
لغو ویزا کار تازه کارهای سیاست است
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در مراسم روز ملی فناوری فضایی و پس از رونمایی 
از ماهواره های ناهید ١ ، پیام امیرکبیر و سامانه انتقال مداری سامان ١ اظهارداشت: اینکه فقط متکی به خرید 
از خارج باشیم و یا تجربه دنیا را کنار بگذاریم؛ هر دو غلط است باید از توان بومی، دانشمندان خود و تجارب 
جهانی به طور توام ، استفاده کنیم. روحانی در این مراسم که با شعار »فناوری فضایی، اقتصاد مقاومتی، 

صفحه ۳آینده ای توانمند« در سالن اجالس سران برگزار شد، ضمن تبریک ایام ...
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رسول خضری در تذکری در جلسه علنی مجلس:بهانه های موشکی

رئیس جمهور با استاندار آذربایجان غربی برخورد کند
نماینده مردم سردشت و پیرانشــهر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به ادبیات به کار برده شده از سوی استاندار آذربایجان غربی درباره 
مردم آذربایجان غربی و کولبران گفت: رئیس جمهور باید با اســتاندار برخورد کند. رسول خضری در تذکری در جلسه علنی امروز مجلس، 
گفت: پنج نفر از جوانان کول بر در روزهای اخیر جان خود را از دســت داده اند. اما متأسفانه بیانات اتهامی استاندار آذربایجان غربی به مردم 
داغ این افراد را تازه کرد. او ادامه داد: استاندار آذربایجان غربی، مردم حوزه انتخابیه بنده را که 8 هزار مصدوم شیمیایی داشته اند، قاچاقچی 
خوانده اســت. خضری خطاب به رئیس جمهور، گفت:  باید با بیانات اخیر نسنجیده ایشان برخورد شود. کول برانی که جان خود را برای نان 
از دســت می دهند شایسته این برخوردها نیستند. او همچنین با اشاره به توضیحات روز گذشته وزیر اقتصاد نیز در رابطه با کول بران گفت: 

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳چرا نمایندگان از مشکالت مرزی به راحتی گذشتند و نگذاشتند رأی گیری شود. ما انتظار داشتیم ... صفحه ۴

موضوع آزمایش موشکی بالستیک ایران که از 
دو روز قبل در رسانه های آمریکایی و اسرائیلی 
مطرح شده بود، با برگزاری یک نشست محرمانه، 
شب گذشته در شورای امنیت سازمان ملل متحد 
پیگیری شد. هرچند در مورد جزئیات دقیق این 
نشست اطالعاتی در دست نیســت، اما ظاهراً 
پرونده آزمایش موشکی ایران برای تصمیم گیری 
به کمیته تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد 

صفحه 2ارجاع شده است ...

جمشــید انصاری رییس سازمان 
اداری و استخدامی کشور در پاسخ 

به تذکر حاجی ...

ســردار غالمحســین غیب پرور 
رئیس سازمان بســیج با اشاره به 

پیشرفت های  ...

دادســتان کل کشــور گفت که 
موضــوع تاخیر در اجــرای حکم 

اعدام زنجانی ...

فرد دوتابعیتی 
در دولت 

نداریم

طرح های بسیج 
برای رفع معضالت 

اقتصادی

بحث تاخیر در 
اجرای اعدام 

مطرح نیست
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 عددهای متفاوت وزیر کشور و شهردار 
درمورد زمان رسیدن آتش نشانی
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آزمایش موشکی مغایر 
برجام و قطعنامه 223١ 

نیست
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح با اشاره به 
مســائل مطرح شــده درباره تست موشــکی ایران 
اظهار کرد: این اقــدام در ادامه برنامه افزایش توان 
دفاعی ایران بوده و هیچ مغایرتی با برجام و قطعنامه 

2231 ندارد.
سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح در حاشیه جلسه امروز هیات وزیران در جمع 
خبرنگاران درباره مسائل مطرح شده نسبت به تست 
موشــکی ایران اظهار کرد: این اقدام هیچ مغایرتی 
نه با برجام و نه و نه قطعنامه 2231 دارد. این تســت 
در ادامــه برنامه های جاری ما بوده و قبال نیز اعالم 
کــرده ایم که برنامه هایی که در حوزه تولیدات اقالم 
دفاعی در راســتای اهداف و منافع ملی برنامه ریزی 
کــرده ایم را اجرا می کنیم و هیچ اراده ای نمی تواند 

تصمیم ما را تحت تاثیر قرار دهد.
وی خاطر نشــان کــرد: در دنیایی که قلــدران این 
گونه اشــتلوم می کنند، هیچ ملت زنده ای از مسیر 
اقدام برای تقویت بنیه دفاعی خود کنار نمی کشــد. 
یک ملت زنده باید در باالترین ســطوح خود را آماده 

برای دفاع کند.
دهقــان گفت: آنچه که به عنوان تســت موشــکی 
مطرح شــده اســت در ادامه برنامه کشور با توجه به 
ابــالغ رئیس جمهور مبنی بر تســریع ابعــاد برنامه 
موشــکی اســت و ما این برنامه را با ســرعت و دقت 

بیشتری ادامه می دهیم.
وزیر دفاع با بیان اینکه هیچگاه از توســعه و تقویت 
بنیه در دفاع از منافع ملی دســت نمی کشیم، خاطر 
نشان کرد: در این مســیر نه تنها به اجازه کسی نیاز 
نداریم بلکه اجازه دخالت به کســی را نخواهیم داد. 
چرا که ملت ما خود را در این مســیر آزموده و دنیا نیز 
ما را آزموده است که این حرف ها و اقدامات نمی تواند 

تاثیری بر اراده ملت داشته باشد.
مجید تخــت روانچی معاون اروپــا و امریکای وزیر 
امور خارجه کشــورمان نیز پس از جلسه ویژه صبح 
امروز کمیســیون امنیت ملی مجلس برای بررســی 
تصمیمات نســنجیده ترامپ، افزود: در این جلسه 
بحث های متنوعی داشــتیم و درباره موضوع تست 

موشکی که در خبرها بود هم صحبت شد.
تخت روانچی تصریح کرد: همه دوستان کمیسیون 
و افــراد خارج از  کمیســیون حاضر در این جلســه 
تاکید داشتند، ما برای مباحث دفاعی از کسی اجاره 
نمی گیریم و بر اســاس نیازهای کشور هرکاری الزم 

باشد انجام می دهیم.
تخت روانچی ادامه داد: موضوع موشــکی به هیچ 
وجه خالف قطعنامه 2231 شــورای امنیت نیست 
چون موشــک های ما بــرای کالهک هســته ای 
طراحی نشده است و این را هم در مواضع کتبی  که در 
اسناد شورای امنیت است، آورده ایم و هم در مواضع 

شفاهی بارها با آن تاکید کرده ایم.
همچنین مجلس در بیانیــه ای که به امضای 220 
نفر از نمایندگان رســیده، حمایت خود را از نیروهای 
مسلح کشور اعالم نموده و بر تقویت صنعت موشکی 

کشور تاکید کرد.
در این بیانیه تاکید شــده اســت: تنها راه بازدارندگی 
در برابر تهاجم دشمن توانمندی موشکی جمهوری 
اســالمی ایــران اســت، زمزمه هــای مخالفــت 
برخــی از کشــورها نســبت بــه ایــن توانمنــدی از 
هیــچ منطقــی برخــوردار نبــوده و آزمایش هــای 
موشــکی نیز هیچ تناقضی با قطعنامه های شورای 
 امنیــت ســازمان ملــل از جملــه قطعنامــه 2231 

ندارد .

