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رییس قوه قضاییه:

دولتبهادعاهایآمریکاپاسخقاطعدهد
رییس قوه قضاییه با اشاره به ادعاهای اخیر حقوق بشری آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران به ویژه ادعاهای 
بی اساســی که در گزارش وزارت امور خارجه این کشور درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در ایران 
مطرح شده است، خواستار واکنش و پاسخ قاطع دولت به این ادعاها شد. آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه 
مسئوالن عالی قضایی با اشــاره به دعاوی حقوق بشری دولت آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران طی 
روزهای اخیر، این اقدام را یک رسم همیشگی از سوی ایاالت متحده آمریکا توصیف کرد و گفت: آمریکایی ها 
که مستقیم و غیر مستقیم دستشان به انواع جنایات ضد حقوق بشری در ویتنام، فلسطین، عراق، افغانستان، 

صفحه3صفحه3صفحه3یمن و سایر نقاط جهان آلوده است حق ندارند ادعای حقوق بشری علیه کشور ایران ... صفحه3

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
فتح الفتــوح انقــالب اســالمی را می توان 
هویت دانســت چرا که پیش از آن کشــور ما 
شناسنامه ای نداشت و ما در زیر سایه آمریکا و 
اسرائیل معرفی می شدیم اما با پیروزی انقالب 
اسالمی ما خود را شناخته و به جهانیان معرفی 
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علی مطهری نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی در نامه ای خطاب 
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دبیرخانه شــورای عالــی امنیت 
ملی اخبار مربوط به موافقت این 
شــورا با اعطاء تابعیت ایرانی به 
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 امنیت و توسعه 
دو روی یک سکه هستند

وزیــر دفاع گفت: واحدهای نظامی و امنیتی باید 
از نگاه مردم قابل اعتماد باشــند، مردم باید حس 
کنند که نظام می تواند برای آن ها امنیت و آرامش 

به ارمغان بیاورد.
سردار حســین دهقان در همایش ملی بهره وری در 
بخش دفاعی در دانشــگاه عالی دفاع ملی، عنوان 
کرد: سپاهیان به اذن الهی و فرمان خدا پناه گاه ملت 
هستند، شکوه دین و راه های تحقق امنیت هستند. 
فلسفه دولت ها همین اســت که مردم در امنیت به 

زیست فردی و اجتماعی بپردازند. 
وزیــر دفاع با بیــان اینکه دولت هــا وظیفه دارند 
امنیــت را تامیــن کننــد، یــادآور شــد: امنیت و 
گر جامعه فقر  توســعه دو روی یک سکه هستند. ا
و ناکارآمدی داشــته باشد، از درون دچار گسست 
می شود پس توسعه پشتوانه ای برای امنیت است 

و امنیت الزمه وجود توســعه است.
وزیــر دفاع با تاکید بر اینکــه حکومت ها خدماتی 
را ارائــه می کنند که امنیت یکی از آن ها اســت، 
گفت: امنیت نیاز اصلی هر جامعه اســت که باید 
وجود داشــته باشــد، تا زمانی که انســان در کره 
خاکــی زندگی می کند نیاز بــه امنیت دارد. امروز 
کشورهای حاشیه خلیج فارس امنیت را می خرند 
اما این هــا امنیت ایجاد نمی کند، آن ها ابزاری را 
می خرند کافی اســت صاحب این ابــزار نخواهد 

گذار کند و یا راه اســتفاده را بگوید. وا
او با اشــاره به اینکه امنیت قائل به ذات است و با 
خرید ابزار به دســت نمی آید، گفت: امنیت امروز 
زمینه کسب و ارتقای بهره وری را فراهم می کند. 
امنیت یک کاالی غیرقابل واگذاری اســت همه 
باید به طور یکســان از آن بهره بگیرند، هرکســی 
که زیر چتر یک حکومت سیاسی زندگی می کند، 
می تواند از آن اســتفاده کند مگر کسانی که آن را 
بــه خطر می اندازند. واحدهــای نظامی و امنیتی 
بایــد از نگاه مردم قابل اعتماد باشــند، مردم باید 
حــس کنند که نظام می تواند برای آن ها امنیت و 

آرامش به ارمغان بیاورد.
وزیــر دفاع بــا بیان اینکه درســت بــه کار گرفتن 
از  بســیاری  زمینه ســاز  نــد  می توا بهــره وری 
پیشــرفت ها باشــد، گفت: ما بایــد منابع را جایی 
ســرمایه گذاری کنیــم کــه بیشــترین بازدهی را 
داشــته باشــند. ما باید بر اولویت های خود تمرکز 
داشــته باشیم تا بتوانیم به اهداف خود دست پیدا 
کنیم. وقتی منابع و اقدامات در جای خود نباشد، 
نمی تواند بهره وری رخ دهد، ما باید به حداکثری 
قدرت بازدارندگی دســت یابیم زیــرا نقش مهمی 

در توسعه ملی دارد.
او افــزود: ما باید آمادگی این را داشــته باشــیم 
که دچــار غافل گیری راهبردی نشــویم و بتوانیم 
بهتریــن تصمیــم را بگیریــم و پیروزمندانه عمل 
کنیــم. مــا مــردان هزینه هســتیم، دنبــال این 
هســتیم کــه چگونه منابــع را بگیریــم اما حاضر 
نیســتیم بــه دنبال جایگزین آن باشــیم و با پایان 
مســئولیت مان دیگــر برایمــان مهم نیســت چه 

می افتد. اتفاقی 
ســردار دهقــان یادآور شــد: مــا نیــاز داریم که 
قابلیت محور حرکــت کنیم یعنی داشــته هایمان 
را به گونه ای توســعه دهیم که افزایش پیدا کند. 
مهم ترین عنصری که می تواند قوام ســازمانی به 
همراه داشــته باشــد، نیروی انســانی است، این 
عنصر مهم اســت زیرا مورد نیاز ســازمان بزرگی 
مانند نیروهای مســلح است، آن ها شکل دهنده 

امنیت است.

دفاع مقدس مانند نفس کشیدن بود
رهبر انقالب: اشتباه برخی در چالش اقتصادی نشان دادن احساس ضعف بود

رهبر معظم انقاب اســامی صبح امروز )دوشــنبه( در دیدار دست اندرکاران 
راهیان نور و جمعی از ســرداران و رزمندگان دفاع مقدس، دوران هشت ساله 

دفاع مقدس را یکی از ثروتهای فرهنگی ناب و ارزشمند کشور دانستند.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه راهیان نور، ابتکاری بســیار بزرگ 
و مهم و یک فناوری نوین برای اســتفاده از ثروت و معدن طای دفاع مقدس 
است، گفتند: تنها راه مقابله با طراحی های فرهنگی بدخواهان، تولید فرهنگی 
و اســتفاده از ثروت غنی و سرچشــمه قوی دوران دفاع مقدس در همه عرصه 

ها است.

