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اجازه اجرای محدود فرمان مهاجرتی ترامپ از سوی دادگاه استیناف

دادگاه نهم استیناف در سانفرانسیسکو با سه قاضی بهطور محدود
اجازه اجرایی ش��دن دستور مهاجرتی دونالد ترامپ رئیسجمهور
آمریکا ب��رای جلوگیری از ورود اتباع چند کش��ور از جمله ایران
را صادر کرد.این حکم بدان معنی اس��ت که دستور رئیسجمهور
آمریکا تنها میتواند درخصوص کسانی اجرا شود که دارای پیوند
خانوادگی با آمریکا نیستند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،یک دادگاه فدرال در
هاوایی ماه گذشته دستور ترامپ را معلق کرده بود که با اعتراض

من چهار سال آنجا امام
جماعت بودم .بودجه
فرهنگی نمیدادند و
بودجهای را که قرار بود
به امامان جماعت بدهند
را قطع کرد
زمان��ی رئیس ش��ورای فرهنگی و ام��ام جماعت
مسجد نهاد ریاس��ت جمهوری بود ،آن زمان برای
عباس امیری فر ،محمود احمدینژاد مردمیترین
رئیسجمهور و مش��ایی هم از مس��ئوالن دلسوز
بهحساب میآمد؛ اگر کسی به موعظههای سال 90
امیریفر گوش کند و آن را با صحبتهای امروزش
مقایسه کند قطعا از تعجب ،انگشت به دهان میماند
و با خود میگوید که چطور فردی که برای حمایت
از مش��ایی به برخی علما کنایه میزند ،امروز یک
تنه رئیس دولت نهم و دهم و اطرافیانش را به نقد
ال مدعی
میکشد؛ آن هم نه یک نقد ساده بلکه عم 
میشود روزی بر علیه آنها دست به افشاگری خواهد
زد .البته شاید بازداشت عباس امیری فر در سال 90
در این تغییر نگاه بیتاثیر نبوده و حکم عزلی که از
سوی بقایی دریافت میکند آتشش را بیشتر کرده ،اما
هرچه بود یا هرچه هست امروز عباس امیریفر دل
پُری از جریان احمدینژاد دارد و مسبب اصلی همه
این مشکالت را حمید بقایی معرفی میکند .در ادامه
بخشهایی از گفتگوی خبرآنالین را با او میخوانید.
این روزها تیم سه نفره احمدینژاد ،بقایی
و مش��ایی در قامت یک شبه اپوزیسیون رفتار
میکنند ،از آنجایی که شما زمانی با این افراد
مراوده داشتید و حتی از این تیم حمایت کامل
میکردید نظرتان امروز نسبت به این رفتارهای
احمدینژادچیست؟
آقای احمدینژاد علیرغم اینکه در دور اول و نیمه
دور دوم ریاس��تجمهوری خدمات زیادی داشت
م��ورد حمایت بود اما او متاس��فانه به جای اینکه
ت حمایتها را قدر بداند ،دنبالرو افرادی شد
موهب 
که نباید باشد.
منظورتان چه کسانی هستند؟
منظورم آقایان بقایی و مش��ایی است .آقای بقایی
در حد س��متهایی که به آنها واگذار شد نیز نبود
در حالی که میتوانس��ت از افراد خوش��نامتری در
مسیر خود استفاده کند.
منظور ش��ما از افراد خوشنام چه کسانی
هستند؟
منظورم افرادی مانند آقای الهام است ،اما متاسفانه
رفتار خود را با مشایی و بقایی تنظیم میکرد.
واکنش آنها به این صحبتها چه بود؟
من را عزل کردند .من در آن مقطع س��ه س��مت
داشتم .یعنی احمدینژاد دستور داده بود که من با
حفظ سمت رئیس شورای فرهنگی ،مشاور فرهنگی
شوم .با این وجود او بهمن سال  91من را عزل کرد
ک��ه در همان زمان من گفتم این عزل بزرگترین
س��ند افتخار من خواهد بود ک��ه همه بدانند من
با ش��ما همراه نبودم و م��ن را عزل کردید .همین
رفتارهایی که امروز دارند آن زمان هم داشتند ،البته
منظورم همکارهای آقای احمدینژاد است.
چه رفتارهایی؟
تندرویها ،برخوردهای چکشی و عزل و نصبها.
م��ن بارها ب��ه احمدینژاد و مش��ایی گفتم بقایی
دوستانتان را از شما دور میکند و این سمت برازنده