هیچ کس عذرخواهی نکرد
عددهای متفاوت وزیر کشور و شهردار درمورد زمان رسیدن آتش نشانی

دو هفته پس از فاجعه پالســکو وزیر کشــور و شهردار تهران در مجلس حاضر 
شــدند تا گزارش خود را درمورد ایــن اتفاق به نمایندگان ملــت ارائه کنند. اما 
همانطور که انتظار می رفت نه تنها کســی عذرخواهی نکرد و حتی مسئولیتی 
نپذیرفت، بلکه به ابهام ها درمورد تقصیرها و قصورها هم افزوده شد. رحمانی 
فضلــی گفت آتش نشــانی 5 دقیقه پس از وقع حریــق در محل حادثه حضور 
یافتند اما به دلیل کمبود امکانات رفتند و 15 دقیقه بعد برگشــتند؛ اما قالیباف 
گفت آتش نشــانی 2/5 دقیقه بعد از وقوع حریق در محل حضور یافتند و هیچ 
گونه کمبودی هم نداشتند! موضوعی که باعث اعتراض یکی از نمایندگان به 

شهردار شد و دقایقی جو مجلس دچار تنش شد. 

طبق قانون شهرداری باید رفع خطر می کرد
عبدرالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به قوانین و مقرراتی که دستگاه های مسئول باید با استناد به آنها وظایفشان را در 
حادثه پالسکو انجام می دادند، گفت: شهرداری تهران به استناد بند 14 ماده 
55 قانون شــهرداری وظیفه اتخاذ تدابیر موثر و الزم برای حفظ شــهر از خطر 
سیل و رفع خطر از بناها، دیوارهای شکسته در معابر، کوچه ها، اماکن عمومی و 
داالن های شهر هستند. در تبصره این ماده تأکید شده است شهرداری وظیفه 
دارد کلیه موارد مربوط به رفع بناها و... و مزاحمت های مندرج در ماده فوق با 
نظر مأمورین فنی خود به مالکان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب اعالم کند 
تا رفتار متناسبی انجام شود. اگر مالکان به موقع موارد اخطار داده شده را مورد 
توجه قرار ندهند شــهرداری می تواند با کمک مأموران خود اقدام به رفع خطر 
کنــد و مصروف را به اضافه صدی پانــزده از صاحب ملک دریافت کند تا بدین 
ترتیب هزینه رفع آسیب توسط مالک پرداخت شده باشد. وزیر کشور ادامه داد: 

مقررات مندرج در این ماده شامل اماکن عمومی است.
وزیر کشــور با اشــاره به اقدامات شــهرداری تهران در حادثه پالسکو، گفت: 
شهرداری تهران برای مدیریت عملیات با استناد به بند 14 ماده 55 و سازمان 
آتش نشانی به موجب ماده سه اساسنامه خود وظیفه مهار و اطفای حریق را بر 
عهده دارد. همچنین مستند به بند )د( ماده 9 قانون تشکیل سازمان مدیریت 

بحران ریاست ستاد مدیریت بحران بر عهده شهردار تهران است.

 تعداد خودروهای اطفای حریق از 19 دستگاه 
باید به 600 دستگاه افزایش یابد

رحمانی فضلی سپس به بررســی وضعیت امکانات و تجهیزات سازمان آتش 
نشــانی پرداخت و افزود: در حال حاضر 123 ایســتگاه آتش نشانی در تهران 
وجود دارد که استاندارد 150 ایستگاه است. از منظر نیروی انسانی این سازمان 
دارای 4 هزارو 900 نیروی انســانی می باشد که وضعیت مطلوبی دارد. تعداد 
خودروهای اطفاء حریق آنها 19 دســتگاه است که باید به حدود 600 دستگاه 
افزایش یابد. همچنین تعداد 20 دستگاه و نردبان و باالبر هیدرولیکی در شهر 
وجود دارد که تعداد استاندارد آن 65 دستگاه است. مدت زمان رسیدن به محل 
حادثه توســط نیروهای آتش نشــانی در تهران برابر 4 دقیقه 10 ثانیه است که 

مطابق با استانداردهای جهانی است.
وزیر کشــور ادامه داد: بررســی وضعیت بودجه آتش نشــانی از سال 90 تا 95 
نشان دهنده این موضوع است که اعتبارات این سازمان از 1474 میلیارد ریال 

به رقم 5 هزارو 350 میلیارد ریال افزایش یافته است که رقم مناسبی است.
رحمانی فضلی ادامه داد: در جلســه ای که با حضور هیأت امنای ســاختمان 
پالســکو در وزارت کشور برگزار شد اعضای مذکور اعالم کردند در ابتدای امر 
آتش نشانی حدود 5 دقیقه پس از درخواست کمک به محل رسید. لکن به دلیل 
فقدان امکانات الزم محل را ترک و 15 دقیقه مجددًا با امکانات کافی در محل 
حضور یافت. این موضوع با توجه به گزارش های دیگر در دست بررسی است.

آتش نشانی کمبود تجهیزات ندارد
شــهردار تهران نیز در جریان بررسی حادثه ســاختمان پالسکو در مجلس در 
جلســه علنی صبح امروز چهارشنبه مجلس اظهار کرد: نیروهای آتش نشانی 
در کمتر از 2.5 دقیقه پس از اعالم آتش ســوزی به محل ساختمان پالسکو 
رسیدند و ما مشکل تجهیزات نداشتیم و امکانات به حد کفایت وجود داشت.

وی با بیان اینکه ســاختمان پالســکو به موقع تخلیه شــده بود افزود: یکی از 
موضوعات مهــم این بود که 31 دقیقه قبل از ریزش پالســکو، اعالم تخلیه 
ساختمان به همه نیروها داده شده بود و نیروهای مردمی را بیرون کرده بودند. 
شــهید امینی نیز به همراه برخی دیگر از آتش نشان ها از مسیر در حال خروج 

بودند تا کســی از مردم و بچه ها در ســاختمان نمانده باشند که در همین حین 
بخش از پله ها فرو می ریزد.

قالیباف با بیان اینکه از زمان تحویل شهرداری تهران تعداد ایستگاه های آتش 
نشانی را از 4 به 125 ایستگاه افزایش داده یادآور شد: علی رغم وجود ترافیک 
سنگین در شهر تهران ما استانداردهای بین المللی  را برای رسیدن در سوانح 
داریم. همچنان که در پالســکو نیروهای آتش نشــان کمتر از 2.5 دقیقه به 
محل رسیده اند. ما همچنین تعداد ماشین های آتش نشانی را از 280 در سال 
94 به 900 خودرو رســاندیم. ســبد و نردبان های آتش نشــانی هم 4 – 5 سال 
پیش خریداری شــده و ما قبل از آن یک نردبان 54 متری نداشــتیم، در حالی 

که اکنون نردبان های 33 و 54 متری خریداری کرده ایم.

مسئولیت با شهرداری نبود با وزارت کار بود
قالیباف با اشــاره به پیگیری های خود درباره ساختمان پالسکو و عالء الدین 
اظهــار کرد: ما بایــد رفع خطر در اماکن عمومی را انجــام دهیم. البته ممکن 
اســت خطر بالقوه و بالفعل باشد و رفع خطر از ســوی ما باید در مواقعی انجام 
شود که خطر بالفعل اســت. در مورد ساختمان پالسکو ما اخطارهایی دادیم، 
آموزش هایی را ارائه کردیم و برای پیشــگیری کالس آموزش گذاشــتیم، که 
در آن 17 نفر بیشــتر شرکت نکردند. همچنین در شهریور ماه بخشنامه ای را 

به آنها را ارائه کردیم.
وی افزود: به موجب مصوب هیات دولت در سال 93 بازرس وزارت کار ضابط 
دادگستری اســت و کارشناس بازرسی مجموعه آتش نشــانی همکار بازرس 
و مجموعــه وزارت کار اســت. در واقع وزارت کار می توانــد به عنوان ضابط  از 
دادسرا یا دادگاه حکم توقیف بخواهد و دادسرا مکلف است حکم توقیف بدهد.

