
ده فرمان؟!
بعد از جنجال های متعددی که فرمان قبلی ضدمهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بر پا کرد و در 
نهایت به تعلیق فرمان مذکور از سوی دستگاه قضایی آمریکا انجامید، وی شب گذشته با امضای فرمانی 
جدید، بر اصرار به دیدگاه های خود در امور مهاجرتی تأکید نمود. در این راستا، رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 
شب فرمان اجرایی جدیدی در زمینه مهاجرت امضا کرد که طی آن اتباع 6 کشور از جمله ایران را از ورود به 

صفحه ۴خاک آمریکا منع می کند. فرمان پیشین ورود اتباع عراق، ایران، سوریه، لیبی، یمن، سومالی ...
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 پاسخ کدخدایی
عذر بدتر از گناه است

مطهری: اکثر موارد فصل 3 قانون اساسی درمورد حقوق ملت مغفول مانده است

موسوی و کروبی طرحی برای فتنه نداشتند
نائب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: فصل سوم قانون اساسی در مورد حقوق ملت است که متاسفانه در اکثر موارد 
مغفول مانده است علی مطهری عصر روز دوشنبه در مراسم سخنرانی خود با عنوان » قانون اساسی از متن تا عمل« که 
در دانشگاه اصفهان برگزار شد اظهار کرد: فصل سوم قانون اساسی در مورد حقوق ملت است که متاسفانه در اکثر موارد 
مغفول مانده است. برخی از رئوس این فصل عبارتند از منع تفتیش عقاید، منع آزادی اجتماعات، منع دستگیری 
افراد بدون حکم قضایی، اصل برائت، منع شکنجه، منع هتک حرمت و حیثیت است که در واقع حقوق 
مردم در قانون اساسی دیده شده است.  وی افزود:  اما اینکه چقدر قانون اساسی ما رعایت می شود 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3جای بحث دارد؛ چرا که ما دچار آسیب هایی در این زمینه هستیم ... صفحه ۲

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد 
که ارجاع ایرادات مجمع تشخیص به مصوبات 
برنامه ششم توســعه از سوی شورای نگهبان 
بدون بررســی این ایرادات در شورا، بدعت و 
خالف قانون اساسی است و پاسخ سخنگوی 
شورای نگهبان به این امر نیز عذر بدتر از گناه 

صفحه 3است ...

بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد 
در مجلــس نهم اظهار داشــت:  

روحانی متخصص ...

احمدی رئیس ستاد انتخابات اظهار 
کرد: براساس بند 2 ماده یک قانون 

احزاب ...

فرمانده کل سپاه تأکید کرد: احدی 
از پاســداران و فرماندهان ســپاه 
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قراردادهای نجومی 
در سازمان زیباسازی 

شهرداری
نایــب رییــس کمیســیون معماری و شهرســازی 
شورای شهر تهران پشــت پرده تابلوهای تبلیغاتی 
شــهر تهران را افشــا کرد. محمدمهدی تندگویان 
صبــح امروز در تذکر پیش از دســتور خــود با بیان 
اینکه موضوعی که می خواهم به آن اشــاره کنم، 
از تذکر گذشــته است و باید آن را به عنوان یکی از 
مفاســد بزرگ شهرداری، امروز افشا کنیم، گفت: 
ما به قدر کافی مکاتبه در این خصوص با شهرداری 
داشــته ایم و امــروز ببینید که چگونــه مدیرعامل 
سازمان زیباسازی به اعضای شورا توهین کرده و 

هیچ کس  نیز از اعضا دفاع نمی کند.
وی گفت: جالب است بدانید که در راستای میزان 
درآمدزایی تابلوها 26بار مکاتبه انجام شــده است 
کــه از مجموع این مکاتبات تنها 7 پاســخ دریافت 
کرده ایم و از مجموع دو تذکر شــهرداری نیز هیچ 

پاسخ قانع کننده ای دریافت نکرده ایم.
تندگویــان ادامــه داد:  پیگیری های بنــده نهایتا 
ســازمان زیباســازی ســامانه ای را درخصــوص 
درخصوص نحوه واگذاری، فروش، قرارداد، اعداد 
و ارقام واگذاری، مدت زمــان و... ایجاد کرده که 
باید دسترسی آن را در اختیار تمام اعضای شورای 
شــهر قرار می داد اما حاال 5 مــاه از راه اندازی این 
سامانه گذشته و از آنها بارها خواسته ایم که گذرواژه 

به ما بدهند که به ســامانه دسترسی پیدا کنیم.
نایــب رییــس کمیســیون معماری و شهرســازی 
شــورای شــهر تهران با بیان اینکــه چندی پیش 
علیرضا دبیر رییس کمیسیون بودجه اعالم کرد که 
ســازمان زیباسازی هنوز درآمدهای خود را اعالم 
نکرده و االن می گوید که 150 میلیارد تومان درآمد 
داشــته اما فقط 30 میلیارد تومــان آن را به خزانه 
شــهرداری واگذار کرده اســت، گفت: شــما باور 
می کنید که درآمد سازمان زیباسازی 150 میلیارد 
تومان باشــد؟! باشگاه انقالب که تابلوهای بسیار 
کمتــری دارد، 30 میلیارد تومــان درآمد از تابلوها 
داشــته و نمایشــگاه ســئول نیز 50 میلیارد تومان 
از محــل درآمدتابلوهای تبلیغاتی درآمد داشــته و 
چطور ممکن سازمان زیباسازی با این همه بیلبورد 
و تابلو تنها 150 میلیارد تومان درآمد داشــته باشد 
که تنهــا 30 میلیارد تومان آن را به بخش درآمدی 

شهرداری واریز کرده است.
تندگویان بــا بیان اینکــه متاســفانه قراردادهای 
نجومی با 7، 8 نفر در ســازمان زیباســازی بســته 
می شــود و این پول هــا تنها به جیــب 30 الی 40 
شــرکت خاص واریز می شــود، گفت: مدیرعامل 
زیباســازی اعالم کرده که به دلیل امنیت شبکه، 
نمی تواند به اعضای شورای شهر تهران دسترسی 
بدهد. این در حالی اســت که مــا در قراردادهای 
نجومــی این ســازمان اســامی خاصــی داریم که 
اگر مطرح شــود، می گویید که داریم کار سیاسی 

می کنیم.
تندگویــان بــا بیان اینکــه ما میــزان دارایی های 
شــهرداری در هیچ کدام از بخش ها را نمی دانیم 
و وقتی اطالعی از این دارایی ها نداشــته باشــیم 
آنها بذل و بخشــش می شــود، گفت: چه در مورد 
امالک و چه در مــورد تابلوها وقتــی می خواهیم 
شفاف ســازی انجــام شــود می گوینــد دارید کار 
سیاســی می کنید اما این یک نوع فساد مشخص 
است که قراردادهای نجومی با افراد خاص منعقد 
می شــود و اگر ادعای من دروغ است همین فردا 
به همه اعضای شــورا دسترســی بدهید تا ببینیم 

موضوع چیست.