نبایدگذاشتدفاعمقدسفراموششود
رهبر انقاب اســامی با تشکر از دست اندرکاران راهیان نور، با اشاره به تأکید 
خداونــد در قرآن کریم مبنی بر یادآوری ایام اللــه و روزهای بزرگ و تأثیرگذار، 
دوران دفاع مقدس را از جمله ایام الله و روزهای تاریخ ساز ملت ایران خواندند 
و افزودنــد: به هیچ وجه نباید گذاشــت که دفاع مقــدس و درس های آن به 

فراموشی سپرده شود.
حضــرت آیت الله خامنه ای، راهیان نــور را عاملی برای جلوگیری از فراموش 
شدن ارزشــها و درس های دوران دفاع مقدس خواندند و خاطرنشان کردند: 
برای پیشرفت و اعتای هر کاری باید بطور مستمر از آن مراقبت کرد تا آن اقدام 
از مســیر اصلی منحرف نشــود و البته پیشرفت و اعتا نیز با گفتن و آمار دادن 
محقق نمی شود بلکه باید محصول و نتیجه کار را بر روی زمین مشاهده کرد.

ایشان با اشاره به ثروتهای طبیعی و انسانی ملتها و کشورهای مختلف گفتند: 
ملت و کشور ایران دارای ثروتها و نقاط قوت فراوان طبیعی و انسانی است اما 
یکی از مهمترین ثروتها و ارزشهای فرهنگی، »وجود روحیه اعتقاد به مجاهدت 

و انگیزه حرکت در راه دین« در میان اکثریت مردم است.
رهبــر انقاب اســامی افزودند: »اعتقاد به ایســتادگی در مقابــل زورگو« و 
همچنیــن اعتقاد به اینکه »اگر ایســتادگی کنیم بدون تردید بر دشــمن غلبه 
خواهیم کرد«، از دیگر ثروتها و ارزشهای فرهنگی ملت ایران است که اگر زنده 
نگه داشــته و به میدان آورده شوند، منشــأ کارهای بزرگی خواهند بود همانند 

آنچه که در پیروزی انقاب اسامی و در دوران دفاع مقدس، اتفاق افتاد.
حضرت آیت اللــه خامنه ای درخصوص جنگ تحمیلی به یک نکته کلیدی و 
مهم اشاره کردند و گفتند: علت شروع جنگ تحمیلی این بود که دشمن بعثی 
و حامیانش در ما احساس ضعف کردند و اگر از تصرف چند روزه تهران مطمئن 

نبودند، قطعًا جنگ را آغاز نمی کردند.
ایشــان تأکید کردند: این، یک قاعده کلی اســت که »احساس ضعف موجب 

تشویق دشمن به حمله خواهد شد«، بنابراین اگر می خواهید دشمن را از تهاجم 
منصرف کنید، باید از نشان دادن احساس ضعف بپرهیزیم و نقاط قوت فراوانی 

را که در اختیار داریم، آشکار کنیم.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه این قاعده کلی در عرصه های فرهنگی 
و اقتصادی نیز صادق است، افزودند: اشتباه برخی در چالش بزرگ اقتصادی 
که کشور اکنون دچار آن است، این بود که در زمینه اقتصادی اظهار ضعف شد 

و دشمن دید که اینجا می توان فشار آورد و فشار را زیاد کردند.

مسئوالنمراقبباشندفیلموکتابضدجنگتولیدنشود
ایشان بعد از بیان این نکته بار دیگر به موضوع دوران دفاع مقدس بازگشتند و 
با طرح این سوال که »آیا ایران واقعًا در زمان آغاز جنگ ضعیف بود«، به تبیین 
شرایط آن روزها پرداختند و خاطرنشان کردند: ایران در روزهای آغاز جنگ به 
صورت بالفعل ضعیف بود زیرا نیروی نظامی منسجم و منظم و تجهیزات کافی 
وجود نداشــت و برخی ازتجهیزات هم هنوز ناشــناخته بودند و مهمتر اینکه، 

ملت ایران تا آن زمان تجربه جنگ نداشت.
رهبر انقاب اسامی گفتند: نتیجه شرایط آن روز، این شد که دشمن تا حدود 
۱۲ کیلومتری اهواز پیشــروی کرد اما با نهیب امام بزرگوار که یکی از معجزات 
دهر و از آیات بزرگ الهی بود، نیروهای مسلمان و انقابی اعم از ارتش، سپاه، 
و بسیج به میدان آمدند و ضمن استفاده از امکانات موجود، از نقاط قوت خود 
از جمله مدیریت و ســازماندهی و ابتکار عمل، به خوبی بهره گرفتند و با ایمان 

و شجاعت توانستند صحنه جنگ را دگرگون کنند.
ایشــان با اشاره به فاصله زمانی اندِک یک سال و نیم از شهریور سال ۱۳۵۹ تا 
فروردین سال ۱۳۶۱، خاطرنشان کردند: نیروهای مؤمن و انقابی در این مدت 
توانستند پیشروی دشــمن تا نزدیکی اهواز را به عملیات فتح المبین و اسارت 
حدود دوازده هزار نفر از نیروهای دشمن تبدیل کنند و این، یک ثروت بزرگ و 

ارزشمند برای همه دورانها است.
رهبر انقاب اسامی با انتقاد از افراد و جریانهایی که تاش دارند دوران دفاع 
مقدس را در جامعه کمرنگ کنند و یا بر ضد آن سخن می گویند، افزودند: این 
افراد همانند کســانی هستند که کتابهای خطی نفیس یک ملت را آتش بزنند 

و یا ثروت نفت یک ملت را به دریا بریزند.
حضرت آیت الله خامنه ای، بی توجهی به دوران دفاع مقدس یا حرکت در جهت 
مخالف آن را، از بین بردن ثروت ملِی تاریخ ســاز ملت خواندند و تأکید کردند: 
مســئولین باید در این خصوص مراقب باشند و نگذارند فیلم یا کتاب یا مطالب 

دیگر بر ضد ارزشها و گنج عظیم دفاع مقدس، تولید شود.

ایشان با اشاره به اینکه برخی ها دو مقوله را با یکدیگر اشتباه می گیرند، گفتند: 
در اینکه جنگ خشن و خسارت بار است، شکی نیست اما سؤال مهم این است 
کــه اگر ملتی مورد تهاجم قرار گیرد ولی نیــرو و قدرت خود را به میدان نیاورد، 

چه اتفاقی خواهد افتاد؟
رهبر انقاب اسامی افزودند: دوران دفاع مقدس در واقع مقوله ای حیاتی و 
همچون َنَفس کشــیدن برای ملت ایران بود و اگر این َنَفس کشیده نمی شد، 

ملت می ُمرد.
حضرت آیت الله خامنه ای، خاطرات فراوان، پرمغز و گویای دوران دفاع مقدس 
را ثروتی عظیم و ملی دانستند و تأکید کردند: آن رزمنده همدانی که در دوران 
دفاع مقدس بیست سال بیشــتر نداشت، در خاطرات خود به ما می آموزد که 
»اگر می خواهی از سیم خاردار رد شوی ابتدا باید از سیم خاردار َنفس خود عبور 

کنی« یعنی تا هنگامی که گرفتار خود هستیم نمی توانیم کاری انجام دهیم.