باید سهل انگاری ها مشخص شود
در جلسه امروز همچنین گزارش کمیسیون های عمران، بهداشت و اجتماعی، 
رئیس اتاق اصناف و وزیر کشــور و شــهردار تهران درباره بررســی ابعاد حادثه 
پالسکو ارائه شد. پس از آن ئیس مجلس با اشاره به لزوم تهیه یک گزارش ملی 
اظهار کرد: یک فصل از این گزارش باید در این باره باشد که چرا این حادثه رخ 
داد؟ چه سهل انگاری هایی شده بود؟ ممکن است برخی از این سهل انگاری ها 
مربوط به دســتگاه هایی باشد که طبق گزارش ارائه شده در جلسه امروز برخی 
وزارتخانه ها مســئول بیان مشــکالت بودند و حتی ضابط قضایی نیز بودند اما 
این کار را انجام ندادند که این موضوع خیلی مهمی اســت. چون وقتی قانونی 
نوشــته می شود و بر اســاس آن افرادی ضابط قضایی می شوند باید قوانین را 

اجرایی کنند نه اینکه آن را انجام ندهند.
وی با تأکید بر اینکه باید سهل انگاری ها در حادثه پالسکو مشخص شود، گفت: 
ممکن اســت برخی از این سهل انگاری ها مربوط به کسبه باشد. چرا اینقدر در 
ساختمان پالسکو بارگذاری شده بود؟ آیا وجود این حجم از منسوجات از لحاظ 
استاندارد درست است؟ طبیعتًا باید خود کسبه و مراکز تجاری به این موضوع 

توجه کنند. موضوعی که نیازمند آموزش های الزم است.
الریجانی ادامه داد: اینکه آقای قالیباف می گوید در برخی موارد اختیارات الزم 
را ندارند به ما بگویند که این موارد کجاست تا آن را از لحاظ قانونی حل کنیم. اگر 
هم اختیار الزم را دارند باید در آینده از بروز چنین آســیب هایی در مراکز تجاری 

گرفته شــود. با عنایت به این نکات فصل بعدی این گزارش ملی نگاه به آینده 
برای پیشگیری از موارد مشابه است.

برخی نمایندگان از شهرداری به عنوان مشاور حکم دارند
اما نماینده مردم رشــت در مجلس شورای اسالمی در خالل سخنان شهردار 
تهران درباره حادثه ساختمان پالسکو به اظهارات وی اعتراض کرد و مجلس 
دقایقی با تنش همراه بود. غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی به بخشی از سخنان 
شــهردار در خصوص حضور نیروهای آتش نشان تنها 2.5 دقیقه بعد از آتش 
سوزی ساختمان پالسکو در محل معترض شد و با فریادهای خود گفت: اگر 

این موضوع درست باشد یعنی وزیر کشور دروغ می گوید.
نائب رییس فراکسیون مســتقلین همچنین در حاشیه جلسه امروز مجلس با 
انتقاد از نحوه برخورد برخی از اصولگرایان با حادثه پالسکو گفت: رفتار بعضی 
از اصولگرایان بســیار نادرست و سوال برانگیز و جناحی بود. آنها باید به عنوان 
نماینده مجلس، مدافع مردم باشند اما متاسفانه به دنبال مسائل جناحی رفتند.
جعفــرزاده ایمن آبادی تصریح کرد: مهمترین مســئله این بود که هیچ کس از 
مردم عذرخواهی نکرد. مردم در جریان این حادثه به شدت افسرده شدند و در 

نهایت نیز پاسخی نگرفتند.
جعفرزاده ایمن آبادی در پایان گفت: متاسفانه امروز شنیدم که برخی نمایندگان 
از شــهرداری  به عنوان مشــاور حکم دارند که درصورت حقانیت این مســئله 
باید با ان برخوزد شــود. قطعا این موضوع را بررســی خواهم کرد چراکه درست 
نیست کسی که نماینده مزدم است، از شهرداری به عنوان مشاور حکم بگیرد 

و اینکاری زشت و سخیف است.

گویا برخی بزرگ تر از آن هستند که عذرخواهی کنند! 
همچنین محمدرضا عارف در حاشــیه نشســت علنی امروز مجلس شــورای 
اســالمی در جمــع خبرنگاران در توضیح گزارش شــهردار تهــران در صحن 
علنــی پیرامون حادثه پالســکو، گفت: مســئوالن باید از مــردم عذرخواهی 
کنند، عذرخواهی اصل مهمی اســت که متاســفانه هنوز در برنامه های ما به 

آن پرداخته نمی شود.
نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسامشهر و پردیس در مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه عذرخواهی یکــی از بندهای گزارش مجمع نمایندگان 
تهران بود، تصریح کرد: عذرخواهی از مردم که همراهی خوبی در ساماندهی 
این حادثه داشتند در گزارش شهردار تهران مطرح نشد. رئیس مجمع نمایندگان 
تهران با بیان اینکه گویا برخی بزرگتر از آن هستند که عذرخواهی کنند، گفت: از 
ابتدای وقوع حادثه پالسکو تاکید شد تا با نگاه سیاسی به این موضوع پرداخته 
نشود و هم اکنون هم با توجه به مشکالت مطرح و گزارش  شهردار تهران که 

در صحن اعالم شد بهترین کار سکوت است که باید پیشه خود قرار دهیم.
ســهیال جلودارزاده نایب رییس کمیســیون اجتماعی مجلــس نیز از گزارش 
شهردار تهران در جلسه امروز مجلس و عذرخواهی نکردن وی از وقوع حادثه 
پالســکو انتقاد کرد. جلودارزاده در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع 
خبرنگاران گفت: من امروز می خواهم داد بزنم، سه سال پیش در آتش سوزی 
در خیابان جمهوری، دو زن جان باختند و آتش نشانی گفت تجهیزات و نردبان 
نداشــتیم. در جریان حادثه پالسکو نیز به دلیل همین ضعف تخصص، آنقدر 

آب به ساختمان بستند که پالسکو فروریخت.
وی با بیان اینکه هم اکنون آتش نشانان نیز از رییس آتش نشانی ناراحت هستند 
افزود: رییس آتش نشانی بازنشسته نظامی است و هیچ تخصصی ندارد، چرا 
این مســائل را در مجلس مطرح نکردند؟ جلودارزاده با بیان این که قالیباف در 
جلسه امروز حتی یک عذرخواهی نکرد، ادامه داد: اگر همان سه سال پیش به 
بی کفایتی مدیر آتش نشانی توجه می شد، امروز این وضع پیش نمی آمد، روی 
آتش آب ریختن هنر نیست، بلکه باید یک فرد متخصص و باتجربه مسئولیت 

آتش نشانی را برعهده بگیرد که بتواند نیروهای خود را تربیت کند.
وی تصریــح کرد: این موضوع که بودجه آتش نشــانی بــرای خرید تجهیزات 
بی کیفیت هدر رفته، نکته ای اســت که مورد بی توجهی قرار گرفته است. این 
موضوع که تمــام بودجه را صرف نردبان ها و تجهیزاتی می کنند که در نهایت 
کار نمی کنند، بی فایده اســت، اگر شهرداری تهران بودجه ندارد، پس چگونه 
این همه فرهنگسرا در سطح شــهر می سازد. نماینده مردم تهران در مجلس 
تصریح کرد: هنگامی که برای بازدید به ایســتگاه های آتش نشانی  می رویم، 
می گویند مشــکلی ندارند و این نشــان می دهد که مشکل اصلی در مدیریت 

آتش نشانی و شهرداری است.

