
واکنش سریع!
دونالد ترامپ شعار انتخاباتی اش مبنی بر ممانعت از ورود شهروندان کشورهای اسالمی به آمریکا را در 
حالی عملی کرد که بسیاری تصور می کردند این موضوع در حد شعار باقی خواهد ماند. حاال و با امضای 
حکم ممانعت از حضور شهروندان 7 کشور اسالمی به آمریکا دور جدیدی از مخالفت ها را با رئیس جمهور 
جدید و عجیب آمریکا در داخل و خارج از این کشور در پی داشته است.  در ایران اولین واکنش از سوی ترانه 

صفحه ۲علیدوستی بازیگر فیلم فروشنده و نامزد جایزه اسکار و پیش از امضای قطعی حکم ...
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با قوانین دستوری  نمی توان 
فضای مجازی را کنترل کرد

آیت الله شبیری زنجانی:

 اگر مساجد زیاد سیاسی شوند به ضرر حکومت 
و دین است

حضرت آیت اهلل شبیری زنجانی جدا نبودن دین از سیاست را امری »روشن« خواند و افزود: این که مساجد، 
زیاد سیاسی بشوند هم به ضرر حکومت است و هم باعث تضعیف دین می شود. اگر مساجد به وظایف اولیه 
و اساسی خود عمل کنند برای حکومت هم بهتر است. حضرت آیت اهلل شبیری زنجانی تصریح کرد: برخی 

از آقایان فکر می کنند اگر زیاد وارد مباحث سیاسی شوند، بهتر می توانند جایگاه روحانیت و یا پایگاه 
مسجد را حفظ کنند، در صورتی که ما معتقدیم زیاد سیاسی شدن و بروز برخی اختالف نظرات که 
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محمد علی وکیلی عضو هیات رییسه مجلس 
درباره متولی فضای مجازی کشور گفت: مرجع 
سیاست گذاری فضای مجازی شورای عالی 
اســت اما ماهیت این فضا نمی گذارد متولی 
خاصی داشته باشد. این نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی که در برنامه زنده 

صفحه ۲تلویزیونی متن-حاشیه از  ...

مسعود پزشــکیان درباره موضوع 
نامزد پوششــي در کنــار روحاني 

گفت: من  ...

یوســفی نماینده مــردم اهواز در 
مجلس شورای اسالمی به موضوع 

پدیده گرد و غبار ...

علیــم یارمحمدی نایــب رییس 
کمیســیون عمــران از موافقت 

کمیسیون عمران ...

روحانی را 
همین االن 

محاکمه کنید!

خطر ریزگردها 
کمتر از دشمن 

نیست

درخواست 
استیضاح وزیر 
راه با 75 امضا

صفحه 4

افزایش اعتراضات به فرمان ترامپ در ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا
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شرط گفت و گوی ملی، 
برگشت به نقطه صفر 

صداقت است
در روزهای اخیر، رئیس فراکســیون امید مجلس 
شورای اســامی، از طرح جدیدی به نام »طرح 
گفت و گوی ملی« ســخن گفته است. محمدرضا 
عارف، وقتی بــرای افتتاح دفتر نمایندگان تهران 
بــه پردیس رفته بود،  به اختافات بزرگان اشــاره 
کرده و برای حل مشکاتی از این دست، از طرح 

گفت و گوی ملی ســخن به میان آورد.
ســهیا جلــودار زاده در گفــت وگو بــا تابناک در 
خصوص این موضوع اظهار داشــت: به نظر می 
رســد، گفت و گوی ملی، ضرورت اساسی در این 
مرحله از نظام سیاســی و ملی کشــور است. ملت 
ایران در طول چند هزار ســال کــه دور هم جمع 
شده اند و در شــرایط مختلف سرزمینی و اقلیمی 
این ملت را شــکل داده اند، در تاریخ راهکارهای 
بکــر و نابی برای حل مســائل و مشــکات خود 

پیدا کرده اند.
این نماینــده مجلس گفت، تا کنون با این تدابیر، 
توانسته این از توفان ها عبور کند و شرایط سخت 
را پشت سر بگذارد. اکنون نیز باید این را بپذیریم 
کــه در یک دنیای نا آرامی زندگــی می کنیم و به 
دلیــل داشــتن منابع غنــی زیر زمینی و شــرایط 
اســتراتژیک، ســابقه تاریخی و اندیشه آزادگی و 
آزادی خواهی باالخره در مســیر این حوادث قرار 

گرفت. خواهیم 
نماینده مــردم تهران افزود: بنابرایــن باید برای 
گر بخواهیم از  آن راهــکار داخلی پیدا کرد زیــرا ا
این راه ها بگذریم، نیاز به یک همبستگی داخلی 
داریم و این همبســتگی به وجود نمــی آیند مگر 
با جلب اعتماد تک تک افراد نســبت به یکدیگر، 
پــس بیش از هر کار دیگری به یــک اعتماد ملی 

نیازمندیم.
وی گفــت: باید گفتــار و عمل همه یکی باشــد، 
گــر بتوانیم گفت و گوی  بســیار خوب خواهد بود ا
ملی را در کشور نهادینه کنیم، اما عنوان آن نمی 
تواند ســر هم کاه گذاشتن باشــد. باید بر مبنای 
برگشــت به نقطه صفر صداقت باشــد و هر کس 
تصمیــم بگیــرد از این جهنمی که در آن اســت، 

خارج شود.
نماینده مردم تهران همچنین یادآور شــد: آتشی 
که اکنون شــعله ور شــده، هم از درون ما را می 
ســوزاند هــم از درون؛ آتــش درونــی کــه باعث 
ســوختن همه می شــود، ناشــی از بی اعتمادی 
به یکدیگر اســت، ولی می تواند این را به حســن 
نیت و حســن تفکر نســبت به هم تبدیل کرد. این 
نیز تنها در شــرایطی ایجاد می شــود که چند تن 
ازخودگذشــتگی نشان دهند و نمونه و اسوه عمل 

شــوند تا یک جزیره کوچک تشکیل شود.
جلودار زاده گفت: مردم ایران بســیار زود اعتماد 
مــی کنند و در مقابــل یک حادثه ای که دل همه 
را بــه درد آورد، دیدید که همه بــه یکدیگر جذب 
شــدند و یک جزیره بزرگ را تشــکیل دادند. ملت 
ما تجارب بسیاری دارند و نمونه آن تجربه هشت 
ســال دفاع از کشــور بود کــه همه بــا یک صدا 
کنار هم ایســتادند، این تجربه همیشــه در ایران 

است. تکرارشدنی 
نماینده مردم تهران در پایان افزود: تنها راه گفت 
و گو راســتگویی اســت. هیچ کس نبایــد تظاهر 
بــه عدالت کند، ولــی همه زیربناهای کشــور را 
بــا موریانــه ظلم و ســتم از بیــن ببرد، بازگشــت 
 بــه اصل افــراد بایــد آغازگــر گفت و گــوی ملی 

باشد.