فتنه خاموش نشده است
آیت اهلل جنتی: اگر در اقتصاد مقاومتی کم کاری شده، رئیس جمهور عذرخواهی کند

دومین اجالسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم آغاز به کار کرد. 
رئیس مجلس خبرگان رهبری در ســخنانی در این افتتاحیه با بیان اینکه فتنه 
گران عامالن نفوذی در جمهوری اسالمی هستند، گفت: وظیفه خبرگان در 

تبیین فتنه و ماهیت فتنه گران سنگین تر از دیگران است.
آیت اللــه احمد جنتی مجلــس خبرگان را رکنــی از ارکان مهم نظام جمهوری 
اسالمی دانست و با تاکید بر اهمیت جایگاه این نهاد، گفت: اعضای مجلس 
خبرگان رهبری مســئولیت باال و ســنگینی دارند، چرا که بــا جایگاه رهبری و 
والیت فقیه ســر و کار دارند و کســانی که این مســئولیت را قبول کرده اند باید 
ضمن توجه بــه اقتضائات زمانی در همه صحنه ها حاضر بوده و پابه پای مقام 

معظم رهبری حرکت کنند. 
وی آیت الله خامنه ای را رهبری شایســته برای نظام اسالمی دانست و ضمن 
شــکرگذاری از خداوند به دلیل نعمت والیت فقیه گفــت که امروز مقام معظم 

رهبری در همه جهت ها شایستگی مقام رهبری را  دارند. 

وظیفه اساسی علما و اعضای خبرگان تبیین فتنه است
آیت الله جنتی به مسئله فتنه اشاره کرد و گفت: نباید فتنه را سبک بگیریم، فتنه 
اگر مسئله اول ما نباشد مسئله دوم است، چه کسانی مسئول هستند که فتنه را 
تبیین کنند و به مردم بگویند که فتنه از کجا سرچشمه گرفته است؟ باید به مردم 
بگوییم که فتنه خاموش نشــده و عده ای همچنان دنبال فتنه هســتند و فتنه 
یعنی براندازی اسالم، انقالب و نظام جمهوری اسالمی؛ دشمنی آمریکا با ما 
نیز به دلیل دشمنی آنها با اسالم ناب است. آنهایی که فتنه کردند می خواستند 

اسالم را براندازی کنند و این مسئله، مسئله کمی نیست. 
وی بــا بیــان اینکه برخــی فتنه گران اکنون در پســت های نظــام جمهوری 
اسالمی و در سطوح مختلف مسئولیت دارند، اظهار داشت: متاسفانه برخی 
سمت ها دست فتنه گران است و اینها با جوانان حزب اللهی و انقالبی برخورد 
می کننــد، ما باید این موضوع را به عنوان عوامل نفوذ تلقی کرده ونســبت به 

آن حساس باشیم.
رئیس مجلس خبرگان در واکنش به طرح آشــتی ملی نیز تصریح کرد: آشتی 
ملی یعنی چه، آشتی ملی یعنی اینکه آقایان هر بالیی که توانسته اند سر مردم 
کشور آورده اند و حاال می گویند بیایید آشتی کنیم تا ما به کرسی های نمایندگی 
مجلس، وزارتخانه ها و پست های حساس تکیه بزنیم. خداوند به عزت و قدرت 

رهبری انقالب بیافزاید که به این طرح پاســخ گفتند؛ مردم از دست فتنه گران 
ناراضی هستند و امروز وظیفه اساسی علما و مخصوصا فضای خبرگان رهبری 
که صاحب تریبون های مختلف هســتند همین اســت که فتنه را برای مردم 

تشریح و تبیین کنند. 
آیت اللــه جنتی طرح دوســتی با دشــمنان انقالب را برخالف سیاســت ها و 
توصیه های امام راحل و مقام معظم رهبری دانســت و گفت: مملکت ما حقیر 
نیســت، ما فقیر نیســتیم که عده ای فکر کنند باید توان داخلی را رها کرده و از 
خارج کمک بگیرند. امــام راحل فرمودند نباید از گرگ های درنده برای منافع 

امروز استمداد کنند. 

 نظارت بر انتخابات شوراها حساب و کتاب ندارد 
و مصیبت است

وی توجــه بــه سیاســت های اقتصاد مقاومتــی را مهم ترین اقــدام برای رفع 
مشــکالت اقتصادی دانست و با اشاره به حضور رئیس جمهور به عنوان عضو 
مجلس خبرگان در محل جلســه اجالسیه خبرگان گفت: آقای رئیس جمهور 
هم تشریف دارند، بهتر اســت گزارش عملکردی از اقتصاد مقاومتی به مردم 
بدهند تا مردم عملکردها را ببینند. به آمار و ارقام نمی شــود اکتفا کرد؛ گزارش 
بدهند تا اگر کارهایی شــده مردم خوشحال شوند که حرف های رهبر انقالب 

زمین نمانده است اما اگر عمل و اقدامی نشده از مردم عذرخواهی کنند. 
رئیس مجلس خبرگان در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات آتی اشاره 
کرد و گفت: ما با انتخابات ریاســت جمهوری و انتخابات شورای شهر مواجه 
هســتیم متاســفانه نظارت در انتخابات شورای شهر حســاب و کتاب ندارد و 
مصیبت اســت چون صالحیت ها به خوبی رســیدگی نمی شــود و 400 هزار 
نفر در انتخابات )شورای شــهر( وارد می شوند و به خوبی سوابق و شرایط آنها 

بررسی نمی شود.
آیت الله جنتی با بیان اینکه عملکرد شــوراهای شهر خوب نبوده است، گفت: 
متاســفانه در برخی از موارد برخی از اینها به دادگاه کشــیده شدند و تخلفاتی را 

هم انجام دادند که اینها نشان دهنده عدم نظارت است. 

دولت در پایان امسال درمورد اقتصاد مقاومتی گزارش می دهد
حجت االســالم و المسلمین حســن  روحانی نیز در حاشــیه دومین اجالس 

مجلس خبرگان رهبری پنجم، این مجلس را یکی از ارکان بسیار مهم در نظام 
جمهوری اســالمی ایران دانست و گفت: گرچه کار اصلی این مجلس تعیین 
رهبری است اما اصل اجالس خبرگان و اینک خبرگان همیشه پای کار و آماده 

هستند موجب اعتماد و امید مردم است.
 وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل آن 
را مســاله ای مهم ارزیابی کرد و افزود: دولت در پایان امسال گزارش مفصلی  
ارائه خواهد داد مبنی بر اینکه در طول ســه ســال و نیم گذشــته برای اقتصاد 

مقاومتی چه اقداماتی انجام گرفته است.
 رئیس جمهوری ادامه داد: برای نمونه ما ابتدای سال اعالم کردیم که 7 هزار 
و 500 واحــد نیمه فعال را با تســهیالت بانکی فعال خواهیم کرد اما امروز می 
توانیم به مردم بگوییم این 7 هزار و 500 به 22 هزار واحد تبدیل شــد بنابراین 

کار و حرکت خوبی آغاز شده است.
 وی افــزود: راه اقتصاد مقاومتی ادامه پیدا می کند زیرا اقتصاد مقاومتی یک 
قدرت برای نظام اســت و همانطور که مقام معظم رهبری تاکید کردند ما باید 

قدرتهایمان را نمایان کنیم تا همگان بدانند ایران ما قدرتمند است.