مفتخریم که در چارچوب قوانین عمل می کنیم
آیت الله آملی الریجانی با حضور در حرم امام راحل، گفت: ما می دانیم که انقالب اسالمی یک انقالب بی بدیلی است که با رهبری های امام راحل در 38 سال پیش و با ایثار ایثارگران پدید آمد و انقالبی 
که در شرق و غرب عالم بدیلی نداشت و شاخصه این انقالب مردم ساالری و اسالمیت است. وی ادامه داد: در چارچوب این نظام که منادی انقالب و بشریت است برای قوه قضاییه وظایف خطیری 
ترسیم کرده از جمله گسترش عدالت و احیای حقوق عامه و رسیدگی به دعاوی مظلومان و تعقیب مجرمین؛ لذا قوه قضاییه برحسب آنچه که در قانون آمده و آنچه که امام تعریف کردند وظایف زیادی 
در احقاق حقوق و تعقیب مجرمین و برخورد با مفســدین و پیشــگیری از جرم دارد. آملی الریجانی گفت: ما مســئوالن قوه قضاییه آنچه که در توان داریم برای رســیدن به این اهداف به میان آوردیم، 
مخصوصا در برخورد با مفســدان اقتصادی، تامین آزادی های مشــروع، احیای حقوق عامه و گســترش عدالت و رسیدگی متقن به دعاوی و تظلم خواهی. وی گفت: طبیعتا محدودیت هایی در قوه 
قضاییه داریم و تالش مســئوالن این اســت که در همین چارچوب و در حد مقدورات بتوانیم مشکالت را مرتفع  کنیم. رییس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در طول سال های گذشته مسیر 

پرتالطمی داشته و امروز مفتخریم که در چارچوب قوانین عمل می کنیم.

سیاسی
چهارشنبه 13 بهمن ماه 1395

واکنش روز

رئیس جمهور با استاندار آذربایجان غربی برخورد کند
نماینده مردم سردشــت و پیرانشــهر در مجلس شورای اسالمی با اشــاره به ادبیات به کار برده شده از سوی استاندار 
آذربایجان غربی درباره مردم آذربایجان غربی و کولبران گفت: رئیس جمهور باید با استاندار برخورد کند. رسول خضری 
در تذکری در جلسه علنی امروز مجلس، گفت: پنج نفر از جوانان کول بر در روزهای اخیر جان خود را از دست داده اند. 
اما متأسفانه بیانات اتهامی استاندار آذربایجان غربی به مردم داغ این افراد را تازه کرد. او ادامه داد: استاندار آذربایجان 
غربی، مردم حوزه انتخابیه بنده را که 8 هزار مصدوم شیمیایی داشته اند، قاچاقچی خوانده است. خضری خطاب به 
رئیس جمهور، گفت:  باید با بیانات اخیر نســنجیده ایشــان برخورد شود. کول برانی که جان خود را برای نان از دست 

می دهند شایســته این برخوردها نیســتند. او همچنین با اشاره به توضیحات روز گذشــته وزیر اقتصاد نیز در رابطه با کول بران گفت: چرا نمایندگان 
از مشکالت مرزی به راحتی گذشتند و نگذاشتند رأی گیری شود. ما انتظار داشتیم این اتفاق می افتاد و مجلس به وزیر اقتصاد کارت زرد می داد.

نماینده سردشــت ادامه داد: متأســفانه با سوء تدبیر مسئولین استانی مجوزهای شــائبه دار به  برخی افراد داده می شود و کول بران ما که تعدادی از 
آنها دانش آموز هستند برای 50 هزار تومان جانشان را از دست می دهند. این شیوه، پسندیده نظام جمهوری اسالمی نیست. گفتنی است قربانعلی 
ســعادت اســتاندار آذربایجان غربی گفته بود: ســاعت کار کولبران از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر اســت حال اینکه افرادی که با عنوان کولبر زیر بهمن 
مانده اند ســاعت 9 شــب در معابری غیر رســمی اقدام به حمل کاالهای نامعلوم کرده اند. وی ازوده بود: افرادی که در ساعات قانونی در مسیرهای 
قانونی تردد می کنند کولبر هستند و بقیه که در ساعات دیگر فعالیت دارند قاچاقچی هستند نباید افرادی که کاالها قاچاق می کنند  را  کولبر نامید.

پیگیری روز

احتمال ورود مینو خالقی به مجلس 
نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه »استفساریه اخیر مجلس در مورد قانون انتخابات مجلس باید به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود« گفت که در صورت رأی مجمع به نفع مجلس، مینو خالقی می تواند وارد 
مجلس شــود. علی مطهری در گفت وگو با ایســنا، درباره مصوبه اخیر مجلس در خصوص قانون انتخابات، گفت: 
اصرار مجلس بر نظر خود در استفســاریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی که پس از دو بار 
رفت و برگشــت به شــورای نگهبان انجام گرفت و طبق آن شورای نگهبان پس از مهلت 20 روزه مذکور در این قانون 
نمی تواند مجددا درباره صالحیت یک نامزد انتخابات مجلس اظهار نظر کند، به این معنی است که این مصوبه باید 

به مجمع تشــخیص مصلحت نظام برود تا این مجمع میان مجلس و شــورای نگهبان داوری و حکم نهایی را صادر کند. وی افزود: اگر مجمع این 
مصوبه را به سرعت در دستور کار خود قرار دهد و به نفع مجلس رای بدهد با توجه به اینکه از نظر حقوقی استفسار عطف به ماسبق می شود و شامل 

گذشته نیز می گردد، در این صورت خانم مینو خالقی منتخب مردم اصفهان که به ناحق کنار گذاشته شد می تواند وارد مجلس شود.
نماینده مردم تهران در مجلس، تأکید کرد: البته این مصوبه کلی است و در آینده حقوق نامزدهای انتخابات های مجلس و رای دهندگان به آنها را حفظ 
می کند. گفتنی است موضوع استفساریه این طرح اشاره دارد که »با توجه به مفاد تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب 
7 آذر 78 و اصالحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صالحیت خود از سوی هیأت مرکزی نظارت، شورای نگهبان 20 
روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تایید یا رد صالحیت داوطلبان به وزارت کشور اعالم خواهد نمود، 
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حســین فریدون در پاســخ به تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس درمورد پرونده اقتصادی اش این اتهامات را رد کرد و خواســتار رســیدگی به آن از سوی هیئت رســیدگی به رفتتار نمایندگان شد. 
فریدون در نامه ای به رئیس مجلس نوشــت: احترامًا با عنایت به قرائت تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی به ریاست محترم جمهوری در جلسه علنی مورخ 15 /10 /1395، 
متضمن ایراد نســبت های ناروا به اینجانب مبنی بر فســاد اقتصادی، ضمن تکذیب کلیه موارد مندرج در نامه رســیده و رد کلیه اتهامات انتســابی که از مصادیق افترا و هتک حرمت موضوع ماده 
697 قانون مجازات اسالمی به شمار آمده و از دایره شمول اصل 86 قانون اساسی و ماده 77 قانون آئین نامه داخلی مجلس مبنی بر مصونیت نمایندگی، خارج بوده و با اصول 22 و 37 مبنی بر 

حاکمیت اصل برائت و مصون بودن حیثیت اشــخاص از تعرض، منافات دارد. وی افزود: خواهشــمند است دســتور فرمائید مطابق ماده 78 قانون آئین نامه داخل مجلس شورای اسالمی، مفاد 
نامه در اولین فرصت در اولین جلســه علنی قرائت و موضوع جهت رســیدگی به هیأت ماده )1( قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب 1391/1/15، ارجاع گردد.

فرد دوتابعیتی در دولت نداریم
جمشــید انصاری رییس ســازمان اداری و 
استخدامی کشــور در پاسخ به تذکر حاجی 
دلیگانی نماینده شاهین شهر اظهار داشت 
که وجود افراد دو تابعیتی در دولت واقعیت 
نداشته و چنین فردی در دولت وجود ندارد. 
رنجبــرزاده عضو هیــات رییســه مجلس 

در پایــان جلســه علنی امروز مجلــس ابراز کرد: جمشــید انصاری رییس 
سازمان اداری و استخدامی کشور در پی تذکر حاجی دلیگانی که در جلسه 
95.08.25 قرائت شــد مبنی بر وجود افراد دو تابعیتی در حوزه مسئوالن 
و مدیران ارشــد کشــور اظهار کردند که مطالب مطروحه درخصوص افراد 
دو تابعیتی در دولت واقعیت نداشــته و چنیــن فردی در دولت وجود ندارد. 
گفتنی اســت طبق ماده 95 قانون مدیریت واگذاری مسئولیت به افراد دو 

تابعیتی منع قانونی دارد.

