
ثروتی باالتر از اعتماد نیست
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره بین 
المللی فارابی و تجلیل از 33 برگزیده این جشنواره، گفت: ثروتی باالتر از سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 
وجود ندارد و اگر فرهیختگان قادر به انتقال افکار صحیح نباشند، جامعه قانع نمی شود. رییس  جمهوری همه 
دانشمندان، نخبگان و فرهیختگان علوم انسانی و اسالمی را به بازخوانی، تبیین و تفسیر ابعاد مختلف انقالب 

صفحه ۳بزرگ و شکوهمند ملت ایران فرا خواند  و تأکید کرد: مسئولیت علم تنها شناخت و ...
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 رفع حصر 
پیش نیاز آشتی ملی است

محسنیاژهای:دونفردررابطهباپروندهپالسکوبازداشتشدهاند

احضار 180 نفر در پرونده امالک شهرداری
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از مسئول یا مسئوالنی در رابطه با حادثه پالسکو به عنوان متهم دعوت نکرده ایم. 
حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینکه 
پس از وقوع حادثه پالســکو عنوان شد که پرونده ای برای شناسایی مقصر یا مقصرین احتمالی تشکیل شده، 
این پرونده اکنون در کدام مرجع قضایی اســت و طرح موضوع برای تشکیل پرونده از سوی مدعی العموم بوده 
یا خیر و آیا در این خصوص از مســئول یا مسئوالنی برای ارائه توضیحات دعوت به عمل آمده است؟ گفت: این 
پرونده در دادسرای تهران مطرح است. وی خاطرنشان کرد: بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی العموم شروع 

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳شده و دو نفر در این ارتباط بازداشت هستند. کسانی هستند که در مرحله اول ... صفحه ۲

عباس سلیمی نمین، از تئوریسین های جریان 
اصولگرا هم درمورد طرح آشــتی ملی گفت: 
آشتی ملی و تقویت بنیان های داخلی یکی از 
آروزهای همه مردم، اهالی سیاست و مسئوالن 
فعلی و سابق اســت. گرد هم آمدن توان های 
موجود برابر بدخواهان ملت، می تواند تأثیرات 

صفحه ۲گسترده ای داشته باشد ...

مســعود پزشــکیان نایب رئیس 
کمیســیون کشــاورزی مجلس 
گفت: با توجه به اشتغال مجلس به 

برنامه بودجه و ...

علیرضا ســلیمي نماینــده مردم 
محــالت درمورد قانــون هدفمند 

کردن یارانه ها ...

محمد نبــی حبیبی دبیر کل حزب 
موتلفه با اشــاره به اظهارات اخیر 

وزیر ارشاد در  ...

برای استیضاح 
وقت نداریم

پرداخت 
یارانه به 

دالیل سیاسی

انقالب نمی تواند 
 خط قرمز 

نداشته باشد

بغداد؛ تراژدی هر روزه
صفحه 4

ده ها کشته و زخمی در وقایع دیروز »منطقه سبز« بغداد
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 از بابت ترامپ 
هیچ گونه نگرانی نداریم

رئیسمرکزتحقیقاتاستراتژیکمجمعتشخیص
مصلحتنظامگفت:ترامپپدیدهعجیبوغریبی
استوطوریرفتارمیکندکهگویاباهمهکشورها

مشکلدارد.
علیاکبروالیتیدربــارهاظهاراتتنشزایدونالد
ترامــپرئیسجمهــورجدیــدآمریــکاگفــت:ما
هیچگونهنگرانــیازبابتاظهاراتترامپنداریم،
چراکهعلیرغمادعاهایظاهریاو،اینطورنیست
کههرکاریدلشبخواهدهمبتواندانجامبدهد.

ویدربارهشائبههایاحتمالمواجههسختایران
وآمریکادردوراندولتداریترامپدرکاخسفیدنیز
تاکیدکرد:ترامپتازهمسلکومحاسبهگراستو
هیچوقتباکشــوریکهمردمودولتوحکومتش
همچونسدآهنینهستند،واردچنینمواجههای
نمیشــود.ضمناینکهحتیاگربخواهدشــانس
خودراهمامتحانکندشکســتبیســابقهایدر
طــولتاریخآمریکارقمخواهدخــوردچراکهحتمًا
آمریکایامروزقویترازآنزمانینیستکهبهعراق
وافغانستانو...حملهکردندوایرانهمقدرتشاز
اینکشورهاکمترنیســت؛بنابراینترامپعلیرغم
ادعاهایظاهریاشاینمحاســباترایقینًاپیش

خودمیکند.
والیتیادامهداد:غیرازاینکهمحاسباتترامپبه
اواجازهجسارتبهایرانرانخواهدداد،مسئلهبعدی
ایناستکهدرخودآمریکاهموضعیتبهگونهای
نیســتکهترامپهرچهدلشبخواهدبتواندانجام
دهد؛مثالدرهمینموضوعمنعورودمســلمانان،
دیدیــمکهدســتگاهقضاییآمریکاواکنشنشــان
دادواجرایاینفرمانرامتوقفکرد.بســیاریاز
مطبوعاتوسیاســتمدارانمتنفذآمریکاییمقابل
ترامپایستادهاند،بنابرایناینطورنیستکهترامپ
برایاقداماتعجیبوغریببتواندهمراهیالزم

راایجادکند.
مشــاورمقــاممعظــمرهبــریدرامــوربینالملل
افزود:آمریکاباتماممتحــدانمنطقهایوغربی
خودشازطریقتروریستهاینیابتی6سالاست
نتوانستهانددولتسوریهرامغلوبکنندوآنچهاتفاق
افتادهدقیقًاعکساینمســئلهاستچراکهامروز
دولتســوریهپیروزیهایفراوانیکســبکردهو
دســتکاماًلبرترراداردوپیروزنهایینیزیقینًاازآن
دولتمشــروعومردمســوریهخواهدبود؛بنابراین
وقتیاینهانتوانســتندبااینهمهعدهوتدارکاتو
تجهیزاتعلیهدولتقانونیســوریهکاریبکنند،
ســخنگفتنآنــانازمواجهــهباایرانکــهازنظر
قدرتمنــدیوظرفیت،باالترازبرخیکشــورهای

دیگراست،هیچمعناییندارد.
والیتــیباایــنبیانکــهالبتهحــرکاتواظهارات
خاصترامپصرفًادربارهایراننیست،ادامهداد:
ترامپپدیدهعجیبوغریبیاستوبهنوعیرفتار
میکندکهگویاباهمهمشکلدارد،بهنوعیکهحتی
غربیهاودوستانآمریکاهمکهگاهیباماصحبت
میکننــدمیگویندنمیدانیمدقیقًاچهمیخواهد!
وبهنظرمیرســدبایدببینیمباچهکشــوروافرادی

مشکلندارد.
وزیرخارجهاســبقکشــورمانبــاتاکیدبــهاینکه
شــخصیتترامپبهنحویاستکههرجامقاومت
وایســتادگیببینــدفــورًاعقبنشــینیمیکنــد،
خاطرنشــانکرد:بهعنوانمثالدرموضوعچین
ومســلمانهاترامــپطیهمینچندروزگذشــته
عقبنشینیهایمهمیداشتهاستودربارهایران
نیزوقتــیمقاومتمــارامیبیندروزبــهروزعقب

خواهدنشست.