راهیاننورفناوریاستفادهازثروتدفاعمقدساست
ایشــان با تأکید بر اینکه اســتفاده از هر ثروت و گنجی نیازمند فناوری است، 
خاطرنشان کردند: راهیان نور در واقع فناورِی استفاده از ثروت عظیم و معدن 

طای دوران دفاع مقدس است.
ایشــان الزمه دســتیابی به بنیه قــوی در اقتصاد و سیاســت را هم، بنیه قوی 
فرهنگی دانســتند و با تأکید بر اینکه سرچشــمه قوت فرهنگی کشور، دوران 
دفاع مقدس است، افزودند: فرهنگ نیز همانند اقتصاد است و اگر در عرصه 
فرهنگی تولید نداشته باشیم، نیازمند واردات خواهیم شد و نتیجه واردات هم 

»کمر راست نکردن تولید داخلی« خواهد شد.
رهبر انقاب اســامی در همین خصوص به برخی مســائل اقتصادی کشور 
اشاره کردند و  گفتند: امروز یکی از مشکات کشور، واردات فراوان و تا حدی 

بی حساب و کتاب در مقابل تولید ناقص داخلی است.
حضرت آیت اللــه خامنه ای نتیجه پایین بودن تولیــدات فرهنگی را، واردات 
رسمی و قاچاق در بخش فرهنگ خواندند و خاطرنشان کردند: اکنون واردات 
فرهنگی زیاد اســت و همه این موارد در چارچوب طراحی دشمنان برای تغییر 
دادن نســل جوان از نسلی عاشق انقاب و امام و ارزشها به یک عنصر وابسته 

به فرهنگ غرب و بی خاصیت برای کشور است.
ایشــان طراحی هــای فرهنگــی را خطرناک تر از توطئه هــای امنیتی و حتی 
تهدید نظامی دانستند و افزودند: حرکت نظامی دشمن، ملت را مستحکم تر و 
منســجم تر می کند اما حمله فرهنگی اراده ها را تضعیف می کند و نسل جوان 

را از کشور می گیرد.

کاندیداهای »یکتا« پذیرفته اند در قالب »جمنا« فعالیت کنند
نماینــده اصولگــرای کرمان با ابراز امیدواری از ایجاد فضای پرشــور انتخاباتی با حضور کاندیداهای متعدد در انتخابات ریاســت جمهوری، بر عدم حمایت احمدی نژاد از کاندیداهای انتخابــات تاکید کرد و گفت: کاندیداهای »یکتا« 
پذیرفته انــد در قالــب »جمنــا« فعالیت کننــد. محمدمهدی زاهدی در مــورد کاندیداتوری خود و تعدادی دیگــر از چهره های اصولگرا برای شــرکت در انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری اعام کرد: واقعیت این اســت که 
هرچه مشــارکت مردم در انتخابات بیشــتر باشــد، وحدت ملی، اقتدار و انســجام درونی کشــور را افزایش می دهد و به نفع کشــورمان خواهد بود. نماینده اصولگرای کرمان در مجلس شورای اســامی یادآور شد: امیدواریم با حضور 
کاندیداهای متعدد، شــور و نشــاط در فضای کشــور ایجاد شــده و منجر به مشارکت بسیار باالی مردم در انتخابات این دوره شــود. نماینده اصولگرای کرمان در مجلس در پاسخ به این ســوال مکرر درباره احتمال همکاری انتخاباتی 
بــا احمدی نــژاد اعــام کرد: تا جایی که بنده اطاع دارم، آقای احمدی نژاد قرار نیســت از هیچ یک از کاندیداهای انتخاباتی حمایت کند. او ادامه داد: باوجود این که موضع احمدی نژاد این اســت کــه از هیچ یک از کاندیداها حمایت 
 نکنــد، گــروه »یکتا« در پروســه ای که جبهه مردمی نیروهای انقاب موســوم به »جمنا« طی می کند، چنــد کاندیدا معرفی کرده و با این حال، همه عزیزانــی که به عنوان کاندیدای »یکتا« وارد عرصه انتخابات شــدند، پذیرفته اند که 

در قالب »جمنا« فعالیت کنند.

سیاسی
دوشــنبه 16 اســفند ماه 1395

سوژه روز

صداوسیما به صورت مهندسی شده سعی در تخریب مجلس و دولت دارد
محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس طی نامه ای به رئیس ســازمان صدا و ســیما، خواســتار توجه و التزام 

عملی به قوانین موضوعه و سیاست های انتخاباتی اباغی مقام معظم رهبری شد.
صادقی در این نامه نوشــت: یکی از عواملی که نقشــی تعیین کننده در ســامت انتخابات دارد، سامت تبلیغات و 
برخورداری برابر نامزدها از امکانات تبلیغاتی اســت. از این رو »بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقســیم 
برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا وسیما« به عنوان یکی از سیاست های هجده گانه کلی 

انتخابات اباغی مقام معظم رهبری مورد تصریح و تاکید قرار گرفت. 
وی افزود: عاوه بر این مطابق اصل ۱7۵ قانون اساســی » در صدا وســیمای جمهوری اســامی ایران، آزادی بیان و نشــر افکار با رعایت موازین 
اســامی و مصالح کشــور باید تامین گردد.« خاطر نشان می سازد منشاء برخی از مناقشات در بعضی از انتخابات گذشته کم توجهی صدا و سیما به 
این وظیفه بوده است. این نماینده مجلس تاکید کرد: متاسفانه عملکرد صدا وسیما آشکارا سمت و سوی جناحی دارد و به ویژه پس از اعام اسامی 
کاندیداهای احتمالی یک طیف خاص، به این نگرانی دامن زده که گویا به رغم اباغ این سیاست ها قرار نیست تحولی در رویه های گذشته سازمان 
ایجاد شــود. به وضوح مشــاهده می شود بعضی از نامزدهای احتمالی از هم اکنون که بیش از دو ماه به انتخابات مانده، به بهانه های مختلف روی 
آنتن قرار می گیرند و آشکارا سعی در چهره سازی از آنها می شود. همچنین در پوشش اخبار مجلس، خبرها و مصاحبه ها به صورت مهندسی شده 

و عمدتا با تخریب رویکرد مجلس و دولت بازتاب داده می شود.

واکنش روز

ایراد شورای نگهبان به برنامه ششم بدعت نیست
سخنگوی شورای نگهبان در کانال تلگرامی خود پاسخ نامه مطهری به آیت الله جنتی را داد. عباسعلی کدخدایی در 
کانال تلگرامی خود در یادداشتی با عنوان »بدعت یا فراموشی« نوشت: در پی ایرادات وارده به برنامه ششم توسعه از 
ســوی شــورای نگهبان و از جمله ایراد اصل ۱۱۰ به دلیل اصاح نکردن ایرادات مجمع تشخیص مصلحت ارسالی 
از ســوی شــورای نگهبان، اظهار نظرهای متفاوتی از سوی برخی از نمایندگان محترم صورت گرفت و یک نفر نیز به 

صورت مکتوب مطالبی را نوشت که نشان از بی اطاعی وی از آنچه در گذشته اتفاق افتاده است، دارد. 
وی افزود: موضوع مغایرت مصوبات مجلس باسیاســت های کلی نظام و مخصوصا برنامه های توســعه و یا قوانین 

بودجه از سالهای ۸۴ به بعد مطرح بود و در بودجه های سال ۸7، ۹۳ و در قانون برنامه پنجم عین ایرادات مجمع تشخیص مصلحت برای مجلس 
ارسال می شد تا مجلس نسبت به اصاح آنها اقدام نماید.