طرح های بسیج برای رفع معضالت اقتصادی
ســردار غالمحســین غیــب پــرور رئیس 
ســازمان بسیج با اشــاره به پیشرفت های 
کشور در حوزه های هســته ای و دفاعی، 
گفت: زمانی گلوله ساده به ما نمی فروختند 
امــا امروز صنعت موشــکی کشــور زبانزد 
اســت چون خودمــان را بــاور کردیم. وی 

ادامــه داد: واردات بی حســاب و کتاب را چطور می شــود توجیه کرد در 
حالیکه دشــمنی دشمن به اندازه یک اپسیلون هم کم نشده و امریکا روز 
به روز دشــمنی خود را با ما آشــکارتر می کند. غیب پرور خاطرنشان کرد: 
رســما اعالم می کنم رویکرد بســیج، همکاری و کمک به دولت اســت و 
هرجا دولت اعالم کند بســیج آماده قیام و کمک است. وی تصریح کرد: 
بســیج در بخش اقتصاد دارای حرف و ایده اســت و طرح هایی برای رفع 

معضالت اقتصادی دارد.

بحث تاخیر در اجرای اعدام مطرح نیست
دادســتان کل کشــور گفــت کــه موضوع 
تاخیــر در اجرای حکم اعدام بابک زنجانی 
مطرح نیست. حجت االسالم و المسلیمن 
محمدجعفــر منتظــری در حاشــیه تجدید 
میثاق مســئوالن عالی دســتگاه قضایی با 
آرمان های امــام راحل در جمع خبرنگاران 

در پاســخ به ســئوالی دربــاره اینکه حکــم پرونده احمــد منتظری قطعی 
شــده یا خیر؟ گفت: حکم پرونده در آینده اعالم خواهد شــد. وی در پاسخ 
بــه ســئوالی در مورد اینکــه آیا پیدا شــدن متهم جدیــدی در پرونده بابک 
زنجانــی در اجــرای حکم اعــدام او تاخیــری ایجاد خواهد کــرد؟ گفت: 
فعــال بــه دنبال این هســتند کــه بتوانند هرچــه زودتر اموال بیــت المال 
 و امــوال مــردم را به آنهــا برگرداند و بحــث تاخیر در اجــرای حکم اعدام 

مطرح نیست.

حمایت دولت و اتاق 
بازرگانی از اسنپ و تپسی

روز گذشته خبری از ســوی رئیس اتحادیه صنف 
فنــاوران یارانه تهران در شــبکه هــای اجتماعی 
مبنــی موافقت این اتحادیــه و همچنین موافقت 
اتاق بازرگانی ایران با تعطیلی دو شــرکت اسنپ و 
تپســی منتشر شــد و گمانه زنی برای جلوگیری از 
فعالیت این دو کســب و کار اینترنتی قوت گرفت 
اما افشین کالهی - نایب رئیس کمیسیون کسب 
و کارهــای نویــن و دانش بنیان اتــاق ایران - با 
تکذیب این خبر که اتاق بازرگانی ایران با تعطیلی 
این واحدها موافقت کرده است، به ایسنا، گفت: 
اتــاق بازرگانــی از صدر تا ذیل اعم از کمیســیون 
کســب و کارهای نویــن، هیات رئیســه و رئیس 
اتاق به شــدت از کســب و کارهای نو حمایت می 
کنند و مطمئنا این کســب و کارها جایگاه خود را 
خواهند داشــت و هیچ نامه ای هم از طرف اتاق 
بازرگانــی مبنی بــر تعطیلی این شــرکت ها وجود 

نداشته است.
وی بــا بیــان اینکه نه تنها کمیســیون کســب و 
کارهــای نوین بلکــه مجموعه اتــاق بازرگانی با 
جدیت از کســب و کارهای جدیــد و دانش بنیان 
حمایــت خواهــد کــرد، ادامــه داد: مــا با وضع 
هر گونــه مقررات جدیــد در این زمینــه مخالف 
گــر هم قرار باشــد مقــررات جدیدی  هســتیم، ا
برای فعالیت این شــرکت ها گذاشــته شود حتما 
بایــد به صورت کاربردی و حداقلی باشــد ضمن 
آنکه در همین مقرارت فعلی شــرکت های جدید 
و دانش بنیــان می توانند کار کننــد و به فعالیت 

شان ادامه دهند.
نایب رئیس کمیســیون کســب و کارهــای نوین 
و دانش بنیــان اتاق ایران دربــاره نتایج و تبعات 
تعطیل شــدن شــرکت های دانش بنیان عنوان 
گر این واحد ها تعطیل شــوند تبعات بسیار  کرد: ا
جــدی دارد و جوانانــی را ناامیــد می کنــد که به 
دنبال کســب و کارهــای جدید هســتند. یعنی از 
یک طرف شــعار اقتصاد دانــش بنیان می دهیم 
و از یــک طــرف وقتی این شــرکت هــای دانش 
بنیان رشــد می کننــد و وارد بازار می شــوند می 
 خواهیم جلوشان را بگیریم که کامال نقض قرض 

است.
کالهــی تصریــح کرد: معمــوال کســانی که می 
خواهد از فعالیت کســب و کارهــای دانش بنیان 
و جدیــد جلوگیری کنند مــی گویند که این ها باید 
مجــوز بگیرند. منظور از این جمله این اســت  که 
بایــد بیایند از مــا مجــوز بگیرند. بعضــی ها می 
خواهــد از طریــق ایــن مجوز دادن هــای برای 
خودشــان درآمد کســب کنند یا فکر می کنند می 
تواننــد به این شــکل روی این کســب و کارهای 

جدید نظارت کنند.
همچنیــن وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره 
فعالیت تاکســی های اینترنتی در سطح شهر تهران 
گفت که دولت از راه اندازی این گونه کســب و کارها 

حمایت می کند.
محمود واعظی در گفت وگو با ایســنا درباره فعالیت 
تاکسی های اینترنتی در ســطح تهران اظهار کرد: 
جامعــه باید بپذیرد که زمانی که مــردم می توانند در 
حجم وســیع از خدمات الکترونیکی اســتفاده کنند 
مســئله تاکسی های اینترنتی نیز شامل این خدمات 

می شوند.
وی خاطر نشــان کرد: ممکن است برخی بخواهند 
در موانعی این فعالیت شــرکت ها داشته باشند اما ما 
به عنــوان وزارت ارتباطات و دولت از راه اندازی این 

کسب و کارها حمایت می کنیم.

صراط نیوز نوشت: آیا دولت باید از ورود تیم ملی کشتی آمریکا به کشور جلوگیری کند؟
راه ندادن آمریکایی ها، یک پاسخ عملی قاطع به دولت آمریکا خواهد بود. برخی نگران وجهه ایران در صورت راه ندادن آمریکایی ها 

هستند که باید گفت جو عمومی در میان ملت ها و حتی دولت های دنیا به ویژه در غرب علیه تصمیم ترامپ است و چنین مقابله به مثلی 
نمی تواند افکار عمومی را علیه ایران کند.

 خبرآنالین نوشت: گفت وگوی ملی؛ راهی برای پشت سر گذاشتن تندروی ها
طرح گفت وگوی ملی از سوی عقالی هر دو جناح سیاسی می تواند راهی باشد برای پایان دادن به اختالفات و تخریب دو جریان سیاسی 

کشور علیه یکدیگر و حرکت به سمت جایگزینی اعتدال گرایی به جای تندروی.