احضار 180 نفر در پرونده امالک شهرداری
محسنی اژه ای: دو نفر در رابطه با پرونده پالسکو بازداشت شده اند

سخنگویقوهقضاییهگفت:ازمسئولیامسئوالنیدررابطهباحادثهپالسکو
بهعنوانمتهمدعوتنکردهایم.حجتاالســالموالمســلمینغالمحسین
محسنیاژهایدرنشستخبریدرپاسخبهسئوالایسنامبنیبراینکهپساز
وقوعحادثهپالسکوعنوانشدکهپروندهایبرایشناساییمقصریامقصرین
احتمالیتشــکیلشده،اینپروندهاکنوندرکداممرجعقضاییاستوطرح
موضوعبرایتشــکیلپروندهازســویمدعیالعمومبودهیــاخیروآیادراین
خصوصازمســئولیامســئوالنیبرایارائهتوضیحاتدعوتبهعملآمده

است؟گفت:اینپروندهدردادسرایتهرانمطرحاست.
ویخاطرنشانکرد:بخشــیازقضیهبانظردادستانومدعیالعمومشروع
شدهودونفردراینارتباطبازداشتهستند.کسانیهستندکهدرمرحلهاول
تشــخیصدادهشدکهدرجهتشروعآتشسوزیاتهامیمتوجهشاناست.
برایسایرعللیاعواملیکهسببآتشسوزیشدهویامنجربهگسترشآتش
یافروریختنساختمانشدهاست،هیاتیازکارشناسانمختلفتشکیلشده
کهبایدابعادمختلفرابررسیکنند.همازلحاظفنیوهمازجهتآتشگرفتن
وتوســعهآتشوفروریختنوتجهیزاتیکهبایدمیبود،اقداماتبعدیاســت
کهبایدموردبررســیقرارگیرد؛البتهبایدمنتظرگزارشاینهیاتکارشناسی
بودکهبعدازآندادستانمیتواندافرادیرابهعنوانمطلعومتهمشناسایی
وباآنهابرخوردکند.ویافزود:ازمســئولیامسئوالنیبهعنوانمتهمدراین

حادثهدعوتنکردهایموبایدمنتظرگزارشاینهیاتباشیم.

 استفاده بیش از ۵ روز مرخصی، 
فقط برای »مهدی هاشمی« نیست

محسنیاژهایدرپاسخبهسئوالیدربارهتمدیدمرخصیمهدیهاشمیتا25
بهمنماه،گفت:اســتفادهبیشاز5روزمرخصیفقطبرایمهدیهاشــمی
نیســت؛البتهتمدیدمرخصیومیزانآنبادادســتانوقاضیپروندهاستو
مشــابهاینمیزانمرخصیهمبرایدیگرانبودهوحتیدرتعدادیازپرونده

هایمالیبیشازدویاسهماهمرخصیدادهشدهاست.
محسنیاژهایدرادامهدرپاسخبهسئوالخبرنگاریمبنیبراینکهدادستان
تهراندرخصوصامالکشهرداریگفتهاندکهعدهایاحضارشدهاند،آیااین
پروندهتاکنونبازداشــتیداشتهاست؟گفت:خیر،تاکنونبازداشتینداشته

اســت.بیشاز180نفراحضاروموردتحقیققــرارگرفتندواینبهاینمعنی
نیستکههمهآنهامتهمباشند.ایناقدامچندبخشداردکهبهتماموجههای
آنبایدرســیدگیشودوبایددیدمواردتخلفوجرمبودهیایکیازآنهابودهیا

شایدهمهیچکدامازآنهانباشد.
سخنگویقوهقضاییهافزود:عدهایعضوتعاونیبودندوازطریقتعاونیبه
آنهاملکدادهشدهاینخودیکبخشیاستوازناحیهشهرداریمستقیما
ملکیدادهنشــدهوازطریقتعاونیملکگرفتندوممکناستحقفردبوده
کهبــاتخفیفاتیازتعاونیملکیبگیردیاممکناســتعضــوتعاونینبودهو
شــهرداریمســتقیمابهاوملکیازمیندادهباشد.ممکناستفردشرایطی
داشــتهکهملکبهاودادهشــدهیاممکناستآنشرایطرانداشتهباشد؛چرا
کهشــهرداریمجازنیستبههمهملکبدهد.بایداینمواردبررسیشود.در
خصوصواگذاریهمبایددیدملککارشناســیشــدهیانشده،اینهادرحال
بررسیاست.ممکناستگیرندهمجرمباشدودهندهمجرمباشد.اینمواردهم
اکنوندردستبررسیاستوتوضیحاتشهرداریشنیدهشدهوتوضیحات

بعدیشهرداریهمبایدشنیدهشود.

حکم پرونده »بابک زنجانی« اکنون در حال اجراست
محســنیاژهایدرپاسخبهسئوالیمبنیبراینکهچندیپیشمسئولکمیته
مطالبــاتوزارتنفتدرپروندهبابــکزنجانیعنوانکردکهحکماینپرونده
تاقبلازپایانســال95اجراییمیشود،درحالیکهتاکنونمطالباتوزارت
نفتمحققنشــدهاست،اظهارکرد:اینحکمهمیناالندرحالاجراست؛
زیراحکمیکشــکلندارد.شکلدیگراینحکمسلبحیاتاست.جلساتی
باخودمحکومعلیهوافراددیگردرجهتشناســاییاموالوچگونگیوصول

طلبشرکتمتعلقبهنفتدرحالرسیدگیاست.
ویادامهداد:درموضوعپروندهبابکزنجانیســهموضوعبهرســیدگینیاز
دارد،یکبحث،اموالاستکههمبایدشناساییشودوهمنیازبهکارشناسی
داردونمیتوانبهصرفمحکومعلیهبودنتماماموالشخصراضبطکرد.
همچنینزمانآنقابلپیشبینینیســت.نسبتبهتتمهوجوهیکهتاکنون
ارسالنشدهاست،هنوزبهصورتمطمئننتوانستیمبگوییمایشاندرخارج
ازکشورمالییاسندیدارد.بهطورقطعنمیتوانگفتاینهستیانیست.