واکنش سریع!
وزارت خارجه با صدور بیانه ای اعالم کرد در قبال تصمیم جنجالی ترامپ اصل عمل متقابل را اجرا می کند

دونالد ترامپ شعار انتخاباتی اش مبنی بر ممانعت از ورود شهروندان کشورهای 
اســامی به آمریــکا را در حالی عملی کرد که بســیاری تصور مــی کردند این 
موضوع در حد شعار باقی خواهد ماند. حاال و با امضای حکم ممانعت از حضور 
شــهروندان 7 کشور اســامی به آمریکا دور جدیدی از مخالفت ها را با رئیس 
جمهور جدید و عجیب آمریکا در داخل و خارج از این کشور در پی داشته است. 
در ایران اولین واکنش از ســوی ترانه علیدوستی بازیگر فیلم فروشنده و نامزد 
جایزه اســکار و پیــش از امضای قطعی حکم از ســوی ترامپ صورت گرفت. 
علیدوســتی در توییترش نوشــت که در اعتراض به این اقدام نژادپرســتانه در 

مراسم اسکار حضور نخواهد یافت. 
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان نیز در توییتی، به دستور اخیر 
رییس جمهور جدید آمریکا واکنش نشــان داد. ظریف در توییتر خود با انتشار 
لینک بیانیه وزارت امور خارجه در ارتباط با تصمیم دولت ایاالت متحده در ایجاد 
محدودیت برای سفر مســلمانان به آمریکا نوشت: این اقدام بی اساس بودن 
ادعاهای مقامات آمریکا در مورد دوستی با مردم ایران در عین اختاف با دولت 
ایران را آشکار کرد. ظریف در ادامه نوشت:  اقدام آمریکا در ممنوعیت ورود اتباع 
کشورهای مسلمان در تاریخ به عنوان هدیه ای بزرگ به افراطیون ثبت خواهد 
شــد.  ما ضمن احترام به آمریکایی ها و جدا کردن حساب آنها از سیاست های 
خصمانه دولت این کشــور، اقدامات متقابل را برای حمایت از شهروندان مان 
به عمل می آوریم. وی تاکید کرد: برخاف آمریکا، با آغوش باز از همه آنهایی 

که روادید معتبر دارند استقبال می کنیم.

اجرای اصل عمل متقابل از سوی ایران
شب گذشته وزارت امور خارجه درباره تصمیم تبعیض آمیز دولت آمریکا در ایجاد 
محدودیت سفر به آن کشــور بیانیه ای صادر کرد. وزارت خارجه در بیانیه خود 
نوشت: تصمیم دولت ایاالت متحده در ایجاد محدودیت برای سفر مسلمانان 
به آمریکا- هر چند به صورت موقت سه ماهه - توهینی آشکار به جهان اسام 
و به ویژه به ملت بزرگ ایران اســت؛ و علیرغم ادعای مقابله با تروریسم و حفظ 
امنیــت مردم آمریکا، به عنوان هدیه ای بزرگ بــه افراطیون و حامیان آنها در 

تاریخ ثبت خواهد شد.  
 این بیانیه تصریح کرده است: تصمیم دولت ایاالت متحده با هدف قرار دادن 
مردم ایران و توهین آشــکار به تمامی آحاد این ملت بزرگ، بی اســاس بودن 
ادعاهای دیرینه ایاالت متحده مبنی بر دوستی با مردم علیرغم اختاف با دولت 
ایران را به نمایش گذاشته و نشان از کینه گروهی در حاکمیت آمریکا و محافل 

تأثیرگذار داخلی و خارجی آن نسبت به همه ایرانیان در سراسر جهان دارد.
وزارت خارجه در ادامه نوشت: دولت جمهوری اسامی ایران برای پاسداری از 
حرمت و شأن تمامی آحاد ملت بزرگ ایران در داخل و خارج از کشور،  با رصد 
دقیق آثار کوتاه و میان مدت تصمیم دولت ایاالت متحده بر اتباع ایران، اقدامات 

متناســب حقوقی، کنسولی و سیاسی معمول خواهد داشت و ضمن احترام به 
مردم آمریکا و تمایز میان آنها و سیاســت های خصمانه دولت ایاالت متحده، 
برای حمایت از حقوق شــهروندان خود تا زمان برطرف شدن محدودیت های 
توهین آمیز ایاالت متحده علیه اتباع ایران، اصل عمل متقابل را اجرا می نماید.
این بیانیه تاکید کرده اســت که به منظور نظارت بر اجرای این تصمیم و اتخاذ 
تدبیرهای مناسب و منطبق با منافع ملی در شرایط ویژه، ساز و کاری با حضور 

دستگاه های ذیربط در وزارت امور خارجه ایجاد شده است.

تصمیم ترامپ، نتیجه دیپلماسی لبخند!
اما منتقدان دولت این اتفاق را ناشی از سیاست های دولت در قابل آمریکا می 
دانند. پرویز ســروری دبیرکل جمعیت رهپویان انقاب اسامی در گفت وگو با 
خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به فرمان منع ورود اتباع ایرانی 
به آمریکا از سوی ترامپ گفت: این یکی از دستاوردهای برجام برای جمهوری 
اسامی ایران و نتیجه اعتماد لجام گسیخته به آمریکا و دیپلماسی لبخند است.
سروری با بیان اینکه قرار بود از این دیپلماسی عزت و اقتدار ملت ایران بدست 
بیاید، ادامه داد: قرار بود ما مذاکره برد - برد داشــته باشــیم اما آنها فقط همه 
مزایــای برجــام را بردند و بردنــد و تلخی ها و عدم اجــرای توافقات برای ملت 

ایران باقی ماند.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقاب اسامی با اشاره به وعده های سه سال گذشته 
رئیس جمهور مبنی بر اینکه عزت باید به پاســپورت ایرانی بازگردد، خاطرنشان 
کــرد:  ما اکنون و با این فرمان جدید رئیس جمهور آمریکا شــاهد عزت از نوع 
دیپلماســی لبخند هســتیم که کشــور ما را با کشــورهای جنگ زده که دچار 

مشکات عدیده هستند در یک تراز قرار می دهد.
وی افزود: کشور ما از مشارکت مردمی در سطح بسیار باالیی در منطقه و دنیا 
برخوردار است اما با بدترین وجه با شهروندان ایرانی برخورد کردند؛ دیپلماسی 
لبخند باید جای خود را به دیپلماسی واقع گرایانه و معطوف به عزت ایرانیان بدهد 

و آمریکا بداند که ملت ایران تحقیر شدن را تحمل نخواهد کرد.
ســروری یادآور شــد: امیدواریم دولت در ماه های پایانی واقع گرایانه به عرصه 
روابط با آمریکا نگاه کند و اقدام متقابل و مقابله به مثل را در برابر این رفتارهای 

گستاخانه داشته باشد.
محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم 
نیز در گفت وگو با خبرنگار گروه احزاب خبرگزاری فارس، با بیان اینکه رویکرد 
دولت و دستگاه دیپلماسی ما بســیار خوشبینانه نسبت به آمریکاست، گفت: 
علی رغم فشار و زیاده خواهی که آمریکایی ها اعمال می کنند و علیرغم انجام 
اقدامات اعتمادساز توسط ایران شاهد تحریم های جدیدی علیه ایران هستیم 

چون دولتمردان ما از دیپلماسی انقابی برخوردار نیستند. 
وی بابیان اینکه دولتمردان ما قصد پیشــبرد امور با دیپلماسی لبخند رادارند، 

تصریح کرد:  این دیپلماسی اثرات منفی خود را بر عزت ما داشته و این دیپلماسی 
لبخند باعث شده دشمن با گفتمان زور به ما فشار وارد کند به گونه ای که اکنون 

نیز شاهد ممنوعیت صدور هرگونه ویزا برای ایرانیان هستیم. 
آصفری بابیان اینکه این رفتارهای ســخیف آمریکایی ها ناشــی از بی تدبیری 
دســتگاه دیپلماسی ماســت، اظهار داشــت: دولت باید نســبت به این رفتار 
آمریکایی ها به ملت پاســخگو باشــد که چــرا اقدام متقابــل در خصوص آن 

صورت نمی گیرد. 