 عصرایران نوشت: هاشمی چگونه اصالح طلب شد
هرچه هاشمی از اصول گرایان فاصله می گرفت به اصالح طلبان نزدیک تر می شد. کار به جایی رسید که هاشمی رسما به عنوان یکی از 

رهبران جریان اصالحات معرفی شد.

 الف نوشت: آیا مردم ما هنوز انقالبی اند؟
مردم ما انقالبی اند؟ پاسخ به این سوال را باید در دهه فجر یافت؟ مثال اگر شهر زینت انقالب 57 پیدا کند یعنی شهر انقالبی است؟ اگر 

رسانه ها از انقالب بگویند یعنی افکار عمومی انقالبی فکر می کند؟ شرکت در راهپیمایی 22 بهمن مالک است؟

عکس روزسایت نگار

رهبر انقالب بر سر 
آرامگاه بنیانگذار 
جمهوری اسالمی 
و رئیس فقید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام 
حضور یافتند.

خبرنامه
چهارشنبه 13 بهمن ماه 1395

لغو ویزا کار تازه کارهای سیاست است
اکثر بندهای برجام اجرا شده است

حجت االسالم و المسلمین حســن روحانی روز چهارشنبه در مراسم روز ملی 
فناوری فضایی و پس از رونمایی از ماهواره های ناهید ١ ، پیام امیرکبیر و سامانه 
انتقال مداری سامان ١ اظهارداشت: اینکه فقط متکی به خرید از خارج باشیم 
و یا تجربه دنیا را کنار بگذاریم؛ هر دو غلط است باید از توان بومی، دانشمندان 
خود و تجارب جهانی به طور توام ، اســتفاده کنیم. روحانی در این مراسم که با 
شعار »فناوری فضایی، اقتصاد مقاومتی، آینده ای توانمند« در سالن اجالس 
سران برگزار شد، ضمن تبریک ایام گرامیداشت سی و هشتمین فجر انقالب 
اسالمی، گفت: این ایام برای ملت بزرگ ایران بسیار شکوهمند و مبارک است.
روحانی با اشاره به اینکه در دوران مبارزات نهضت اسالمی و انقالب اسالمی، 
عده ای به دنبال مبارزه مسلحانه بوده و تصور می کردند که باید با جنگ مسلحانه 
انقالب را پیش ببریم، گفت: نظر امام)ره( درست برعکس بود که البته درست 
می اندیشــید و عمل می کرد. امام)ره( از ابتدا بر این عقیده بود که باید مردم را 
بیدار کنیم و ملت در صحنه حضور داشــته باشــند چرا که هیچ قدرتی در برابر 
اراده مردم توان پیروزی را نداشــته و این قدرت مردم است که در برابر استبداد 
داخلی و استعمار خارجی به پیروزی می رسد. رییس  جمهوری ادامه داد: امام 
نه تنها یک مرجع مورد اعتماد مردم و شــخصیتی اندیشــمند بود، بلکه فردی 

بسیار نکته سنج، تحلیل گر و با سیاست بود که دنیا را به خوبی می شناخت.
روحانی تصریح کرد: تنها فتوای امام)ره( نبود که انقالب ما را به پیروزی رساند، 
بلکه نظریات امام)ره( پیرامون انقالب هم کمک شایانی به این حرکت مردمی 
کرد و در حقیقت امام)ره( یک انقالب مردمی و فرهنگی را تنظیم و راهبری کرد 
و  ثابت نمود زمانی که یک ملت به صحنه بیاید می تواند همه حتی نیروی مسلح 
را نیز جذب کند و این باعث شد که انقالب با کمترین خونریزی به پیروزی برسد.
رییس  جمهوری خاطرنشان کرد: اگر بنا بود، انقالب با جنگ مسلحانه پیش 
برود، مشــخص نبود، چه تعداد انسان در این بین کشته می شدند. آنچه باعث 
شــد که مزدوران داخلی و خارجــی نتوانند برای آینده ایــران تصمیم بگیرند، 

یکپارچگی ملت ایران بود.

زمان جداسازی افکار ملت ها گذشته است
رییس  جمهوری با بیان اینکه امروز علم و دانش ســرعت بیشتری پیدا کرده و 
روز جداسازی افکار ملت ها از هم نیست، گفت: اینکه رییس جمهور کشوری، 
تصور کند، اگر ویزای کشــورش را برای مردم چند کشور ممنوع کند، می تواند 
میان انســان ها فاصله بیندازد، اشتباه است البته از کسانی که به تازگی به وارد 
عالم سیاست شده اند بیش از این انتظار نمی رود و تا خود و اطرافیانش بخواهند 
این مسایل را درک کنند، زمان زیادی طول می کشد و خسارات زیادی به مردم 

کشور خود و سایر ملت های جهان وارد خواهد کرد.
روحانی اظهار داشــت: دولتمردان و مسئوالن آمریکا سال ها شعار می دادند 
که ما با دولت ایران مخالف هســتیم، اما دوست مردم این کشوریم، اما امروز 
به وضوح پرده از این دو رویی، برداشــته شده و کســانی که شعارشان در دنیا، 
عدم تبعیض اســت، دست به این اقدام غلط که اســاس آن برمبنای تبعیض 
انسان ها و زیرپا گذاشتن حقوق آنهاست، می زنند. رییس  جمهوری با بیان اینکه 
آمریکایی ها، همواره بر اینکه به تعهدات خود پایبند هســتند، شعار می دهند، 

گفت: اما امروز آنها تمام اصول و تعهدات بین المللی را زیرپا گذاشته اند.
روحانی با اشــاره به اینکه دنیای امروز، دنیای ارتباطات و پیوند افکار اســت، 
گفت: امروز دیگر دورانی که بخواهیم از دیوار برای فاصله میان ملت ها استفاده 

کنیم، سپری شده است.

 عده ای معتقد بودند که ما نمی توانیم 
در برابر قدرت های جهانی مذاکره کرده و پیروز شویم

رییس  جمهوری خاطر نشــان کرد: ما در شرایطی قرار داریم که باید به خوبی 
پیام خود را به مردم جهان برســانیم، ملت ایران در طول ســال های گذشته با 
تالش، ایثار و فداکاری، در دنیای سیاســت، توانست قدرت ایران و ملت ایران 
را به نمایش گذارد. روحانی تأکید کرد: مردم ایران در دوران انقالب توانمندی 
یک ملت برای قیام، در دوران دفاع هشت ساله، توانمندی دفاعی و در دوران 
تحریم اســتقامت یک ملت را به نمایش گذاشتد و الزم بود، قدرت مذاکرات، 

سیاسی خود را هم به جهان نشان دهند.
رییس  جمهــوری با بیان اینکه عده ای معتقد بودند کــه ما نمی توانیم در برابر 
قدرت هــای جهانی مذاکره کرده و پیروز شــویم، گفت: ایــن در حالی بود که 
اصول و زبان مذاکره و فشــارهای تبلیغاتی و نفوذ در سازمان های بین المللی 
در اختیــار قدرت های بزرگ بود، اما ما از روز اول معتقد بودیم که ایران، توان، 
قدرت، منطق، دانش و هنر را دارد که در یک مذاکرات پیچیده، علمی، فنی، 
سیاسی و حقوقی بتواند در برابر قدرت های جهان استدالل و گفتگو کرده و به 
قراردادی برسد که به خوبی منافع و خط قرمزهای کشور را حفظ کند. روحانی 
اظهار داشت: ما در یک مذاکره بزرگ بهترین افراد را به این صحنه فرستادیم 
کــه هم آوردهای قوی و با تجربه ای بودند و توانســتند بــا حمایت مردم در این 
مذاکرات حضور پیدا کنند. رییس  جمهوری تأکید کرد: رهبر معظم انقالب به 
لحاظ جایگاه بلندشان در کشــور، از ابتدا مذاکرات و مذاکره کنندگان را مورد 

حمایــت قرار داده و آنها را هدایت کردند و با حمایت ملت، هدایت های رهبری 
و لطف خدا توانستیم به پیروزی برسیم.