محسنیاژهایخاطرنشانکرد:اخیراوزارتاطالعاتبیشترواردمیدانشدهو
نسبتبهمتهمجدیدهمدرحالانجاماقداماتبیشترهستیمکهبررسیکنیم
آیااموالیدرخارجازکشوروجودداردیانه.درمورداموالدیگرکهشناساییشده
نیزدرحالرسیدگیهستیم.نکتهدیگراینکهحکمدومتهماینپروندهنقض
شــدهاست.برایدونفریکهحکمشاننقضشدهاستامکانتعیینزمان
وجودنداردوکسیکهادعاکردهقبلازعیدحکمانجاممیشود،اگرمنظورش
کلحکماستکهبایدبگوییمدرحالاجراستواگرمنظورسلبحیاتاست
کهحتماایشاناطالعاتکافینداردواینموردتاکنونانجامنشدهاست.

دولت پرونده ای درمورد حقوق های نجومی نفرستاده است
سخنگویدستگاهقضادربارهسئوالخبرنگاریمبنیبرآخرینوضعیتپرونده
صندوقذخیرهفرهنگیانتبیینکرد:هنوزدرمرحلهدادســرااست،چهارنفر
بازداشــتهستند،عدهایباقرارآزادهستندهمچنینپروندهدرحالتحقیق
اســتومراحلکارشناسیوحسابرسیدرحالبررســیاستوهنوزموجب

صدورکیفرخواستوقرارمجرمیتنشدهاست.
ویدرخصوصسئوالخبرنگاریدیگرمبنیبرآخرینوضعیتپروندهشکایت

ازسردارنقدی،گفت:شکایتثبتشدهودرمرحلهدادسرااست.
سخنگویقوهقضائیهدرپاسخبهسئوالیدرموردوضعیتدکلنفتیگمشده
گفت:اینپروندهرســیدگیمیشود.ناگفتهنماندهرکسیکهدررابطهباهر
پرونــدهاییااینپروندهاتهامیموردتوجهاشباشــد،بهعنوانمتهماحضار

میشود.
ویدرپاســخبهسوالیدربارهآخرینوضعیتحقوقهاینجومیگفت:این
موضوعدرحالبررسیاست.ازسیستماطالعاتیوبازرسیکلوقوهقضائیه
گزارشــاتیبدســتآمدهوبحثیکهاالنمطرحاســتایناستکهبرخیاز
وزارتخانههااعالمکردندکهدررابطهباگزارشســازمانبازرســیحرفهاو
اعتراضاتیدارندوحدودچهاروزارتخانههســتندکهبیشترینمواردراعنوان
کردهاندومابهآنهاگفتیماشــکالینداردوشــمابیاییدتوضیحاتالزمراارائه
دهید.همچنینمادرپاسخبهآنهااعالمکردیمکهمانمیگوییمکههمهشما
مجرمهســتیدواینادعاهادرحالبررسیاســت.ویافزود:ازناحیهدولت

پروندهایدراینزمینهبهماارجاعنشدهاست.

رفع حصر پیش نیاز آشتی ملی است
عباسســلیمینمین،ازتئوریســینهایجریاناصولگراهمدرموردطرحآشــتیملیگفت:آشــتیملیوتقویتبنیانهایداخلییکیازآروزهایهمهمردم،اهالیسیاســتومســئوالنفعلیوســابقاســت.گردهمآمدن
توانهایموجودبرابربدخواهانملت،میتواندتأثیراتگســتردهایداشــتهباشــد.امابراینیلبهاتفاقملی،نیازبهپیششرطهاییاســتکههمهبهآنپیابندباشند.سلیمینمینافزود:پایبندیبهاصولخیلیدشوارنیست.
چراکههر2جریاناصولیدارندکهمشــترکاســتوبرســرآنپیابندهستند.اومعتقداستکهبرخیپیششرطهایشکلگیریآشــتیملیبایددرنظرگرفتهشودودرهمینراستااظهارکرد:اینکهمابتوانیمبهبرخیمسائل
پیشآمدهبعدازانتخاباتســال88بنگریموبهآنخاتمهدهیم،کارســختینیســت.تصورنمیکنمکهدرکاینمســألهبهگونهایدشوراباشدکهمانتوانیماینراهدرســترادراینزمینهبپیماییم.یامثاًلحلموضوعحصرکه
خواســتهبرخیاســت،ازپیشدرآمدهایآشــتیملیاستکههرکدامپیشنیازمسألهدیگربرایرسیدنبهآشتیملیاست.ســلیمینمینبااستقبالازطرحموضوعآشتیملیمیگوید:درعرصهبینالمللاتفاقاتیمیافتد
کهحتمًابایددرداخلکشــورمتحدومنســجمباشــیم.فشــارهایبینالمللیزمانیبرایراندردولتگذشتهافزایشپیداکردکهمادرداخلمنســجمنبودیم.یکجامعهمتفرقبهراحتیتحتفشارقرارمیگیردودراینصورت

نتایجدلخواهشانکسبمیشود.

سیاسی
یکشــنبه 24 بهمن مــاه 1395

پیگیریروز

ادامه تالش ها برای برگزاری انتخابات الکترونیک
درحالیکهســخنگویشوراینگهبانروزگذشــتهازبعیدبودنبرگزاریانتخاباتآیندهبهصورتالکترونیکخبر
دادهبود،ســخنگویوزارتکشوربرادامهتالشهابرایاینامرتاکیدکرد.سیدسلمانسامانیبااشارهبهاقدامات
صورتگرفتهازسویوزارتکشورجهتبرگزاریانتخاباتالکترونیکگفت:بسیاریازتخلفاتدرهنگامانتخابات
مربوطبهروزاخذرایاستکهمثالافرادبااستفادهازشناسنامهالمثنیدوباررایمیدهندویابااستفادهازشناسنامه
دیگــراناقــدامبهرایدادنبیــشازحدمجازمیکنند.ویبااشــارهبهویژگیهایطراحیشــدهبرایانتخابات
الکترونیکگفت:باتوجهبهاینکهاخذرایتوسطسیستمصورتمیگیرددستگاهبهگونهایطراحیشدهکهفرد

بتواندرایخودرابهراحتیاعالمکندونتیجهانتخاباتهمبهمحضاتمامانتخاباتدرکلکشورتوسطدستگاهاعالممیشود.ویبابیاناینکه
تالشزیادیکردیمتانظرشــوراینگهبانراتامینکنیمکهتعدادبیشــتریازحوزههایانتخابیهرانســبتبهمجلسنهمبرایتمامالکترونیکی
شــدنتحتپوشــشقراردهیماظهارداشت:شوراینگهباندغدغههایخاصخودشراداشتوماهمتالشکردیمهماندغدغههارارفعو
نظرشوراینگهبانراتامینکنیمکهبنابرهردلیلیایناتفاقرخندادوماصرفاتوانستیمدرانتخاباتقبلفقطبرایاحرازهویتازدستگاههای
الکترونیکیاستفادهکنیم.سامانیتصریحکرد:اکنوندرتالشهستیمباتوجهبهتاییدیههایامنیتیکهمدنظرشوراینگهبانبودهوتهیهکرده
ایموبهشوراارائهدادهایم،بتوانیمنظرشورارادربارهتمامالکترونیکیشدنانتخاباتاخذکنیموبنابهمصوبهشوراینگهباندراجرابتوانیمازاین

مکانیزموازایندستگاههااستفادهخوبیراداشتهباشیم.

