
ورود  ممنـوع!
دونالد ترامپ فرمان ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور به آمریکا را امضا کرد

 فاجعۀ پالسکو؛  
عکس »اسکن« جامعه  ایران

 زندگی اشرافی، آقازاده های خالفکار 
تحویل جامعه می دهد

حجت االســام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها در مراســم افتتاحیه 
پانزدهمین اردوی آموزشی تشکیاتی جهاد اکبر اتحادیه انجمن های اسامی دانشجویان مستقل در مشهد 
مقدس، دلبستگی به نسخه های نظام جهانی سلطه را از ویژگی های جریان داخلی نظام سلطه خواند و گفت: 
این نسخه ها پیچیده می شود و ترجمه می شود و برخی می خواهند در داخل، این ها را به عنوان نسخه های 
حیات بخش  معرفی کنند.  نســخه هایی که سازمان های بین المللی برای گسترش سلطه نظام استکباری 
پیچیده اند و یک ورق زیبای علمی روی آن کشیده اند و تحویل ملت ها داده اند و جهان را تقسیم کرده اند. 
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محمدرضا جایی پور اســتاد جامعه شناسی 
دانشــگاه تهران در تحلیلی جامعه شــناختی 
از فاجعه پاسکو نوشــت: سال هاست گفته 
می شود جامعه ایران در معرض ریسک و خطر 
اســت و »زندگی در ایران زندگی در آغوش 
خطر« است. جامعه ای که همیشه در معرض 

صفحه 3زلزله و سیل بوده است و  ...

رییــس جمهوری با هــدف اتخاذ 
تدابیر الزم برای پیشگیری از وقوع 

حوادث مشابه...

بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسامی گفت: قطعًا 

در انتخابات آینده ...

در پی انتشار عکسی از پیکر آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی عماد هاشمی نوه 

آیت اهلل هاشمی ...

تشکیل هیئت 
ویژه گزارش 

ملی پالسکو

تشکیل جبهه 
مردمی باعث 
تشتت می شود

انتشار عکس از 
سوی خانواده 

هاشمی نبود
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مردمایرانهیچگاهبانژادپرستیخوینداشتهاند

حسن روحانــی: دوران دیــوارکشیــدن ها گذشتــه اســت
مراسم افتتاحیه هفدهمین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری تهران امروز با حضور رئیس 
جمهور، نهاوندیان، موالوردی، احمدی پور و طالب ریفاعی دبیرکل ســازمان جهانی گردشگری  
برگزار شــد. رییس جمهور در سخنانی در این مراسم و در واکنش به اقدامات دونالد ترامپ گفت: 
امروز زمانی نیست که بین ملت ها دیوار کشیده شود؛ یادشان رفته است که سالیان پیش دیوار برلین 

فرو ریخت، اگر هم دیواری وجود دارد، باید آن را برداشت. حجت االسام حسن روحانی اظهار کرد: 
در تاریخ ایران اســامی همواره مردم ما شگفتی های بزرگی را آفریدند. ما امروز در آستانه ایامی 
هســتیم که در 38 سال پیش در چنین روزهایی مردم ایران انقاب بزرگی را به پیروزی رساندند. 
در این انقاب بزرگ هیچ کشــور، قدرت و ابرقدرتی پشتیبان مردم نبود. روحانی همچنین تاکید 

کرد که مردم ایران با اتکا به فرهنگ، دین و آرمان های بلند خود انقابی مستقل و بدون وابستگی 
به قدرت های خارجی را به ثمر رساندند. وی همچنین افزود: یکی از ثمرات این انقاب استقال 
سیاسی سرزمین ما بود، یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ این انقاب حاکمیت ملی مردم ما بود، 
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 رحمت اهلل حافظی: 
مدیر عامل آتش نشانی 

فردی غیرمتخصص است
رئیسکمیسیونسالمت،محیطزیستوخدمات
شهریشورایشهرتهران،بابیاناینکهازمجموع
492میلیــاردتومانبودجهتوســعهآتشنشــانیو
ارتقایتجهیــزات200میلیاردتومانهمپرداخت
نشــدهاســت،گفت:ایــنموضوعیاســتکهبه
شــهردارتهرانتذکرخواهــمدادودرصورتعدم
ارائهپاســخمناســب،طرحسوالازشــهردارکلید

خواهدخورد.
رحمتاللهحافظیکهدریکبرنامهرادیوییدرباره
ابعادحادثهپالســکوبااشــارهبهوجودســاختمان
هایمشــابهپالسکودرسطحشــهربابیشاز50
سالسن،افزود:براساسگزارشیکیازمعاونان
شــهردار،جایتاســفداردکهپالســکوپایانکار
نداشــتهومعلومنیســتکهاینســاختمانمجوز
چهنوعبهرهبرداریرامیتوانســتداشــتهباشد.
براســاسگزارشهــایاعالمشــده،1500تن
محصوالتپارچهایتولیدشــدهیادرحالتولیددر
اینســاختمانوجودداشته،حالسوالاینجاست
کهآیاحجمالیافموجوددرحدظرفیتایناسکلت

بودهیانه؟
ویبابیاناینکهبایدمشخصشودکهمتولیاصلی
محاسبه"خســتگیاسکلت"چهنهادیبودهاست
تامشــخصشوداینسازهنیازبهتقویتیاتخریبو
جایگزینیداشتهیاخیر؟گفت:بعدازوقوعحادثه،
برایاطفایحریقازآباســتفادهمیشــودواین
حجمآبجذبالیافموجوددرســاختمانشدهو
وزنساختمانسنگینمیشود؛ایندرحالیستکه
میبایســتازروشهایدیگربرایاطفایحریق
استفادهمیشدکهمتاسفانهاینتکنولوژیازجمله
شلیکگازهاییبهداخلساختمانکهآتشرااطفاء

میکند،دراختیارآتشنشاناننبودهاست.
رئیسکمیسیونسالمت،محیطزیستوخدمات
شهریشورایشهرتهرانبابیاناینکهدرصورت
عدماطفایحریقدریکســاختمانبااســکلت
فلزیبدونعایقحرارتی،بایســتینیروهایآتش
نشــانیبعدازدوساعتســاختمانراتخلیهکنند،
تاکیدکــرد:درصــورتوجودعایــقحرارتیاین
زمانبهسهساعتافزایشمییایدامابیشازاین
زمانبهدلیلحرارتباال،اســکلتنرممیشودو
مقاومــتوزنیخودراازدســتمیدهدواحتمال

ریزشافزایشمییابد.
حافظیبااشارهبهاینکهایننکتهدرحادثهپالسکو
بایــددرزمــانخودبررســیشــود،تصریــحکرد:
ســاختمانپالســکودرگذشــتهتذکراتمتعددی
دریافتکردهوبایدمشــخصشودکهتذکراتباید
بهبهرهبرداردادهمیشدیامالکوچهکسینسبت
بهانجاممداخالتیمانندنصبپلهفراربایداقداممی

کردکهتمامیاینمواردجایبررسیدارد.
ویدرپاســخبــهایــنپرســشکهگفتهمیشــود
نیروهــایآتشنشــانآموزشهــایالزمراندیده
بودنــد؟گفت:ســالهاقبلدرصالــحآباد،مرکزی
برایآموزشتخصصینیروهایآتشنشانیایجاد
شــدهامانکتهمهمواگذاریمســئولیتومدیریت
آتشنشانیبهفردغیرتخصصیاست،کسیکهاز
بدنهآتشنشانینبودهومعاونتوسعهیکدستگاه
اجرائیبودهوشــناختینســبتبهاینحوزهندارد،
درحالیکهبایدمســئولایــنمجموعهتخصصی
بــاطیکردنسلســلهمراتبانتخابشــود،وقتی
نیروییازخارجمجموعــهبعنوانمدیرعاملآتش
نشانیمنصوبمیشود،جاینگرانیداردوچنین

اتفاقاتیوجوددارد.

