
نقد کردن چک هیاهو  برسر هیچ 
تحقیر سعودی 
ماموریت اسپر 

اصالح طلبان و 
تکرار بایگانی 

»عارف«

مرتبطین با »آمدنیوز« 
خود را به اطالعات 
سپاه معرفی کنند

یک موکب دار عراقی:

همه چیز من از امام حسین )ع( است
یک موکب دار عراقی گفت: همه چیز من از امام حس��ین )ع( اس��ت و من سعی می کنم هرکاری 

از دستم برمی آید برای زوارش انجام دهم.
وی در گفت وگو با خبرنگار اعزامی سیاس��ت روز به کربال خود را ابوزینب معرفی کرد و افزود: ما 
ساکن کربال نیستیم ولی دو باب خانه در اینجا دارم که در ایام محرم و صفر کامال در اختیار زوار 
ایرانی اس��ت و گاهی اوقات من و همس��رم ناچاریم در خانه همسایه ها و یا پشت وانت استراحت 
کنیم. وی در رابطه با هدفش از راه اندازی موکب برای زوار امام حسین )ع( اظهار داشت: در زمان 
حکومت صدام به دلیل مخالفت با حکومت تحت فش��ار زیادی بودم.در همان ایام همسر باردارم ، 
خواهر و مادر پیرم به خاطر من زندانی شدند و تحت فشارهای روحی شدیدی قرار گرفتند بطوری 

که فرزند من در زندان صدام متولد شد.
من نیز 3بار غیابی به اعدام و مصادره اموال منقول و غیر منقول محکوم ش��دم . در نهایت س��ال 
1358 از عراق فرار کردم. او که بعد از ترک کشورش راهی ایران شده است ادامه داد: من به دلیل 
عراقی بودنم جایی در ایران نداش��تم ولی به لطف امام حس��ین )ع( به مرور ش��رایطم خوب شد و 

حتی من در زمان جنگ به نفع ایران در مقابل صدام مبارزه کردم و جانباز شدم.
ابو زینب در باره با کارهای اقتصادیش در ایران گفت: فرصت های س��رمایه گذاری زیادی در دنیا 
برای من وجود داش��ته است ولی من به دلیل اینکه ایران ام القرای جهان اسالم است و معتقد به 

والیتم و حاضرم برای آن جان بدهم در چند نقطه ایران تاکنون سرمایه گذاری انجام داده ام.
وی بیان کرد: با تفرقه افکنی ابرقدرتها و عربهای مرتجع  8 سال بین ایران و عراق جنگ بود. بعد 
از سرنگونی  حکومت صدام دوستی و برادری بین مردم ایران و عراق برقرار شد و امروز عراق هتلی 

به وسعت یک کشور است که زوار بخصوص زوار ایراتی در خانه تمام عراقی ها جا دارند.
ابوزین��ب بیان کرد: تا وقتی مردم ایران و عراق با هم همبس��تگی دارند نه امریکا نه اس��رائیل نه 
عربهای مرتجع و نه هیچ ابرقدرتی نمی تواند بینش��ان تفرقه ایجاد کند و تبلیغات ش��وم آنها به 

خودشان برمی گردد.

اظهارات تأمل برانگیز رئیس جمهور ترکیه

 درخواست غیرمنطقی اردوغان
رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی عجیب س��عی کرد به اصطالح خود راه و رس��م کشورداری را به 
همتای ایرانی یاد بدهد. ایران و ترکیه همسایگانی هستند که روابط گسترده سیاسی و اقتصادی 
با یکدیگر دارند و مشترکات فرهنگی میان آنها نیز سبب تحکیم روابط تهران- آنکارا شده است.  
در این میان گاه اتفاق می افتد که سیاست های دو کشور در یک موضوع خاص با یکدیگر تفاوت 
دارد. برای مثال ترکیه در آغاز بحران سوریه جانب شورشیان این کشور را گرفت و حتی در دوره 

ای تبدیل به پایانه ای برای انتقال تسلیحات و تروریست های دیگر کشورها به سوریه شد.  
عالوه بر آن این یک امر طبیعی اس��ت که یک مقام رس��می و یا رسانه های دو کشور از سیاست 
ط��رف دیگر در موضوعی خاص انتقاد کرده و به آن خرده بگیرند که این امر یکی از نش��انه های 
دموکراسی و آزادی بیان است. یکی از مواردی که اخیرا در مورد آن برخی مقامات و رسانه های 
ایران��ی از ترکی��ه انتقاد کرده اند مربوط به عملیات چش��مه صلح و حمله ارتش ترکیه به ش��مال 