رس��می دولت روبهرو ش��د .دادگاهی در مریلند نیز
اعالم کرد که این دس��تور نمیتواند در مورد کسانی
که با آمریکا رابطه اصیل دارند اجرا شود.دولت سپس
خواستار تجدیدنظر در هر دو حکم شد که قرار است
ماه آینده بررس��ی شود.حکم دادگاه استیناف درباره
شهروندان ایران ،لیبی ،سوریه ،یمن ،سومالی و چاد قابل اجراست،
اما بر دو کش��ور دیگر مشمول دستور ترامپ ،یعنی کرهشمالی و
ونزوئال اثر نمیگذارد.منظور از این پیوندها این است که ،آن دسته

سیاسی
از شهروندان این شش کش��ور شامل ایران که دارای
پیوندی اصیل از جمله خانوادگی با فرد یا گروهی در
آمریکا باشند از دستور تازه ترامپ معاف هستند.
حکم جدید دادگاه اس��تیناف منعکسکننده تصمیم
م��اه ژوئن دیوان عالی آمریکاس��ت ک��ه در آن زمان،
اج��ازه اجرای محدود دس��تور قبلی ترام��پ را داده بود .آن حکم
میگفت که دس��تور دولت نمیتواند شامل حال کسانی شود که
دارای پیوندی اصیل با جامعه آمریکا هستند.

تخلفاتبقاییسیاسینیست

انتخابات نیز تحتتاثیر بقایی بوده است؟
آقای بقایی که صددرصد میدانس��ت ردصالحیت
میش��ود و از مدتها پیش ،پروندهاش در جریان
بود و حتی به خوبی میدانس��ت که اساسا شورای
نگهبان اج��ازه مطرح ش��دن او را نخواهد داد که
کار به بررس��ی صالحیت برسد .با این وجود کامال
مشخص بود که شورای نگهبان احمدینژاد را هم
ردصالحیت میکن��د و من در تمام مصاحبههایم
گفته بودم.

نیس��ت .آنها هم در ظاهر قبول میکردند ،اما در
باطن کار دیگری میکردند.
علیرغ��م خصلته��ای خوبی ک��ه احمدینژاد از
جمله مردمیبودن داش��ت و همیش��ه با مردم در
اجتماعات ظاهر میشد ،اما بقایی به ساختمان کوثر
زن��گ میزدند ،آسانس��ور را اختصاصی میکردند
و بعد مس��تقیم به اتاق میرفتند .صبحانه و ناهار
اختصاصی داشتند .من چهار سال آنجا امام جماعت
ب��ودم .بودجه فرهنگی نمیدادند و بودجهای را که
قرار بود به امامان جماعت بدهند را قطع کرد.
با این تعاریف شما ،این سه نفر چطور این
چنین به هم وصل شدند؟
من دالیلی دارم که امروز نمیتوانم آنها را بیان کنم
و باید زمان بگذرد تا فرصت مناسبی برای طرح آن
باشد .اما همانطور که قبال گفتم امروز هم معتقدم
بقایی ،احمدینژاد را به نابودی کامل میکش��اند و
تنها یک اسم از او باقی میماند.
من یک روز به احمدینژاد گفتم شما به چه دلیل
به این فرد س��مت میدهید دانش دارد که ندارد،
سواد باالیی دارد که ندارد ،به لحاظ صورت ظاهری
ه��م که ظاهر زیبایی ن��دارد (در فقه بحثی وجود
دارد که اگر دو عالم روحانی قرار است امام جماعت
شود اگر همه شرایط یکسان است ،میگویند آنکه
زیباروتر اس��ت کار را به عهده بگیرد یعنی ظاهری
تمیزتر ،آراستهتر ،عطرزده و مرتب باشد.
چرا قبال مش��ایی همه کاره بوده اس��ت و
امروز بقایی؟
همان حرفی که از ابتدا گفتم خود مشایی باعث شد
که همه کاره بقایی شود .در جلسهای یادم میآید
از بقایی نزد آقای احمدینژاد گله میکردم و به او
در مورد تبعات پیروی از تصمیمات بقایی را توضیح
م��یدادم و او نیز حرفه��ای من را پذیرفت که به
یکباره بقایی متوجه ش��د من در دفتر احمدینژاد
هس��تم ،بهس��رعت خود را به دفتر رئیسجمهور
رس��اند و به کل ،نظر احمدینژاد عوض ش��د و در
آن لحظه بود که فهمیدم احمدینژاد ،احمدینژاد
نیست ،بلکه بقایی است.
حلق��ه اولیه وصل این س��ه نفر کجا و چه
کسی بود؟
از ش��هرداری اینها با هم بودند یعنی اول مش��ایی
و احمدینژاد با هم بودند؛ بعد مش��ایی مس��یر را
برای نزدیکش��دن بقایی فراهم کرد؛ به طوری که
از راننده بودن تا معاون ریاس��تجمهوری او را باال