این اقدام نشان داد دولت آمریکا از سایه خود هم می ترسد
رئیس مجلس شورای اسامی نیز امروز ضمن انتقاد از سیاست های آمریکا، 

بر راسخ بودن ایران در مبارزه با تروریسم تاکید کرد.
علی الریجانی در ســخنانی در نطق پیش از دســتور خود در آغاز جلسه علنی 
امروز مجلس، گفت: ایران کشوری امن و متکی بر خود است و بر خاف روش 
نااهانه آمریکا زمینه مــراودات اجتماعی را بین ملل به خوبی فراهم می کند 
و براساس ارزش های اســامی از همزیستی مسالمت آمیز همه ملل با عقاید 
گوناگون حمایت می کند و در مبارزه با تروریسم نیز راسخ است و دچار بازی های 

کودکانه برخی کشورها نمی شود.
الریجانی همچنیــن با انتقاد از دولت آمریکا در لغو صدور ویزای اتباع ایرانی، 
گفت: این اقدام دولت آمریکا، ســخافت در بینش و رفتار آنها را بیشــتر نشان 
می دهد. البته این حادثه از طرفی هراس این دولت را ظاهر کرد که از سایه خود 
هم می ترسد و هم روحیه خشن نژادپرستانه آنها را که پشت ظواهر عوام فریبانه 

دموکراسی خواهی و حقوق بشر پنهان شده است.
او ادامه داد: در غیر این صورت کشــوری که از قدرت امنیتی برخوردار باشد با 
دلهره و اضطراب و هراس چنین تصمیماتی را نمی گیرد به ویژه ذکر نام ایران در 
این رابطه آن هم به بهانه اقدامات تروریستی به شوخی شباهت بیشتری دارد.
الریجانی افزود: بر کسی پوشیده نیست که ایران یک تنه در مقابل تروریست ها 
در ســال های گذشته ایستاد و بعدها برخی کشورها به این جریان پیوستند. آن 
هم در مقابل تروریست هایی که مسئوالن آمریکایی به ویژه یکی از کاندیداهای 
ریاست جمهوری اخیر آمریکا که قبًا وزیر امور خارجه آن کشور بود با صراحت 
اعــام کرد ما داعش را به وجود آورده ایم. لذا دولــت آمریکا امروز دچار پدیده 

هراس از خود و سوء تفاهم با خود شده است.
الریجانی با اشــاره به اقدام ترانه علیدوستی مبنی بر شرکت نکردن در مراسم 
اســکار، گفت: موضع هنرمند گرامی ما در تحریم حضور در جشــنواره هنری 
آمریکا نمونه ای از غیرت ملی ملت ایران اســت. دولت آمریکا باید از این نمونه 
درس بگیرد که در مقابل یک ملت بزرگ و ریشه دار و متمدن قرار دارد و اینگونه 
اقدامات عجوالنه و نارس بیش از آنکه قدرت آنها را نشان دهد هراس و ضعف 

آنها را هویدا می کند.

اگر مساجد زیاد سیاسی شوند به ضرر حکومت و دین است
حضرت آیت الله شبیری زنجانی جدا نبودن دین از سیاست را امری »روشن« خواند و افزود: این که مساجد، زیاد سیاسی بشوند هم به ضرر حکومت است و هم باعث تضعیف دین می شود. اگر مساجد 
به وظایف اولیه و اساســی خود عمل کنند برای حکومت هم بهتر اســت. حضرت آیت الله شــبیری زنجانی تصریح کرد: برخی از آقایان فکر می کنند اگر زیاد وارد مباحث سیاســی شوند، بهتر می توانند 
جایگاه روحانیت و یا پایگاه مســجد را حفظ کنند، در صورتی که ما معتقدیم زیاد سیاســی شــدن و بروز برخی اختاف نظرات که اجتناب ناپذیر است، برای جایگاه روحانیت و مسجد مشکل ایجاد می کند و 
موجب تضعیف دینداری می شــود. وی بر ضرورت نگاه تخصصی به مســأله سیاســت تأکید کرد و افزود: کسانی که در این زمینه تخصصی ندارند بهتر است از زیاد وارد شدن در مسائل سیاست، پرهیز 
کنند. حاال اگر کســی تخصص دارد، در مســائل کلی نظریه بدهد مشــکلی ایجاد نمی کند اما اینکه کسی که تخصصی در علم سیاست ندارد و هر چه به زبانش می آید بدون مطالعه بیان می کند 
ایجاد مشــکل می کند. این مرجع تقلید خاطرنشــان کرد: این حکومت به نام دین و منتســب به دین تشکیل شده است و حفظ آن از فرائض است، منتهی باید دید چه چیزی به بقای حکومت 

بیشتر کمک می کند؟ رضایت مردم در درجه اول اموری است که می تواند به بقای یک حکومت کمک کند و همه ما باید در این مسیر تاش کنیم.

سیاسی
یکشــنبه 10 بهمن مــاه 1395

سوژه روز

انتشار خاطرات محرمانه هاشمی با هماهنگی رهبری صورت خواهد گرفت
پس از درگذشــت آیت الله هاشمی یکی از موارد مورد بحث خاطرات او و انتشار آن است. خاطراتی که حاال محسن 
هاشمی اعام کرده بخشی از آن محرمانه است و باید درخصوص انتشار آن با مسئوالن و به ویژه رهبری هماهنگی 
شود. محسن هاشمی در این خصوص گفت: دفتر نشر آثار پدرم که خوشبختانه با حضور خود ایشان شکل گرفت، 
پشــتوانه  قابلی از ایشان داشت. اما تا زمان حیات ایشــان، ما در کنار فعالیت های دیگرمان اگر جای خالی ای بود، 
فرصتی را به دفتر نشــر اختصاص می دادیم. اما امروز وظیفه دفتر نشــر ســنگین  شده اســت. دیگر آقای هاشمی 
در بین ما نیســت و باید وقت بیشــتری برای نشر آثار ایشــان بگذاریم. ضمن اینکه همه موارد هم فقط به خاطرات 

خاصه نمی شود. برای هر پاراگراف خاطرات ایشان می شود صفحاتی نوشت و توضیحاتی داد. وی افزود: هنوز هم بخش هایی از اسناد مربوط 
به خاطرات ایشان، حالت محرمانه دارد. عکس ها و فیلم ها و گفته های دیگران درباره ایشان همچنان جای کار دارد. فرزند ارشد آیت الله هاشمی 
با تاکید بر ضرورت صیانت از اصل موضوع خاطرات، از مســیر ارتباط با بزرگان نظام، گفت: بخش مهم کار ما این اســت که با بزرگان نظام به ویژه 
مقام معظم رهبری ارتباط مناســبی برقرار کنیم تا با هماهنگی کار پیش برود و اصل موضوع خدای نکرده تحت الشــعاع کج نظری ها قرار نگیرد. 
هاشــمی با دعوت از اندیشــمندان و فرهیختگان برای همراهی با دفتر نشــر آثار آیت الله هاشمی رفســنجانی در زمینه به عهده گرفتن بخشی از 
کار آماده ســازی خاطرات آن مرحوم برای انتشــار، تأکید کرد: دفتر نشر آثار آیت الله هاشمی با کمک یک گروه اندیشمند و یک هیأت امنا، باید به 

سمت یک حرکت جدی تر حرکت کند. 

