اف بی آی، ســی آی ای، ان اس ای، در حال تحقیق در مورد این موضوع 
هســتند. مقام های ارشــد حزب دموکرات جف سشــنز را به گمراه کردن 
کنگره در زمینه تماسش با سفیر روسیه متهم کرده اند و می گویند که سشنز 

باید اســتعفا دهد. چاک شومر، رهبر دموکرات ها در سنا، گفت که سشنز 
»هفته ها وقت داشــت تا آنچه را که به کمیته قضایی ســنا گفت تصحیح 
کند، اما این کار را نکرد«. شــومر گفت در وزارت دادگستری نباید رسوایی 
به بار بیاید و به همین دلیل به نفع کشور است که جف سشنز استعفا دهد.
نانســی پلوســی، رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان، می گوید جف 
سشنز صالحیت ادامه کار به عنوان وزیر دادگستری را ندارد. الیزابت وارن، 
سناتور دموکرات که چندین بار با دونالد ترامپ جدال لفظی داشته، خواهان 
اســتعفای جف سشنز تعیین یک دادستان مستقل برای رسیدگی به این 
ادعاها شده است. ولی پل راین، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان، 
گفت در تحقیقات کنگره هیچ ســندی به دســت نیامده که نشــان بدهد 
سشــنز یا هر فرد دیگری از چهره های نزدیک به دونالد ترامپ تخلفی در 
ارتباط با روسیه مرتکب شده باشند. روسیه که دخالت در انتخابات آمریکا 
را اتهامی بی اســاس می داند گفته اســت که مقام های روس مســتمرا با 

»شرکای آمریکایی« خود در تماس هستند.
گفتنی اســت بحران دولت ترامپ تنها به موضوع ارتباط با روسیه محدود 
نشــده و هر روز ابعاد تازه تری نیز به خود می گیرد. در همین راستا، معاون 
رئیس جمهــور آمریکا کــه خواهان محاکمــه هیالری کلینتــون نامزد 
دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا به خاطر استفاده 
از ایمیل شخصی خود برای مکاتبات رسمی شده بود، خودش به سرنوشت 
کلینتون دچار شد. روزنامه »ایندیانا پلیس« آمریکا به صف حمالت علیه 
تیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیوســتن و از اسناد 30 صفحه ای 
خــود پرده برداشــت که از اســتفاده مایک پنس معاون ترامــپ از ایمیل 
شــخصی خود برای نامه نگاری های رســمی حکایــت دارد. این همان 
اتهامی اســت که پیشتر علیه هیالری کیلنتون مطرح شد؛ زیرا وی نیز از 
ایمیل شــخصی خود برای نامه نگاری های رسمی استفاده کرد و ایمیل 
او مورد حمله ســایبری قرار گرفته و هک شد. ترامپ و پنس بارها در دوره 
مبارزات انتخاباتی خواهان محاکمه کلینتون شدند و وی را به عدم امانت 

داری و تهدید امنیت ملی آمریکا متهم کردند. 

هشدار کره شمالی به آمریکا
در ادامه تنش ها در شبه جزیره کره، وزارت خارجه کره شمالی به آمریکا درباره  تبعات اقدام احتمالی اش برای بازگرداندن کره شمالی به لیست کشورهای حامی تروریسم هشدار داده است. به دنبال انتشار خبر کشته شدن برادر ناتنی رهبر کره 
شمالی در فرودگاه پایتخت مالزی و اتهام زنی ها به پیونگ یانگ،  رسانه ها از احتمال اقدام آمریکا در بازگرداندن کره شمالی به لیست کشورهای حامی تروریسم خبر دادند. از کنگره آمریکا هم برخی قانونگذاران آمریکایی خواستار بازگرداندن کره 
شمالی به لیست کشورهای حامی تروریسم شده اند. این اقدامات در حالی صورت گرفته که دولت کره شمالی قویا هرگونه دخالتش در کشته شدن »کیم جونگ نام« برادر ناتنی رهبر این کشور را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کره 
شمالی امروز )شنبه( هشدار داد اگر آمریکا بار دیگر نام پیونگ یانگ را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار دهد، باید تبعات چنین اقدامی را بپذیرد. سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی هشدار داد: »آمریکا متوجه باشد که قویا باید تبعات 
اتهاماتی را که به منظور خدشه وارد کردن به وجهه کره شمالی زده می شود را بپردازد«. این مقام پیونگ یانگ همچنین تصریح کرده که کره شمالی مخالف همه اشکال تروریسم است. این در حالی است که روزنامه »وال استریت ژورنال« روز 
گاه از بررسی گزینه های مختلف آمریکا برای مهار برنامه اتمی کره شمالی، از جمله گزینه نظامی یا تغییر رژیم، خبر داد. بررسی این گزینه ها، موجب شده تا متحدین آمریکا در شرق آسیا نسبت به تبعات چنین اقداماتی  چهارشنبه به نقل از منابع آ