ی صددرصد
آقای بقای 
میدانست ردصالحیت
میشود و از مدتها
پیش ،پروندهاش در
جریان بود و حتی به
خوبی میدانست که
اساسا شورای نگهبان
اجازه مطرح شدن او را
نخواهد داد که کار به
بررسی صالحیت
برسد

من که امام جماع��ت آن بودم که در این رابطه به
احمدینژاد نامه نوشتم که مگر این مسجد بیرون از
نهاد بود که بدون هماهنگی با من برای آن هیئت
امنا تعیین کردید؟! بقایی بابت این نامه ناراحت شد
و گفت عزل میکنم و گفتم عزل کن برخی آمدند
و پادرمیانی کردند که شما نامه را پس بگیر و شما
هم به پستت برگرد ،من گفتم برای مقام نیامدهام.
همان روز مشایی به من زنگ زد که شما بیا نامهای
بنویس که من منظورم این نبود و ...که در پاسخ به
او گفتم این چه حرفی است که میزنید یعنی من
برای یک پستی بیایم برخالف نظرم رفتار کنم .شما
چرا این حرف را به زبان میآورید؟ مشایی گفت بیا
اس��تخاره کن ،گفتم باشد ،استخاره کردم و بسیار
بد آمد .بعدا متوجه ش��دم اینها تمام تصمیم خود
را در دولت و در س��طح کالن در محل ساختمان
س��فید از زمان ناهار تا بعد از آن اتخاذ میکنند و
نقش بیشتر را هم بقایی به گردن داشت .من آنجا
فهمیدم که هر شکایتی از بقایی به احمدینژاد فقط
دشمنیهای احمدینژاد را بیشتر میکند.
با صحبتهای ش��ما میتوان این نتیجه را
گرفت که تصمیم احمدینژاد برای ثبتنام در

روزنامه االخبار منتشر کرد

نامه محرمانه منتسب به الجبیر به بن سلمان علیه ایران

ایس��نا /یک روزنام��ه لبنانی نام��های محرمانه از
س��وی عادل الجبیر به محمد بن سلمان منتشر
کرده اس��ت که در این نامه تالش عربستان برای
عادیس��ازی روابط با اس��رائیل به منظور مقابله
با ایران مورد اش��اره قرار گرفته اس��ت .به نقل از
االخبار ،این نامه محرمانه به شرح زیر است:
محمدبن سلمان ،ولیعهد عربستان الزم است به
ش��ما درباره طرح ایجاد روابط میان عربس��تان و
اس��رائیل بر اساس توافق استراتژیک با آمریکا که
با وزیر خارجه آمریکا است صحبت کنم.
عربس��تان در توافق استراتژیک مشترک با دونالد
ترامپ رییسجمهور آمریکا متعهد شد که هر نوع
تالش آمریکایی ـ سعودی کلید موفقیت است زیرا
در دو جهان عربی و اس�لامی ،عربستان بهترین
کشور برای حل مشکالت است و مسئله فلسطین
به هیچ وجه قابل حل ش��دن نیس��ت مگر اینکه
عربس��تان از آن حمایت کند ،زیرا عربستان قبله
مسلمانان است.در این نامه ادعا شده است :ایجاد