دوران دیوارکشیدن ها گذشته است
حسن روحانی: مردم ایران هیچ گاه با نژادپرستی خوی نداشته اند

مراسمافتتاحیههفدهمینکنوانســیونجهانیراهنمایانگردشگریتهران
امروزباحضوررئیسجمهور،نهاوندیان،موالوردی،احمدیپوروطالبریفاعی
دبیرکلســازمانجهانیگردشگریبرگزارشد.رییسجمهوردرسخنانیدر
اینمراسمودرواکنشبهاقداماتدونالدترامپگفت:امروززمانینیستکه
بینملتهادیوارکشیدهشود؛یادشانرفتهاستکهسالیانپیشدیواربرلین

فروریخت،اگرهمدیواریوجوددارد،بایدآنرابرداشت.
حجتاالسالمحسنروحانیاظهارکرد:درتاریخایراناسالمیهموارهمردم
ماشــگفتیهایبزرگیراآفریدند.ماامروزدرآســتانهایامیهستیمکهدر38
ســالپیشدرچنینروزهاییمردمایرانانقالببزرگیرابهپیروزیرساندند.
دراینانقالببزرگهیچکشور،قدرتوابرقدرتیپشتیبانمردمنبود.روحانی
همچنیــنتاکیدکردکهمــردمایرانبااتکابهفرهنگ،دینوآرمانهایبلند
خودانقالبیمستقلوبدونوابستگیبهقدرتهایخارجیرابهثمررساندند.
ویهمچنینافزود:یکیازثمراتاینانقالباستقاللسیاسیسرزمینما
بود،یکیدیگرازدســتاوردهایبزرگاینانقالبحاکمیتملیمردممابود،
کههمهمدیریتبرمبنایدموکراسیمردمساالریوصندوقآراءقرارگرفت.
ازدیگرثمراتمهمانقالبمیتوانبهعزتمردماینسرزمیناشارهکرد.

مردم ایران هیچ گاه با نژادپرستی خوی نداشته اند
رئیسجمهوردربخشدیگریازاینسخنرانیخاطرنشانکرد:ایرانکشوری
اســتکهبعدازتجاوز8ســالههمچنانبااتکابهارادهاستقامتوایستادگی
خودشبدونحمایتکشورهایخارجیتوانستتجاوزراازکشورخودشرفعو
دفعکند.همچنینایرانکشوریاستکههرگزسابقهاستعمارگریواستعمار
شدنندارد.کشــورماهیچوقتمستعمرهکشوریدیگرینبودهاستوطی
دهههاوقرنگذشتههیچوقتکشورمابهکشوردیگریتجاوزنکردهاست.
رئیسجمهوردرادامههمینموضوعتصریحکرد:مردمماهیچگاهبامســاله
ایبهنامنژادپرستیخوینداشتندودرکشورمامیاناقوام،ادیانوفرهنگ
هایمختلفهمزیستیمسالمتآمیزوجودداشتهودارد.کنارمسجد،کلیساو
کنیسهوجوددارد.درپارلمانمانهمکنارنمایندگانمسلماننمایندگانادیان
دیگرهمچونمســیحی،یهودیوزرتشیوجوددارد.یهودیان،مسیحیانو
زرتشیاندارایهمانآزادیهستندکهدردیگرکشورهابرایشانوجوددارد.
ویباتاکیدبرجایگاهعلمیایرانگفت:کشورایرانهموارهبهعنوانکشوری
بودهکهبهدانشجهانیکمککردهاســت.طیقرونگذشــتهایراندرعلم
ودانشپیشگامیداشتهاســتوهنوزکتبدانشمندانیچونذکریا،بوعلی
سینا،فارابیوخواجهنصیربهعنوانکتبعلمیدرمراکزجهانموردبررسی

ومطالعهقرارمیگیرند.روحانیافزود:ایرانکشوریاستکهازلحاظهنری
وفرهنگییکیازکشــورهایبسیارباسابقهاست،نهتنهاخودمانبهشعرای
فارسیزبانمانافتخارمیکنیم،بلکههمسایگانمانهمبهشعرایماافتخار
میکنند.اگرمابهحافظوسعدیبهعنوانشعرایبزرگمانافتخارمیکنیم
مردمترکیههمبهموالناوقونیهاشومردمشــبهقارهبهاقبالالهوریکهبه

پارسیشعرمیگویدافتخارمیکنند.

کسی نمی تواند با جهانی شدن مبارزه کند
ویدرادامهاینسخنرانیبابیاناینکهایراندرسالهایاخیربهجهاننشان
دادکهکشــورصلحودوستیاســت،اظهارکرد:مابهصلح،آشتی،برادریو
همزیســتیافتخارمیکنیم.امروززمانینیستکهبینملتهادیوارکشیده
شود.یادشانرفتهاستکهسالیانپیشدیواربرلینفروریخت.اگردیوارهایی
همبینملتهاوجوددارد،بایدبرداشــتهشود.دنیایامروزدنیایینیستکه
بینملتهاوسرزمینهایدنیافاصلهایجادکند.رئیسجمهورافزود:امروز،
روزهمسایگیاست؛چراکهازلحاظعلمیوفرهنگیدیگرهمههمسایههم
شدهایم،بنابراینفناوریاطالعاتوجهانیشدنفاصلهماراکمترکردهاست.

دیگرکسینمیتواندباجهانیشدنمبارزهکند.
ویدرادامهیادآورشدکهازلحاظتجاریکشورهایدنیابایدبههمنزدیکتر
شــوند.قطعکردنپیمانهایتجاریدنیانهبهاقتصادونهبهتوسعهکمکی
نخواهدکرد.روحانیهمچنینگفت:آشــتیونزدیکیوهمزیستیمسالمت
آمیز،بایداجراشــود.روزایجادفاصلهبینملتهانیســت؛اگرمیخواهیمبه
صلح،ثباتوامنیتبیشــتر،دســتپیداکنیمبایدتعاملبینملتهارابیشتر
کردهومفاهمهرابینمردمکشــورهاافزایشدهیم.رئیسجمهوربااشارهبه
جایگاهایراندرمنطقهاظهارکرد:ماملتیهســتیمکهافراطیگری،تجاوز
وتروریسمراباهمهوجوداحســاسکردیم.کشوریهستیمکهدراطرافمان
آتشهایافراطیگریوتروریســمشعلهمیکشد.مادردورنجمردمعراقرا
شاهدیمومیبینیم.دردسوریه،افغانستان،پاکستان،یمنولیبیهمشاهدیم
وهممیبینیم.ویافزود:خاورمیانهمهدتمدنوگردشگریاست.آثارتمدنی
وگردشگریدرلبنان،فلسطین،ســوریه،عراقافغانستانوآسیایمرکزی
دیدنیبودهوهســت.تروریسمفقطجانانسانیرانگرفتهوتنهارشدوحرکت
توسعهراکندنساخته،بلکهآثارتمدنیجهانیوتاریخیراهمازبینبردهاست.
آثارمهمتمدنیرادرعراقسوریهودیگرکشورهاموردهجمهقراردادهاست.
ویدرهمیــنرابطهادامهداد:همانطورکهگرفتهشــدنجانانســانیقابل
جبراننیســتازبینبردنآثارتمدنیوگردشــگریهمقابلجبراننیســت.

ایرانکشوریاستکهبرایثباتدرمنطقهوحفظجانمردمازهمهقدرتش
استفادهکردهومیکند.

ویگفت:اگرکمکایران،مردم،ارتشعراقوسوریهنبود،امروزدردمشق
وبغدادبهجایگروههایتروریســتیشــاهدحاکمیتدولتهایتروریستی
بودیم.اینارادهمردممنطقهبودکهامروزتروریسمدرمنطقهدرحالافولاست.
روحانیهمچنیناظهارکرد:درهرکجایدنیااگرملتآزادهایدربرابرمبارزه
باتروریســمازماکمکبخواهدباهمهتوانبهآنملتمظلومکمکخواهیم
کرد.چراکهتروریســمخطربزرگیبرایهمهانسانهاست.ازهمینرواست

کهمیگوییمامروزبههمدلیبیشتریاحتیاجداریم.