پیگیری روز

پافشاری مجلس بر طرح استفساریه قانون انتخابات
طرح استفســاریه مجلس درمورد امکان ردصاحیت نماینــدگان منتخب پس از انتخابات بار دیگر به تایید مجلس 
رسید. طرحی که پیش تر شورای نگهبان در رد آن نظر داده بود واین بار نیز اگر آن را رد کند باید برای تصمیم نهایی به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود. نمایندگان مجلس شورای اسامی امروز با تصویب طرح استفساریه 
تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شــورای اســامی، رد صاحیت منتخب نمایندگی مجلس پس از اعام 

صحت انتخابات توسط شورای نگهبان را نپذیرفتند. 
مجلس شــورای اسامی در پاســخ به این پرسش استفساریه که آیا شــورای نگهبان می تواند پس از اعام صحت 

انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، صاحیت منتخب را رد کند و به این وسیله آراء او را باطل نماید، پاسخ داد: خیر، پس از اعام نظر قطعی و نهایی 
شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس درباره صاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعام صحت 
انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه با رعایت " قانون لزوم رســیدگی دقیق به شــکایات داوطلبین رد صاحیت شــده در انتخابات مختلف مصوب 22 
آبان 1378 مجمع تشــخیص مصحلت نظام" این شــورا نمی تواند اظهار نظر مجددی درباره صاحیت آن نامزد یا منتخب داشــته باشد و چنانچه 
مدارک جدیدی درباره او به شــورا رســیده باشــد این مدارک طبق ماده 30 آئین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبارنامه های منتخبان مورد 

رسیدگی قرار گیرد. 
از 248 نماینده حاضر در جلســه، 151 رای موافق، 41 رای مخالف و 9 رای ممتنع به استفســاریه فوق داده شد. 



3
هیئت ویژه بررسی حادثه پالسکو، به دنبال مقصر سازی نیست

رییس دفتر رییس جمهوری گفت: هدف از تشــکیل هیات ویژه گزارش ملی بررســی حادثه ساختمان پاسکو ، ارایه راه حل و اصاحات ساختاری و مدیریتی برای عدم تکرار حوادث مشابه است.  محمد 
نهاوندیان روز یکشنبه در اولین جلسه هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پاسکو که به دستور رییس جمهوری و با حضور اعضای هیات وزیران و مسئوالن ذیربط برگزار شد، اغراض سیاسی 
و جناحی را آفتی بزرگ در مســایل کان و ملی با جامعه دانســت و تاکید کرد: هیات ویژه گزارش ملی بررســی حادثه ساختمان پاسکو، هرگز بدنبال مقصر سازی نبوده بلکه از مهم ترین اهداف آن، ارایه 

گاهانه تصمیم گرفته شد تا هیچ دستگاه خاصی متولی این هیات نباشد تا هیات با استفاده  راه حل و اصاحات ساختاری و مدیریتی برای عدم تکرار حوادث  مشابه در آینده است.   نهاوندیان افزود: آ
از جایگاه ویژه انتصاب از سوی رییس جمهوری و با استقال و آزادی نظر، وظیفه ملی خود را انجام دهد اما همکاری همه قوا، دستگاه ها و نهادها امری ضروری برای تحقق ماموریت ملی 
این هیات اســت.  رییس دفتر رییس جمهوری ابراز امیدواری کرد که این هیات هر چه ســریعتر گزارشــی جامع، تخصصی و علمی از حادثه ارائه دهد تا ضمن التیام روحی جامعه، زمینه ساز 

اصاحات احتمالی الزم در قوانین، رویه ها و ساختارهای مدیریتی با هدف عدم وقوع چنین حوادثی شود. 

روحانی را همین االن محاکمه کنید!
مســعود پزشــکیان درباره موضــوع نامزد 
پوششي در کنار روحاني گفت: من اطاعي 
ندارم و به نظر حرف تازه اي مي آید. چرا باید 
رئیس جمهوري وقتي دوره اش تمام مي شود 
بگویند، رد صاحیت است؟ خودمان حرفي 
می زنیم تا در دهان بقیــه بیفتد؟ وي ادامه 

داد: اگر قرار است آقای روحانی ردصاحیت شود، همین االن او را محاکمه 
کنید ااما اگر هنوز مي تواند رئیس جمهور باشد و تایید رهبري روي سر اوست، 
چراباید در آخر دوره ردصاحیت شود؟ نایب رئیس مجلس درباره چرایي بیان 
این احتمال در فضاي سیاسي اظهار کرد: شاید جو سیاسي است که براي از 
صحنه به در بردن آقاي روحاني درست کرده اند. پزشکیان همچنین درباره 
شــایعاتي که درباره تشکیل ســتادهاي انتخاباتي اش مطرح مي شود، نیز 

اظهار کرد: من نه از ستاد خبر دارم و نه خداوکیلي قرار است کاندیدا شوم.

خطر ریزگردها کمتر از دشمن نیست
یوســفی نماینده مــردم اهــواز در مجلس 
شورای اسامی به موضوع پدیده گرد و غبار 
در حوزه انتخابیه خود اشاره کرد هم و گفت: 
اگر این مشــکل خطرش بیشتر از دشمنان 
خارجی نباشــد کمتر نیســت و یکی از علل 
آشکار آن موضوع غیرکارشناسی انتقال آب 

است لذا اگر این پدیده کنترل نشود مطمئنا در آینده اکثر فات ایران را فرا 
خواهد گرفت و باعث نابودی زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی 
تمام کشور خواهد شد . وی افزود: جهت کنترل پدیده گرد و غبار دیپلماسی 
خارجــی جهت کانون های خارجی و کنترل کانون های داخلی برنامه های 
الزم مورد نیاز اســت. ما در طرحی که به دولت ارائه دادیم و خواستار کنترل 
کانون های داخلی در این برنامه پنج ســاله هستیم که باعث کاهش پدیده 

گرد و غبار به میزان 40 تا 50 درصد در استان خواهد شد.

درخواست استیضاح وزیر راه با 75 امضا
علیــم یارمحمدی نایب رییس کمیســیون 
عمران از موافقت کمیسیون عمران با ارجاع 
تقاضای 75 نماینده مجلس برای استیضاح 
وزیر راه به جلســه علنــی مجلس خبر داد. 
یارمحمدی گفت: براساس اعام معاونان 
ایشان که در جلسه استیضاح حضور داشتند 

اصا قرار نبود که وزیر در جلســه حضور نیابد، اما به نظر می رســد به دلیل 
مسائل شــخصی و خانودگی در نهایت نتوانســت خود را به جلسه برساند. 
نماینده مردم زاهدان در مجلس افزود: حتی کمیسیون خاصه سوال را به 
امید رسیدن ایشان به جلسه قرائت کرد و معاونان ایشان توضیحات مختلفی 
پیرامون ســواالت و مسائل مطرح شده دادند اما وزیر به جلسه نرسید. وی 
محورهای ســواالت متقاضیان استیضاح را 13 محور اعام کرد و افزود: 

یکی از محورهای استیضاح وزیر حادثه قطار سمنان است.