واکنشروز

تکذیب نامه رئیس دولت اصالحات به رهبری
علیصوفیشایعهنامهرئیسجمهوراصالحاتبهرهبریراتکذیبکرد.صوفیدررابطهشایعهایکهاینروزهادرجریان
استمبنیبراینکهرئیسجمهوراصالحاتدرحالنوشتننامهایبهرهبریاستگفت:خیر،هنوزچنینمطلبیمطرح
نیست.یعنیمنچنینخبریرانشنیدم.اینفعالاصالحطلببابیاناینکهحتییکمطلبیازقولمنزدهبودندکهآقای
خاتمیپیامیبهرهبریدادهاماآقایخاتمیبهمنگفتندچنینچیزینبوداظهارکرد:منبهآقایخاتمیگفتمچونشما
دربنیادبارانصحبتکردید،اینبرداشتشدکهشماتحتاینعنوانپیامیدادید.آقایخاتمیگفتخیر،منقصداینکه
پیامبدهمرانداشتم.بنابراینتاآنجاکهمناطالعدارمهنوزآقایخاتمیدراینموضعنیستکهبخواهدشخصاورودکند.

فاصله خاتمی و رهبری بسیار زیاد و ارتباطشان بسیار کم است
ویبااشارهبهاینکهاالنفاصلهبینآقایخاتمیورهبریبسیارزیادوارتباطشانبسیارکماستتاکیدکرد:اصالمعلومنیستآقایخاتمینامهای
رادرنظرداشتهباشدکهبخواهدبهاینمنظوربنویسدولیتحتعنوانجریاناصالحطلبی،رهبریآقایخاتمیمسلماست.صوفیافزود:طرف
مقابلهماینرامیداندوطبعااگرقراراســتگفتوگوییصورتبگیرد،درجریاناصالحطلبیمحورآقایخاتمیخواهدبود،ولواینکهشــخص
اونباشــدواشــخاصدیگریباشند.گفتنیاستچندروزپیشوبسایتجهاننیوزدرخبریازتهیهنامهایازسویخاتمیبهرهبریخبردادهو

نوشتهبودویدرایننامهدرخصوصوقایعسال88ازرهبریعذرخواهیمیکند.
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آرزوی تشریفاتی کردن والیت فقیه را به گور خواهند برد

آیتاللهســیداحمدخاتمیگفت:برخیتالشدارندوالیتفقیهرابهاصلیتشــریفاتیتنزلدهندوحالآنکهایناصلدرقانوناساســیجمهوریاسالمیایرانآمدهوغیرقابلتغییراست.عضوهیاترئیسهمجلسخبرگانرهبری
شنبهشبدرجمعمردمتربتحیدریهدرهیاترزمندگاناسالماینشهرافزود:اسالمیت،جمهوریت،والیتفقیهومذهبرسمیکشورچهاراصلتغییرناپذیرقانوناساسیمااستوکسانیکهخوابتغییرقانوناساسیوتشریفاتی

کردنوالیتفقیهرامیبیننداینآرزورابهگورخواهندبرد.
خاتمیدرخصوصانتخاباتریاســتجمهورینیزگفت:رئیسجمهوریآیندهکشــوربایدشــجاعباشــدودربرابرعربدهکشیدولتهایاستکباریمقتدرانهبایســتد،درعینحالبرایرفعمشکالتاقتصادیومعیشتیمردمو

بیکاریجوانانبابرنامهعملکندکهاینمعضالتتنهابارونقتولیدداخلیبرطرفخواهدشد.
عضوهیاترئیسهمجلسخبرگانرهبریباانتقادازبرخیموضعگیریهادربارهفتنه88گفت:برخیافرادمیگویندتاکیمیخواهیدازفتنهسخنبگوییدوپاسخماایناستتازمانیکهفتنهگریباشدوفتنهگرانازکردارخود

دربهآشوبکشاندنکشورتوبهنکنندبرتبیینفتنهوفتنهگریمحکمایستادهایم.

برای استیضاح وقت نداریم
مســعودپزشــکیاننایبرئیسکمیسیون
کشاورزیمجلسگفت:باتوجهبهاشتغال
مجلسبهبرنامهبودجــهوهمچنینوجود
تعطیــالتوانتخابــاتفرصــتالزمبرای
استیضاحوزیرجهادکشاورزیوجودندارد.
پزشکیاندربارهاستیضاححجتیوزیرجهاد

کشاورزیگفت:مجلساکنونمشغولبرنامهششمتوسعهاستوبعدازآن
بایدبهبودجهبپردازدوبعدآنتعطیالتوانتخاباتاست.چهزمانیمیخواهند
وزیرجهادکشاورزیرااستیضاحکنند.ویافزود:عمالسختاستکهشرایط
زمانیالزمبرایاستیضاحنامبردهفراهمشود.نایبرئیسمجلسگفت:دو
تاسهماهتاانتخاباتماندهاستومشخصنیستبهچهمنظوریمیخواهند
وزیرجهادکشــاورزیرااستیضاحکنند.ویتصریحکرد:اصوالزمانییک

مداخلهانجامیشودکهمتعاقبآنشرایطبهتریفراهمشود.