کدخدایی با اشــاره به ســابقه این اتفاق درمورد برنامه پنجم نوشــت: البته قبل از آن این ســوال مطرح بود با توجه به اینکه نظارت بر اعمال سیاست 
های کلی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت واگذار شده است، نحوه اباغ آن چگونه باید باشد. یک راه این بود که مجمع ایرادات را برای شورای 
نگهبان ارسال نماید و شورا با ورود ماهیتی و تفصیلی چنانچه نظرات جمع را وارد دانست مراتب را به مجلس اعام کند که در این صورت ایراد شورا 
تلقی شــده و مســیر خود را همانند دیگر مصوبات طی خواهد کرد. راه دوم اینکه مجمع پس از بررسی، ایرادات را برای شورای نگهبان ارسال نماید و 

شورا ایرادات را عینا برای مجلس ارسال کند. که نهایتا این روش دوم در آئین نامه مجمع پذیرفته شد و به عنوان ماده 7 آن درج شد.
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آلودگی هوا را سیاسی نکنیم

محمدباقــر قالیبــاف در مراســم روز درختــکاری و افتتــاح هــزار هکتــار جنــگل کاری در دامنــه جنوبــی البــرز در قالــب کمربنــد ســبز پیرامــون شــهر تهــران گفــت: آنچــه که ثابت شــده این اســت کــه آلودگی 
هــوا ریشــه در خــودرو و وســایل متحــرک شــهر دارد، پــس آدرس غلــط ندهیم و دســت به دســت هم دهیــم تا مدیریــت ضعیــف و ناکارآمــد را در حوزه هــای مختلف بــا تاکید بــر حفظ محیط زیســت حــل کنیم. 
گر این  وی افــزود: متاســفانه مشــکل آلودگــی روز بــه روز گســترش می یابــد. زمانــی می گفتنــد چنــد ســاختمان بلنــد مرتبــه در غــرب تهــران کــه آن هــم در قالب طــرح جامع ســاخته شــده، مانع بــاد اســت، ا
چنیــن اســت پــس چــرا مشــکل آلودگــی در قــم و اراک وجــود دارد. پــس ایــن یک موضــوع جدی اســت و مــا باید در ایــن زمینــه چاره اندیشــی کنیــم. شــهردار تهــران اضافه کــرد: گــرد و غبــار و آلودگی هوا 
موضوعــات فنــی و اجتماعــی هســتند و مــا بایــد از رفتــار سیاســی در حــل یــک موضوع فنــی، مدیریتــی و اجتماعــی پرهیــز کنیــم و آن را به مســاله سیاســی تبدیــل نکنیم، چــرا که این امــر با حیات مردم ســر 
 و کار دارد. مــن معتقــدم مســاله آلودگــی هــوا حداکثــر در یــک دوره شــش ســاله با یــک روند مشــخص می توانــد از حالــت بحرانی بیــرون آید و شــرایط زندگــی را فراهــم کنــد و امیدوارم همــه ما در ایــن زمینه 

کنیم. تاش 

رفع حصر در دستور کار خبرگان قرار گیرد
علی مطهری نایب رئیس مجلس شــورای 
اسامی در نامه ای خطاب به رئیس مجلس 
خبرگان رهبری خواستار این شد که موضوع 
حصــر خانگی در دســتور کار اجاس دوم 
مجلس خبرگان در ســال جاری قرار گیرد. 
مطهــری در نامه اش خطاب بــه آیت الله 

جنتــی موشــت: نظر به این که در آســتانه اجــاس دوم مجلس خبرگان 
رهبری در ســال جاری قرار داریم، با توجه به این که موضوع حصر خانگی 
خاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است و شعارهای مردم 
در تشــییع پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفســنجانی نیز پیام روشنی برای 
مســئوالن داشت، مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید که این موضوع در 
دستور کار این اجاس قرار گیرد و از این طریق زمینه رسیدگی به اتهامات 

همه طرف های موثر در فتنه سال ۸۸ فراهم شود. 

تکذیب اعطای تابعیت
دبیرخانــه شــورای عالــی امنیــت ملــی 
اخبــار مربوط بــه موافقــت این شــورا با 
اعطــاء تابعیــت ایرانــی بــه خانواده های 
درجــه یک اتبــاع خارجی مدافــع حرم را 
تاییــد نکــرد. پیــرو درج برخــی اخبار در 
رســانه های عمومی مســتند به مصاحبه 

یکی از مســئوالن بنیاد شــهید و امور ایثارگــران در خصوص "موافقت 
شــورای عالــی امنیت ملــی با اعطــاء تابعیــت ایرانی بــه خانواده های 
درجــه یــک اتبــاع خارجــی مدافع حــرم"، به اطــاع می رســاند، این 
اظهــارات غیر دقیق بوده و مورد تایید نیســت. دبیرخانه شــورای عالی 
امنیــت ملــی هم چنین تاکید کــرد: مرجع انتشــار هر گونــه خبری در 
 خصوص مصوبات و جلســات شــورای عالی امنیت ملی صرفا دبیرخانه 

این شورا است.

وزارت کشور به کارگزاران سالن نداد 
حســین مرعشــی عضــو مرکــزی حــزب 
کارگــزاران گفــت: وزارت کشــور کــه باید 
حامی احزاب باشد اجازه برگزاری همایش 
»دیده بــان اعتدال« و کنگــره کارگزاران را 
نداد. مرعشــی درباره لغو کنگره کارگزاران 
و همایــش دیده بان اعتــدال گفت: وزارت 

کشور که باید حامی احزاب باشد اجازه برگزاری همایش »دیده بان اعتدال« 
که بیش از ۳ هزار مدعو را داشــت، نداد. چون تعــداد مهمانان ما زیاد بود 
ســالنی بهتر از وزارت کشــور وجود نداشــت به همین دلیل قصد برگزاری 
همایش در این وزارت خانه را داشتیم. این عضو کارگزاران تاکید کرد: وزیر 
محترم کشــور اجازه برگزاری این گردهمایــی را دادند اما ظاهرا همکاران 
ایشــان موافقت نکردند. مرعشــی ادامه داد: در همایش دیده بان اعتدال 

قصد تبین اندیشه و افکار آیت الله هاشمی را داشتیم.