گفت وگو کوتاه ترین،  کم هزینه ترین و بهترین راه  حل اختالفات 
میان دولت ها است 

دربخشدیگریازاینســخنرانیروحانیبابیاناینکهتوریستوگردشگری
پلیمیانملتهاست،گفت:یکیازاهدافبلندایرانبافرهنگوتمدنیهفت
هزارســالهپیوندملتهابهیکدیگراست.رئیسجمهوربابیاناینکهباسالح
کشتارجمعیمخالفهســتیم،اظهارکرد:ماخودمانقربانیسالحجنگی
هســتیموتجاوزگرانصدامیعلیهماازسالحشیمیاییاستفادهکردند؛امابا
اینحالهرگزسمتسالحکشتارجمعینرفتهونخواهیمرفت.چراکهآنرا
مغایربافرهنگودینخودمیدانیم.ویدرهمینرابطهبهتوافقنامهبرجامنیز
اشارهکردوگفت:درطولسالهایگذشتهبهیکموفقیتبزرگباقدرتهای
بزرگجهانرسیدیم.مذاکراتماندرزمینههستهایباجهانبراساسمفاهمه
وگفتوگوصــورتگرفت.ماعقیدهداریمکهمفاهمهوگفتوگوکوتاهترین،
کمهزینهترینوبهترینراهحلاختالفاتمیاندولتهااســت.روحانیادامه
داد:ماپایمیزمذاکرهبا6کشورقدرتمندنشستیموبهتوافقیدستیافتیمکه
نهتنهابرایماهفتکشوربلکهبرایهمهجهانآشتی،امنیت،ثباتوتعامل
بهوجودآورد.مادرســایهتوافقهستهایوبرجامراهرابرایمیزبانیبیشتراز
جهانگردانبازکردیم.مابابرجامسفرههایمانرابرایمهمانانوگردشگران
خارجیگشودیم.ویافزود:خوشبختانهطیسالهایگذشتهتوریستهای
خارجیباحســننظربهایرانبیشازگذشتهزمینهرابرایحضورگردشگران
دیگرمهیاکردند.رئیسجمهورادامهداد:ایننشانمیدهدکهپسازبرجام
دروازهایرانبهرویمهمانانخارجیگشــودهترشدهاست.مادرهمینراستا
ناوگانهواییکشــورمانراهماصالحونوســازیخواهیمکرد.ریلهارانیز
نوســازیمیکنیموســاختناتوبانهاوجادههاهمیکیازاهدافماندراین

مسیرنوسازیاست.

چرا کسانی که به نام والیت تخریب و توهین می کنند مهار نمی شوند؟
مســیحمهاجــریمدیرمســئولروزنامهجمهوریاســالمیگفت:کســانیکهبهنامدیــنوبهبهانهحمایتازوالیت،زشــتترینتهمتهــارابهرئیسجمهوریکهباتنفیذوالیتمشــغولکاراســتمیزنندوهرجــاکهبخواهند
بدونهیچمانعیســخنرانیهایتفرقهافکنانهمیکنند،دروغمیگویند،تخریبمیکنند،ناســزامیگویندوحتیبهتهدیدمتوســلمیشــوند،چرامهارنمیشــوند؟ویافزود:کســانیکهمســئولینارشــدنظامراخائنمینامند
وبــدونارائــهکوچکتریــنمدرکوســندهرچــهبخواهندبهآنهانســبتمیدهند،چراآزادانهبــهاینتخریبهاادامهمیدهندوکســیمانعاینهمهتخلفنمیشــود؟باکســانیکهحتیبعــدازفقدانبــزرگانانقالبونظام،
بدتریــنتهمتهــارابــهآنهــامیزنندوســخیفتریننســبتهارابهآنهــامیدهند،چراحتیبرخوردارشــادینمیشــود؟مهاجریبابیــاناینکهبهاینکارواینســخناننمیتــوانعنوانانتقــاددادوبهبهانهاینکهافــرادآزادند
انتقــادکننــدازکنــارتخلفــاتآنهاعبورکــرداظهارکرد:درهیــچنقطهایازجهــانودرهیچمکتبــیدروغوناســزاگوئیوتخریبراتحتعنــوانانتقادتوجیهنمیکنند.ماکهمســلمانیموحاکمیتکشــورمانفقــطبارعایت
احــکاماســالمیمشــروّعیتدارد،نمیتوانیــمدربرابــراینهمــهاقداماتخالفاخالقوخالفشــرعواینهمهســخنانناروابیتفاوتباشــیموبــهمتخلفاناجــازهبدهیمچهرهاســالموانقالبونظامجمهوریاســالمی

رامخدوشکنند.

سیاسی
1395 مــاه  بهمــن   9 شــنبه 

سوژهروز

احتمال معرفی کاندیدای کمکی برای روحانی
علیصوفی،فعالسیاسیاصالحطلبووزیرتعاوندولتهشتمبابیاناینکهاصالحطلبانازروحانیعبورنمیکنند
ازاحتمــالمعرفیکاندیدایــیبرایکمکبهروحانیدرمناظرههاخبرداد.علیصوفیدرخصوصوضعیتاصالح
طلبانچندماهماندهتاانتخاباتگفت:مادرآیندهنزدیکدوانتخاباتشــورایشــهروریاســتجمهوریرادرپیش
داریموهرکدامازاهمیتخاصیبرخوردارهستند.صوفیبابیاناینکهانتخاباتریاستجمهوریسرنوشتیکقوه
رامشخصمیکند،خاطرنشانکرد:دراختیارگرفتناینقوهبرایجناحهایسیاسیپراهمیتاست.اینانتخابات
اگرچهدوردومریاســتجمهوریروحانیاســتورئیسجمهورمستقرتعیینکنندهاستاماجناحرقیبکهدرسال

92ازصحنهرقابتبازماند،مدتهاســتبهراههایمختلفســعیدرحذفرئیسجمهورمخصوصابرایدوردوماست.ویادامهداد:جناحمقابل
ازطیفهایمتعددیبرخورداراســتوعلیرغماینکهانســجامندارنددرتالشهستندکهحسنروحانیرارئیسجمهوریکدورهایکنند.صوفی
بااشارهبهاینکهروحانیرایلبمرزیرادرسال92کسبکرد،گفت:رایروحانیمیتواندبرایجناحمقابلامیدوارکنندهباشدکهنتیجهانتخابات
رادرایندورهبهدوردومببرند.آنهابهدنبالاینهستندکهروحانییاازحضوردرانتخاباتمنصرفشودیاردصالحیتشودواگرایندواتفاقرخ
ندادنهایتاانتخاباتبهدوردومکشیدهشودودرآنجاپیروزانتخاباتشوند.وزیرتعاوندولتهشتم،بابیاناینکهرئیسشورایعالیسیاستگذاری
اصالحاتاعالمکردهاستقصدعبورازروحانیراندارد،خاطرنشانکرد:طبیعیاستدرصورتکاندیداتوریحسنروحانیاصالحطلبانگزینه

ایرادرمقابلروحانیندارند.شایدبخواهندگزینهایرابرایکمکبهروحانیدرمناظرههابفرستندوپسازآنبهنفعروحانیکنارهگیریکند.