آمریکایی ها به انتخابات های خودشان رسیدگی کنند
رئیس جمهور در پاســخ به ســوال دیگری درباره اظهارات مقامات امریکایی 
مبنی بر آزاد نبودن انتخابات ریاســت جمهوری گذشــته ایــران، اظهار کرد: 
انتخابات در ایران آزاد، ســالم، رقابتی و دموکراتیک است و فکر می کنم آنانی 
که به انتخابات ایران انتقادی دارند باید نگاهی به انتخابات اخیر و مسائلی که 

خودشان داشتند بیندازند.
 وی افــزود: انتخابــات اخیر امریکا مورد اعتراض دو طــرف بود و خود رئیس 
جمهور فعلــی امریکا هم قبل از انتخاب شــدن در ســالمت انتخابات تردید 
داشــت بنابراین امریکایی ها باید به انتخابات خودشان بیشتر توجه کرده و آن 

را اصالح کنند.
 روحانی با اشاره به اینکه انتخابات در جمهوری اسالمی ایران با سازو کارهایی 
که دارد با حضور مردم برگزار می شــود، گفت: وقتی 70 تا 73 درصد مردم در 
انتخابات پای صندوق های رای می آیند معلوم است که مردم به این انتخابات 
اعتقــاد دارند و شــما می بینید که چگونه تا پایــان زمان رای گیری صف های 

طوالنی برای ریختن آرا به صندوق ها وجود دارد.

پول های بلوکه شده در لوکزامبورگ مربوط به قبل از برجام است
معــاون اروپــا و آمریــکای وزیــر امورخارجــه کشــورمان گفــت: پــول های بلوکه شــده ایــران در لوکزامبــورگ مربــوط به قبــل از مذاکــرات بــوده و وکالی بانک مرکــزی در حــال رایزنی برای دسترســی به آن هســتند. 
مجیــد تخــت روانچــی بعــد از نشســت "باآمریــکای ترامــپ چــه باید  کــرد؟" در جمــع خبرنــگاران در ادامــه در رابطــه با اینکــه آیا خبــر برخی رســانه های غربــی که مدعی شــدند مبلــغ یک میلیــارد و ششــصد میلیون 
ایــران در لوکزامبــورگ بــه خاطــر موضوعــات مربــوط بــه یازده ســپتامبر بلوکه شــده اســت. صحــت دارد؟ افــزود: پــول متعلق به بانــک مرکزی مــا بوده و در زمــان تحریم هــا در اروپــا بــوده و بدلیل تحریم هــا امکان 
دسترســی بــه آن را نداشــتیم. روانچــی ادامــه داد: در آن فاصلــه و قبــل از مذاکــرات برجــام هم افــرادی که در جهــت ضدیت باجمهوری اســالمی ایــران در آمریــکا و خــارج از آن فعالیــت دارند تالش کردنــد مصوبه 
داخــل آمریــکا کــه از دیــد مــا کامــال غیــر عادالنه و بــی پایه هســت را به خــارج از آمریــکا  تعمیم  دهنــد. وی گفــت: این مبلــغ االن در اروپا هســت و هیــچ تحول جدیــدی در چنــد روز اخیــر رخ نداده اســت و وکالی 
 بانــک مرکــزی بــا وکالی شــرکت لوکزامبــورگ در تمــاس و درحــال انجام مشــورت های الزم هســتند کــه بتوانیم بــه این پول دسترســی پیــدا کنیم ولــی همانطور کــه گفتم قبــل از اینکه مذاکرات برجام شــروع شــود 

این اتفاق افتاد.

سیاسی
سه شنبه 17 اســفند ماه 1395

واکنش روز

پاسخ کدخدایی عذر بدتر از گناه است
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که ارجاع ایرادات مجمع تشخیص به مصوبات برنامه ششم توسعه از 
سوی شورای نگهبان بدون بررسی این ایرادات در شورا، بدعت و خالف قانون اساسی است و پاسخ سخنگوی شورای 
نگهبان به این امر نیز عذر بدتر از گناه است. علی مطهری با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان مبنی 
بر اینکه ارجاع ایرادات مدنظر مجمع تشــخیص مصلحت به مصوبات برنامه ششم بدون بررسی و اظهارنظر شورای 
نگهبان به مجلس در برنامه پنجم هم رخ داده است و بدعت نیست گفت: این که در گذشته و در برنامه پنجم توسعه 
هم این اتفاق افتاده و بنابراین بدعت نیســت، عذر بدتر از گناه اســت. ظاهرًا ایشان بدعت را فقط چیزی می دانند که 

برای اولین بار اتفاق افتاده است، در حالی که ما می گوییم نسبت به قانون اساسی بدعت است، خواه قباًل اتفاق افتاده باشد و خواه نه. به هرحال آنچه 
درباره برنامه ششم رخ داد نیز بدعت و خالف قانون اساسی است.  وی افزود: درک این مطلب کار مشکلی نیست که آنچه شورای نگهبان به مصوبه 
مجلس ایراد می گیرد باید نظر خود شــورای نگهبان باشــد نه نظر مرجع دیگری از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام.  نائب رئیس مجلس تاکید 
کرد: آیین نامه مجمع نیز نمی تواند تکلیفی و به بیان بهتر بدعتی برای شــورای نگهبان ایجاد کند، بگوید به جای آنکه نظر خودت را درباره مغایرت 
یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با سیاستهای کلی را به مجلس اعالم کنی، نظر مرا اعالم کن. این کار قطعًا خالف قانون اساسی و مستلزم وجود دو 
شورای نگهبان است. این که رویه شورا همین بوده است نیز قانع کننده نیست زیرا رویه غلط باید تغییر کند. مطهری در پایان گفت: به هرحال امیدوارم 
شورای نگهبان از این پس نظر خودش را درباره مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام به مجلس اعالم کند نه نظر مجمع تشخیص را.

سوژه روز

دولت یازدهم چگونه با خزانه خالی توانست انبارها را پر کند؟
محمود احمدی نژاد در دومین بیانیه  خود به اظهارات دولت یازدهم درباره عملکرد دولتش پاسخ گفت.  رئیس جمهور 
سابق جمهوری اسالمی ایرانی در این بیانیه درمورد خالی بودن انبارهای کاالهای اساسی در کشور نوشت: در آستانه 
مذاکرات هسته ای اعالم شد که در روز تحویل دولت، انبارهای کاالهای اساسی کشور به ویژه گندم خالی بوده است 
و در برخی مناطق فقط برای ســه روز و دیگر کاالها حداکثر یک هفته ذخیره وجود داشــته است و ادعا شد که دولت 
فعلی توانسته است وضع را مدیریت و از بروز بحران جلوگیری نماید. وی با بیان اینکه بنا بر اعالم رسمی سازمان غله، 
در هفته قبل از 13 مرداد 1392 یعنی آغاز دولت جدید بیش از 3,200,000 )سه میلیون و دویست هزار( تن گندم و 