سوریه است.
اینکه آیا این حمله از لحاظ حقوق بین الملل و س��ایر قوانین بین المللی مش��روع اس��ت یا خیر، 

موضوع این بحث نیست بلکه هدف خاطرنشان کردن چند نکته به رئیس جمهور ترکیه است.
اردوغان در واکنش به انتقادهایی که در ایران از عملیات چشمه صلح انجام گرفته با حالتی طلب 
کارانه گفته اس��ت: برخی اظهارنظرها از جانب ایران در خصوص عملیات سوریه مرا ناراحت کرد. 
متاسفانه در روزهای اخیر صداهایی از ایران می شنویم که متفاوت است. البته این صداها خارج از 
دولت است و ما این موضوع را با جدیت دنبال می کنیم. الزم بود آقای روحانی این گونه اظهارات 
را س��اکت کند. رئیس جمهور ترکیه ادامه داد: ایران ۲۰ س��ال درگیر پرونده هسته ای بوده و در 
این دوران همه می دانند که موضع اردوغان چه بوده اس��ت. در واکنش به این اظهارات اردوغان 
باید گفت رس��انه ها در ایران از آزادی عمل برخوردار هس��تند و اینگونه نیس��ت که رس��انه ها و 
ش��خصیت ها تماما گوش به فرمان دولت و رئیس جمهور باش��ند و هر آنچه را که خواست دولت 

باشد را بازگو کنند.  مهر

سیاوش کاویانی
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وزیر دفاع آمریکا با پادشاه 
عربستان دیدار کرد 

در اطالعیه سایت »گرداب« 
اعالم شد
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سخنگوی قوه قضاییه:
برخی که تخلف کرده بودند باز هم 

ارز گرفته اند
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اختیارات رئیس جمهور و رفراندوم دو مقوله ای است 
ک��ه آقای روحانی در س��خنانش آنها را تکرار می کند 
حال آن که تنها دو س��ال از دوران ریاست جمهوری 

ایشان باقی است.
در باب مقوله رفراندوم بارها نوشته ایم و گفته ایم، درباره 
اختیارات نیز همینگونه است، اما با وجود همه منطق 
و اس��تداللی که در تحلیل سخنان آقای روحانی ارائه 
می شود، می بینیم که ایشان همچنان تکرار می کند. 
در مقوله اختیارات ریاس��ت جمهوری، قانون اساسی 
آن را تعیین کرده اس��ت و هر قوه نیز بر اساس همان 
اختیاراتی که قانون اساس��ی برای هر قوه و دستگاهی 

مشخص کرده باید انجام وظیفه کند.
بس��یار روشن و شفاف اس��ت و هیچ پیچ و خمی هم 

ندارد که سخت فهم و درک شود.
به همین خاطر اس��ت ک��ه با وجود صراح��ت قانون 
اساسی در زمینه اختیارات ریاست جمهوری، احساس 
می ش��ود که آقای روحانی با علم به آن، قصد و هدف 
دیگری دارد. قانون اساس��ی حد و اندازه هر یک از قوا 
را مشخص کرده اس��ت، مجلس وظیفه قانون گذاری 
و نظارت بر حس��ن اجرای قانون را بر عهده دارد، قوه 
قضاییه نیز که بر اس��اس قانون اساسی مستقل است 
و ریاس��ت آن را رهبری نظام تعیین می کند، شورای 
نگهب��ان نیز در قانون اساس��ی وظایفی ب��ر عهده آن 

گذاشته شده است.
پ��س چرا آقای روحانی مدام تکرار می کند که رئیس 

جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است؟
این که تصور ش��ود رئی��س جمهور با وجودی که یک 
حقوقدان اس��ت و س��ال ها در مجلس شورای اسالمی 
نماین��ده بوده از قانون اساس��ی آگاهی ندارد اش��تباه 
اس��ت، او به محت��وا و چارچوب های قانون اساس��ی 

اشراف و آگاهی کامل دارد.
اختیاراتی که رئیس جمهور بارها از آن سخن گفته و 
از کمبود آن گالیه کرده چیس��ت؟ چرا آقای روحانی 
درباره این موضوع روشن سخن نمی گوید تا همگان به 