پیگیریروز

شهردار دفاعی از عملکرد خود نداشت
علیمیارمحمدی،نایبرییسکمیسیونعمرانمجلسشورایعلیمیارمحمدیدربارهماموریتیکهازسویرییس
مجلسبهکمیسیونعمرانبرایبررسیابعادسانحهپالسکوواگذارشده،اظهارداشت:جلسهایباحضورمسئوالن
مربوطبااینسانحهازجملهبنیادمستضعفان،شهرداریتهران،مدیرانآتشنشانی،وزیرکشورومعاونانوی،وزیر
کاروتعاونومعاونانوی،دادستانیومسئوالنستادبحرانومسئوالنسازمانمدیریتوبرنامهریزیبرگزارشداما
دراینجلسه4ساعتهبهنتیجهاینرسیدیم.نایبرییسکمیسیونعمراندربارهتذکراتشهرداریبابتعدمرعایت
مواردایمنیدرساختمانپالسکوگفت:مالکساختمان،بنیادمستضعفاناستاماسرقفلیاینبنابهکسبهواگذار

شدهاستوازبینکسبهاینساختمانیکهیاتمدیرهتشکیلشدهاستکهگفتهمیشودتذکراتشهرداریبههیاتمدیرهابالغشدهاست.وی
باتاکیدبراینکهطبققانونشهرداریها،شهردارتهرانموظفبودهکهتمهیداتایمنیرادراینساختمانبهاجرادربیاوردوبعدخسارتراازمالک
دریافتکند،گفت:اگرمالکتذکراتشهرداریمبنیبررعایتمسائلفنیوایمنیرارعایتنکردهخودشهرداریموظفبهایمنسازیبنابودهاست.

بنیاد مستضعفان از تذکرات شهرداری اظهار بی اطالعی کرد
یارمحمدیتاکیدکرد:اینموضوعراباشهردارتهراندرجلسهگذشتهمطرحکردیموشهردارتهرانهمدربرابراینموضوعاتدفاعیازعملکرد
خودنداشت.البتهبازهمدرجلسهروزدوشنبهاینسوالازشهردارتهرانپرسیدهمیشودکهچرانسبتبهانجاماینوظیفهخودکوتاهیکردهاست؟



3 UF6 با تزریق گاز IR-8 آغاز تست سانتریفیوژهای
ســازمانانــرژیاتمــیایــرانباصدوربیانیهایازآغازتســتســانتریفیوژهایIR-8باتزریــقگازUF6خبرداد.درمتناینبیانیهآمدهاســت:بدینوســیلهبهاطالعهموطنانگرامیمیرســاند،درپرتوالطافالهیودرســایه
همــتوتــالشمســتمردانشــمندانومتخّصصاناینســازمان،درآســتانةدههمبارکفجرانقالباســالمیودرراســتایادامــهبرنامهصلحآمیزهســتهایجمهوریاســالمیایرانمرحلــهمهّمیازروندتحقیقوتوســعه
ســانتریفیوژهاینســلپیشــرفتهIR-8باتزریقگازUF6آغازگردید.اینبیانیهافزوهاســت:اینمرحلهمّهمدرتحقیقوتوســعهغنیســازیدرراســتایرهنمودهایمقاممعظمرهبریمبنیبرادامهبدونمحدودّیتتحقیقو
توســعهوبراســاسحقوقوتعهداتکشــورماندرچارچوببرنامةجامعاقداممشــترک)برجام(صورتمیگیرد.ســازمانانرژیاتمیتصریحکردهاســت:ســانتریفیوژهایIR-8یکیازپیشرفتهترینســانتریفیوژهایطراحی
وســاختهشــدهتوســطدانشمندانکشورمانمیباشــدکهآزمایشهایمکانیکیخودراطیســهسالگذشتهباموفقیتپشتســرگذاشتهاست.ظرفیتغنیســازیاینماشینحدودبیستبرابرظرفیتســانتریفیوژهاینسل
اولIR-1کــههــماکنوندرحالتولیدهســتند،میباشــد.اینســازماندرپایانتأکیدکردهاســتکهفعالیتهایتحقیقوتوســعهدرتمامیعرصههایصلحآمیزهســتهایازجملهغنیســازیدرچارچــوببرجامبدونوقفه

ادامهخواهدیافت.

تشکیل هیئت ویژه گزارش ملّی پالسکو
رییسجمهوریباهدفاتخاذتدابیرالزمبرای
پیشگیریازوقوعحوادثمشابهساختمان
پالسکو،درحکمیدکترمحمدتقیاحمدی
رییسدانشــگاهتربیتمدرسرابهریاست
"هیــأتویــژهگــزارشمّلیبررســیحادثه
ساختمانپالسکو"منصوبکردند.درحکم

حجتاالسالموالمسلمیندکترحسنروحانیخطاببهاحمدیآمدهاست:
الزممیدانم،»هیأتویژهگزارشمّلیبررسیحادثهساختمانپالسکو«به
ریاستجنابعالیوعضویتشخصیتهایعلمیوخبرهدرتخصصهای
مختلفذیربطبهشرحذیلتشکیلشودوظرفمدتدوماه»گزارشمّلی«
اینحادثهرابا»بررسیعللوعواملوقوعآتشسوزیوفروریختنساختمان«،
»نحوهمدیریتمحیطیحادثه«،»کیفیتهماهنگیدستگاههایمسئول«و

...ارایهوگزارشدقیقیجهتاطالعمردمشریفایرانمنتشرنماید.

تشکیل جبهه مردمی باعث تشتت می شود
بهروزنعمتینمایندهمردمتهراندرمجلس
شورایاســالمیگفت:قطعًادرانتخابات
آیندهریاستجمهوریطیفپایداریگزینه
جداگانهایخواهدداشت.نعمتیاظهارکرد:
بهنظرمنتشــکیلجبههمردمینیروهای
انقالبدرجریــاناصولگراییباعثایجاد

تشتتمیشودومنمعتقدمهمچنانجامعهروحانیتمبارزبایدمحورجریان
اصولگراییباشد.ویافزود:تجربهآبادگرانجوانهمنشاندادهکهایجاد
تشکلهایجدیدبهاینشکلشکستخوردهاستوباعثپشیمانیخواهد
شد.ایننمایندهمجلسافزود:قطعًادرانتخاباتآیندهریاستجمهوریطیف
پایداریگزینهجداگانهایخواهدداشــت.طیفآقایباهنرودوستانمادر
موتلفههمحتمًاگزینهجداییمعرفیمیکنندوطیفآقایچمرانهمازاین

قافلهبینصیبنخواهدبودوتوافقاینهاباهمبسیارسختاست.

انتشار عکس از سوی خانواده هاشمی نبود
درپــیانتشــارعکســیازپیکرآیــتالله
هاشمیرفسنجانیعمادهاشمینوهآیت
اللههاشــمیگفت:متاســفانهعدهایاز
دوستانوافرادنزدیکهم،گوشیودوربین
همراهشانداشتندوعکسهایآیتاللهرا
منتشــرکردند.عمادهاشمیبابیاناینکه

واقعانیازیبهپاسخگوییبهتوهینوتهمتهایروزهایگذشتهنبوداظهار
کرد:آقایاسرهماینکاررانکردهاند.یکنفرازطرفایشانتصویررامنتشر
کردهانــد.ویافزود:خانوادهدرزمانحیاتحاجآقاوقتیبهخودشــانیا
فرزندانشانهمتوهینمیشد،ترجیحمیدادندپاسخندهند.االنهماز
طرفآقایاســراینتصویررامنتشرکردهاندوخودشاناینکاررانکردهاند.
هاشمیبابیاناینکهانتشارعکسکاردرستینبودافزود:متاسفانهعدهای
ازدوستان،دوربینهمراهشانداشتندوعکسهایایشانرامنتشرکردند.

مصوبه بازنشستگی زنان 
ضد زن نیست!