پرداخت یارانه به دالیل سیاسی
علیرضــاســلیمينمایندهمــردممحالت
درموردقانونهدفمندکردنیارانههاگفت:
مااینقانونرامصوبکردیمواینقانونبه
صراحتدرآمدهايحاصلازاجرایيشدن
رامشخصکردکهچگونهبایدتوزیعشود.
واقعیتایناستکهقانونهدفمندکردن

دردولتقبليوفعليدرســتاجرانشــد.علیرضاسلیميتأکیدکرد:اسم
اینقانونمشــخصبودقانونهدفمندکــردن،بنانبودبهثروتمندانهم
یارانهبدهیمامادردولتقبليوفعليبهدلیلمالحظاتسیاسياینانجام
نشد،تاکيميخواهیماحتیاطکنیم.سهمصنعتوکشاورزيازقانونداده
نميشود.متاسفانهکسينیستکهگزارشروشنيبدهد.باالخرهمجلس
محرماستواگرنمایندگانندادندوماهمسکوتکنیم،اینسئوالپیش

ميآیدکهبرايچهدرمجلسهستیم؟

انقالب نمی تواند خط قرمز نداشته باشد
محمدنبیحبیبیدبیــرکلحزبموتلفهبا
اشارهبهاظهاراتاخیروزیرارشاددرمراسم
جایزهکتابســالمبنــیبراینکــهدوران
سختگیریبهپایانرسیدهاستوتصمیم
گرفتهایــمدیگــراعالمخطقرمــزنکنیم،
خاطرنشانکرد:یکانقالبدرابعادجهانی

کهپرچمداراسالموقرآناستنمیتواندخطقرمزنداشتهباشد.اینبیانوزیر
محترمارشادبهمثابهایناستمایکیازفروعاتاسالمکهمقوله»تبری«و
»تولی«اســتنادیدهبگیریم.امیدوارمایشاناینموضعخودرااصالحکند.
البتهبعداویتوضیحدادکهازحرفشبرداشتصحیحنشدهاست.ویافزود:
درحوزهنشــراشکاالتفراوانیوجودداردکهاخیراآیتاللهسبحانییکیاز
مراجععظامتقلیدمتعرضآنشدند.وزیرمحترمارشادبایدنصایحمشفقانه
منتقدینراموردتوجهقراردهدوازحریمانقالبدرحوزهنشردفاعکنند.

وضعیت بحرانی خوزستان 
ناشی از همت نداشتن 
مسئوالن اجرایی است

نمایندهاهوازگفت:پسازگذشــتاینهمهمدت
ازبحرانهشــتمونهمبهمنماهامســالدراهواز،
توجهیبهرفعمشــکالتنشدواکنونوزیرنیروبه
استانآمدهوعذرخواهیکردهاست.معذرتخواهی
وزیرنیروبرایمردماستاندردیرادوانمیکند.

جوادکاظمنسبالباجیدرگفتوگوباایسنا،اظهار
کــرد:بهدنبالبحرانهاییکهاخیرًادرخوزســتان
ایجادشدهاست،امروزمجمعنمایندگانخوزستان
دراعتراضبهوضعیتموجوداستانوبحرانهای
قطعیبرقوآبوریزگردها،درجایگاههیئترئیسه
مجلــستجمــعکردنــدودراینتجمــع،بیانیهای
بــاامضایبیــشاز40نمایندهمجلسکهشــامل
اعضــایمجمعنمایندگانخوزســتانونمایندگان
استانهایدیگرکهازخوزستانحمایتمیکنند،

بههیئترئیسهمجلستقدیمشد.
ویافــزود:دراینبیانیهازرئیسجمهورخواســته
شدهکهجلسهویژههیئتدولتدرخصوصمسایل
خوزســتانرادرخوزســتانتشــکیلدهندونسبت
بهحلمشــکالتاســتاننظیربحــرانریزگردها،
جلوگیریانتقالآببینحوضهایوسدسازیهای

غیرمتعارفاقدامکنند.
نماینــدهاهوازباردشــایعاتاخیردرزمینهحمالت
ســایبریبهتأسیساتبرقیاســتانتصریحکرد:با
ایــنشــایعاتمیخواهندازمســئولیتهاییکهبر
گردنمسئوالناستانیوکشوریاست،فرارکنند.
حدود13سالاستکهخوزستانبابحرانریزگردها
وکانونهــایداخلیمواجهاســتامادراینمدت
برنامهریــزیکاملوجامعیبــرایحلاینبحران

اصالصورتنگرفتهاست.
کاظمنســبالباجیافزود:بااینوجــوددیدیمکه
چگونهطوفانگردوخاکهشتمبهمنماهوپساز
آنافزایشرطوبتونمنمبارانموجبشدکهگردو
غبارانباشتهشدنرویتأسیساتبرقیبهگلتبدیل
شــدهودرتأسیساتشبکهایبرقاشکاالتیایجاد
شــود،اینوضعیتناشــیازعدمهمتمسئوالن
اجراییاســت.ویادامــهداد:مســئوالناجرایی
مربوطهبایدبحثتأمینماشینهایشویندهبرای
تأسیساتبرقهمچنیننصبژنراتورهایاضطراری
برایتصفیهخانههاراپیگیریمیکردند.مایهتعجب
اســتکــهشــرکتآبوفاضالبیکــهدرآمدهای
میلیــاردیدارد،چطوردرتصفیهخانههایآبمولد
برقنصبنکردهاست؟اینوضعیتضعفمدیریت

استانخوزستانووزارتنیرورانشانمیدهد.
نمایندهاهوازگفت:مجموعهمدیریتبحراناستان
خوزستان،متشــکلازاعضایمختلفاستوهر
کسیمتولیکارخوداستونمیتوانتمامتقصیرها

رابرگردنمدیرلبحرانواستاندارانداخت.
کاظمنســبالباجیاظهارکرد:وزارتنیروحقآبه
تاالبهــایهورالعظیموشــادگانراکاهشداده
اســت،احداثسدهایینظیرســدگتوندهمچنین
کاهششــدیدحقآبهخوزســتاننشانمیدهدکه
توجهخاصیبهمردماســتانازسویاینوزارتخانه

صورتنمیگیرد.
ویبــابیــاناینکــهمدیرانارشــدســازمانهای
زیرمجموعــهوزارتنیــروبــهخوزســتاناهمیتی
نمیدهنــد،تصریحکرد:پسازگذشــتاینهمه
مــدتازبحرانهشــتمونهــمبهمنماهامســال
دراهــواز،توجهیبهرفعمشــکالتنشــدواکنون
وزیرنیروبهاســتانآمدهوعذرخواهیکردهاســت.
معذرتخواهیوزیرنیروبرایمردماســتاندردی

رادوانمیکند.

پارس نیوز نوشت: منافقین و تند شدن فضا علیه ایران
فروردینامسالهمگروهتروریستیمرتبطباسازمانمنافقیندرشرقکشورمنهدمشدکهنشانمیدهداینسازماندوبارهعناصرخودرا

برایاقداماتتروریستیفعالنگهداشتهوقراراستدراینایاماقداماتفراگیریانجامدهد.