 با قوانین دستوری 
نمی توان فضای مجازی را 

کنترل کرد
محمد علــی وکیلی عضــو هیات رییســه مجلس 
دربــاره متولی فضای مجازی کشــور گفت: مرجع 
سیاســت گــذاری فضــای مجازی شــورای عالی 
است اما ماهیت این فضا نمی گذارد متولی خاصی 

داشته باشد.
این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی 
که در برنامه زنده تلویزیونی متن-حاشــیه از شبکه 
سوم ســیما سخن می گفت ادامه داد: چون فضای 
مجازی دولت ساز نیست نمی توان با قانون کنترلش 
کرد. همه ما در این فضا به دنیا می آییم و از دنیا می 
رویم. ما نباید شمع به دست بگردیم و به دنبال نهادی 

پاسخگو در این عرصه باشیم.
وی تصریح کرد: می توان فضای مجازی را با مقیاس 
های فیزیکی قانون مند کرد اما متاســفانه چون در 
گاهی در فضای مجازی وجود دارد  کشــور ضعف آ
و قوانین کشــور عمودی اســت اتفــاق خاصی رخ 

نمی دهد.
وکیلی گفت: باید مانند عرصه سیاسی که سیاست 
گذاری آن در اختیار مردم اســت جنس سیاســت 
گذاری فضای مجازی نیز به دســت مردم باشــد و 
مســولین باید تاش کنند تا ســواد مجازی مردم را 

باال ببرند.

نباید برای زندگی خصوصی مردم 
چارچوب تعیین کنیم

نماینده مجلس شورای اسامی بیان داشت: اگر به 
جای یک شــورای عالی فضای مجازی ده ها شورا 
داشته باشیم و جلسه های زیادی برگزار کنند تا زمانی 
که فرهنگ عمومی در تقابل با سیاســت های شورا 

باشد نتیجه حاصل نمی شود.
وی با اشــاره به این موضوع که مســئولین، جامعه و 
جوانــان را رها کرده اند و ایــن جوانان برای پر کردن 
اوقــات خود به فضای مجازی پنــاه برده اند، گفت: 
این که ما باید شــبکه اطاعات ملی داشــته باشیم 
حرف درستی است و شــورای عالی فضای مجازی 
و هر ارگان دیگری باید دیدگاه ایجابی داشــته باشد. 
وکیلــی تاکید کرد: ما نمی توانیم و نباید برای زندگی 

خصوصی مردم چارچوب تعیین کنیم.
نماینده مجلس شورای اسامی درباره برخوردهای 
چندگانــه با فضــای مجازی بیان داشــت: یکی از 
دالیل برخورد چندگانه فضای مجازی به این خاطر 
اســت که در این عرصــه حاکمیت نداریــم. ما در 
فضای مجازی مهمان کشورهای خارجی هستیم 
و هر جرمــی که در این فضا رخ دهــد نمی توان با 

کسی برخورد کرد.
وی افــزود: اما با ایجاد شــبکه ملی اطاعات این 
خــاء از بین مــی رود و اکنون می تــوان به خاطر 
بــه تعویق افتــادن راه انــدازی این شــبکه از وزیر 
اطاعات ســوال کرد و حتما ایشــان هم پاسخی 

دارند.
وکیلی در پاســخ به سوالی مبنی بر این که سیاست 
های شورای عالی فضای مجازی در این خصوص 
چگونه اســت، گفت: چون سیاست ها در شورای 
عالی شــفاف نشــده نمی تــوان در ایــن خصوص 

کاری کرد.
نماینده مجلس شــورای اســامی با اشاره به اینکه 
دولــت ها منافعی در فضای مجــازی دارند، افزود: 
منافع دولت ها یکی از دالیل است اما خود امپراتورها 
نیز دلیل دیگر مشــکل دار بودن اینترنت در کشــور 
هســتند. اینترنت امروز کشــور هم گــران، هم بی 

کیفیت و هم بی امنیت است.

افکار نیوز نوشت: شورای چهارم از داعیه تا واقعیت تخصص گرایی 
با قرار گرفتن در روزهای پایانی عمر شورای چهارم شهر تهران باید دید آیا شورایی که تمام افتخارش به تخصص گرایی بوده اعضایش 

توانسته اند بر صندلی مناسبی در شورا از نظر سمت، مدرک تحصیلی و سوابق کاری بنشینند.

 فردانیوز نوشت: کمیته ملی یا انتخاباتی بررسی پالسکو؟
پاسکو داغ بزرگی است که به این زودی ها سرد و فراموش نخواهد شد؛ اما همان طور که دلیل حوادث بزرگ و کوچک برای مردم مهم 

است، قصد و غرض و نیت ها هم برایشان اهمیت دارد.

 عصرایران نوشت: علی الریجانی؛ استمرار میانه روی با مواضع فرهنگی
پیش تر تصور می شد فاصله گرفتن نسبی علی الریجانی از فضایی که در صدا و سیما با آن شناخته می شد از ُبغض احمدی نژاد  است یا به 

خاطر ماحظات سیاسی و ائتاف با حسن روحانی اما با سخنان اخیر روشن می شود این مواضع خاستگاه فرهنگی هم دارد.

 نامه نیوز نوشت: پارلمان تهران؛ زمینی برای رقابت تازه اصولگرایان و اصالح طلبان
آنگونه که از شواهد پیداست هر دو جریان در کنار سکوتی که در مورد انتخابات شورای شهر در پیش گرفته اند، استراتژی خود را برای این 

انتخابات مشخص کرده اند. هر دو این جریان های می خواهند با تمام قوا وارد عرصه شوند.

عکس روزسایت نگار

 جلسه بررسی 
حادثه پاسکو در نهاد 
ریاست جمهوری

خبرنامه
یکشــنبه 10 بهمن مــاه 1395

 زندگی بعضی بزرگان 
از ناحیه فرزندانشان عوض شد

حجت االســام والمسلمین غامحسین محسنی اژه ای در نشســت تخصصی »بررسی ابعاد حقوقی نفوذ در عرصه 
اقتصاد سیاســی« که در دانشــگاه امام حسین)ع( برگزار شــد گفت: گاهی اوقات بی اطاعی و کم اطاعی افراد از 
مشــکات است. اکنون یکی از مشکات مان بچه های مسئوالن هستند. این بچه ها گاهی اوقات توجهی ندارند و 
دنبال پول و شغل می گردند و گاهی اوقات به خاطر شهوت و جهل ببینید که چه ضرباتی خوردیم. بعضی از بزرگان ما 
از ناحیه نزدیکان از جمله فرزندان شــان مســیر زندگی شان عوض می شود. به این آسیب ها باید توجه کنیم و راه نفوذ 

را ببندیم و به طمع ها توجه کنیم و بعد بیان کنیم و به مسئوالن ذی ربط بگوییم.