 حل مشکالت منطقه پای میز مذاکره 
یعنی بهره گیری از پیام برجام

رییس شورای عالی امنیت ملی افزود: امروز برجام و مذاکرات هسته ای پایان 
یافته و یکسال از اجرای آن گذشته و اکثر بندهای آن اجرا شده است و اجرای 
برخی از بندها نیز با مشکالتی مسیر خود را پیش می برد اما مهم تر از مذاکرات 
هسته ای و برجام، پیام برجام و فرصتی است که برجام برای ما ایجاد کرده است.
روحانی با بیان اینکه پیام برجام این است که در سایر مسایل جهانی و منطقه ای 
مذاکره یکی از راه حل هایی اســت که می تواند، گره های کور را باز کند، گفت: 
امروز برگزاری اجالس آســتانه درباره حل مســایل ســوریه حاصل پیام برجام 
بــوده و اگر بتوانیم مشــکالت منطقه را پای میز مذاکــره حل کنیم به معنای 

بهره گیری از پیام برجام است.
رییس شــورای عالی امنیت ملی با تأکید بر ضرورت استفاده از فرصت برجام، 
گفت: امروز یک خطای بزرگی از ســوی برخی  در کشور صورت می گیرد و آن 
این اســت که این افراد تصور می کنند که فعالیت و حرکت به معنای این است 
کــه از دنیا و پیشــرفت های آن باید فاصله بگیریم و این در حالی اســت که ما 
می توانیــم هم کار علمی انجام داده و گام هــای بلند برداریم و در عین حال از 

تجربیات دنیا هم استفاده کنیم.
رییس  جمهوری افزود: اینکه نخواهیم از تجربه دنیا استفاده کنیم و نیز اینکه 
باید تنها مصرف کننده باشیم و توان سازندگی نداریم، هر دو نادرست است، ما 
باید از تجربه دینی و اندیشــه اندیشــمندان و تجربه های دیگران توأمان با هم 
استفاده کنیم . دنیای امروز دنیای همکاری ها است، البته اگر در برخی امور، 
تالش نکرده و وارد نشویم، اسرار علمی را به راحتی در اختیار ما قرار نمی دهند.
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رصدخانه

بهانه های موشکی
فضاسازی جدید علیه ایران به بهانه آزمایش موشکی جدید

موضوع آزمایش موشــکی بالستیک ایران که از دو روز قبل در رسانه های 
آمریکایی و اسرائیلی مطرح شــده بود، با برگزاری یک نشست محرمانه، 
شب گذشته در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیگیری شد. هرچند در 
مورد جزئیات دقیق این نشست اطالعاتی در دست نیست، اما ظاهرًا پرونده 
آزمایش موشکی ایران برای تصمیم گیری به کمیته تحریم شورای امنیت 
سازمان ملل متحد ارجاع شده است. روز گذشته محمد جواد ظریف، وزیر 
امور خارجه کشورمان پاسخی جدی به ادعاهای آمریکایی ها و اسرائیلی ها 
داد و به صراحت هشدار داد که از افزایش تنش ها در خصوص آزمایش های 
موشکی ایران پرهیز کنند. این هشدار یک روز بعد از آن بود که رسانه های 
آمریکایی مدعی شدند که ایران یک آزمایش نا موفق موشک بالستیک از 

سایت موشکی سمنان داشته است.
بر همین اساس ایاالت متحده درخواست یک نشست اضطراری از شورای 
امنیت سازمان ملل متحد کرد تا این موضوع را به بحث و بررسی بگذارد. در 
واقع هدف آیاالت متخده از این امر نشان دادن اولین رویارویی دیپلماتیک 
با ایران در دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ بوده است. نیکی هلی، 
نماینــده جدید ایاالت متحده در ســازمان ملل متحد بعــد از برگزاری این 
نشســت محرمانه خطاب به خبرنگاران گفت: »آنچه می دانیم این است 
که قطعنامه 2231 که در ســال 2015 به دســت آمــد، می گوید که آن ها 
نمی توانند دســت به آزمایش موشک های بالستیک بزنند«. هلی افزود: 
»در سپتامبر 2016 هم وزیر دفاع ایران گفت آن ها تا مارس 2017 به سراغ 
تولید این موشک ها خواهند رفت. آن ها باید بدانند که قطعنامه 2231 معنی 
و مفهومی دارد«.  او همچنین با بیان اینکه موشک ایران کالهکی به وزن 
بیش از 500 کیلوگرم را تا بردی بیش از 300 کیلومتر حمل می کند، مدعی 
شــد که این میزان برای حمل یک کالهک اتمی کافی اســت. هلی با رد 
اظهارات مقامات ایرانی که می گویند تهران »قصد حمله به جایی را ندارد«، 
گفت: »این چیزی است که جهان باید از آن نگران باشد. ایاالت متحده خام 
نمی شود، ایاالت متحده بی تفاوت نمی ایستد«. وی با بیان اینکه واشنگتن 
گفته های خود را عملی می کند، گفت: »اطمینان خواهیم یافت که آن ها 

متوجه می شوند که این چیزی نیست که ما بپذیریم و می خواهیم اطمینان 
یابیم که ممنوعیت های ذکر شده مبنی بر اینکه هیچ کشوری نباید به آن ها 

فناوری الزم را منتقل کند، رعایت شود«. 
نماینــده آمریکا در ســازمان ملل افزود: »گفته ایم کــه در این دولت ما بر 
چنین رخدادهایی چشم نخواهیم بست. ما عمل خواهیم کرد، ما قدرتمند 
خواهیم بود، صدایمان بلند خواهد بود و هرآنچه که برای حفاظت از مردم 
آمریکا الزم باشــد، انجــام خواهیم داد. هلی بعد از این ســخنان در مورد 
سؤاالت دیگر خبرنگاران هیچ پاسخی ارائه نکرده است اما شورای امنیت 
موافقت کرده است که موضوع آزمایش موشکی ایران را به کمیته تحریم 
ارجاع دهد تا مورد بررســی بیشــتر و تصمیم گیری واقع شود. این اقدامی 
است که سال گذشته نیز در پی آزمایش موشکی ایران صورت گرفت و در 

نهایت بی نتیجه ماند.

در حالی که فشــارهای ایاالت متحده برای جلوگیری از توسعه و پیشرفت 
صنعــت دفاع موشــکی ایران به نظــر افزایش خواهد یافت و این کشــور 
قصد دارد تا ایران را بر ســر برنامه موشــکی ناقض برجام معرفی کرده و به 
تحریم بکشــاند، مقامات کشــورمان بارها اعالم کرده اند که هیچ کدام از 
آزمایش های موشکی ایران ناقض قطعنامه 2231 نیست. زیرا هیچ کدام 
از موشک های ایران برای حمل کالهک هسته ای طراحی نشده اند. این 
موضوعی اســت که روز گذشــته محمد جواد ظریف نیز به آن اشاره کرد و 
در کنفرانــس خبری خود با آیرو وزیر خارجه فرانســه صراحتًا بیان کرد که 
هدف برنامه موشکی ایران حمله و تهدید هیچ کشور دیگری نیست. با این 
حال به نظر می رسد که دونالد ترامپ و تیم جدید وی سعی دارد با افزایش 
فشارهای سیستماتیک بر ایران در حوزه دیپلماسی و از طریق کانال هایی 
مانند همین موضوع موشــکی دیگر بازیگران را با خــود همراه کرده و در 

نهایت ایران را دچار یک انزوای تدریجی دیپلماتیک دیگر – آنچه اسرائیل 
و عربستان سعودی خواهان آن هستند – سازد.