روابط نزدیک میان عربس��تان و اسرائیل متضمن
خطرپذیری از س��وی عربس��تان علیه ملتهای
اسالمی است و عربستان وارد این رابطه نمیشود
مگر اینکه احس��اس کند دشمنی آمریکا با ایران
صادقانه است ،ایرانی که با حمایت از تروریستها
و دخال��ت در امور دیگران بیثباتی ایجاد میکند
و تمام کشورهای اس�لامی در کنفرانس سازمان
همکاری اسالمی که در استانبول برگزار شد این
دخالتهای ایران را محکوم کردند.
در ادامه این نامه ضمن تاکید بر قدرت هس��تهای
اس��رائیل و ت��وان نظامی آن آمده اس��ت :در ابتدا
عادی سازی روابط عربستان با اسرائیل مورد قبول
جهان عرب نخواهد بود اما با توجه به توان و قدرت
اس��رائیل و وج��ود توان اقتصادی در کش��ورهای
عربی خاورمیانه شکوفا خواهد شد و صلح و ثبات
به وجود خواهد آمد .درگیری میان فلس��طین و
اسرائیل طوالنیترین درگیری در خاورمیانه است و
باعث شده است که اطراف تاثیرگذار در منطقه به

خطر اصلی منطقه یعنی ایران تمرکز نکنند.
در این نامه آمده است که حل این درگیری باعث
میشود همکاریهای امنیتی ،تجاری و مقابله با
ایران بیشتر شود و عربستان و اسرائیل باید بر سر
مسائل زیر به توافق برسند:
1ـ مقابله با هرگونه فعالیتهایی که به سیاستهای
ایران در منطقه خدمت میکند.
2ـ افزایش تحریمهای آمریکایی و بینالمللی در
رابطه با موشکهای بالستیک علیه ایران.
3ـ افزایش تحریمهای مربوط به حمایت ایران از
تروریسمجهانی.
4ـ بازنگری در توافق هستهای ایران.
5ـ جلوگیری از رسیدن ایران به درآمدهای بلوکه
شده و ایجاد فشار بر نظام ایران از این طریق.
6ـ هم��کاری اطالعات��ی فش��رده در مب��ارزه
ب��ا جنایته��ای س��ازماندهی ش��ده و قاچ��اق
موادمخدر که از س��وی ایران و حزباهلل حمایت
میشود.

مخالفت موگرینی با درخواست آمریکا برای افزایش فشار بر ایران

فدریکا موگرینی ،مس��ئول سیاس��ت خارجی
اتحادیه اروپا درخواس��تهای واش��نگتن برای
افزایش فشارها بر ایران را رد کرد.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه وال استریت
ژورنال ،موگرین��ی با بیان اینکه برنامهای برای
م جدید ایران وجود ن��دارد ،گفت :ما نه
تحری�� 
ام��روز و نه هفته گذش��ته درب��اره تحریمهای

بیشتر از طرف اتحادیه اروپا علیه ایران صحبت
نکردیم.
دولت آمریکا که پس از بازبینی سیاس��تهای
خود در قب��ال ایران رویکردی خصمانهتر علیه
تهران اتخاذ کرده اس��ت ،در هفتههای اخیر از
کشورهای اروپایی خواس��ته تا با واشنگتن در
اعمال هزینه بر برنامه موشکی بالستیک ایران

و آنچه واشنگتن دامن زدن تهران به اختالفات
در منطقه میخواند ،همراهی کنند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین
از س��عد الحریری ،نخستوزیر مستعفی لبنان
خواست تا هر چه سریعتر به کشورش بازگردد
و به عربس��تان درباره دخال��ت در امور داخلی
بیروت هشدار داد.