استفاده از شهوت یکی از قدیمی ترین شگردهای نفوذ است
وی ادامه داد: یکی از شگردهای قدیمی دشمن استفاده از شهوت بوده است و چه کسانی که به خاطر شهوت گرفتار 
نشدند؟ به حیثیت نظام و خودشان لطمه وارد شد. چه کار کنیم که شهوت مان را کنترل کنیم به خصوص در این اواخر 
که خانمی توانسته بود به مسئولی نزدیک شود و دختر این خانم خارج از کشور است و به او گزارش می دهد که من به 
او نزدیک شدم و االن دیگر خیلی نزدیکیم و به پول و جیبش دسترسی دارم. آیا این حرف ها به دست دشمن نمی رسد؟
معاون اول قوه قضاییه گفت: در مقابله با حق همیشه از ابزار نفوذ استفاده شده و خواهد شد. چه در جنگ سخت و چه 
در جنگ نرم نفوذ صورت می گیرد، اما متفاوت است که این نفوذ چیست و چه ماموریتی دارد و از چه شیوه ای استفاده 
می کند؛ لذا آمریکا و انگلیس تاش می کنند که نفوذ کنند. چه کسی را به عنوان عامل نفوذی استفاده می کنند؟ آیا 
نیروی خودشان یا سعی دارند از نیروی ما استفاده کنند و چه دستوری به آنها می دهند و از چه شیوه ای باید استفاده 
کنند تا چهره او نمایان نشود؟ تاش و مقابله و پیشگیری ما می تواند اثر نفوذ آنها را کم کند. ما باید تاش کنیم و ببینیم 

که عامل نفوذی کیست و از چه شیوه هایی استفاده می کند. آیا عمروعاص است، آیا امروز ما عمروعاص نداریم. 

برای نفوذ نیاز به فردی از جنس خودمان دارند
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در جنگ های سخت عمدتا از عوامل خودشان استفاده می کنند و سعی دارند که کسب 
اطاعات کنند و نقاط آسیب پذیر را پیدا کنند و به اتاق فرمان منتقل کنند که اگر می خواهید به این نقاط آسیب پذیر 
موشــک بزنید، اما در جنگ نرم عمدتا نیاز به دادن اطاعات دارد نه اطاعات گرفتن. برای اینکار  باید فردی  باشــد 
از جنس ما. وی افزود: اگر یک فرد امریکایی با زبان انگلیســی در دانشــگاه ما و رســانه ما و مســجد ما بایستد کسی 
قبولش ندارد و همان جا در دهانش می زنند. از یک نیرویی باید استفاده کنند که با زبان ما صحبت کند. او می خواهد 
به رده های مختلف اطاعات بدهد و می خواهد امریکا را بزک کند و از اینکه دشمن ما هست در کنار ما سخن بگوید 
و مطرح کند که امریکا دشــمن ما نیست و تغییر کرده اســت. امریکا دشمن ماست و یک دست چدنی دارد در دست 
مخملی. می خواهد بگوید که شیطان بزرگ و اکبر که دشمن ماست اینقدر هم دشمن نیست و فرق کرده است. این 

فرد که در یک جنگ پنهان و نرم عمل می کند کسی است از جنس ما.
محســنی اژه ای ادامه داد: ما باید در اینجا چه کار کنیم؟ می بینید چگونه در ســینه مســئوالن وسوسه می کنند. با 
همین تکرار کردن و صحبت های زیبا. کافی است که در کنار مسئولی قرار بگیرد و مرتب همان مسایل را تزریق کند.

بنی صدر می گفت نمی توانیم 
بجنگیم و باید مذاکره کنیم

سردار سرلشکر محمد علی جعفری صبح امروز در جشنواره سراسری امام علی )ع( با بیان اینکه با انقاب رویکردها 
و مبانی کاما تغییر کرد افزود: این انقاب تاثیر بســیار زیادی در دنیا و در عرصه ها و ســطوح مختلف گذاشته است. 
دانش های نظامی کاســیک با مبانی غیر انقابی در زمان جنگ فقط 3 ماه در ابتدای جنگ دوام آورد. در دی ماه 
که عملیات هویزه شکســت خورد نسخه دانش کاسیک نظامی بسته شد. سرلشکر جعفری افزود: آقای بنی صدر 
به عنوان مدافع دانش کاسیک نظامی به امام راحل گفت نمی توانیم بجنگیم و باید مذاکره کنیم. فرمانده کل سپاه 
با طرح این سوال که جنگ چگونه اداره شد؟، توضیح داد: پس از دی ماه سال 59 با عملیات هایی که انجام شد و با 
مبانی دیگری کار ادامه پیدا کرد و منجر به آزادســازی خرمشــهر شد. بعد از یک و نیم سال دشمن مقابل یعنی صدام 
تقاضای آتش بس و مذاکره کرد. وی تصریح کرد: در مقابل قدرتی که در چارچوب این دانش به کار گرفته شــد، یک 
سبک مدیریتی دیگری جایگزین شد. در سه ماه اول جنگ هم نیروهای مردمی بودند، اما مهم تفکر بکارگیری آنها بود.

انقالب فرهنگی در دانشگاه ها نشد
سرلشــکر جعفری، ســپاه را محور تغییر بر مبانی دانش عنوان کرد و افزود: ما دانش های قبلی را با یک مبانی دیگر در 
زمان جنگ کنار گذاشتیم و به دنبال کسب مجموعه دانشی جدید رفتیم. این یک نمونه از تغییر دانش است. فرمانده کل 
ســپاه با تاکید بر اینکه در تمامی عرصه های فعالیت و اقدام در کشــور ما با همین سبک باید صورت بگیرد، توضیح داد: 
سبک مدیریت در سپاه در کشور چگونه باید باشد؟ ما هم اکنون دانش مدیریتی را از کجا آورده ایم؟ معلوم نیست از کجا 
آمده. مباحث اقتصادی، جامعه شناســی و اداره جامعه نیز همین طور است. اینکه مقام معظم رهبری بر تحول بر علوم 
انسانی تاکید می کنند، به این خاطر است. سرلشکر جعفری گفت: یک مسیر انحرافی که ما پس از انقاب طی کردیم و 
چالش بزرگی هم است اینکه به سراغ دانش هایی با مبانی دیگر رفتیم؛ زیرا انقاب فرهنگی در دانشگاه ایجاد نشد و پس 
از انقاب فرهنگی دانشگاه باز شده و دانشجویان با همان علوم تربیت شدند و امروز در جایگاه های مختلف قرار دارند. 
فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه سپاه ماموریت دارد که در این عرصه ها نقش ایفا کند، گفت: سپاه چگونه به عنوان یک 
نهاد انقابی پویا و به روز باید حفظ شود؟ یک نهاد انقابی که این انتظار از آن می رود و مدام در معرض تهدید بروکراسی و 

خستگی سازمان است. چه کسی باید از آن مراقبت کند. مسئله یابی و نیازسنجی در مسائل اساسی مهم است.