 دیوان محاسبات 
در بودجه شهرداری ها 

نظارت داشته باشد
عضو شــورای عالی تنظیــم روابط و حل اختاف 
قــوا خاطر نشــان کرد: دیــوان محاســبات باید 
در بودجه شــهرداری ها و چگونگــی هزینه کرد 
نظارت داشته باشد تا انضباط مالی در شهرداری 

ها افزایش یابد. 
حجت االسام و المسلمین محمدحسن ابوترابی 
فرد طی ســخنانی در کنفرانس مدیریت شــهری 
اظهــار کرد: اصاحات ســاختاری نقش بســیار 
مهمی در ارتقاء  و کارایی نهادها و سازمان ها دارد 
و بایســتی در حوزه های مختلف به تجدید نظر و 

بررســی دقیق در ساختارها بپردازیم.
وی افزود: ســاختار اجرایی کشــور به طور جدی 
قابل بررســی اســت،  باید ببینیم حوزه اختیارات 
رئیس جمهور در چه اندازه ای است  و در مدیریت 
شــهر تهران تا چه انــدازه می توانــد ایفای نقش 
کند. بنده نگاهم همین است که اختیارات رئیس 
گر رئیس دولت به  جمهور بسیار گسترده است و ا
این تصمیم برســد که باید مدیرت شهری اصاح 

شــود، قطعا به این مهم دست می یابیم.
ابوترابــی فــرد در ادامه بیان کــرد: باید راه برای 
یــک تحول در اصاح ســاختارها هموار شــود و 
متاســفانه در جهت اصاح جــدی برای تحول و 
رســیدن به زندگی بهتر هنــوز تصمیم نگرفته ایم 

که قدمی برداریم.
عضو شورای عالی تنظیم روابط و حل اختاف قوا 
خاطر نشــان کرد: باید به طور جدی اراده دولت 
در واگذاری وظایف غیــر حاکمیتی به بخش غیر 
دولتی باشــد، کــه یکی از آنها هم شــهرداری ها 

. هستند
وی تصریــح کرد: یکی از مشــکاتی که فراروی 
اقتصــاد مقاومتــی وجــود دارد، هزینــه هــای 
ســنگینی است که برای اداره کشور پرداخت می 
کنیم و علتش هم این اســت کــه دولت متصدی 
گر اراده جدی شــکل گیرد  همه امور اســت، لذا ا

قطعا می توان قدم های اصاحی را برداشــت.
ابوترابی فرد بیان کرد: مسائل مربوط به مدیریت 
شــهری جــزو وظایــف دولــت به معنــای کان 
نیســت باید واگذاری انجام شــود و این موضوع 
در اولویــت قــرار گیــرد. قطعا واگذاری شــرکت 
 های دولتی به بخش غیــر دولتی باید در اولویت 

قرار گیرد.
عضو شــورای عالی تنظیــم روابط و حل اختاف 
گر شــهرداران خصوصا  قــوا در ادامه بیان کرد: ا
شــهرداری ها در شــهرهای کان در شوراهای 
شــهرهای بــزرگ میــل و اراده دارند بایــد با این 
تحــول روبرو شــویم و حوزه مدیریت شــهری که 
جزو وظایف حاکمیت نیســت را به مدیران محلی 
گــذار کنیــم. ایــن کار اولین قــدم در اصاح  وا

است. ساختارها 
ابوترابی فرد ادامه داد: باید شــهرداری و شوراها 
نشــان دهنــد برای انجــام وظایفی کــه امروز به 
عهده دارند از قابلیت و شایستگی باالیی برخوردار 
هستند و اشــکاالت را در مقام عمل پاسخ دهند.
وی بــا تاکیــد بر نظــارت دیــوان محاســبات بر 
بودجه شــهرداری ها گفت: قسمت عمده بودجه 
شــهرداری ها از بودجــه عمومی اســت. دیوان 
محاســبات باید بر چگونگی هزینه کردها نظارت 
داشته باشد و این حضور و نظارت به گوشه ای از 
دغدغه ها پاسخ دهد و انضباط مالی در شهرداری 
هــا افزایش یابد. نقش شــوراها نیــز البته مهم و 

تعیین کننده است.

نامه نیوز نوشت: عیان شدن اختاف بین الریجانی و جمنا
الریجانی در این سال ها نماد اعتدال در جریان اصول گرایی بوده است و این رفتار مورد تایید بزرگان نظام از جمله مراجع تقلید بوده است. 

او سعی کرده است در برابر طیف تندرو اصول گرا بایستد و همین امر باعث شده است مورد حمله طیف تندرو اصول گرا قرار بگیرد.

ایسنانوشت:دلواپسانوطن؛نگرانآمدنیانیامدنظریف
به نظرمی رسد با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری برخی خوراک و سوژه برای تیتر زدن علیه دولت کم آورده اند و از هر کامی، 

"مثنوی هفتاد من" می سازند.

پارسنیوزنوشت:بازیدوسربردحلقهانحراف
این تحرکات زودهنگام نیز برای جدا کردن همان بدنه مردمی از جبهه مردمی است تا در صورت ردصاحیت، سبد رأی اصول گرایی را 

دچار آسیب و کسری کنند و هیچ بعید نیست مستقیم و غیرمستقیم به سمت تحریم انتخابات بروند.

صراطنیوزنوشت:یکشعاربیعملدیگردرآستانهانتخابات
دولت روحانی در حوزه زنان، به داشتن چند فرماندار و بخشدار زن می بالد. در حالی که از میان ۴۳۰ فرماندار فقط ۴ نفر زن هستند. از 

مجموع هزار و ۵۸ بخشدار کل کشور هم فقط ۱۳ نفر زن هستند.

عکس روزسایت نگار

غرس نهال توسط رییس 
مجلس شورای اسامی

خبرنامه
دوشــنبه 16 اســفند ماه 1395

دولت به ادعاهای آمریکا 
پاسخ قاطع دهد

رییس قوه قضاییه با اشــاره به ادعاهای اخیر حقوق بشــری آمریکا علیه جمهوری اســامی ایران به ویژه ادعاهای 
بی اساسی که در گزارش وزارت امور خارجه این کشور درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ در ایران مطرح شده 
است، خواستار واکنش و پاسخ قاطع دولت به این ادعاها شد. آیت الله آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی 
با اشــاره به دعاوی حقوق بشری دولت آمریکا علیه جمهوری اسامی ایران طی روزهای اخیر، این اقدام را یک رسم 
همیشــگی از ســوی ایاالت متحده آمریکا توصیف کرد و گفت: آمریکایی ها که مستقیم و غیر مستقیم دستشان به 
انواع جنایات ضد حقوق بشری در ویتنام، فلسطین، عراق، افغانستان، یمن و سایر نقاط جهان آلوده است حق ندارند 
ادعای حقوق بشــری علیه کشــور ایران مطرح کنند. رییس قوه قضاییه گزارش های حقوق بشــری علیه جمهوری 
اســامی را مســتند به اخبار کذب افراد و جریان های ضد انقاب و تروریست های منافق فراری از کشور عنوان کرد 
و افزود: ادعاهای آمریکا در این زمینه از نگاه جمهوری اســامی ایران هیچ ارزشــی ندارد و دولت آمریکا باید بداند 
که تکرار این روش های نخ نما با اســتفاده از ابزار منافقین برای حمله به جمهوری اســامی، بی پاسخ نخواهد ماند.  
آملی الریجانی با اشاره به واکنش و پاسخ های دستگاه قضایی به چنین گزارش هایی بر لزوم پاسخ قاطع دولت به این 
ادعاهــا در ســطوح مختلف داخلی و بین المللی تاکید کرد و گفت: در گزارش اخیــر وزارت خارجه آمریکا، ادعاهای 
بی اساســی درباره انتخابات ریاست جمهوری ســال ۹۲ در ایران مطرح شده است و انتخاب دکتر روحانی به ریاست 
جمهوری را بر اساس انتخابات غیر آزاد عنوان کرده اند. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: فارغ از اینکه چه کسی در کشور 
ما به ریاســت جمهوری می رســد، چنین ادعاهایی را توهین  به دولت و ملت ایران می دانیم و از دولت می خواهیم که 
عاوه بر موضع گیری های مرســوم ســخنگوی محترم وزارت امور خارجه، در ســطوح باالتر پاسخی قاطعانه به این 

قبیل ادعاهای توهین آمیز بدهند.