حدود یک ســوم مصرف ســال کشور فقط در سیلوهای وزارت بازرگانی ذخیره بوده است نوشت: به عالوه مرداد ماه اوج فصل خرید گندم است و در 
مرداد 1392 میلیون ها تن گندم در دســت خرید و حمل به ســیلوها بوده است. احمدی نژاد تاکید کرد: دولت دهم برای افزایش امنیت تامین انواع 
کاالهای اساسی در شرایط تحریم، در زمان تحویل دولت، حداقل نیاز شش ماه کشور را خریداری و بخش مهمی از آن را ذخیره کرده بود. وی افزود: 
به عالوه با تصمیم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، برای افزایش ذخیره تا یک سال، دولت دهم اقدامات الزم و سفارشات خرید را انجام داده بود. رئیس 
دولت های نهم و دهم تاکید کرد: در بهترین شرایط و بدون هیچ گونه مانع در جابجایی ارز در بانک های بین المللی و بدون موانع تحریم و با بهترین 
تیم کاری، سریع ترین روند خرید یک کاالی اساسی و حمل به بنادر و انتقال به انبارها حداقل سه ماه طول می کشد. سوال جدی این است که هدف 

از طرح این ادعای نادرست در آستانه مذاکرات هسته ای چه بوده و از این رهگذر چه خساراتی به منافع ملی وارد شده است.
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فضای مجازی حوزه باورهاست و نه بایدها

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت: فضای مجازی حوزه دســتور و اجبار و بخشــنامه نیســت، بلکه حوزه باورهاســت. صالحی امیری مراســم اختتامیه نهمین جشــنواره رســانه های دیجیتال اظهار کرد: ما امروز باید این واقعیت 
فضــای مجــازی را در جهــت تقویــت فرهنــگ دینی و ملی خودمــان به کار بگیریم و به بخــش تولید و توزیع محتوا بیشــتر توجه کنیم و به همین خاطــر معتقدم که باید جهش و جنبشــی برای تولید محتوا صورت بگیرد و به ســرعت 
از حواشــی عبــور کنیــم. او خاطرنشــان کرد: ما نمی توانیم در مقابــل موج تقاضای فرهنگی جامعه ســد ایجاد کنیم و به همین خاطر باید مصرف جامعه را به ســمت مصرف ســالم هدایت کنیم. صالحی امیری بــا بیان اینکه فضای 
مجازی حوزه دســتور، اجبار و بخشــنامه نیســت، خاطرنشــان کرد: فضای مجازی حوزه باورهاســت و نه بایدها. نه اینکه در این حوزه بایدی وجود نداشــته باشــد چرا که حتما برای اســتقرار نظم نیاز به بایدهاســت. اما حوزه تغییرات 
فرهنگــی و اجتماعــی، حــوزه باورهاســت. باید باورهای اجتماعی و فرهنگی در این حوزه تقویت شــود. صالحی امیری در پایان ســخنانش خاطرنشــان کرد: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این اســت که نبایــد همه چیز را تنها 
 متوجه دولت دانســت. نهادهای مدنی و عمومی همچون شــهرداری ها نیز باید به میدان بیایند و مســئولیت قبول کنند. از روحانیت تا ســازمان تبلیغات و صدا و ســیما باید مســئولیت بپذیرند و برای شــکل گیری یک نظام جمعی 

تالش کنند.

روحانی متخصص جنگ روانی است
بهــرام بیرانونــد نماینده مــردم بروجرد در 
مجلــس نهــم اظهــار داشــت:  روحانــی 
متخصص جنگ روانی اســت، البته درون 
جبهه خــودی؛ آنروزها که قرار بــود از این 
توانایی علیه دشمن آشکار این مردم استفاده 
کند و امتیــاز بگیرد. ایــن کار را نکرد! وی 

افزود: روحانی برعکس، در یک مکاشفه 15 دقیقه ای رئیس جمهور خونریز 
آمریــکا را مودب یافت و اعالم کــرد و صد البته در آن معامله پر خســارت 
امتیازات فراوان داد. نماینده مردم بروجرد در مجلس نهم بر همین اساس 
اضافه کرد: معلوم شــد این هنر رئیس جمهور یعنی تســلط بر فنون جنگ 
روانــی کار برد وطنی دارد. به عنوان نمونه بجای رفع ابهامات شــهروندان 
ایرانی ،منتقدین وادادگی سیاســت خارجی را با القاب زشت مورد خطاب و 

عتاب قرار داد. 

فعالیت جبهه ها نیاز به مجوز ندارد
احمدی رئیس ســتاد انتخابات اظهار کرد: 
براساس بند 2 ماده یک قانون احزاب، احزاب 
دارای مجوز جهت تشکیل یک جبهه فقط 
باید موضوع را به اطالع دبیرخانه کمیسیون 
احزاب برسانند و نیازی به اخذ مجوز ندارند. 
وی تصریح کرد: در صورتی که احزاب فعالیت 

هــای خود در غالب جبهه را اطالع ندهند فعالیت آن جبهه بر خالف قانون 
است. احمدی گفت: وزارت کشور با فعالیت هر کدام از احزابی که شناسنامه 
معتبــر دارند، مشــکلی ندارد. وی همچنیــن با بیان اینکه بــرای انتخابات 
الکترونیکی 25 فرآیند الکترونیکی پیش بینی شده است، خاطر نشان کرد: 
یکی از فرایندهای پیش بینی شــده این اســت که جهت جلوگیری از دوباره 
رای دادن افراد در انتخابات به محض ورود رای دهندگان به شعب اخذ رای 

شماره شناسنامه و کد ملی آنها در سیستم های الکترونیکی ثبت می شود.

نظامیان حق دخالت در انتخابات را ندارند
فرمانــده کل ســپاه تأکید کــرد: احدی از 
پاسداران و فرماندهان سپاه همانند گذشته 
حق دخالت سیاســی و جناحی در انتخابات 
را ندارند. سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی 
جعفری فرمانده کل سپاه در جمع فرماندهان 
و مســئولین ســپاه با بیان اینکه "پاسداران 

انقالب همواره وصایای حضرت امام )ره( و منویات امام خامنه ای )مدظله 
العالی(  در پرهیز از ورود به احزاب و دسته بندی های سیاسی را نصب العین 
خــود قــرار داده اند"، تأکیــد کرد: احدی در ســپاه چه از پاســداران و چه از 
فرماندهان مانند گذشته حق دخالت سیاسی و جناحی در انتخابات و تخریب 
کاندیداها را ندارند. سرلشــکر جعفری تصریح کرد: دستگاه های نظارتی در 
ســپاه موظف شده اند اجرای این مهم را با حساسیت و دقت به طور مستمر 

دنبال گیری و کنترل نموده و با متخلفین بدون اغماض برخورد نمایند.