احساس نگرانی کنند. افراد مطلع گفته اند که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در گفت وگو با سران متحدان این کشور در شرق آسیا از احتمال اینکه راهبرد واشنگتن در قبال پیونگ یانگ ابعاد نظامی هم داشته باشد، خبر داده است.

مارین لوپن نامزد حزب راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

 فرار خانواده های عراقی 
 از موصل

سلفی یک کودک در بازار مانیل

 آرامش سد پیش از سیل؛ 
زیمباوه

هشدارچین
دربارهسفرداالیالمابههند

وزارت خارجه چین نسبت به وارد آمدن »لطمه جدی« به روابط با 
هند و »افزایش بی ثباتی منطقه ای« در صورت بازدید داالیی الما از 
یک منطقه مورد مناقشه مرزی با هند، هشدار داد. گنگ شوآنگ، 
سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس خبری اش ضمن تأکید 
بر اینکه پکن به دالیل متعدد نگران فعالیت های داالیی الما، رهبر 
بودایی هایی تبت است، گفت هند نباید به داالیی الما مجال دهد 
تا فعالیت های جدایی طلبانه ضد چین انجام دهد. دعوت هند از 
داالیی الما برای بازدید از منطقه مورد مناقشه لطمه ای جدی به 

روابط پکن - دهلی و صلح و ثبات در منطقه مرزی وارد می کند.

مارینلوپن
بهدادگاهاحضارشد

مارین لوپن، رهبر حزب راســت افراطی فرانســه و نامزد ریاست 
جمهوری این کشور، به اتهام سوء استفاده از بودجه اتحادیه اروپا به 
دادگاه احضار شد؛ اما وکیل وی اعالم کرد لوپن قطعًا تا پایان مبارزات 
انتخاباتی در دادگاه حاضر نخواهد شــد. وکیل این سیاســتمدار 
فرانسوی که بارها اظهارات جنجالی درباره سیاست داخلی و خارجی 
فرانسه و همچنین مسلمانان بیان کرده است، درباره احضار لوپن به 
دادگاه به خبرنگاران گفت: »البته که وی به دادگاه نخواهد رفت«. 
گفته می شود که محافظ لوپن و »کاترین گریست« رئیس دفتر وی، 

از بودجه اتحادیه اروپا حقوق می گرفته اند.

هالکتسرکردههایداعش
درموصل

در ادامه عملیات نیروهای دولتی و مردمی عراق برای پاکسازی 
بخش های باقیمانده شهر از وجود تروریست های داعش، اخبار 
منتشره از هالکت چند تن از سرکرده های تروریست ها حکایت 
دارد. در حمله به پایگاهی مهم در منطقه النجار در غرب موصل، 
یکی از سرکردگان داعش موســوم به مسئول جند الخالفه  به 
همراه شش نفر دیگر از فرماندهان نظامی این گروه، کشته شد. 
افرادی که در این عملیات کشته شدند ابو عبدالرحمان )فرمانده 
جند الخالفه(، ابو خالد، ابو عزام و ابوحجاب از اتباع عربستان 

و ابو صیاح اردنی و ابو طیبه بحرینی نام دارند.

اظهارات»دیمیستورا«
دربارهمذاکراتسوریه

استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور 
سوریه، در پایان چهارمین دور مذاکرات صلح سوریه در »ژنو« 
با بیان اینکه نمایندگان دولت دمشق و معارضان برای دستیابی 
به صلح بر ســر »دســتور کار روشنی« به توافق رســیده اند، از 
برگــزاری دور بعدی مذاکرات در پایان ماه جاری میالدی خبر 
داد. دی میســتورا پس از پایــان مذاکرات صلح در ژنو در جمع 
خبرنگاران اعالم کرد که قصد دارد در پایان ماه جاری طرفین 
را برای دور جدیدی از مذاکرات به پای میز مذاکره دعوت کند 
و مسأله مبارزه با تروریسم است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بین الملل
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