رئیسفراکســیونزنــانمجلسباتأکیــدبراینکه
مصوبــهمجلسدربارهبازنشســتگیپیشازموعد
زنانبا20ســالسابقهکاربهمعنایکاهشحضور
آنهــادرفعالیتهایاجتماعینیســت،تأکیدکرد
کهدراینمصوبهبهزنانبرایبازنشســتگیاختیار
دادهشدهاستواجباریبرایبازنشستگیپیشاز

موعدآنهانیست.
پروانــهسلحشــوریدرگفتوگــوبــاایســنادر
تشــریحمصوبهمجلسدربرنامهششــمتوســعه
دربارهبازنشســتگیزنانبا20ســالســابقهکار
بهانتقــاداتبرخــیازفعاالنزننســبتبهاین
مصوبهاشــارهکــردوگفت:اینمصوبــهبهزنان
اختیارمیدهدکهدرصورتدرخواستشــانبا20
سالبازنشستهشوندیعنیدرخواستبازنشستگی
کاماًلاختیاریاســتوهیچزوروفشــاریوجود
نداردکــهآنهابایــدحتمًابا20ســالبازنشســته

شوند.
دیگــر کــه کســانی طبیعتــًا داد: ادامــه وی
عالقهمنــدیبهادامــهکارندارندوبــههردلیلی
احســاسمیکننــدبهــرهوریالزمرابرایادامه
کارنخواهندداشــتبااینمصوبهمیتوانندبعداز
20ســالبازنشستهشوندوجایخودرابهنیروی
جوانتحصیلکــردهمتقاضیکاردهندکهتعداد
آنهانیزکمنیســت.درحالحاضرتعداددختران
جــوانتحصیلکردهمنتظرکارخیلیزیاداســت
کهحتیبامدرکفوقلیســانسودکترابیکارندو
برایدوساعتحقالتدریستالشهایبسیاری

میکنند.
نماینــدهتهــرانتأکیــدکــرد:طبیعتــًادرچنین
شــرایطیجایگزینینیرویجوانوتحصیلکرده
باافرادیکهخودشــاناحســاسمیکننددیگر
بهــرهوریالزمراندارنــدرویکردبســیارمطلوبی
اســت؛کمااینکهیکیازپشتوانههایمادردادن
چنینپیشــنهادیدرمجلسدرخواستبسیاری
ازبانوانبودکهدرمشــاغلسختمشغولکارند
ومعتقدنــدکــهدیگــرنمیتوانندتا30ســالکار
کننــدوبعدازآنحقــوقومزایایبازنشســتگی
دریافتکنند،درخواســتآنهابازنشستگیپیش

ازموعداست.
رئیسفراکسیونزناندرپاســخبهانتقاداتبرخی
فعاالنزنمبنیبرخارجشدنزنانازگردونهکاربا
چنینمصوبهای،گفت:اینموضوعبههیچعنوان
درســتنیســت؛چوناینکاربااختیارزنانانجام
میشودوکســیآنهارامجبوربهبازنشستگیپیش

ازموعدنمیکند.
ویافزود:ازطرفدیگرسوالمنازفعاالنزن
ایناســتکهآیاچنینحقیرادارندکهکســانی
کــهمیخواهندزودتربازنشســتهشــوندراازاین
کارمنــعکنند؟مابایدبــرایحقوقافراداحترام
قائلشــویموبهکســیکــهدوســتداردزودتر
ازبــازارکارخارجشــودچنیناختیــاریبدهیم.
بهتراســتفعاالنزنبهدرخواســتتعدادیاز
زنــانمبنیبربازنشســتگیپیشازموعداحترام

بگذارند.
سلحشوریهمچنیندرپاسخبهانتقاداتیمبنیبر
داشــتنبارمالیچنینمصوبهای،گفت:دروهله
اولایــنموضــوعرابایــدهمگانبداننــدکهمرکز
پژوهشها،اقتصاددانانوحقوقدانانبررسیهای
الزمرادربارهچنینمصوبهایکهدربارهپیشنهادات
فراکســیونزنانانجامدادند؛نتیجهبررســیهای
مرکــزپژوهشهاایــنبودکهچنیــنمصوبهایبار

مالیندارد.

فارس نوشت: رسیدگی به پرونده فریدون تسویه حساب جناحی یا حرکت در مسیر قانون
حسنروحانیکهاحتمااًلدرانتخاباتسال96دوبارهنامزدریاستجمهوریخواهدشداکنونبااینپرسشروبهروستکهچرادرزمینه

مبارزهبافسادوبرخوردباچهرههایاصلیآنچنانکهانتظارمیرفتجدیعملنکردهاست؟

 راه دانا نوشت: رابطه عضو کارتل اقتصادی "بابک" با دولت یازدهم
پروندهحسینشیرازیمنششایدازآنجاییکهرابطهبسیارنزدیکیبابرخیازدولتیهاداردبسیارپیچیدهباشدبهطوریکهگفتهمی
شودشیرازیمنشحلقهمیاندولتیازدهموبابکزنجانیاستچراکهویرابطهبسیارنزدیکیباحسینمرعشیوموسویالرینیز

دارد،تاجاییکهچندینسالفرمانداربخشهاییازکرمانبودهاست.

 خبرآنالین نوشت: یک حس مشترک؛ جلیلی و جبهه مردمی به جدایی فکر می کنند
»مانامزدجداگانهداریم«اینشاهبیتاظهاراتانتخاباتیاینروزهایپایداریهاشدهاست،گوییگرچهدرکالمازوحدتحرفمیزنند
ولیراهشانهمچنانبرجداییاستوتکروی.مسیریکهگوییسعیدجلیلیهمبدشنمیآیددرمواجههبااصولگرایاندنبالکند.

 رویداد 24 نوشت: چه کسانی از »آشتی ملی« هراس دارند؟
رهبرجریاناصالحاتنیزبرایچندمینباردرطیسالهایگذشته،واژهآشتیملیرا»َتکرار«نمودوازرهبرانقالبتقاضاکردازفضای

بهوجودآمدهدرپیدرگذشتآیتاللههاشمیرفسنجانیدرجهتتحققآشتیملیبهرهبردارینمودهوخود،محوراینایدهباشند.

عکسروزسایتنگار

مراسمجایگزینی
40هزاردستگاهتاکسی
نودرناوگانتاکسیرانی
کشورروزشنبهبرگزارشد.

خبرنامه
1395 مــاه  بهمــن   9 شــنبه 

زندگی اشرافی، آقازاده های 
خالفکار تحویل جامعه می دهد
حجتاالســالممحمدیانرئیسنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشــگاههادرمراســمافتتاحیهپانزدهمین
اردویآموزشــیتشــکیالتیجهاداکبراتحادیهانجمنهایاســالمیدانشــجویانمســتقلدرمشــهدمقدس،
دلبســتگیبهنسخههاینظامجهانیسلطهراازویژگیهایجریانداخلینظامسلطهخواندوگفت:ایننسخهها
پیچیــدهمیشــودوترجمهمیشــودوبرخیمیخواهنــددرداخل،اینهــارابهعنواننســخههایحیاتبخش

معرفیکنند.
نســخههاییکهسازمانهایبینالمللیبرایگسترشسلطهنظاماســتکباریپیچیدهاندویکورقزیبایعلمی
رویآنکشیدهاندوتحویلملتهادادهاندوجهانراتقسیمکردهاند.جهاناولکهخودشانهستندوجهانسوم
کهاکثریتجهانهســتندوشهرونداناینجهانســوم،درجهدوموسومهستند.کدهایاینراهمهجامیتوانید

ببینید،کافیاستیکروزروزنامههاراورقبزنید.