گفتنی است که در همین راستا،  روزنامه »رای الیوم« به بررسی موضع گیری 
غربی ها و رژیم اسرائیل در قبال اخبار منتشر شده مبنی بر آزمایش موشکی 
ایران پرداخت و نوشت: ایران حق دارد که از خودش دفاع کند. این روزنامه 
در سرمقاله امروز خود نوشت: »دولت آمریکا درباره آزمایش یک موشک 
بالستیک ایران بهانه جویی کرده و آن را ناقض قطعنامه سازمان ملل و توافق 
هسته ای شمرده است«. این روزنامه افزود: »دولت آمریکا با حمایت برخی 
کشورهای اروپایی خواهان برگزاری جلسه شورای امنیت به منظور بررسی 
این امر و تصویب قطعنامه ای برای تحریم اقتصادی ایران شده است. روس 
ها در پاسخ از زبان سرگئی الوروف وزیر خارجه خود اعالم کردند که آنچه 
درباره اقدام ایران در خصوص یک آزمایش موشکی مطرح شده است، به 
معنای نقض قوانین ســازمان ملل در ارتباط با برنامه هسته ای این کشور 
نیست. این بدان معنا است که در صورت لزوم، وتوی روسیه و چه بسا برادر 

چینی اش آماده است«.
این روزنامه نوشت: »دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مقاصد منفی خود 
علیه ایران را زودهنگام آشکار کرد و در زمان مبارزات انتخاباتی خود تهدید 
کرد که توافق هسته ای با ایران را لغو و این کشور را تحریم می کند. او دولت 
اوباما را متهم کرد که با امضای توافق هســته ای، اشــتباه کرده است. لذا 
جای تعجب نیست که این آزمایش موشکی را بهانه ای برای تنش آفرینی 
جدید قرار دهد«.  به نوشــته رای الیوم، ترامپ با سلمان بن عبدالعزیز شاه 
سعودی روز یکشنبه تماس تلفنی داشت و کاخ سفید در بیانیه ای مطبوعاتی 
اعالم کرد: »دوطرف برای مقابله با تالش های ایران برای برهم زدن ثبات 
در منطقه توافق کردند«. رای الیوم افزود: »این بدان معنا است که ترامپ 
می خواهد کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس را در جنگ ســرد جدیدی 
علیه ایران نظیر آنچه پیشــتر درباره توافق هســته ای وجود داشت، درگیر 
کند«. این روزنامه تأکید کرد: »دفاع از خود، حق ایران و هر کشــور عربی 

و اسالمی دیگری است«.

فعال تر شدن رویکرد آمریکا در حمایت از معارضین سوری
ائتالف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا، حمایت خود را از معارضین سوری افزایش داده و برای نخستین بار، خودروهای زرهی در اختیار آنها قرار داده است. ادعا شده که هدف از این کار، افزایش توان این گروه ها برای مبارزه با 
داعش در پایتخت خالفت خودخوانده این گروه، یعنی رقه است؛ گروهی که این خودروها را دریافت کرده، ائتالف »نیروهای دموکراتیک سوریه« است که کردها اکثریت آن را تشکیل می دهند. »رویترز« ضمن بیان این خبر به نقل از یک 
منبع نظامی کرد می نویسد: مرحله بعدی عملیات رقه، پاکسازی همه جاده های منتهی به شهر، از جمله مسیری است که به سمت دیرالزور، یکی دیگر از پایگاه های داعش در سوریه می رود. به نوشته این خبرگزاری، احتمال می رود، ائتالف 
نیروهای دموکراتیک سوریه از اهمیت قابل توجهی در استراتژی دولت ترامپ در قبال سوریه برخوردار باشد. سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه اعالم کرده تحویل خودروهای زرهی، یک پیشرفت قابل توجه در حمایت آمریکا از این 
گروه است که خود از نشانه های رویکرد دولت جدید آمریکا به شمار می رود. ترامپ پیش تر اعالم کرده که مبارزه با داعش، اولویت اصلی وی را در سوریه تشکیل می دهد. این سخنگو افزوده: »پیش از این ما به این شکل کمک دریافت 
نمی کردیم. ما تنها سالح سبک و مهمات دریافت می کردیم. نشانه هایی از حمایت کامل دولت جدید آمریکا از نیروهای ما وجود دارد؛ بیش از گذشته«. در طرف مقابل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( گفته، خودروهای زرهی 
در اختیار »ائتالف عربی سوریه« قرار گرفته که خود بخشی از ائتالف نیروهای دموکراتیک سوریه است. به گفته وی، این خودروها به آن ها کمک می کند، در مقابل خطر تله های انفجاری داعش مقاومت کرده و به سوی رقه پیش بروند.

  چاپلوسی وزیر انرژی عربستان 
از ترامپ

خالد الفالح وزیر انرژی عربســتان ســعودی خاطرنشــان کرد 
»سیاســت های انــرژی رییس جمهــور ترامپ بــرای صنعت 
پتروشــیمی خوب هستند و عربستان ســعودی هیچ مشکلی 
با تولید بیشــتر نفت توســط امریکا تا آنجایی که مطابق میزان 
تقاضا باشد ندارد«. او در ادامه تأکید کرد »رئیس جمهور ترامپ 
سیاســت های خوبی برای صنعت نفت دارد. او سیاســت های 
نفتی را از حالت غیر واقع گرایانه و سیاســت های به شدت ضد 
سوخت فسیلی بیرون کشید«. الفالح گفت »سعودی ها به عنوان 
بزرگترین صادر کننده نفت خام دشمن دولت امریکا نیستند«. 

  گروگان گیری 
در بیمارستانی در استانبول

شــبکه اســکای نیوز عربــی، از حمله یک فرد مســلح به یک 
کلینیک در استانبول خبر داد. این فرد مسلح که هنوز مشخص 
نیست با چه انگیزه ای این کار را کرده پس از حمله به کلینیک 
مذکور پزشکان را گروگان گرفت. هنوز مشخص نیست که فرد 
مذکور به کدام گروه وابستگی دارد و آیا انگیزه اش از این گروگان 
گیری شــخصی بوده یا خیر اما اعالم شده که فرد مهاجم یک 
بیمار روانی بوده که با داشــتن ســالح در کلینیک روانپزشکی 
وابسته دانشکده پزشــکی »جراح پاشا« در دانشگاه استانبول 

حمله کرده است. 

 درخواست روسیه برای مذاکره با 
آمریکا درباره اوکراین

سخنگوی کرملین امروز )چهارشنبه( گفت، افزایش تنش ها در 
شرق اوکراین بیانگر این است که باید فورًا مذاکراتی میان آمریکا 
و روسیه انجام شود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به 
خبرنگاران گفت: باال گرفتن تنش ها در خط تماس نیروهای دو 
طرف نشانه دیگری است که تاکید دارد باید مذاکرات و همکاری 
میان روســیه و ایاالت متحده آمریکا فورا از سر گرفته شود. در 
همین راستا، شورای امنیت سازمان ملل نیز در نشستی پشت 
درهای بسته درباره اوکراین خواستار بازگشت سریع به آتش بس 

در اوکراین پس از سه روز درگیری در این کشور شده است.

  پیشروی ارتش سوریه 
به سمت پالمیرا

ارتش ســوریه پس از درگیری شــدید با گروه تروریستی داعش 
و حمله های توپخانه ای و موشــکی شدید به مواضع این گروه 
تروریستی، و با همکاری نیروی هوایی روسیه و سوریه، از چند 
محور در حال پیشروی در شمال شرق فرودگاه »تیفور« هستند. 
به گفته یک منبع نظامی سوری، ارتش این کشور دامنه سیطره 
خود را بر اطراف فرودگاه تیفور در جنوب شرق منطقه المحطه 
الرابعه گسترش داده است. ارتش سوریه همچنان به پیشروی به 
سمت منطقه بئر ابو طواله و بیوت جربوع العزو در 10 کیلومتری 

جنوب شرق المحطه الرابعه ادامه می دهند.

بین الملل
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کودک آواره عراقی در اردوگاه

تظاهرات در اعتراض به سفر ترامپ به 
انگلیس در لندن

ادای احترام به قربانیان حمله به مسجد در کبک

 تصادف شدید با 65 مجروح 
در فرانسه