باید فردی قوی تر از 
روحانی را روی کار بیاوریم

محمدرضــا باهنر دبیرکل جبهه پیــروان خط امام و 
رهبری، ظهر امروز در نشســت خبــری که در دفتر 
مرکزی این تشکل سیاســی برگزار شد، در پاسخ به 
ســوال خبرنگاری پیرامون انتخابات شورای شهر و 
اظهــارات آیت الله جنتی در مورد ضعف در بررســی 
صالحیت نامزدهای این انتخابات خاطرنشان کرد: 
زمانی که قانون انتخابات شــوراها در مجلس پنجم 
تصویب شــد من در مجلس بــودم و آن موقع طیف 
و ســیاقی داشتیم که نظارت بر شــوراها را در قانون 
تصویب کردیم و این مســئولیت را بر عهده شــورای 

نگهبان گذاشتیم. 
وی ادامه داد: در آن زمان تفســیر شورای نگهبان 
از نظــارت وظیفه حصری بود و می گفتند در قانون 
اساســی بــر انتخابات مجلس شــورای اســالمی 
و ریاســت جمهــوری ناظر هســتیم و در خصوص 
خبــرگان نیــز نظارت بر ایــن انتخابات با شــورای 
نگهبان اســت و بر این اساس مصوبه ما را رد کرده 
و گفتنــد ما وظیفــه ای برای نظارت بــر انتخابات 

شوراها نداریم. 
دبیرکل جامعه اسالمی مهندســین پیرامون برخی 
اظهارات حمیــد بقایی بر علیه خــود گفت: نه تنها 
ایشان بلکه خیلی ها در کشور بنده را قبول ندارند و باید 
تالش کنیم که خودمان درســت عمل کنیم و وقت 
خود را با اینکه چه کسی چه حرفی گفته تلف نکنیم.
وی در پاســخ به سوالی پیرامون برخی مواضع سعید 
جلیلی پیرامون جبهه مردمی نیروهای انقالب گفت: 
امیدواریم همه نامزدها در این دوره از انتخابات فرایند 
حرکت اتحادی را بپذیرند و با آن راه بیایند و ما نیز در 

این راستا تالش می کنیم.
باهنر در پاســخ به سوال خبرنگاری پیرامون مواضع 
رسانه ملی در خصوص جریانات سیاسی خاطرنشان 
کرد: یکی از سخت ترین مدیریت ها در کشور مدیریت 
رسانه ملی است و این سختی به حدی است که بنده 

گاهی آن را با ریاست جمهوری مقایسه می کنم. 
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، ادامه داد: 
اینکه صدا و سیما را متهم کنیم که کاندیدای خود را 
انتخاب کرده معقول نیست و صدا و سیما جانب دارانه 

عمل نمی کند. 
باهنــر با بیــان اینکه بایــد تالش کنیم کــه فردی 
قدرتمندتــر از رئیــس جمهور فعلــی روی کار بیاید، 
گفت: باید از فــردی حمایت کرد که جمع بندی مان 
این باشــد که از رئیس جمهور فعلی قوی تر اســت و 
حتما به این علم خواهیم رسید که فردی معرفی شود 

که قوی تر از آقای روحانی است. 
باهنــر در ادامــه با اشــاره به ضعف هــا و قوت های 
روحانــی گفــت: وی از لحاظ تجربــی پارامترهایی 
بــرای موفقیــت دارد و پارامتر مثبت این اســت که 
معموال رؤسای جمهور ما بعد از انتخابات دو دوره ای 
بوده اند اما پارامتر لرزان ایشــان این اســت که بعد از 
انقالب کمتر رئیس جمهوری بود که آرایش کمتر از 

51 درصد باشد.
وی تأکید کرد: آقای روحانی در زمینه عملکرد خود 
ریزش هــا و رویش هایی داشــته و همیــن موضوع 

می تواند به وی آسیب بزند. 
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین ادامه داد: هر چند 
سال 92 کمتر از 10 درصد از آرای روحانی متعلق به 
اصولگرایان بود ولی قطعا اکثر آرای ایشان متعلق به 
اصالح طلبان اســت و به همین دلیل ایشان مدیون 

آنها هستند. 
باهنر در پاســخ به سوالی پیرامون رشد اقتصادی در 
دولت روحانی تصریح کرد: رشــد اقتصادی مستمر 

نیست و خیلی از ظرفیت ها 

تسنیم نوشت: دلیل ورود جدی تر مراجع تقلید به انتخابات ۹۶ چیست؟
در حالی قاعده و روال رفتار انتخاباتی مراجع تقلید ورود در سطح کالن و دعوت مردم به حضور در انتخابات بوده است که استثنایی شدن 

رفتار انتخاباتی مراجع در رقابت 96 حکایت دارد.

 پارس نیوز نوشت: روحانی تصمیم خود را گرفته است؟
آن ها بر ضعف های روحانی اذعان دارند و عملکرد وی در عرصه اقتصادی را ناکارآمد می دانند و حتی برخی از آ نها به شکست برجام هم 

اعتراف کرده اند، به همین دلیل است که هنوز همه اصالح طلبان موضع حمایت همه جانبه از روحانی را در دستور کار قرار نداده اند و 
تجربه سه سال گذشته نیز برای آنها مطلوب نبوده است.

 عصرایران نوشت: چرا اصولگرایان برای آیت الله مصباح کارت دعوت نفرستادند؟
در کنار سکوت مصباح یزدی، اصول گرایان هم آرام از کنار او عبور می کنند. به عبارت دیگر او هیچ کارت دعوتی از سوی اصول گرایان 

دریافت نکرده است.

 نامه نیوز نوشت: کاندیداتوری ابراهیم رییسی جدی تر از قبل شد
عقربه ها به نفع نامزدی سید ابراهیم رییسی حرکت می کنند. این یک خبر نامناسب است برای محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی و هر 

آنکس که می خواسته با تابلوی اصولگرایی در انتخابات اردیبهشت ماه شرکت کند.

عکس روزسایت نگار

رونمایی از سامانه 
 ساماندهی طرح 
سهام عدالت

خبرنامه
سه شنبه 17 اســفند ماه 1395

موسوی و کروبی طرحی برای فتنه نداشتند
مطهری: اکثر موارد فصل 3 قانون اساسی درمورد حقوق ملت مغفول مانده است

نائب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: فصل سوم قانون اساسی در مورد 
حقوق ملت اســت که متاسفانه در اکثر موارد مغفول مانده است علی مطهری 
عصر روز دوشــنبه در مراسم سخنرانی خود با عنوان » قانون اساسی از متن تا 
عمل« که در دانشگاه اصفهان برگزار شد اظهار کرد: فصل سوم قانون اساسی 
در مورد حقوق ملت است که متاسفانه در اکثر موارد مغفول مانده است. برخی 
از رئوس این فصل عبارتند از منــع تفتیش عقاید، منع آزادی اجتماعات، منع 
دســتگیری افراد بدون حکم قضایی، اصل برائت، منع شــکنجه، منع هتک 
حرمت و حیثیت است که در واقع حقوق مردم در قانون اساسی دیده شده است. 
وی افزود:  اما اینکه چقدر قانون اساسی ما رعایت می شود جای بحث دارد؛ چرا 
که ما دچار آسیب هایی در این زمینه هستیم. بیشتر اصول قانون اساسی رعایت 
می شود، اما اگر حتی یک اصل هم رعایت نشود تخلف صورت گرفته است. 

نائب رئیس مجلس شورای اسالمی افزود:  برای مثال کار اصلی شورای عالی 
انقالب فرهنگی سیاســتگذاری اســت نه قانونگذاری. شورای عالی انقالب 
فرهنگــی در مواردی قانونگذاری می کند و حتی شــورای نگهبان قوانین این 

شورا را در مواردی تائید می کند که این رویه باید اصالح شود. 
وی افــزود:  همچنین شــورای عالی فضای مجازی هــم گاهی قانونگذاری 
می کند و مجلس هم در مواردی هم حق ندارد بر خالف نظر شــورا نظر دهد. 
همه باید بدانند که در قانون اساســی حق قانونگذاری  به مجلس داده شــده 

است نه به نهاد دیگری. 