ویژه افکار عمومی از این کمبودها آگاه شوند؟
آنگونه که در قانون اساس��ی درباره اختیارات ریاست 
جمهوری ذکر شده در اصل  یکصد و سیزدهم خالصه 
آم��ده اس��ت؛ »پس  از مق��ام  رهبری  رئی��س  جمهور 

عالیترین  مقام  رسمی  کشور
است  و مس��ئولیت  اجرای  قانون  اساسی  و ریاست  قوه  
مجریه  را جز در اموری  که  مستقیماً به  رهبری  مربوط 

می  شود، بر عهده  دارد.«
اصل  یکصد و بیس��ت و دوم: رئیس  جمهور در حدود 
اختیارات  و وظایفی  که  به  موجب قانون  اساس��ی  و یا 
قوانی��ن  عادی  ب��ه  عهده  دارد در براب��ر ملت  و رهبر و 

مجلس شورای  اسالمی  مسئول  است. 
رئیس جمهور عالوه بر این، مس��ئولیت های زیادی بر 
عه��ده دارد و از اختیارت کاف��ی و الزم نیز برخوردار 

است که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است.
رئیس جمه��ور نمی تواند از اختیارات��ی که برای قوه 
قضاییه در نظر گرفته ش��ده برخوردار باشد چرا که بر 
اس��اس قانون اساس��ی قوه قضاییه یک قوه مستقل با 

شرح وظایف و اختیارات خود است.
ریاس��ت جمهوری نمی تواند از اختیارات مجلس نیز 
برخوردار ش��ود، کارکرد هر قوه بر اساس آنچه که در 
قانون اساسی برای آنها در نظر گرفته شده تفاوت دارد 
و ه��ر یک در چارچوب ش��رح ظایف خ��ود باید عمل 
کنند. شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
نیروهای مسلح و برخی دیگر از نهادهای حاکمیتی با 
روشی که در قانون برای آنها در نظر گرفته شده اداره 
می شوند. نیروهای مسلح مستقیماً زیر نظر فرماندهی 
کل قوا قرار دارند که در قانون اساس��ی به صراحت به 

آن اشاره شده است.
بر اساس آنچه که در قانون اساسی برای دولت و رئیس 
جمهوری ش��رح وظایف، مسئولیت و اختیارات تعیین 
شده، رئیس جمهور مسئول اداره کشور است، ریاست 
جمه��وری پس از رهبری دومین ش��خصیت کش��ور 
محسوب می ش��ود و بر اس��اس قانون اساسی وظیفه 

اصلی او اداره کشور به نحو مطلوب و احسن است.
ایجاد یک ش��رایط اقتصادی مناسب و تأمین معیشت 
م��ردم، حراس��ت و حفاظت از فرهن��گ و ارزش های 
ایرانی و اسالمی و بسیاری مسئولیت های دیگر که در 
قانون اساسی دیده شده و البته بسیاری از آنها نه تنها 
در دوره ریاست جمهوری کنونی، بلکه در ادوار گذشته 

نیز مغفول واقع شده است.
آیا دولت کنونی تالش کرده اس��ت تا شرایط تحصیل 
فرزندان کشور بر اس��اس قانون اساسی رایگان باشد؟ 
آیا دولت کوش��یده است تا ش��رایط بهداشت و درمان 

مطلوب و رایگان را برای مردم فراهم کند؟
آیا دولت و دولت ها تالش کرده اند تا برای مردم جامعه، 
مسکن مناسب تهیه و در اختیار آنها قرار دهند؟ همه 
می دانند که بر اس��اس قانون اساس��ی وظیفه اجرای 
وظایف باال بر عهده ریاست جمهوری است، کسی هم 
در این مقوله ش��ک و تردیدی ندارد، اما آیا ریاس��ت 
جمهوری وظایفی که قانون اساسی بر عهده او گذاشته 

به طور کامل و کافی انجام داده است؟

از کمبود اختیارات تا 
رفراندوم 
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سرلشکر باقری:
تلفات سنگین و انهدام تجهیزات هزینه 
مقابله با ایران است
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سرمقاله
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سیاست روز تقابل نظر بانک مرکزی و وزارت صمت بر سر خودروسازی  را بررسی می کند؛

مراسم عظیم اربعین 
ظرفیتی برای حل 

مشکالت جهان اسالم

صدرالحسینی در گفت وگو با سیاست روزمطرح کرد: 
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