برخوردبامفاسداقتصادیمهمترینکمکقوهقضاییهبهاقتصادمقاومتیاست
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان 
سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل«، تحقق اقتصاد مقاومتی را در گرو همکاری همه قوا، نهادها و مردم دانست و 
تصریح کرد: سهم افراد و نهادها در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی متفاوت است. قطعًا وظیفه دولت به عنوان 
قوه ای که در راس امور اجرایی کشور قرار دارد در این زمینه مهمتر و بیشتر است، اما همه وظایف بر عهده دولت نیست.
 آملی الریجانی ادامه داد: دستگاه قضایی نیز از جهات مختلف موظف به تاش در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است 
که گزارشی از عملکرد این دستگاه در زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بعدًا  ارایه خواهد شد. رییس قوه قضاییه 
به صورت اجمالی برخی از مهمترین محورهای عملکرد دســتگاه قضایی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را 
برشمرد و اظهار کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از مهمترین مجاری کمک قوه قضاییه به جریان اقتصاد مقاومتی 
اســت؛ زیرا در بستری فاسد نمی توان انتظار داشت که 
یک اقتصاد ســالم، بالنده و درون زا محقق شــود. قوه 
قضاییه به رغم تبلیغات وسیع ضد انقاب بیرونی و برخی 
افراد در داخل با جریان های فاسد اقتصادی به شکلی 
قاطع و قانونی برخورد کرده و کارنامه دســتگاه قضایی 
در این زمینه روشــن اســت. آملی الریجانی حمایت از 
سرمایه گذاری سالم در کنار مبارزه با مفاسد اقتصادی 
را از دیگر اقدامات دســتگاه قضایی در راستای تحقق 
اقتصــاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: در این راســتا در 
دادگستری های کل سراسر کشور بخش ویژه ای برای 
حمایت از تولید و سرمایه گذاری سالم تشکیل شده است 
تا سرمایه گذارانی که در مسیر سرمایه گذاری و فعالیت 
قانونی خود با موانعی مواجه می شوند بتوانند با مراجعه 

به روسای کل دادگستری ها این موانع را رفع کنند.

زمان دادن به آمریکایی ها 
بزرگ ترین اشتباه است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: فتح الفتوح 
انقاب اسامی را می توان هویت دانست چرا که پیش 
از آن کشــور ما شناسنامه ای نداشــت و ما در زیر سایه 
آمریکا و اسرائیل معرفی می شدیم اما با پیروزی انقاب 
اسامی ما خود را شناخته و به جهانیان معرفی کردیم.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 
هفتمین کنگره ملی شهیده شاخص کشور به نام شهیده 
»رقیه رضایی الیه« که در ســالن اجتماعات شــهدای 
گمنام دانشــگاه بین المللی امــام خمینی)ره( در حال 
برگزاری است، اظهار کرد:کنگره شهیده رقیه رضایی 
در شــهری در حال برگزاری است که اسام از آن وارد 
سیاست شده و تمدن بزرگ اسامی در آن شکل گرفت.
وی افــزود: فتح الفتــوح انقاب اســامی را می توان 
هویت دانست چرا که پیش از آن کشور ما شناسنامه ای 

نداشــت و ما در زیر ســایه آمریکا و اســرائیل معرفی می شدیم اما با پیروزی انقاب اســامی ما خود را شناختیم و به 
جهانیان نیز معرفی کردیم. این فتح الفتوح در ســایه جهاد و مبارزه به دســت آمده و حفظ آن نیز به ادامه جهاد و مبارزه 

با استکبار و استعمار وابسته است.
وی با تأکید بر لزوم ادامه مبارزه در جهت حفظ هویت ملی و دینی گفت: با حفظ این هویت اراده، وحدت، عزت ملی و 
پیشرفت ایجاد خواهد شد و اگر از این عنصر مهم دست بکشیم به ملتی تسلیم شده تبدیل خواهیم شد که سرنوشتی 
بد در انتظار آن خواهد بود. رضایی ادامه داد: پیروزی انقاب اســامی و دستاوردهای بسیارش، سبب شد دشمنان 
ما انقاب اســامی را تحمل نکرده و تاش کردند با تحریــم و محاصره اقتصادی و همچنین حمله به فرهنگ ناب 

محمدی،با کمک هزاران سایت و ماهواره انقاب اسامی را بمباران کنند.
فرمانده ســپاه پاســداران در دوران دفاع مقدس اضافه کرد: امروز شــکل مبارزه تغییر کرده چرا که اگر دیروز تفنگ و 
تانک وســیله مبارزه بود، امروز تحریم شــکنی و تاش برای خنثی کردن فرهنگ غرب وسیله جنگ است؛ از این رو 

باید در کنار شعار »مرگ بر آمریکا« به جنگ فقر و بیکاری در سایه جهاد نیز رفت.
وی با انتقاد از توجه کم مســئوالن در حمایت از تولید ملی که موجب پر شــدن کشور از برندهای مختلف جهان شده 
اســت،اظهار کرد: باید مســئوالن به جوانانی که با هویت ملی و غیرت دینی و انقابی حاضر هســتند، میدان داده و 

آن ها را در عرصه های مختلف چون صنعت، کشاورزی، تولید و  دیگر عرصه ها وارد کنند.

هدفاصلیازدیپلماسیبایدهویتبخشیباشد
این مسئول تأکید کرد: باید دید برای چه بر سر میز مذاکره نشسته ایم، برای گدایی و تسلیم شدن و یا برای حفظ هویت 

ملی؛ چرا که هدف اصلی از دیپلماسی باید هویت بخشی باشد.
فرمانده ســپاه پاســداران در دوران دفاع مقدس گفت: امروز در نقطه ای بســیار مهم و بزرگ قرار داریم که استعمار و 
اســتکبار جهانی در تاش برای ایجاد فشــار در مسیر جهش انقاب است و اگر ما در عرصه فرهنگ و اقتصاد به این 
جهش دســت پیدا نکنیم، دستاوردهای انقاب اسامی دچار آسیب شــده و آینده کشور نیز در هاله ای از ابهام قرار 
خواهد گرفت. محســن رضایی با اشاره به توطئه آمریکایی ها برای گرفتن زمان از ما خاطرنشان کرد: آمریکایی ها به 
دنبال متوقف کردن مســیر پیشرفت انقاب اسامی هســتند از این رو زمان دادن به آمریکایی ها بزرگ ترین اشتباه 

مسئوالن و دولتمردان خواهد بود و نباید چنین اتفاقی بیافتد.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در پایان یادآور شد: در حال حاضر که تبلیغات و شایعه به بی سابقه ترین میزان 
خود در طول اســام و انقاب رسیده است، می توان با اخاص و صداقت واقعیات موجود را برای جوانان بیان و آنها 