شورای عالی امنیت ملی حق ندارد بدون حکم قضایی کسی را 
در حصر نگه دارد

مطهری تاکید کرد:  گاهی شورای عالی امنیت ملی در کار قوه قضاییه دخالت 
می کند و کار مجلــس را محدود می کند؛ برای مثال در موضوع حصر خانگی 
رهبران اعتراضات سال 88 استدالل می کنند که مصوبه شورای عالی امنیت 
ملی در موضوع حصر مطرح اســت. البته شــورای عالی امنیت ملی در مواقع 
خاص بحران که کشور را آشوب فراگرفته است این حق را دارد که رهبران یک 
اعتراض یا آشــوب را برای مدت زمان کوتاهی از بدنه اعتراضات جدا کند، اما 
در ادامــه دیگر حق ندارد بدون حکم مقــام قضایی رهبران اعتراضات را برای 
سالهای زیادی در حصر نگه دارد؛ بنابراین شورای عالی امنیت ملی گاهی جای 
قوه قضاییه را می گیرد چون به غیر از قوه قضاییه کسی حق ندارد مجازات تعیین 
کند.  وی افزود:  در جلســه ای که با یکی از مقامات قضایی داشــتیم موضوع 
حصر خانگی رهبران اعتراضات ســال 88 را مطرح کردم که این مقام قضایی 
به من گفت  رهبران اعتراضات ســال 88 که مجازات نشده اند چرا که در یک 
خانه هســتند. من در جواب گفتم اگر این گونه است خود شما بیایید 10 روز در 
یک خانه که تمام اتاق هایش شــنود کار گذاشته شده محبوس شوید و ببینید 
که چه طعمی دارد. آن وقت می گویید که این رهبران که شش سال در حبس 

هستند هنوز مجازات نشده اند.

ورود قوه قضاییه به جایی که قانون وجود دارد، مخل است
 این نماینده اصولگرای مجلس گفت: اما آسیب سومی که گاهی مخل قانون 

اساسی است ورود قوه قضاییه به مواردی است که در آن جا قانون وجود دارد. 
بــرای مثال هیأت نظارت بــر مطبوعات درباره تخلف یک روزنامه جلســه ای 
گذاشته است و نتیجه این می شود که تذکری به یک نشریه داده شود اما بعد از 
آن جلسه می فهمیم که آن نشریه یا روزنامه توقیف شده است؛ چرا که دادستان 
تشخیص داده است آن روزنامه باید توقیف شود. پس در این صورت کار هیأت 

نظارت بر مطبوعات کامال فرمالیته می شود.  
مطهری افزود:   مثال سخنرانی بنده که قرار بود درباره واقعه کربال در روز اربعین 
انجام شــود احتیاج به مجوز هم نداشــت، اما یک دفعه دادستان به این ماجرا 
وارد شــد و گفت که من احتمال وقوع جــرم می دهم . این نقض صریح قانون 
است؛ چرا که وقتی هنوز جرمی واقع نشده چگونه احتمال وقوع آن را می دهند؟
مطهری خاطر نشــان کرد: گاهی عــده ای حفظ نظام را بهانــه می کنند و به 
بهانه حفظ نظام قانون را زیرپا می گذارند. ما برای رســیدن به یک امر مقدس 
نمی توانیم از یک وســیله نامقدس استفاده کنیم. البته حفظ نظام چیز واجبی 
اســت، اما برای حفظ آن نمی توانیم از یک وســیله نامقدس استفاده و قانون 

اساسی را نقض کنیم. 

هیچ مصوبه ای برای ممنوع التصویری در شورای عالی امنیت 
ملی وجود ندارد

وی در پاسخ به سوال دانشجویی که از او پرسید ظاهرا شما روز گذشته نامه ای 
به رئیس مجلس خبرگان نوشته اید گفت:  بله من به آقای جنتی رئیس مجلس 
خبرگان نامه نوشتم و موضوع رفع حصر خانگی رهبران اعتراض خانگی سال 
88 را مطــرح کردم و گفتم که این موضوع در دســتور کار مجلس خبرگان در 
نشســت بعدی قرار دهند و حتی اگر الزم است با رهبری مشورت کنند و راهی 

برای حل این موضوع پیدا کنند. 

وی افــزود:  درباره ممنــوع التصویری رئیس جمهور دولــت اصالحات هیچ 
مستندی وجود ندارد که این کار قانونی باشد و دادستان تهران هم هیچ مستندی 

ارائه نکرده است؛ بنابراین این ممنوع التصویری غیر قانونی است. 
مطهری خاطر نشــان کرد: شــورای عالی امنیت ملی نمی تواند مردم را بدون 
اجازه دفاع از خود بازداشت یا در حصر کند و همانطور که گفتم در بحث مصوبه 
ممنوع التصویری هیچ مصوبه ای وجود ندارد و مصوبه شــورای عالی امنیت 

ملی هم در خصوص ممنوع التصویری خاتمی وجود ندارد.

مجلس خبرگان وظایف خود را به درستی انجام نمی دهد
نائب رئیس مجلس شــورای اسالمی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که 
از او پرسید آیا مجلس خبرگان وظایف خود را به درستی انجام می دهد یا خیر؟ 
گفت: خیر اعتقاد دارم مجلس خبرگان رهبری هم اکنون وظایف خود را کامل 
انجام نمی دهد چرا که در قانون اساسی به صراحت آمده که مجلس خبرگان باید 
نظارت مستمر بر رهبر داشته باشد اما عده ای این فکر را می کنند که اگر کلمه 
نظارت را در خصوص رهبری به کار ببرند توهین به والیت فقیه شده است؛ در 
صورتی که این گونه نیســت. برخی افراد در مجلس خبرگان حرف های زیادی 
دارند، ولی نمی گویند چون سرنوشــت آنانی را که انتقاد کرده اند دیده اند. البته 
ایــن را باید بگویم که نظر مقام معظم رهبری این نیســت. ایشــان به صراحت 
گفته اند که کســی ممکن اســت برخالف رهبری حرف بزند اما باید آزاد باشد. 
منتهی کســانی را سراغ داریم که کاســه داغ تر از آش هستند و می خواهند از 

والیت فقیه بت بسازند. 

اگر قرار بر عذرخواهی باشد، نظام هم باید عذرخواهی کند
وی در پاسخ به دانشجویی که از او پرسید نظر شما در مورد والیت فقیه چیست؟ 
گفت:  نظر بنده در مورد والیت فقیه والیت اسالم است نه والیت یک فرد. ولی 
فقیه نمی تواند هر کاری دوست داشت بکند. نظر خود مقام معظم رهبری هم 
همین اســت. حکم حکومتی در جایی می تواند ولی فقیه صادر کند که در آنجا 
قانون وجود نداشــته باشد و به بن بست رسیده باشــیم؛ بنابراین اگر ولی فقیه 
مطابــق میل خودش کاری کند همانطور که امام )ره( فرمودند خود به خود از 