می خواهند »ما می توانیم« را به »ما نمی توانیم« تبدیل کنند
حجتاالسالممحمدیاندربارهویژگیسوماینجریانگفت:ویژگیدیگراینجریانبیاعتمادیبهظرفیتهای
داخلیاســت.اگرروزیشــعارمااینبودکه»مــامیتوانیم«،برخیمیخواهندآنرابهمانمــیتوانیمتبدیلکنند.
میگویند»برویدیکآبگوشتبزباشیدرستکنیدونوشجانتان!«باهمینصراحتگفتند»درچنددقیقهمیتوانند
کلکشورمارانابودکنند!«اینخودباختگیدرمقابلغربوعلومغربازویژگیافراداینجریاناست.ازخارجهر

آنچهمیگویندُحسن،پیشرفتوتوسعهاستوازداخلهرچهمیگویند،سیاهنماییوعقبماندگیاست.
حجتاالســالممحمدیاندربــارهویژگیپنجماینجریانگفت:آنهاتهاجمفرهنگی،شــبیخونفرهنگیراقبول
ندارندوصراحتامارامتهممیکنندکهشــماگرفتار»توهمتوطئه«هســتید.درواقعاینآقایانتهاجمفرهنگیرابا

تعاملفرهنگیاشتباهگرفتهاند.
ویاظهارداشت:ویژگیبعدیاینجریان،بیاعتقادیبهمحرومینوپابرهنگانومردماست.اصالدرادبیاتاین
افرادنمیتوانیدکلمهپابرهنهپیداکنید.آنهاپابرهنههارامزاحمومانعتوسعهمیدانند.بهرقیبانخودتهمتمیزنند

کهشمابهدنبالتوزیعفقرهستید.
ویگفت:ایناظهاراتدرحالیاســتکهدرپشــتوانهاصلینظامهمینمردممحرومهســتندکهبعضیوقتهابا

همینیارانهزندگیمیکنند.کسانیکهحقوقهاینجومیمیگیرندمیتوانندبفهمندیارانهیعنیچه؟
ویافزود:دردولتگذشــته120هواپیماوارداینکشــورشدنهجشــنیگرفتیمنهدررسانههااتفاقیافتاد.حاالبه

خاطریکهواپیمااجارهبهشرطتملیکجشنگرفتندوملتراتحقیرکردند.
محمدیانهفتمینویژگیاینجریانراداشتنزندگیاشرافیدانستوگفت:ایناشرافیگریمثلموریانهبهستون
هایانقالبحملهکردهاست.اشرافیگریریشهبسیاریازمشکالتیاستکهدرجامعهوجوددارد.زندگیاشرافی

زباناعتراضبهمستکبرانرااللمیکند.
ویافزود:زندگیاشرافیرابطهمسئولینبامردمراقطعمیکند.زندگیاشرافیآتشیاستکهروحیهانقالبیراتبدیل
بهخاکســترمیکند.زندگیاشرافیگاهامسئولینرادربرابرنظامقرارمیدهد.زندگیاشرافیآقازادههایپرتوقعو

خالفکارتحویلجامعهمیدهدکهسیریناپذیرهستند.

جریان داخلی سلطه می گفت برویم با کشورهای تمدن دار گفت وگو کنیم
ویدرتشــریحآخرینویژگیجریانداخلیســلطهگفت:ویژگیهشــتماینجریان،بیاعتناییبهمســائلمنطقه
ومســلماناناســت.برایآنهامهمنیســتکــهاالندربحرینچهخبراســتبــرایآنهامهمایناســتکهاالن
درخیابــانهایفرانســهقــدمبزنند.میگوینــدبایدبرویمباکشــورهایتمــدندارگفتوگوکنیموشــعارهاینه
غــزهنــهلبناندرهمینراســتابود.بــهماخردهمیگیرندکهچرادربرخیکشــورهامثلســوریههزینــهمیکنید.

کدامهزینه؟
محمدیــانتصریحکرد:اگرمنطقچنینافرادیحاکمبودامروزمابایددرشــهرهایمانجنگمیکردیم.اگرحتی

بحثدینمطرحنبودوبحثملیتمطرحبودبازهمبایدبهاینکشورهاکمکمیکردیم.

 فاجعۀ پالسکو؛ 
عکس »اسکن« جامعه  ایران

محمدرضاجالییپوراســتادجامعهشناســیدانشــگاهتهراندرتحلیلیجامعهشــناختیازفاجعهپالسکونوشت:
سالهاســتگفتهمیشــودجامعهایراندرمعرضریسکوخطراســتو»زندگیدرایرانزندگیدرآغوشخطر«
است.جامعهایکههمیشهدرمعرضزلزلهوسیلبودهاستودرسالهایاخیرباخطراتاکولوژیکیمثلکمآبی،
خشکسالیوبیابانزاییروبهروشدهاست.مخاطراتصنعتیوبیماریهایفزایندۀناشیازآنبهدرستیشناسایی

نمیشود.
ویبابیاناینکهمخاطراتشــهریوبینشــهریمثلســازههایقالبی،ساختمانهایفرســوده،بیحفاظیدر
برابرآتشســوزیوتصادفاتبینجادهایبیشــترشدهاســتافزود:ازطرفدیگرمادرزمینۀپزشکیومهندسیو
بوروکراســیهمبافرایندهای»نوســازیمخلوطومخاطرهخیز«روبهروهستیم.درجامعۀدرآغوِشمخاطرۀایران
ابزارهایرصدیکهبهشــکلدقیقخطررانشــانبدهددرفجایِعپیشازپالســکوکمترموردتوجهقرارگرفتهاند.
»خشــکشــدندریاچۀارومیه«قبالپیشآمدهبودولیموردغفلتکثیریازنیروهایحکومتیوجامعهمدنیقرار
گرفت،امافاجعۀپالســکووتداومدهروزۀآنبانظارتهمزماِنمیلیونهاایرانیروندخطرخیز»نوســازیمخلوط«
درایرانرابیشــتروعمیقترنشــانمیدهد.درستمثلاسکنیکهوجودسلولهایسرطانیرادربدننشانبدهد

ومرئیمیکند.

جامعه ایران به »تقویت نظارت نهادی« نیاز دارد
ایناســتاددانشــگاهدرادامهوپاسخبهاینسوالکهچهبایدکردنوشــت:پیشترمیگفتمجامعۀایران»کژمدرن«
یا»مدرِنبدقواره«اســت.امــروزاضافهمیکنمکهیکیازنشــانههاوجلوههایاینبدقوارگیایناســتکهجامعۀ
ایرانبهشــکلجدیدرمعرض»نوســازِیمخلوط«استودرآغوشخطرزندگیمیکند.راهحل،قهرمانسازیو

اسطورهسازیازنوعصداوسیمایینیست.
اســتادجامعهشناســیدانشــگاهتهرانبــابیاناینکــهجامعهایرانبــهطورجدیبــه»تقویتنظــارتنهادی«
هــمازســویحکومــتوهمازســویجامعــهمدنینیــازداردوراهمیانبــردیگریوجــودنداردتصریــحکرد:با
نظــارتقویترنهادهــایحکومتیومدنــی)ازجملهرســانههاوانجمنهایحرفهای(،همفاجعهیپالســکو
قابلپیشــگیریاســت،هــمحقوقهاینجومــی،همامــالکنجومی،همحســابهایبانکــیرئیسقوهی
قضاییــه،هــمرشــدبابــکزنجانیها،همبســیاریازســوانحجــادهایوهمحجمعظیــمفــرارمالیاتِیبخش
بزرگیازشــهروندان.هســتۀســختقــدرتنبایدنســبتبهجامعــۀدرآغوشخطرایــراناینقدربیمســئولیت
عمــلکنــد)اینبیمســولیتیهــمدرخــودحکومتوهــمدرجلوگیــریازتقویتوجــهنهــادیجامعهمدنی

دیدهمیشود(.
جالییپورتاکیدکرد:همانطورکهدرموردپالســکومشــاهدهکردیمنظارِتنهادیازســویحامالنهستۀسخت
قدرتدرحکومتخواســتهوناخواســتهدورزدهمیشــودونظارِتنهادیدرقلمرووسیعحکومتراسستمیکند.
بهبودآموزشهایعمومیبرایتربیتشــهروندمسئولومدنیوبازگرداندِننظارتنهادیمستحکمدرحکومت