را به سمت شناخت شهیدانی چون رقیه رضایی ها و باکری ها رهنمون کرد.
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رصدخانه

تکرار ادعاهای بی اساس
در دیدار نتانیاهو و پوتین  چه گذشت؟

روز گذشــته، منابع خبری صهیونیستی از ســفر نخست وزیر اسرائیل به 
روســیه و مذاکره بر سر ایران خبر دادند. بر اساس گزارش های منتشره، 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در سخنانی گفت: قصد 
دارم ۱۶ مارس)۲۶ اســفند( هفته آینده به مسکو سفر کنم تا با والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روســیه درباره تاش های ایران برای حضور دائمی 
در ســوریه مذاکره و رایزنی داشته باشم. نتانیاهو ایران را متهم کرد که در 
تاش است تا جبهه ای را با اسرائیل در بلندی های جوالن سوریه باز کند. 
نتانیاهو تهدید کرد که اسرائیل ممکن است یک حمله پیشگیرانه را انجام 
دهد. نخست وزیر اسرائیل در نشست کابینه گفت: پنجشنبه با والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار خواهم کرد. یکی از مهمترین 
مسائلی که درباره آن مذاکره خواهیم کرد، تاش ایران برای دستیابی به 
توافق با سوریه است. با توافق یا بدون توافق سوریه، ایران تاش خواهد کرد 
تا یک حضور نظامی دائمی در سوریه داشته باشد، هم زمینی و هم دریایی.
همزمان رسانه های اسرائیلی اعام کردند نتانیاهو از پوتین خواهد خواست 
تا کمک کند ایران، ســوریه را ترک کند. ماه گذشــته، گزارش های تایید 
نشده ای منتشر شد که نشان می داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
با برخی کشــورهای عربی خاورمیانه برای تشــکیل یک ائتاف نظامی 
بــا هدف مهار نفوذ ایــران در منطقه رایزنی کرده اســت. اگر این ائتاف 
نظامی تشکیل شود، یک مبنای دفاع جمعی شبیه بند ۵ سازمان پیمان 
آتانتیک شــمالی ناتو خواهد داشت. این ائتاف می تواند اطاعات را با 
اســرائیل به اشتراک بگذارد، گرچه تل آویو بخشی از این ائتاف نخواهد 
بود. البته تحلیلگران سیاســی بر این باورند که اسرائیل عامل اصلی این 
شــایعه بوده اســت. یک روزنامه روسی نیز نوشت: شــاید تل آویو امیدوار 
باشــد که واشنگتن این طرح ابتکاری را اجرا کند ولی چنین چیزی اتفاق 
نخواهد افتاد. این مساله موجب شده تا لیبرمن آشکارا از کشورهای عربی 

بخواهد تا هر ائتاف نظامی شبیه ناتو تشکیل دهند.
در همین زمینه، امروز روزنامه »ایزوستیا«، چاپ مسکو نوشت در جریان 
سفر آتی نتانیاهو به مسکو، طرفین به بررسی افزایش همکاری ها در سوریه 

می پردازنــد. در واقع مقامات تل آویو عاقه مند هســتند تا به اطاعات 
مربوط به روند اوضاع در ســوریه، به خصــوص مناطق همجوار مرزی با 
اسرائیل که جنبش »حزب الله« لبنان که یکی از متحدین دولت بشار اسد 
در آنجا فعالیت دارد، دسترسی بیشتری داشته باشد. بر اساس گفته یک 
مقام نظامی- دیپلماتیک به این روزنامه، صحبت بر ســر همکاری بیشتر 
بین نظامیان روسی و اسرائیلی است. طرف اسرائیلی نگران روابط نزدیک 
دولت ســوریه با مقامات تهران بوده و مایل اســت دسترسی بیشتری به 
اطاعات نظامیان روسیه در مورد روند اوضاع در سوریه داشته باشد. طبق 
اطاعات رسانه های منطقه، نظامیان اسرائیلی و سرویس های امنیتی 
آن ها این اواخر فعالیت خود در نزدیکی مرز سوریه را به میزان قابل توجهی 
افزایش داده اند. آن ها مشــغول جمع آوری اطاعات با کمک پهپادها و 
کاوشگرهای زمینی هستند. هدف اصلی این عملیات جاسوسی کنترل 
دائم اوضاع در مناطق مرزی ســوریه اســت که نیروهای نظامی »حزب 

الله« لبنان در آنجا فعال هستند.  
»ایزوستیا« می افزاید، در ماه اکتبر سال گذشته دولت اسرائیل از مقامات 
روسیه خواست تا در رابطه با استقرار مجموعه موشک های »اس-۴۰۰« 
در خاک ســوریه، پروتکل های مضاعف و قواعد جدیدی برای همکاری 
دوجانبه مورد توافق قرار بگیرد. به گفته آن ها، این هماهنگی برای تأمین 
امنیت پرواز هواپیماهای اســرائیلی در حریم هوایی سوریه ضروری بود. 
یوســی آفلر، مدیر مرکز تحقیات راهبردی دانشگاه تل آویو به این روزنامه 
گفته است: »درگیری های نظامی در سوریه از دو جنبه، هم در حال حاضر 
یک خطر فوری بوده و هم در درازمدت برای اســرائیل تهدید آمیز بشمار 
می روند«. به گفتــه وی، خطرات فعلی مربوط به اقدامات نظامی کنونی 
در سوریه اســت که می تواند امنیت مرزهای اسرائیل را به خطر بیاندازد. 
نظامیان اسرائیلی فورًا و با شدت تمام به هر نوع تهدیدی پاسخ می دهند. 
خطر بعدی تغییر اوضاع منطقه در درازمدت اســت که ممکن است برای 

دولت یهود یک تهدید بالقوه بوجود آورد.
این کارشناس افزود: »دولت سوریه به ایران و حزب الله لبنان اجازه داده 
تا در امور داخلی این کشور دخالت کنند. این احتمال وجود دارد که آن ها 
بعد از پایان مناقشه نظامی در سوریه، همچنان در این کشور باقی بمانند، 
بدین ترتیب ایران دقیقًا همســایه ما خواهد شد و این مسئله تهدید جدی 
برای مرزهای شمالی ما ایجاد خواهد کرد«. یک سال قبل نتانیاهو اعتراف 
کرد که نیروی هوایی اســرائیل خاک ســوریه را مورد حمله قرار می دهد. 
هدف از این حمات هوایی مواضع و انبارهای تسلیحاتی حزب الله هستند. 
جدید ترین این حمات هفته گذشته به تأسیساتی نظامی در نزدیکی شهر 
دمشق صورت گرفت. ضمن اینکه خلبانان جنگنده های اسرائیلی گفته 
بودند که بخاطر هدف قرار نگرفتن ســامانه های موشکی روسی، مجبور 