والیت ساقط است. 
نائب رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که شما چه کسی را 
در اعتراضات سال 88 مقصر می دانید؟ گفت:  هر کس اشتباهی  کرده باشد 
باید به اشتباه خود اعتراف کند. اعتقاد دارم که موسوی و کروبی خطا کردند اما 
آن ها تنها خطاکار نبودند. این که موسوی و کروبی را منتسب به آمریکا و اسرائیل 
و فالن جا بکنیم کار صحیحی نیســت؛ چراکه اصال آن ها منتســب به جایی 
نبودند؛ فقط نباید اعتراضات را ادامه می دادند؛ بنابراین موسوی و کروبی طرحی 
برای فتنه نداشــتند و این چیزهایی بود که خودمان بافتیم و به آن ها نســبت 
دادیم. حتی یک عده ای 25 خرداد 88 به نفع نظام بیرون آمدند و شعار دادند. 
قضیه این است که موسوی و کروبی نمی خواستند رئیس جمهوری احمدی نژاد 
که خســارات زیادی به کشــور زده بود ادامه پیدا کند؛ بنابراین اگر قرارا ســت 
عذرخواهی صورت بگیرد هم نظام باید عذرخواهی کند و هم سران معترضان. 
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رصدخانه

ده فرمان؟!
فرمان جدید ضدمهاجرتی آمریکا به امضای ترامپ رسید

بعد از جنجال های متعددی که فرمان قبلی ضدمهاجرتی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا بر پا کرد و در نهایت به تعلیق فرمان مذکور از ســوی 
دســتگاه قضایی آمریکا انجامید، وی شــب گذشــته با امضای فرمانی 
جدیــد، بر اصرار به دیدگاه های خود در امور مهاجرتی تأکید نمود. در این 
راستا، رئیس جمهور آمریکا دوشنبه شب فرمان اجرایی جدیدی در زمینه 
مهاجــرت امضا کرد که طی آن اتباع 6 کشــور از جمله ایران را از ورود به 
خاک آمریکا منع می کند. فرمان پیشین ورود اتباع عراق، ایران، سوریه، 
لیبی، یمن، ســومالی و ســودان را ممنوع اعالم کرده بود، اما در فرمان 

جدید نام عراق از فهرست حذف شده است. 
فرمان اجرایی ترامپ اتباع 6 کشور ایران، سودان، سومالی، لیبی، یمن و 
ســوریه را برای 90 روز از ورود به خاک آمریکا منع می کند. ترامپ تصریح 
کرده مقام های آمریکایی می توانند برای هر یک از اتباع شــش کشور یاد 
شــده، بر حسب بررسی های مورد به مورد، معافیت صادر کنند. منع ورود 
اتباع شش کشور این موارد را شامل خواهد شد: افرادی که در زمان اجرای 
ایــن فرمان، خارج از خاک ایاالت متحده آمریکا هســتند؛ افرادی که تا 
ساعت 5 بعدالظهر روز 27 ژانویه ســال 2017، روادید معتبر نداشته اند؛ 

در زمان اجرایی شدن این قانون، روادید معتبر ندارد. 
در عین حال، آن دســته از اتباع شش کشور که هر از شرایط زیر را داشته 
باشند از ممنوعیت های فرمان جدید معاف شده اند: تمامی ساکنان دائمی 
قانونی ایاالت متحده آمریکا؛ هر یک از اتباع کشورهای خارجی که در روز 
اجرایی شــدن این فرمان یا بعد از آن، برای ورود به آمریکا پذیرفته شــوند 
یــا دارنده فرم parole )مجــوز ورود یکبار به آمریکا برای مقاصد خاص( 
باشند؛ هر یک از اتباع کشورهای خارجی دارنده هر سندی غیر از ویزا که 
به وی اجازه سفر به آمریکا و تالش برای ورود یا پذیرش به آمریکا می دهد 
و در روز اجرا شــدن این فرمان یا هر تاریخ دیگر بعد از آن معتبر باشد؛ هر 
یک از اتباع دو گانه کشورهای هدف که در حال سفر با گذرنامه کشورهایی 
باشند که در این فرمان هدف قرار ندارند؛ اتباع خارجی که در حال سفر با 
 2-C ویزای دیپلماتیک یــا ویزای از نوع دیپلماتیک، ویزای ناتو، ویزای

برای سفر به سازمان ملل، یا ویزاهای G  ,3-G ،2-G ،1-G-4  باشند؛ 
هر یک از اتباع کشــرهای خارجی که به آنها پناهندگی اعطا شده است؛ 
هر یک از پناهندگانی که برای ورود به آمریکا پذیرفته شده اند یا هر فردی 

که به آنها فرم parole پیشرفته اعطا شده است.
درباره مهمترین تفاوت هــای این فرمان جدید ترامپ با فرمان قبلی وی 
باید گفت که در فرمان قبلی هفت کشور ایران، عراق، سومالی، سودان، 
ســوریه، یمن و لیبی هدف قرار گرفته بودند. در فهرســت جدید نام عراق 
حذف شــده اســت. افزون بر این، فرمان قبلی،تنها اتبــاع دارای روادید 
دیپلماتیک از کشورهای هدف را معاف می کرد؛ در حالی که فرمان جدید 
تمامی افراد دارای روادید معتبر را معاف کرده و از ســفر مســافرانی که در 
زمان اجرایی شــدن عازم آمریکا هستند جلوگیری نمی کند. فرمان جدید 
همچنین دارندگان کارت ســبز )گرین کارت( را از محدودیت ها مستثنی 

می کند در حالی که این دســته از اتباع کشــورهای هدف در فرمان قبلی 
وضع نامعلومی داشتند.

از جمله دیگر تفاوت های این است که در فرمان قبلی به مقام های مسئول 
آمریکایی دســتور بررســی مورد به مورد موارد خاص برای ورود به آمریکا 
داده شــده بود و اقلیت های مذهبی که در کشــور خودشان اصطالحًا با 
محدودیت هایی مواجه بودند در اولویت قرار گرفته شده بودند. در فرمان 
جدید، اولویت دهی به اقلیت های مذهبی حذف شده است. فرمان قبلی 
خواســتار منع ورود پناه جویان به خاک آمریکا بود، در حالی که در فرمان 
جدید آن دسته از پناه جویانی که قباًل گزینش شده اند می توانند وارد خاک 
آمریکا شــوند. فرمان قبلی ورود پناه جویان ســوری را برای مدت نامعلوم 
ممنوع کرده بود، فرمان جدید پناه جویان سوری را به طور خاص از سایرین 
جدا نکرده اســت. در نهایت، در حالی کــه فرمان قبلی بالفاصله اجرایی 

شد، فرمان جدید قرار است از روز 16 مارس )26 اسفندماه( اجرایی شود.
در واکنش به این فرمان جدید، وب سایت »پولیتیکو« می نویسد شماری از 
مقام های جمهوری خواه که انتقاداتی را در مورد فرمان اولیه دونالد ترامپ 
مطرح کرده بودنــد، از فرمان جدید حمایت کرده انــد. از جمله این افراد 
لیندسی گراهام است که می گوید فرمان جدید »هدف ما برای حفاظت از 
میهن مان را تأمین می کند«. به گفته سناتور گراهام، فرمان تازه می تواند 
در برابر چالش های احتمالی قضایی از خودش دفاع کند، زیرا تنظیم آن 
طوری انجام شــده که جلوی ایجاد تعبیــر مذهبی و تبعیض آمیز در مورد 
باورمنــدان یک دین خاص را می گیرد و به طور مشــخص بر افرادی که 
ممکن است از »دولت های مشکل برانگیز و نامناسب« بیایند متمرکز شده 
اســت. سناتور جمهوری خواه المار الکساندر نیز در حمایت از فرمان تازه 
گفته اســت »به نظر می رســد نگاه خردمندانه تری ست به مسئله بازبینی 
روند سوءپیشینه مسافران به خاک آمریکا، از کشورهایی که درگیر جنگ 
هســتند«. ســناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا نیز برای 
نمونه از خارج کردن عراق از فهرســت کشورها در فرمان جدید استقبال 