ایرانیکیازویژگیهای»برجامملی«بایدباشد.
ویبابیاناینکهتقویتفرایندهایفوقممکناســتســالهاطولبکشــدوحتیناخواستهازسویهستهسخت
حکومتبهتعویقبیفتداضافهکرد:ولیاینتأخیر،باِرمسئولیتراازدوشجامعهمدنیایرانبرنمیدارد.جامعۀدر
آغوشمخاطرۀایرانبهنظارتنهادیجامعهمدنینیازدارد.تقویتنهادهایصنفیوحرفهایوســمنهاضروری
است.صرِفزندهبودنجامعهمدنیکافینیست،بلکهجامعهمدنیضروریاستوجوهسازمانیافتهیحرفهایاش

راتقویتکند.
ایناســتاددانشــگاهبابیاناینکهآموزشوپرورش،دانشگاههاوصداوسیمابایدشهروندانجامعهرابرایرویارویی
بــامخاطراتآموزشدهند،تصریحکرد:فاجعهیپالســکومیتواندزنگبیدارباشــیباشــدبــرایتقویِتهمهی
عناصرنهادیضروریبرایافزایشایمنیضدآتشدرایرانیکهســهچهارمشــهروندانششهرنشینشدهاندودر
ســاختمانهایناایمنکاروزندگیمیکنندونمیدانندچگونهازآتشســوزیپیشگیریکنندودرصورتوقوعآن

سالمتبمانند.
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رصدخانه

ورود ممنوع!
دونالد ترامپ فرمان ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور به آمریکا را امضا کرد

دونالــدترامپ،رئیسجمهورآمریکاروزجمعهباامضایفرمانیکهادعا
شدههدفازآن»حفاظتازآمریکادرمقابلحمالتتروریستی«است،
ورودپناهجویانبهآمریکارابرای4ماهمعلقکردوموقتًابازدیدشهروندان
هفتکشــوربااکثریتمسلمانازجملهایرانیانبهآمریکاراممنوعکرد.
تصورمیشودبراســاساینطرح،سفرشهروندانایرانیابتدابرای90
روزمتوقفمیشود،امااحتمالتمدیدآنوجوددارد.هنوزمعلومنیست
ایندستورشاملدارندگانگرینکارتنیزمیشودیانه.اینهفتکشور
شــاملایران،عراق،لیبی،ســومالی،سودان،ســوریهویمنهستند.
گروههایحقوقبشراینتدابیرراتبعیضآمیزخواندندوگفتندکهباعث
سرگردانیپناهجویاندرنواحیخطرناکمیشودووجههایاالتمتحده
بهعنوانسرزمینمهاجرانراخدشهدارمیکند.ایندستورهمچنینبا
انتقادچهرههایبرجستهازجملهبنیانگذارفیسبوکوشماریازبرندگان

نوبلودانشگاهیانبرجستهدرآمریکاروبروشدهاست.
»بیبیسی«ضمنانتشارگزارشیدراینزمینهمینویسدشاناسپایسر،
سخنگویکاخســفید،تدابیرتازهرا»بررسیســختگیرانه«سابقهافراد
توصیفکردهاســت.ترامپپسازمراسمسوگندژنرالجیمزماتیسبه
عنوانوزیردفاعدرپنتاگونایندستوراجراییراامضاکرد.دونالدترامپ
پیشتردرروزجمعهگفتهبودکهبهمسیحیانسوریهکهخواستارپناهندگی
باشند،اولویتدادهخواهدشد.اودرمراسمروزجمعهدرپنتاگونگفت:
»مندرحالاعمالتدابیرتازهبررســی)سابقه(افرادهستمتاجلویورود
تروریستهایرادیکالاسالمگرابهایاالتمتحدهگرفتهشود.فقطباید
کسانیرابهکشــورمانراهدهیمکهازکشورماحمایتمیکنندوعمیقًا

بهمردمماعشقمیورزند«.
متناینفرمانکهچندســاعتبعدازامضایآنمنتشرشد،حاویاین
نکاتاســت:تعلیقبرنامــهاجازهورودپناهندگانبــهآمریکابرای120
روز؛ممنوعیتورودپناهندگانســوریتازماناعمال»تغییراتجدی«
که»بامنافعملیســازگاراســت«؛تعلیق90روزهورودازعراق،سوریهو
کشورهاییکه»موضوعنگرانی«هستند.دراینفرمانمستقیمًاازایران

نامبردهنشــده،امابهقوانینیاشارهمیکندکهشاملحالایرانیهاهم
خواهدشد؛اولویتبندیادعاهایپناهندگیدرآیندهبراساسسرکوب
مذهبیاگرشخصبخشیازیکاقلیتمذهبیدرکشورشباشد؛تعلیق
فــوریبرنامهایکهبهمهاجراناجازهمیدادویزایخودرابدونحضور

درمصاحبهتمدیدکنند.
استفانلگومســکی،مشاورسابقارشدامورشــهروندیومهاجرتدر
دولتباراکاوباما،بهنشــریه»پروپابلیکا«گفتکهازآنجاکهایندستور
منعســفربهکلمه»بیگانگان«اشــارهدارد-اصطالحیکهشاملهمه
غیرشهروندانآمریکاییمیشود–میتواندمانعبازگشتیاوروددارندگان
ویزاوحتیگرینکارتبهآمریکاشود.بهنوشتهایننشریه،وکالمطمئن
نیستندکهایندســتورعماًلمانعبازگشتدارندگانگرینکارت)اقامت
دائم(بهآمریکاشود،امااحتمالآنوجوددارد.کاخسفیدهنوزبهسواالت
دراینبارهپاسخندادهاست.ایندرحالیاستبراساسآمارهادردهسال

گذشتهبیشاز250هزارایرانیوعراقیگرینکارتگرفتهاند.»نایاک«،
شــورایملیایرانیانآمریکا،دروبســایتخودنوشــتکهگزارشهای
تأییدنشــدهایدریافتکردهمبنیبراینکهممکناستدارندگانگرین
کارتنتواننــدازخارجبهآمریکابازگردند.بهگفتهاینگروه،اینفرمانبر
ایرانیانیکهشــهروندآمریکاهستندتأثیرینمیگذاردونشانهاینیست
کهدارندگانویزایآمریکاکههماکنوندراینکشورهستند،درمعرض

خطراخراجباشند.
گروههــایمدنیطرفدارمهاجــرانوپناهندگانمیگوینــدکهدرحال
بررسیجزئیاتدستورالعملهایجدیدترامپهستندودربرابرمواردی
کهخالفقانوناساســیباشد،بهآناعتراضخواهندکرد.امضایاین
فرمانهمچنینباانتقادچهرههایبرجســتهروبروشــدهاســت.کماال
هریس،ســناتوردمکراتازکالیفرنیانوشــتکهایندستوردرروزیادبود
هولوکاســتامضاشدهاست:»اشــتباهنکنیدایندســتوریبرایمنع