هرکسی کاری انجام می دهد می گوید اقتصاد مقاومتی است
وی اضافه کرد: موضوع اساســی دیگر مدیریت جهادی اســت و تفاوت مدیریت جهــادی با مدیریت غیرجهادی در 

چیست؟ مثل اقتصاد مقاومتی هر کسی که کاری انجام می دهد می گوید اقتصاد مقاومتی چون شعار سال است.
فرمانده کل ســپاه اقتصاد مقاومتی را یک نگاه جدید و تحول جدید دانســت و گفت: خیلی از فعالیت های اقتصادی 
در کشور انجام می شود که از قبل هم انجام شده پس ما از ابتدای انقاب اقتصاد مقاومتی را انجام می داده ایم؛ چه 
لزومی داشت حضرت آقا اقتصاد مقاومتی را بفرمایند؟ پژوهش ها در سپاه باید بر این مبنا باشد. سرلشکر جعفری در 
پایان گفت: مشکلی در عرصه های مختلفی مثل استکبارستیزی و سیاست خارجی نداریم البته نه سیاست خارجی 
که مسئولین دنبال می کنند، بلکه سیاست خارجی که مقام معظم رهبری تعیین کرده اند؛ گیری در این مسائل نداریم.
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رصدخانه

دیواری به وسعت آمریکا
افزایش اعتراضات به فرمان ترامپ در ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا

هنوز دو روز هم از زمان اعام نهایی شــدن فرمان ترامپ برای جلوگیری 
از ورود شــهروندان هفت کشــور مســلمان به آمریکا نمی گذرد که امواج 
مخالفت با این تصمیم، از خود کشــورهای مذکور فراتر رفته و به آمریکا 
نیز کشــیده شده است. در یکی از مهمترین واکنش ها به این اقدام، یک 
قاضی فدرال آمریکا، حکم به تعلیق اجرای فرمان ترامپ داد. همزمان، 
اعتراض ها چه به شکل موضع گیری شخصیت ها و چه به شکل تجمع و 
تظاهرات در فرودگاه های آمریکا ادامه دارد. در ادامه مخالفت ها با فرمان 
اجرایی اخیر رئیس جمهور آمریکا در ممنوعیت ورود اتباع برخی از کشورها، 
یک قاضی فدرال این کشور، حکم به توقف بازگرداندن )دیپورت( اتباع این 
کشورها از فرودگاه های آمریکا داده است، حال آنکه به نوشته »پولیتیکو«، 
بین 100 تا 200 نفر از اتباع این هفت کشور از روز گذشته در فرودگاه های 

آمریکا بازداشت و از ورود به خاک ایاالت متحده منع شده اند.
ان دانلی، قاضی فدرال این حکم را شــب گذشــته در جریان یک جلسه 
اضطراری برای بررسی وضعیت افرادی که در فرودگاه ها بازداشت شده اند 
صادر کرد. وی با اشــاره به اینکه افراد مذکور اغلب تنها چند روز پیشــتر و 
بــا گذراندن مراحل قانونی مجوز ورود به خاک آمریکا را دریافت کرده اند، 
از بازداشــت و بازگرداندن آنها انتقاد کرد. در عین حال، این حکم دادگاه 
به معنای لغو و بی اثر کردن فرمان اجرایی ترامپ نیســت و تنها به مدتی 
محدود، اجرای آن را درباره افرادی که به تازگی وارد آمریکا شده اند متوقف 
می کند. »بی بی ســی« نیز در گزارشی اشاره می کند که بر اساس دستور 
این قاضی، روند بازداشــت، اخراج و استرداد کسانی که با ویزای قانونی 
وارد آمریکا شده اند یا پناهنده هستند، »موقتًا متوقف شده است«. در پی 
صدور این حکم، اتحادیه آزادی های مدنی شــهروندان آمریکا روز شنبه 
در واکنش به فرمان ترامپ، شــکایتی علیه او به دادگاه ارائه کرده است. 
این اتحادیه می گوید که قاضی دســتور داده است افراد بازداشت شده از 
عواقب دستور ترامپ در امان بمانند و به کشورشان باز پس فرستاده نشوند.
یکی از ســازمان های طرفدار حقوق مدنــی در آمریکا در پیامی در توییتر 
نوشته است: »دادگاه های ما امروز دژی در برابر سوء استفاده های دولت 

و سیاســت ها و فرمان هــای ضدقانونی آن هســتند«. روزنامه ی محلی 
»شارلوت آبزرور« خبر می دهد که قاضی فدرال دادگاهی در ایالت ویرجینیا 
نیز حکم مشــابهی صادر کرده اســت. این حکم شــامل حال مسافرانی 
می شود که از ورود آنان به آمریکا در فرودگاه دالس در نزدیکی واشنگتن 
ممانعت به عمل آمده اســت. فعاالن حقوق مدنی فرمان دونالد ترامپ را 
تبعیض آمیز می دانند، زیرا به گفته ی آنان این حکم حتی شــامل کسانی 
می شــود که دارای گذرنامه و روادید معتبر هستند. به گفته ی آنان دولت 

آمریکا حق ندارد گذرنامه های مسافران را متعاقبًا نامعتبر اعام کند.
گفتنی است، همزمان با پیگیری قضایی موضوع، از روز گذشته تاکنون، 
فرودگاه های آمریکا نیز شــاهد جو ناآرامــی در اعتراض به فرمان ترامپ 
بوده اســت. در این راســتا، صدها معترض آمریکایی با تجمع در فرودگاه 
جان اف.کندی نیویورک خواهان آزادی افرادی شده اند که پس از ورود به 

آمریکا بازداشت شده اند. در برخی فرودگاه های بین المللی دیگر آمریکا از 
جمله فرودگاه لس آنجلس، سن فرانسیسکو و دالس )ویرجینیا( نیز برخی 
از شهروندان تجمع هایی در حمایت از پناهندگان و مخالفت با فرمان اخیر 
دونالد ترامپ برگزار کرده اند و تعدادی از وکای داوطلب هم گفته اند که 
برای پیگیری حقوقی وضعیت پناهجویانی که از این قانون آسیب می بینند 
در فرودگاه ها حضور پیدا می کنند. اریک اشنایدرمن، دادستان نیویورک 
گفته اســت که از تمام قدرتش اســتفاده می کند تا به »کسانی که قربانی 
تبعیض و فرمان های خطرناک ترامپ شده اند« کمک کند. اوگفته است 
همکارانش در دادســتانی نیویورک بــا وکای پناهندگانی که در فرودگاه 
کندی نیویورک بازداشــت شــده اند در تماس اند تا از آنها حمایت قانونی 
کنند. مارک داس، وکیل دو پناهنده عراقی که امروز با وجود داشتن ویزای 
آمریکا در فرودگاه نیویورک دســتگیر شــد، با اشاره به دستور اخیر رئیس 

جمهور آمریکا برای ایجاد ممنوعیت ورود اتباع هفت کشــور مسلمان به 
ایاالت متحده گفت: »این دستور مغایر قانون اساسی است و ما با آن مبارزه 
خواهیم کرد«. در واکنش به فرمان اجرایی اخیر ترامپ، سازمان دیده بان 
حقوق بشــر در بیانیه ای تأکید کرد آمریکا در این دوران ســخت که شمار 
پناهجویان در سراسر جهان افزایش یافته و آوارگان جنگی بیش از پیش 
به کمک نیاز دارند، از مســئولیت خود سر باز می زند. »دویچه وله« اشاره 
می کند که سازمان بین المللی مهاجرت و کمیساریای عالی پناهندگان که 
از زیرمجموعه های ســازمان ملل متحد هستند نیز در بیانیه مشترکی به 
حکم ترامپ انتقاد کردند. در این بیانیه ضمن تأکید بر اینکه برنامه ایاالت 
متحده برای پذیرش پناهجویانی که از جنگ و سرکوب می گریزند، یکی از 
بهترین برنامه های جهان است ابراز امیدواری شده که این کشور »سنت 
دیرینه« خود در این زمینه را ادامه دهد. دو نهاد وابســته به سازمان ملل 
در بیانیه خود همچنین خواســتار آن شده اند که برخورد با پناهجویان باید 