کرده است.
از سوی دیگر، همچنان شماری از سیاستمداران آمریکایی با آن مخالفت 
یا از آن انتقاد کرده انــد. دومکرات های کنگره آمریکا اعتراض خود را به 
فرمان جدید نشان داده و نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دمکرات در مجلس 
نمایندگان ایــاالت متحده نیز آن را »غیراخالقی« توصیف کرده اســت. 
پلوسی می گوید »شکل تازه ای که دولت ترامپ به فرمان مهاجرتی داده، 
در وجه غیراخالقی و غیرقانونی آن، در هدف خطرناکش یعنی جلوگیری 
از ورود مسلمان و پناهجویان، هیچ تغییری نداده است«. فرهانه کرا، مدیر 
اجرایی گروه عمده ای از وکالی مســلمان، گفته »کاماًل روشن است که 
این ]فرمان جدید[ منع ورود مســلمانان است«. چاک شومر، رهبر حزب 
دمکرات در ســنای آمریکا نیز گفته اســت این فرمان بــا وجود تغییرات 
»همچنان فرمان منع ورود اســت«. به گفته شــومر، فرمان تازه ترامپ، 

هنوز »فرمان اجرایی خطرناکی است که کشور ما را نا امن تر می کند«.

ادعاهای جدید آمریکا درباره برنامه موشکی ایران
فاکس نیوز شب گذشته به نقل از چند مقام ارشد آمریکایی مدعی شد ایران مجددًا اقدام به شلیک و آزمایش دو موشک بالیستیک کرده است. بر اساس این گزارش و ادعا، این دو موشک بالیستیک از جنوب شرق کشور و از پایگاه های 
موشــکی ســپاه پاســداران در روزهای شنبه و یکشنبه به سمت اهدافی در دریای عمان شلیک شده که آزمایش اول از اصابت به هدف باز مانده اما دومین موشک در روز یکشنبه با موفقیت توانسته هدف فرضی که یک شناور در دریای 
عمان بوده را منهدم ســازد. به شــکلی جالب توجه مقامات آمریکایی مدعی شــده اند که این آزمایش ها در همان روزی صورت گرفته که کره شــمالی چهار موشک بالیستیک را به سمت دریای ژاپن آزمایش و شلیک کرده است. فاکس 
نیوز عنوان کرده که این آزمایش ها بعد از مانور اخیر نظامی ایران در جنوب کشور و همچنین بعد از آزمایش موفقیت آمیز سامانه دفاع موشکی اس 300 انجام شده است.  در همین حال و عالوه بر این گزارش، رسانه های آمریکا طی 
روز گذشــته به شــکلی انبوه موضوع برخورد از نزدیک چند شــناور و ناوچه ایران با ناو اطالعاتی »اینونســیبل« آمریکا در تنگه هرمز را با مورد توجه قرار داده اند که در دو روز پنج شنبه و شنبه رخ داده است. گفته شده که در روز پنج شنبه 
ناوچه ایرانی به 140 متری ناو آمریکایی رســیده بوده اســت و در روز شــنبه نیز این برخورد در فاصله 550 متری صورت گرفته اســت. واشنگتن پست در تحلیلی از این اتفاقات به شکلی معنادار بیان کرده است که الگو و نشانه های قابل 

برداشت از آنها بیان می کند که واشنگتن و تهران می توانند انتظار برخوردهای نزدیکی در آینده داشته باشند.

عبور از مرز افغانستان

موصل، عراق

دادگاه متهم به حمله به پناهندگان؛ آلمان

 تظاهرات حامیان اردوغان 
در آلمان

  پاسخ مرکل 
به ادعاهای اردوغان

آنگال مرکل، صدراعظم آلمان دوشنبه خواستار خویشتنداری 
مقام هــای آلمانــی و ترکیــه ای شــد. رجب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه به شــدت از دست مقام های آلمانی که 
اجــازه نمی دهند او در شــهرهای آلمــان تجمعاتی در حمایت 
از رفرانــدوم آتی برگزار کند، خشــمگین اســت. بــا این حال 
سیاســتمداران آلمانی تأکید دارند این خشــم، دلیل موجهی 
برای »نازی« خطاب کردن آلمانی ها نیست. مرکل در سخنانی 
تاکید کــرد: »واقعًا نمی شــود خیلی جدی به چنین ســخنان 

گمراه کننده ای پاسخ داد«.

  تصمیم حسنی مبارک 
برای سفر به عربستان

رئیس جمهوری اســبق مصر مســئوالن عربستانی را خطاب 
قرار داده و از آن ها خواسته است تا انجام فریضه حج و سفر به 
عربستان را برای او تسهیل بخشند. براساس گزارش ها، حسنی 
مبارک، رئیس جمهوری اســبق مصر تماس هایی با مسئوالن 
عربســتانی برقرار کرده و در این تماس ها اعالم نموده اســت 
که تمایل دارد به عربســتان ســفر کند. ریاض نیز از این مساله 
استقبال کرده است و مســئوالن عربستانی تاکید کرده اند که 
تمامی تســهیالت را در هنگام اقامت وی در کشورشان فراهم 

می کنند..

  توقیف دارایی های ایران 
توسط دادگاهی در لوکزامبورگ

یک قاضی در لوکزامبورگ بی سر و صدا دستور مسدود کردن یک 
میلیارد و ششصد میلیون دالر از دارایی های متعلق به بانک مرکزی 
ایران را صادر کرد. این در حالی است که توافقنامه هسته ای ایران 
ممکن است مدخلی برای ادعاهای حقوقی در زمینه تروریسم باشد. 
در دو دهه گذشــته، قربانیان حمالت )تروریستی( بیش از پنجاه 
میلیارد دالر را در غالب احکام غیابی برضد ایران، بدست آوردند. این 
اقدام پس از آن صورت گرفت که کنگره آمریکا یک استثناء قانونی را 
در نظر گرفت که براساس آن هرچند افراد نمی توانند در دادگاه های 

آمریکایی علیه دولت های خارجی شکایت کنند.

  گروگان گیری اتباع 
کره شمالی و مالزی!

کره شمالی تصمیم گرفته است به مالزیایی هایی که در این کشور 
اقامت دارند، فعاًل به صورت موقت اجازه خروج ندهد. خبرگزاری 
کره شمالی امروز گزارش کرد که این کشور باید اطمینان حاصل 
کند امنیت شــهروندان کره شمالی و دیپلمات هایش در مالزی 
تأمین و حراست می شود. به همین سبب کره شمالی به سفارت 
مالزی در پیونگ یانگ اطالع داده است تا کسب اطمینان کافی 
از این موضوع به اتباع مالزی مقیم در کره شمالی اجازه خروج داده 
نخواهد شد. پیونگ یانگ تأکید کرده است که این ممنوعیت تا 

زمانی که مسائل موجود برطرف شود، باقی خواهد ماند.

بین الملل
سه شنبه 17 اســفند ماه 1395