شدند از حریم هوایی لبنان برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.
گفتنی اســت هفته گذشته خبر دیگری منتشر شــد مبنی بر اینکه رژیم 
اسرائیل به کشــورهای به اصطاح »میانه رو« عربی پیشنهاد کرده یک 
ائتــاف دفاعی نظیــر ناتو علیه ایران تشــکیل دهند. وزیــر جنگ رژیم 
اســرائیل مدعی شد کشورهای عربی دریافته اند که خطر اصلی از جانب 
ایران متوجه آن هاســت. روزنامه آلمانی »دی ولت« روز ۲۸ فوریه نوشت 
آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم اســرائیل، دشــمن مشترک اسرائیل و 
کشورهای عربی »میانه رو« منطقه را ایران معرفی کرده و خواستار ایجاد 
ائتافی دفاعی مطابق الگوی ســازمان پیمان آتانتیک شــمالی )ناتو( 
شــده است. وزیر جنگ اسرائیل تاکید کرده که اکنون زمان آن فرارسیده 
که همه کشورهای »میانه رو« خاورمیانه به شکل علنی یک »ائتاف ضد 
ترور« تشکیل دهند. لیبرمن مدعی شد کشورهای سنی مذهب »میانه رو« 
بــه این واقعیت پــی برده اند که خطر بزرگ برای آن ها نه اســرائیل، بلکه 
جمهوری اســامی ایران است. او افزود: »به باور من کشورهای میانه رو 
عربی برای بقا به اسرائیل بیشتر نیاز دارند تا اسرائیل به آن ها«. اکنون به 
نظر می رســد به جز کشورهای عربی، تل آویو توسعه روابط با روسیه را نیز 

با هدف افزایش فشار بر ایران در دستور کار دارد. 

دستور ترامپ برای تشدید عملیات آمریکا در یمن
در حالی که حمات ائتاف عربســتان ســعودی به یمن بزودی ســه ساله می شود، رسانه ها از دســتور دونالد ترامپ برای تشدید اقدامات نظامی آمریکا در یمن خبر داده اند. فروردین ماه سال ۱۳۹۴ بود که عربستان سعودی با تشکیل 
ائتافی از کشــورها حمات گســترده خود علیه مردم یمن را آغاز کرد؛ حماتی که به بهانه بازگرداندن »عبدربه منصور هادی« رئیس جمهور مســتعفی و متواری آغاز شد و تاکنون بیش از ۱۰ هزار کشته بر جای گذاشته است. دو سال 
کامل است که حمات همه جانبه ائتاف سعودی به یمن ادامه دارد اما متجاوزان نتوانستند در جنگی که در ابتدا قول داده بودند »جنگی کوتاه مدت و سریع« خواهد بود، توفیقی یابند. البته شدت حمات به یمن و محاصره زمینی، 
دریایی و هوایی این کشور که با حمایتهای آمریکا و غرب انجام شده، سبب مشکات گسترده از قبیل کمبود مواد غذایی، سوختی و بیماری های مختلف برای غیرنظامیان به ویژه کودکان یمنی شده است. حال خبرها حاکی است که 
رئیس جمهور آمریکا به پنتاگون )وزارت دفاع( دســتور تشــدید اقدامات نظامی این کشــور در یمن را صادر کرده اســت. در حالی که طی دو هفته اخیر، سه محموله نظامی تسلیحاتی به دست القاعده در جنوب یمن افتاده است، اکنون 
اسپوتنیک گزارش داده که دونالد ترامپ دستور تشدید حمات نظامی به گروه تروریستی القاعده در شبه جزیره عرب در یمن را داده است. به نظر نمی رسد این مقدار تسلیحاتی و اقدام نظامی صرفا برای القاعده باشد. ادعای امریکایی ها 

مبنی بر مقابله با القاعده در یمن در حالی مطرح شده است که درباره مواضع واقعی این کشور در یمن، سواالت و تردیدهای جدی مطرح شده است.  

مسابقه دوچرخه سواری در فرانسه

 حامیان فرانسوا فیون 
در پاریس

سخنرانی اردوغان در استانبول

 انفجار خودروی بمب گذاری شده
 در عراق

وعدهبارزانیبرای
»آیندهدرخشان«کردستانعراق

رئیس اقلیم کردستان عراق ضمن تقدیر از پیروزی های پیشمرگ ها 
در جنگ با داعش و فداکاری های مردم کردستان، تأکید کرد که 
آینده درخشانی در انتظار این اقلیم است. مسعود بارزانی به مناسبت 
گذشت ۲۶ سال از »انتفاضه مارس« در این اقلیم گفت: وحدت 
کلمه درس ارزشمندی از انتفاضه بهار سال ۱۹۹۱ برای نسل های 
امروز و آینده است. مردم ما در حال حاضر در مرحله ای قرار دارند که 
شاهد بسیاری از فرصت ها و چالش هاست. وی افزود: ما سالروز 
انتفاضه را زمانی گرامی می داریم که پیشــمرگ های قهرمان به 

پیروزی های بزرگی علی داعش دست یابند.

سخنانبیسابقهاردوغان
علیهمقاماتآلمانی

به دنبال مخالفت مقامات چند شــهر آلمــان با تجمع گروهی 
از شــهروندان ترک، رجــب طیب اردوغــان، رئیس جمهوری 
ترکیــه این مقام های آلمانــی را به انجام اقدامات فاشیســتی 
متهــم کرد. اردوغان در جریان ســخنرانی خود در اســتانبول 
مدعی شــد ایــن مقام هــای آلمانــی هیــچ درک و ارتباطی با 
مفهوم دموکراســی ندارند. وی خطاب به این مقام های آلمان 
تصریــح کــرد: »باید بدانید که اقدامات شــما هیــچ تفاوتی با 
 اقدامــات افــرادی کــه در دوران نازی هــا در رأس کار بودند، 

ندارد«.

افبیآی:مکالماتترامپ
شنودنشدهاست

 جیمــز کومی رئیس پلیس فدرال آمریــکا )اف بی آی( ادعای 
دونالــد ترامــپ رئیــس جمهوری این کشــور مبنی بر شــنود 
تلفن هایش در زمان انتخابات ریاست جمهوری را رد کرده است. 
کومی از وزیر دادگستری این کشور خواسته است ادعای دونالد 
ترامپ در مورد شــنود تلفن هایش را تکذیب کند. ترامپ مدعی 
شده بود باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا، زمانی که 
در قدرت بوده، دســتور داده است که تلفن های او شنود شود. 
نیویورک تایمز روز یکشنبه نوشت که »کومی گفته است ادعای 

سنگین ترامپ علیه باراک اوباما اشتباه است«. 

دستگیری
سهداعشیدرروسیه

مرکــز ملی ضدتروریســتی روســیه روز یکشــنبه اعام کرد: 
ماموران وزارت کشــور روســیه و ســازمان امنیــت فدرال در 
شــهر دربند جمهــوری داغســتان در منطقه قفقــاز و کناره 
شــمال غربــی دریــای خزر یــک عضــو کانون تروریســتی 
مرتبــط بــا داعش را پس از خــودداری از تســلیم و تیراندازی 
به ســوی ماموران امنیتی به قتل رســاندند. ماموران امنیتی 
ســپس خانــه دیگــری را در شــهر دربند که ســه تروریســت 
 دیگــر در آن پنهــان شــده بودنــد محاصــره و ایــن افــراد را 

دستگیر کردند.
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