 صراط نیوز نوشت: تیر خالص احمدی نژاد بر پیکر مشاور جوانش
اطالعیهمحموداحمدینژاددربارهانتخاباتریاستجمهوریسال96،بیشازهرکسدیگری،امیدهایمشاورجواناورانقشبر
آبکرد.محموداحمدینژاددراطالعیهخودحمایتازهرکاندیداییدرانتخاباتریاستجمهوریسال96رامنتفیدانستهاست.

 عصر ایران نوشت: سانترهای بلند؛ استراتژی اصولگرایان برای شکست روحانی
آنگونهکهازشواهدپیداستاصولگرایانتمامعزمخودرابرایشکستروحانیجزمکردهاندوبههرطریقممکنتالشمیکنند

روحانیراتبدیلبهاولینرییسجمهورچهارسالهایرانکنند

 خبرآنالین نوشت: »خودنمایی های سیاسی« محمود احمدی نژاد
محموداحمدینژاددرفاصله100روزماندهبهانتخاباتبازیجدیدیرابا»راستگرایان«شروعکرده،اونهتنهادربیانیهجدیدشبازهم

خطخودراازاصولگرایانجداکردهاستکهتاکیدکردهازهیچکاندیداییدرانتخاباتپیشروحمایتنخواهدکردتااینگونهحمایتیا
عدمحمایتخودراامریتاثیرگذاردرمعادالتانتخاباتینشاندهد.

عکسروزسایتنگار

ایگوردودانرئیس
جمهورمولداویصبح
امروزیکشنبهباحجت
االسالمحسنروحانی
رئیسجمهوردیدارکرد.

خبرنامه
یکشــنبه 24 بهمن مــاه 1395

ثروتی باالتر از اعتماد نیست
رئیس جمهور: بدون سرمایه اجتماعی سنگ روی سنگ بنا نمی شود

حجتاالسالموالمسلمیندکترحسنروحانیروزیکشنبهدرمراسماختتامیه
هشــتمینجشــنوارهبینالمللیفارابیوتجلیلاز33برگزیدهاینجشنواره،
گفــت:ثروتیباالترازســرمایهاجتماعیواعتمادعمومــیوجودنداردواگر

فرهیختگانقادربهانتقالافکارصحیحنباشند،جامعهقانعنمیشود.
رییــسجمهوریهمهدانشــمندان،نخبگانوفرهیختگانعلومانســانیو
اسالمیرابهبازخوانی،تبیینوتفسیرابعادمختلفانقالببزرگوشکوهمند
ملتایرانفراخواندوتأکیدکرد:مســئولیتعلمتنهاشــناختوتغییرنبوده

بلکهباالترازآنوظیفهتعالیجامعهرابرعهدهدارد.

انقالب با جامعه شناسی اما به پیروزی رسید
دکترروحانیادامهداد:امامبهعنوانراهبرانقالب،فقیه،فیلسوف،صاحبنظر
اخالقیومرجعتقلید،چگونهتوانســتاینانقالببزرگرابهپیروزیبرساند
واگرمردمشناســیدقیق،قضاوتنســبتبهجامعهشناســیوروانشناسی

اجتماعیایرانوجودنداشت،اینانقالببهپیروزینمیرسید.
رییسجمهوریتصریحکرد:امامراحلنســبتبهوحدت،انســجاموقدرت
مردم،اندیشهایداشتکهشایددرآغازتعدادانگشتشماریازصاحبنظران
وفرهیختــگانبااوهمــراهبودندوهمهمیگفتندمگرممکناســتمردمبا
دســتخالیوبدونسالح،امکاناتوحتیتشکیالتحزبیمنظم،دربرابر
یکقدرتبزرگمنطقهایکهازپشــتیبانیاکثرقدرتهایبزرگجهانینیز

برخورداراست،بهپیروزیبرسند.
دکتــرروحانــیادامهداد:آنهامعتقدبودندمگرمیشــودازطریقمســاجدو
حسینیههاوپخشاعالمیه،کتابونوارسخنرانی،مردمرابهخیابانهاکشاند

ودربرابریکقدرتاستبدادیتادندانمسلحپیروزشد.
رییسجمهوریبااشــارهبهآغازنهضتوانقالباسالمیدرسالهای41،
42و43،اظهارداشت:هرکدامازاینسالهایکمبدأاست،سال41مبدأ
انقــالباســالمیدرانجمنهایایالتیووالیتیبود،ســال42باحادثه15
خرداد،اوجنهضتاتفاقافتادودرسال43نیزحرکتضداستعمارینهضت
اسالمی،درماجرایکاپیتوالسیونوتبعیدامامخمینی)ره(بهترکیهوعراقبود.
دکتــرروحانیتأکیدکــرد:درتماماینمقاطعامامخمینــی)ره(بهقدرتاین

مردمایمانداشت.
رییــسجمهوریبابیاناینکهبرخیفکرمیکنند،امامخمینی)ره(برمبنای
ایمــانواعتقادبهخداوندکهالبتهاصلهماناســتودلهاوگردشافکار
مردمنیزبهدستاوست،حرکتکرد،امادرعینحالامامخمینی)ره(بهمردم

وقدرتآنهاباورداشتکهایننکتهبسیارمهماست.
دکترروحانیباطرحاینسواالتکهآیاازلحاظعلوماجتماعی،روانشناسیو
جامعهشناسیاینمسألهراتحلیلکردهایم؟چهعاملیباعثشدکهیکملت
بزرگبتوانددربرابرهمهقدرتهاپیروزشود؟،گفت:بایدبارسنگینمسئوالن
ودانشمندانعلومانســانیواسالمیراتذکردهمکهبایدانقالباسالمیرا
بازخوانیکنندوابعادمختلفاینانقالبشکوهمندراتبیینوتفسیرکنند.

رییسجمهوریادامهداد:حتیاگرمعتقدباشیمکهوظیفهعلم،تنهاشناخت
واقعیتهاوحقیقتهاســت،بازهمبایداینواقعهانقالباسالمیرابهخوبی

بشناسیمواگربناستعلمدرپیتغییرباشدواینتغییراستکهمیتواندحتی
واقعیتهــارابهخوبیتبیینوتفســیرکندویااینکهازدیداســالمیبهعلوم
انســانینگاهکنیم،وظیفهعلومتنهاشــناختوتغییرنبــوده،بلکههدایتو

تعالیانسانوجامعهاست.
دکترروحانیادامهداد:اگراینبعددینیواســالمیکنارگذاشتهشود،شاید
وظیفهعلوم،تنهابهشــناختوتغییرمنحصرشــودامااگرنگاهمااســالمی
باشد،تنهاوظیفهعلومانسانیشناختنیست،بلکهتغییروتعالیجامعهاست.
رییسجمهوریادامهداد:همانطوریکهیکپزشــکتنهادرپیشــناخت
عدمتعادلمزاجیکبیمار،شناختبیماریوعاملآننیست،بلکهبهدنبال
راه،نســخهودرمانمریضاستتابهسالمتیکاملبرسد،عالمانوعلمنیز