یکسان باشد، »بدون در نظر گرفتن دین، ملیت یا نژاد آنها«.
مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا نیز به فرمان ترامپ واکنش 
نشان داد. او در توئیتی نوشت: »من به عنوان یک کاتولیک زاده و بزرگ 
شدم اما بعدها دریافتم که خانواده ام یهودی بوده اند. با وجود این حاضرم 
بــه عنوان یک مســلمان ثبت نام کنم؛ برای همبســتگی با آنان«. چاک 
شومر، سناتور ایالت نیویورک نیز با انتشار بیانیه ای به فرمان ترامپ انتقاد 
کرد. او می نویسد: »امشب اشک از گونه های مجسمه آزادی روان شده 
اســت«. گفتنی اســت، در مقابل همه این انتقادها، دونالد ترامپ ضمن 
تأکیــد دوباره بــر ادعای قبلی خود مبنی بر اینکــه فرمان اخیر به معنای 
ممنوعیت ورود مســلمانان نیســت، از این تصمیم دفاع کرده است. وی 
گفته: »این ممنوعیت ورود مســلمانان نیست؛ اما ما کامًا آماده بودیم. 
همه چیز به خوبی پیش می رود. شما می توانید این را در فرودگاه ها ببینید. 
همه جا می توانید این را ببینید«. به نوشته »پولیتیکو«، مأموران مرزی که 
در فرودگاه ها اقدام به بازداشت افراد کرده اند، در پاسخ به اعتراض آن ها 
می گفتند: »آقای رئیس جمهور؛ با آقای رئیس جمهور تماس بگیرید«!

سفر مقامات 60 شرکت فرانسوی به همراه وزیر خارجه فرانسه به ایران
سفارت فرانسه در ایران در بیانیه مطبوعاتی خود از سفر روسای شصت شرکت فرانسوی به همراه وزیر خارجه این کشور به ایران خبر داده است. سفارت فرانسه در ایران به مناسبت سفر وزیر خارجه این کشور به ایران یک بیانیه مطبوعاتی 
منتشــر کرد. در متن این بیانیه در ادامه آمده اســت: آقای ژان مارک ارو در تاریخ 30 و 31 ژانویه به ایران ســفر خواهد کرد. او که در این ســفر با رئیس جمهور وحانی ماقات می کند گفتگوهایی به ویژه با همتای خود آقای محمدجواد 
ظریف خواهد داشــت. آقای ارو با مخاطبان خود به جمع بندی ای درباره اجرای توافق هســته ای وین که در تاریخ 14 ژوئیه 2015 به امضا رســید و فرانســه هم در به ثمر رســیدن آن نقش بسزایی داشت خواهد پرداخت و نیز بر اهمیت 
رعایت کامل تعهدات همه طرفهای قرارداد تاکید خواهد نمود. وزیر امور خارجه و توسعه بین المللی در کنار همتای خود ریاست اولین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه را بر عهده خواهد داشت. همچنین هیاتی متشکل از 
حدود شصت شرکت فرانسوی او را در این سفر همراهی خواهد کرد. قرار است تعدادی از این شرکتها قراردادهایی را با شرکتهای ایرانی خود به امضا برسانند. این سفر همچنین امکان مطرح کردن همکاری های دوجانبه را در زمینه 
تحقیقات، آموزش عالی و فرهنگ میســر خواهد کرد. آقای ژان مارک ارو به نقش ایران در منطقه و بحران ةای ســوریه، یمن و عراق نیز خواهد پرداخت. او بار دیگر تاکید خواهد کرد که راه حل این نزاع ها سیاســی و اســت و تنها راه حل 

سیاسی که می تواند صلح و ثبات را به خاورمیانه بازگرداند و مبارزه با تروریسم را تقویت بخشد.

گفتگوی تلفنی ترامپ با مرکل

 ویرانه های باستانی بعلبک 
پوشیده از برف

رقص سنتی اژدها در سال جدید چینی در رانگون

 فروشگاه لباس عروسی 
در صنعا

  اعالم حمایت کانادا 
از ورود مهاجران

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا بامداد یکشنبه در واکنش به 
ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان به خاک آمریکا، گفت 
درهای کشورش به روی مهاجران باز است. جاستین ترودو در 
صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: »به آن هایی که از ظلم 
و تروریسم و جنگ فرار کردند، می گویم مردم کانادا صرف نظر 
از عقیده و دینتان به شــما خوشآمد می گویند«. دونالد ترامپ، 
رئیــس جمهوری آمریکا جمعه گذشــته با امضای دســتوری 
اجرایی از ورود اتباع هفت کشور از جمله ایران به خاک آمریکا 

جلوگیری کرد.

  جزئیات جدید از 
ترور سفیر روسیه در ترکیه

تحقیقات انجام شــده درباره روند ترور ســفیر روسیه در ترکیه، 
جزئیــات جدیــدی از ایمیل عامل ترور را فــاش کرد. مکاتبات 
مرت آلتینتاش، افسر پلیس ترکیه حدود دو ساعت و نیم پس از 
ترور سفیر روسیه از صفحه ایمیلش حذف شده است. دادستان 
عمومی ترکیه از شرکت گوگل خواست تا مکاتبات الکترونیکی 
حذف شده از صفحه مولود مرت آلتینتاش را برای این دادستانی 
ارسال کند. مسئوالن دادستانی ترکیه تأکید کردند: »پاک کردن 
مکاتبات آلتینتاش در ایمیل بــا وجود مرگش، دلیل محکمی 

است که وی به تنهایی عامل اجرای این ترور نیست«. 

  پاسخ تهدیدآمیز 
جریان صدر عراق به ترامپ

مقتدا صدر از ترامپ خواست قبل از طرد اقلیت ها از کشورش، 
اتباع آمریکا را از عراق خارج نماید. مقتدا صدر در پیامی در صفحه 
شخصی اش در پایگاه توئیتر در پاسخ به دستور اخیر دونالد ترامپ 
مبنی بر جلوگیری از ورود اتباع هفت کشــور مســلمان از جمله 
عراق به خاک امریکا نوشت: ورود آزادانه ]آمریکایی ها[ به عراق 
و سایر کشورها، گردنکشی و رفتار مستکبرانه است. سخنگوی 
هیئت الحشد الشعبی نیز اعام کرد: »ما درخواست داریم ورود 
همه امریکایی ها به عراق منع شــده و اتباع امریکا در عراق نیز 

از سراسر خاک کشور رانده شوند«.

  گفت و گوی تلفنی 
روسای جمهور روسیه و آمریکا

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه تلفنی با والدیمیر 
پوتیــن، رئیس جمهور روســیه گفت وگو کرد. ایــن اولین تماس 
تلفنی ســران دو کشور بعد از انتقال قدرت در آمریکا است. بنا بر 
اعام کرملین، طرفین در مورد لزوم ایجاد روابط »سازنده، برابر 
و متقابل« بین دو کشــور تأکید کرده انــد. ترامپ و پوتین در این 
گفت وگوی تلفنی تصریح کرده اند که باید یک »هماهنگی واقعی« 
برای نبرد با داعش بین دو کشــور ایجاد شود. طرفین همچنین 
در مورد توافق هسته ای ایران، وضعیت شبه جزیره کره، مناقشه 
فلسطین، وضعیت اوکراین و مبارزه با تروریسم صحبت کرده اند. 

بین الملل
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