توافق روسیه و عربستان بر سر اس400-

دیمیتری شوگایف ،رئیس سرویس فدرال همکاری تکنیکی و نظامی روسیه اعالم کرد :روسیه
و عربستان قراردادهایی را در زمینه دفاع هوایی و سایر مسائل به امضا رساندند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری تاس ،بخش رسانهای سرویس فدرال همکاری تکنیکی
و نظامی روسیه نیز اعالم کرده که مسکو و ریاض به توافقاتی درباره تامین سیستمهای دفاع
موشکی اس  ۴۰۰-دست یافتهاند.

چهره روز

عباس امیریفر:

آورد .م��ن یک موضوع دیگ��ر را بگویم و آن اینکه
حتی مش��ایی هم روی حرف بقایی حرف نمیزد.
موقعی که من عزل شدم میخواستم مصاحبهای
انج��ام بده��م و هم��ه موضوعات را مط��رح کنم.
اختالف من با بقایی از آن زمانی ش��دت گرفت که
بقایی ب��دون هماهنگی با من ،هیئت امنایی برای
مسجد السلمان تعیین کرده بود بدون هماهنگی
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تقابل��ی که ام��روز انج��ام میدهند یعنی
صحب��ت علی��ه ارکان نظ��ام میکنن��د آن هم
بهگون��های ک��ه گوی��ا میخواهن��د مس��تقیم
بگوین��د علی��ه م��ا وارد عم��ل ش��وید ،به چه
عل��ت اس��ت؟ آی��ا میخواهد قهرمان س��ازی
کنند؟
نه ،بهدنبال تشنج و فرار رو به جلو هستند.
یعن��ی پرونده قضایی بقایی به محکومیت
منجر میشود؟
با توج��ه به اطالعاتی ک��ه دارم و از آنجایی که به
مس��ائل قضایی آش��نا هستم ،ش��ک نکنید که او
محکوم خواهد ش��د و خودش ه��م چون میداند
محک��وم میش��ود فرار روب��ه جلو را کلی��د زده و
میخواهد فضا را متشنج کند.
با توجه به تخلفات امروز و پروندههایی که
در مورد احمدینژاد مطرح است گفته میشود
مسائل اقتصادی را در برمیگیرد و از همینرو
احمدینژاد تالش میکند موضوع را سیاس��ی
جلوه دهد ،آیا به نظر شما اینطور است؟
قطعا که سیاسی نیس��ت ،اما غیرمالی است .برای
نظام ما الحمداهلل آبروی افراد مهم است.
آفتاب یزد :چنانچه توضیحاتی در چارچوب
قان��ون در خص��وص ای��ن گ��زارش ک��ه از
خبرگزاری خبر آنالین برداشته شده برسد به
چاپ خواهد رسید.

شماره5041

صادقی:

انتشار اسامی فراکسیون امید را
مناسبنمیدانم

محمود صادقی ،عضو فراکس��یون امید مجلس
ش��ورای اس�لامی در س��خنانی با بی��ان اینکه
«تا جایی که در جریان هستم هنوز جمعبندی
نهایی برای انتشار اسامی اعضای فراکسیون امید
انجام نشده اس��ت» گفت :دیدگاهی بر این نظر
است که اس��امی منتشر شود البته بنده شخصا
با این کار خیلی موافق نیستم و نمیدانم که آیا
تصمیمی گرفته شده یا نه .اما اگر چنین تصمیمی
گرفته شده باشد به عنوان عضو فراکسیون امید
به آن احت��رام میگذارم.نماینده مردم تهران در
مجلس درباره اینکه چرا معتقد است نباید اسامی
اعضای فراکسیون امید منتشر شود ،اظهارکرد:
انتشار اسامی چه فایدهای دارد؟ در واقع راهی که
بتوانیم تشخیص دهیم فردی تبعیت نکرده وجود
ندارد ،زیرا رأی افراد در مجلس محرمانه است و
اگر بخواهیم آن را شفاف کنیم به این معناست
ک��ه در رأی محرمان��ه اف��راد کن��کاش کرده و
محرمانه بودن را رعایت نکردهایم.
وی همچنین بیان کرد :از جهت دیگر ،به هر حال
مقدمات تعیین لیست امید در مجلس هم از ابتدا
مشخص بود ،در مرحله دوم راهبرد اصالحطلبان
و شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان بر این
نبود که اصالحطلبان  ۱۰۰درصد در لیست قرار
گیرن��د ،در واقع از همان ابتدا راهبرد این بود که
اصولگرایان میانه هم در لیس��ت جایی داش��ته
باشند.به گزارش ایسنا ،این عضو فراکسیون امید
مجلس با تاکید بر اینکه «در این مقطع انتش��ار
اس��امی اعضای فراکسیون را کار خیلی مناسب
نمیدانم» گف��ت :نگرانی از این اس��ت که افراد
عهدش��کنی نکرده و ش��فاف عمل کنند ،لذا از
طریق روشهای دیگری میتوان عمل کرد و به
هدف رسید ،زیرا روش فعلی میتواند باعث تنش،
اختالف و تفرقه شود
و پیامدهای منفی
آن از پیامده��ای
مثبتش بیشتر است.

در حاشیه
تماسهای تهدیدآمیز در بیروت

باخبر ش�دیم ی�ک منب�ع عالیرتب�ه در
س�فارت عربستان در بیروت اعالم کرد که
این س�فارت اخیرا س�ه تماس تهدیدآمیز
از س�وی گروهی موس�وم ب�ه «نقابداران»
ب�رای ربودن  ۱۵عربس�تانی دریافت کرده
است .به گزارش ایس�نا ،به نوشته روزنامه
فرامنطقهای «الش�رق االوسط» این منبع
همچنین اعالم کرد که س�فارت عربستان
در بی�روت ب�ا طرفهای رس�می لبنان در
راس�تای تحقی�ق درباره ای�ن تهدیدات و
حمایت از امنیت ش�هروندان عربس�تانی
تماسهایی برقرار کرده است.

شاهزادگان سعودی همچنان در حصر

ش�نیدیم۱۰روز از بازداشت ش�اهزادگان و
وزرای س�ابق و کنونی عربستان میگذرد،
اما این بازداشتش�دگان بهصورت رسمی
در مقابل دستگاه قضایی حاضر نشدهاند تا
به اظهارات آنها گوش س�پرده شود و هیچ
نش�انهای دال بر احتمال آزادی آنها وجود
ندارد .به گزارش ایس�نا ،به نقل از روزنامه
مستقل رأی الیوم ،مقامات عربستانی اعالم
کرده بودند که بازداشت این افراد به دلیل
فساد مالی و اختالس صورت گرفته و قرار
بود بازداشتش�دگان در مقابل دادستانی
کل حاضر ش�وند و وکالیی داش�ته باشند،
اما هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاده است.

سریال آزارهای جنسی بوش پدر

باخب�ر ش�دیم ی�ک زن دیگر نی�ز به جمع
زنانی که در یک م�اه اخیر جورج بوش پدر،
رئیسجمهوریاسبقآمریکارابهآزارجنسی
خود متهم کرده بودند ،پیوست .وی پنجمین
زنی اس�ت که این اته�ام را متوجه بوش پدر
میکند .به گزارش ایلنا ،به نقل از اسکای نیوز
عربی ،بر این اس�اس« ،روزلین کوریگان» در
گفتگو با مجله تایم آمریکا ،گفت که در سال
 ۲۰۰۳زمانی که تنها ۱۶سال داشت ،به همراه
پ�در و م�ادرش در جمع افس�ران اطالعاتی
مرکزی در شمال ایالت هوستن آمریکا حضور
پیدا کرده بود .وی در ادامه گفت« :زمانی که
قصد داش�تیم عکس دستهجمعی بگیریم،
ب�وش پ�در ک�ه در آن جمع حضور داش�ت
دستش را روی پشت او گذاشته بود».