کردنورودمســلماناناست...روســایجمهوریآمریکاازهردوحزب
برایچندیندههدرهایکشوررابهرویکسانیکهازخشونتوسرکوب
میگریزندبازکردهبودند...درجریانهولوکاســت،ماازدادناجازهورود
بهپناهجویانیمثلانفرانکبهکشــورمانناکامماندیم.نبایدبگذاریم
تاریخدوبارهتکرارشود«.ماللهیوسفزی،برندهجایزهصلحنوبلکههدف
خشــونتطالبانبودهنیزنوشتکهازاینتصمیم»دلشکسته«است.او
گفت:»امــروزرئیسجمهورآمریکاآقایترامپدرحالبســتندرهابه
رویکودکان،مادرانوپدرانیاستکهازخشونتوجنگمیگریزند«.
همزمانشماریازبرندگانجایزهنوبلوچهرههایبرجستهدانشگاهیدر
آمریکاازچنینطرحیانتقادکردند.ایننامهبهامضایدهبرندهجایزهنوبل
ودههادانشگاهیدیگرازجملهتعدادیایرانیرسیدهاست.آنهانوشتند
که»شرایطغیرواقعبینانهایکهبرایپایاناینممنوعیت«درنظرگرفته
شدهایننگرانیراپدیدمیآوردکهبهممنوعیتیدایمیمنجرشود.آنها
ایندســتوررا»تبعیضآمیز«خواندندچونبهطورغیرمنصفانهایگروه
بزرگیازمهاجرانوغیرمهاجرانرابراساسملیتهدفمیگیردکههمه
آنهادارایاکثریتمسلمانهستند«.آنهانوشتند:»ایاالتمتحدهیک
کشوردموکراتیکاستوتقسیمبندیافرادبراساسقومیتومذهبدر
تضادفاحشباارزشهاواصولموردقبولماقراردارد«.آنهاهمچنین
گفتندکهایندســتوربهزیانمنافعملیآمریکاســت،چونبهپیشتازی
آمریکادرزمینهآموزشعالیوتحقیقلطمهمیزند.آنهانوشتند:»در
سهسالگذشــتهبیشاز3000دانشــجوفقطازایرانازدانشگاههای
آمریکادکتریگرفتهاند«.درایننامههمچنینبههزینههایاینفرمان
برایاعضایجامعهدانشگاهیآمریکااشارهشدهاست؛چونبراعضای
خانوادههــایآنهاکهدرخارجازآمریکازندگــیمیکننداثرمیگذارد.
آنهادرپایانایندستوررا»غیرانسانی،بیتاثیروغیرآمریکایی«توصیف
کردند.گفتنیاســتخبراحتمالصدورچنینفرمانیابتداروز24ژانویه
منتشــرشدوازهمانابتدا،واکنشگروههاوافرادمختلفرادرداخلو

خارجایرانبهدنبالداشت.

علنی تر شدن ارتباطات اعضای کنگره آمریکا با منافقین
گروهیازاعضایدموکراتوجمهوریخواهکنگرهآمریکادرســخنرانیهایخوددرنشســتیکگروهحامیمنافقیندرآمریکا،ازعزمشــانبرایافزایشفشاربردولتایرانخبردادند.ایندرحالیاستکهانتظارمیروددونالدترامپ،
رئیسجمهورآمریکابهزودیبرنامهخودرابرایتقابلبادولتایراناعالمکند.اعضایدموکراتوجمهوریخواهمجلسنمایندگانروزسهشنبههفتهگذشتهدرسخنرانیبرای»سازمانجوامعایرانیانآمریکا«)OIAC(ازقصدخصمانه
خودبرایتشدیدفشاربرایرانخبردادند.اینسازمانکهبهگروهکمنافقینوابستهاست،ازقانونگذارانآمریکاییبرایایرادسخنرانیدرواشینگتندعوتکردهبود.سازمانجوامعایرانیانآمریکاحدود1سالاستمیکوشدکنگرهرا
بهتشدیدفشاربرایرانترغیبکند.دربیانیهادعاییوخصمانهمدیرامورسیاسیسازمانجوامعایرانیانآمریکاکهخودیکایرانیاستخطاببهایننشستآمدهاست:»تالشمیکنیمباپرزیدنتترامپوکنگرهبرایشکلدادنبهیک
سیاستموفقدربارهایران–قطعیترینتهدیدبرایامنیتملیآمریکا–همکاریکنیم«.ایلیانارزلهتینن،عضوجمهوریخواهمجلسنمایندگاندرسخنرانیخودخطاببهنشستسازمانجوامعایرانیانآمریکاخواستارافزایشمجموعهای
ازتحریمهایموجودعلیهسپاهپاسدارانانقالباسالمیشد.ویبامطرحکردنادعاهاییخصمانهعلیهایرانافزود:»وقتآنفرارسیدهاستکهازابزارهاییکهایجادکردهایم،استفادهکنیموتحریمهایمانراتوسعهدهیمتاکسبوکارهاو
زیرمجموعههایسپاهپاسدارانرانیزشاملشود...بایددرهرنقطهاینظامایرانراهدفقراردهیمونهفقطبهاجرایتحریمهاییکهمدتهاستنادیدهگرفتهشدهاندبپردازیم،بلکهدرهرزمانومکانممکندامنهآنهاراافزایشدهیم«.

تظاهراتمخالفانسقطجنیندرواشنگتن

کنفرانسمطبوعاتیترزامیوترامپ
درکاخسفید

ساختماکتترامپبرایکارناوالدرفرانسه

صحبتمرکلبادخترزیگمارگابریل،
سیاستمدارآلمانی

اعالم جنگ »احرار الشام« علیه 
»جبهه النصره«

درگیریهامیانگروههاییازمعارضانسوریوگروهتروریستی
جبههالنصرهدرغربحلبواستانادلبدرشمالسوریهتشدید
شدهاست.یکمنبعدرمیانمعارضانسوریاعالمکرد،عناصر
النصــرهباعناصرگروههایمعارضیکهباگروه»احرارالشــام«
ادغامشــدهاند،درگیرشدهاند.گروهموسومبه»دیدهبانحقوق
بشرسوریه«نیزاعالمکردهاستکهطرفیندرایندرگیریهااز
سالحهایسنگینومتوسطاستفادهمیکردند.درگیریهای
مســلحانهپسازآنصورتگرفتکــهالنصرهمواضع»جیش

االسالم«راهدفحمالتخمپارهایقرارداد.

 سرباز روس در سوریه 
مسلمان شد

یکنظامیروسکهدرســوریهمســتقراستدرجریانبازدید
مفتیچچنازشــهرحلب،بهدیناســالمگرویــد.یکفایل
ویدیوییدرشبکههایاجتماعیروسیهاسالمآوردنایننظامی
روسرابهتصویرکشیدهاست.برایناساس،یکسربازروسی
درجریاندیدارباصالحمژیف،مفتیچچندرحلبککههفته
گذشتهوارداینشهردرشمالسوریهشدهاست،اسالممیآورد
ودرمسجدتخریبشده»اموی«درحلبنمازمیگزارد.دراین
فایلویدیویی،سربازروسیکهازافراد»پلیسنظامی«است،در

حضورصالحمژیفبااعالمشهادتیناسالممیآورد.

 وزیر خارجه فرانسه 
به تهران می آید

وزارتامورخارجهفرانسهدرپیامتوییتریخودازسفرروزدوشنبه
ژانمارکایرووزیرخارجهاینکشــوربهتهرانخبرداد.دراین
پیامآمدهاستکهایروقراراست30تا31ژانویه)دوشنبهوسه
شنبه11و12بهمنماه1395(بهتهرانسفروباهمتایایرانی
خودمحمدجوادظریفوحسنروحانیرییسجمهورکشورمان
دیدارخواهدکرد.سفروزیرامورخارجهفرانسهبهتهراندوشنبه
وبهمنظورحضوردراولینکمیسیونمشترکاقتصادیایران
وفرانسهومالقاتبامقامهایکشورمانانجاممیشود.سایت
رسمیوزارتامورخارجهفرانسههماینخبرراتأییدکردهاست.

دولت یونان، نظامیان ترکیه را 
تحویل نمی دهد

دولتیونانازتحویلهشــتنظامیفراریارتشترکیهکهدر
پیشکستکودتایتابستانامسالبههمسایهغربیپناهنده
شــدهاند،خودداریکرد.آنکارانیزدرواکنشبهاینتصمیم،
یونانرابهحمایتازکودتاگرانمتهمکرد.ایننظامیانبهدنبال
ناکامیدرکودتاعلیهدولتآنکارا،ســاعتیبعدازکودتابایک
فروندبالگردنظامیبهجزیره»ددهآغاج«درسواحلیوناندر
دریایاژهمتواریوپناهندهشدند.دادگاهعالییوناندرحکم
نهایی،اســتردادایننظامیانبهترکیــهرابامالحظاتحقوق

بشریردکردهاست.

بین الملل
1395 مــاه  بهمــن   9 شــنبه 