درتمامیزمینههااینوظیفهمهمرابردوشدارند.
دکترروحانیبااشــارهبهوجودمشــکالتیبزرگدرجامعهواینکهراهحلاین
مشکالتتنهاازطریقعلومتجربی،فنیوپایهنیست،گفت:باراینمسئولیت
سنگینبردوشعالمانعلومانسانیواسالمیاست.رییسجمهوریادامه
داد:چهکسیوظیفهحلمشکالتاقتصادیجامعه،تبیینشرایطاقتصادی
جامعــه،ایجادورشــدرونقاقتصــادی،خروجازرکودودرعلــممدیریتنیز
سیاستگذاری،چارچوبوشیوهمدیریتجامعهرابردوشدارد.درتماماین

زمینهها،علومانسانی،نقشیبسیارتأثیرگذاردارد.

ثروتی باالتر از سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی وجود ندارد
رییــسجمهوریباتاکیدبراینکهثروتیباالترازســرمایهاجتماعیواعتماد
عمومــیوجودندارد،گفت:همهاینســرمایههایمــادیکهدرجامعهمی
شــماریم،اگردرجامعهمردمبهیکدیگروحکومتاعتمادنداشــتهباشــندو
چنانچهرابطهدرستبین"مردم"،"مردموحکومت"و"حکومتومردم"نباشد
واگرسرمایهاجتماعینباشد،آیابهقولمعروفسنگرویسنگبندمیشود؟
ومیتوانجامعهراادارهکرد؟وآیادرچنینجامعهایمردماحساسامنیتو

آرامشمیکنند؟دکترروحانیافزود:اگرشماصبحبهسرکارمیروید،بهاین
دلیلاســتکهاعتمادبهسرمایهاجتماعیداریدیعنیبهایناعتمادداریدکه
دیشــبووقتیشماخواببودید،قانونعوضنشدهوحاکمانجامعهخواب
نمانشدهاندوبهعبارتیاعتمادداریدکهحاکمانجامعهشما،متکیبهعلم،

خردومشورتهستندوشبانگاهتصمیمفردینمیگیرند.
رییسجمهوریگفت:اساسزندگیمابرمبنایتمامیابعادسرمایهاجتماعی
اســت.حالسوالایناستکهمسوولیتآســیبدیدنوتقویتاینسرمایه

اجتماعیبردوشچهکسیاست؟

عالمان علوم انسانی وظیفه اقناع افکار عمومی را دارند
دکترروحانیباطرحاینپرسشکهتبیینوتشریحقواعدبازیسیاستواقناع
مردمبردوشچهکسانیاست؟،ادامهداد:عالمانعلومانسانیواسالمیاین
وظیفهمهمرابردوشدارندواگربناستدرجامعهقواعدبازیرعایتنشودو
فرهیختگاننتوانندافکارصحیحرابهجامعهمنتقلومردمراقانعکنند،همان

وضعیپیشمیآیدکهاکنوندرآمریکاشاهدآنهستیم.
رییسجمهوریادامهداد:امروزدرآمریکاسوالبزرگیپیشرویدانشمندان،
فرهیختگانونخبگانآنجامعهاســتکهچگونهامــکانداردباوجودابزار
تبلیغات،دانشــگاهها،ارتباطاتوفرهخیتگان،موفقنشوند،افکارعمومی
مردمراقانعکنند.دکترروحانیتأکیدکرد:افتخارانقالباســالمیایناست
کهدرطول38سالگذشــتهحداقل34انتخاباتبرگزارشدهاستوازدیگر
افتخــاراتماجوانبودنایننظامانتخاباتیاســت،امــام)ره(پسازورودبه
تهرانودربهشــتزهراگفتندکــهپدرانمانمیتوانندراجعبهسرنوشــتما
تصمیمبگیرندوخودمانبایددرموردخودمانتصمیمبگیریم.رییسجمهوری
تصریحکرد:مگرامکانپذیراستکهبدوناخالقومراعاتقواعدبازیدرپای
صندوقانتخاباتحاضرشدکهتبییناینامربردوشعالمان،فرهیختگان

واندیشمندانعلوماسالمیوانسانیاست.
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رصدخانه

بغداد؛ تراژدی هر روزه
ده ها کشته و زخمی در وقایع دیروز »منطقه سبز« بغداد

درحالــیکهعملیاتنیروهــایعراقیباحمایــتبینالمللیعلیهگروه
تروریستیداعشهنوزنتوانستهبهطورکاملبهرهاییعراقازشراینگروه
وبازگشــتثباتبهاینکشورمنجرشود،شعلهورشدناختالفاتداخلی
باردیگربروخامتاوضاعافزودهوفرصتیرانیزبرایگروههایتروریستی
فراهمکردهتادامنهعملیاتخودرابهقلببغدادبکشانند.درهمینراستا،
روزگذشــتهدرپیاقدامپلیسبرایمتفــرقکردنتظاهرکنندگانبغداد،
چندینفروندموشــکبهمنطقهسبزدولتیپایتختعراقشلیکشد.در
ایندرگیریمیانطرفدارانمقتداصدرونیروهایامنیتیهفتتنکشته
شدند.مقامهایعراقیمیگویند،روزشنبه11فوریهچندینفروندموشک
کاتیوشاازمناطقشمالیبغدادبهمنطقهسبز)خضرا(کهبهشدتتحت

حفاظتقرارداردشلیکشدهاست.
چندســاعتپیشازآن،هفتنفردردرگیریمیــاننیروهایامنیتیو
معترضــانهوادارمقتداصدر،روحانیمنتقددولتکشــتهشــدهبودند.
تظاهرکنندگانتالشداشــتندســدامنیتیراشکستهوواردمنطقهسبز
شوند.اینتظاهراتعلیهفسادبرگزارشدهبودوتظاهرکنندگانخواستار
اصالحقانونانتخاباتشدهبودند.درجریانمتفرقکردنتظاهرکنندگان
بیشاز200نفرزخمیشــدهاند.دونفــرازنیروهایامنیتینیزدرمیان
کشتهشــدگانقراردارند،پنجتندیگرازتظاهرکنندگانبودند.اکثریت
زخمیشدگانراشــرکتکنندگاندرتظاهراتتشکیلمیدهند.پلیس
برایپراکندهکردنمعترضانازگازاشکآوراستفادهکرد.دستکم11نفر،
بهویژهبراثراصابتگلولههایپالستیکیجراحتهایجدیبرداشتهاند.
تظاهراتدرابتدامسالمتآمیزبود.بسیاریپرچمهایعراقرادردست
داشــتندوتعدادزیادیبهســخنرانیپرداختند.پلیسمیگویدبعدازآن
کهتعدادیتالشکردندواردمنطقهســبزشوندمجبوربهاستفادهازگاز
اشــکآوروگلولههایپالستیکیشدهاست.براساسگزارش»دویچه
وله«،دولتحیدرالعبادی،نخستوزیرعراقاعالمکردتحقیقخواهد
کردتامعلومشــودمسئولیتخشــونتبرعهدهکیســت.مقتداصدراز
هــوادارانخودخواســتهبودتابرایتأکیدبرخواستههایشــانبهمنطقه

ســبزنزدیکشــونداماهشــداردادهبودکهواردآننشوند.اوهمچنین
خواستهبودکهتظاهرکنندگانتاغروبشنبهدرخیابانهابمانند.منطقه
سبزمقرکمیسیونانتخاباتوبســیاریازساختمانهایدولتیاست.
تظاهرکنندگانخواستارتشکیلکمیسیونمستقلانتخاباتواصالحاتی
هستندکهاحزابکوچکترراقادرمیسازدواردنهادقدرتشوند.آنها
احزاببزرگرابهفســادوپارتیبازیمتهممیکنند.درماهســپتامبردر
عراقانتخاباتشــوراهایاستانیبرگزارخواهدشد.درهمینزماننیز
مأموریتکمیسیونانتخاباتفعلیبهپایانخواهدرسید.درسالآیندهدر
عراقپارلمانجدیدانتخابخواهدشد.درگیریهایروزشنبهخونینترین
درگیریباهوادارانمقتداصدرازشروعجنبشمربوطبهطرفدارانوی
بودهاست.آنهاازسال2015بارهابهخیابانهاآمدهودردفاعازآنچه
اصالحاتسیاسیمیدانند،راهپیماییکردهاند.صدرازعبادیخواسته

بودتابهاعتراضاتواکنشنشاندادهوهرچهزودتراصالحاتراعملی
سازد.اوگفتهبود،نخستوزیربایدصدایمردمراشنیدهوبهفسادخاتمه
دهد.گفتنیاستشلیکموشکهاروزگذشتهپسازآنصورتگرفت
کــهدردرگیریبینتظاهرکننــدگانعراقیباپلیــسدربغدادهفتنفر
کشــتهوتعدادزیادیزخمیشدند.تظاهراتزمانیبهخشونتانجامید
کهگروهیازمعترضانقصدورودبهمنطقهســبزحفاظتشدهدرمرکز
بغدادراداشــتند.درمنطقهســبزپارلمان،وزارتخانهها،ساختمانهای
دولتیوهمچنینسفارتخانههایکشورهایخارجیواقعشدهاند.علی
التمیمی،اســتانداربغدادپلیسرامتهمکردکــهعلیهتظاهرکنندگاناز
سالحگرماستفادهکردهاست.استانداربغدادازکشتهشدن5نفروزخمی
شدن320نفرخبرداد.پلیسنیزباصدوربیانیهایازکشتهشدنیکیاز
نیروهایخودخبرداد.دستگاههایامنیتیعراقاعالمکردندکهبرخیاز

معترضانبهکاردوسالحگرممسلحبودهاند.درپیاینحوادث،فرماندهی
عملیاتبغداددربیانیهایآوردهاستکه»فرماندهیعملیاتبغدادبرای
ملــتعراقاعالممیکندکهبهوظایفقانونــیخودبرایتأمینامنیت
تظاهرات،ازجملهتظاهراتامروزشــنبهعمــلمیکندواموربهخوبی
پیشرفتوتظاهرکنندگانازامنیتکافیبرخورداربودند«.درادامهاین
بیانیهآمدهاست:»اماخارجشدنبرخیتظاهرکنندگانازمنطقهتعیین
شدهبرایتظاهراتورویاروییعمدیبانیروهایدستگاهامنیتیسبب
شــدتا)دستکم(یکنیرویامنیتیبهشهادتبرسدو7تندیگرزخمی
شوند«.فرماندهیعملیاتبغدادافزود:»سالحگرموچاقونزدبرخیاز
تظاهرکنندگانپیداشــدکهنشانمیدهدبرخیازآنهامقاصدشومدر
سرداشتندکهباقانونوتظاهراتمسالمتآمیزمنافاتدارد«.دربیانیه
فرماندهیعملیاتبغدادتأکیدشدکهنیروهایامنیتیبهوظیفهخوددر
تامینامنیتوحفظنظموحمایتازشــهروندانوداراییهایعمومی
وخصوصیعملمیکنندوازشــهروندانمیخواهندتابهنظموقانون

پایبندباشندوازعواملنفوذیومشکوکبرحذرباشند.
ازســویدیگر،فوادمعصوم،رئیسجمهورعراقروزشنبهدستگاههای
امنیتــیرابهتحقیقفوریدربارهحوادثواعتراضاتروزشــنبهدربغداد
فراخواند.فوادمعصومدربیانیهایاعالمکردکهبغدادروزشــنبهشــاهد
تظاهــراتبرایتغییــرقانونوکمیســاریایعالیمســتقلانتخاباتو
تیراندازیازســویمنابعناشــناسبودکهبهکشــتهوزخمیشدندهها
نفــرازشــهروندانعراقیمنجرگردیــد.ویضمندرخواســتازمردم
عراقوبخصوصتظاهرکننــدگانبرایحفظآرامشوپایبندیبهقانون
وخویشــتنداریوعدمتعرضبهمســئوالنوامکاناتکمیساریایعالی
انتخابات،مقاماتامنیتیرابهتحقیقفوریدربارهاینحوادثوبازخواست
مقصرانفراخواند.معصومدرعیــنحالازپایانتهیهپیشنویسقانون
جدیدانتخاباتوبررسیآنبافراکسیونهایبارزپارلمانخبرداد.گفتنی
استاخباررسانههایمحلیحاکیازآناستکهبعدازیکروزناآرامی،

زندگیدربغداداکنونباردیگربهروالعادیخودبازگشتهاست.

»اشتاین مایر« رئیس جمهور آلمان شد
فرانکوالتراشــتاینمایر،وزیرامورخارجهســابقآلمانبارایاکثریتنمایندگانمجمعفدرالبهعنوانرئیسجمهورجدیداینکشــورانتخابشــد.انتخاباتریاستجمهوریآلمانامروزدرمجمعفدرالآلمانکهمتشکلاز630
نمایندهپارلمانو630نمایندهشــورایفدرالکهجمعا1260عضوداردبرگزارشــد.فرانکوالتراشــتاینمایر،نامزدمشــترکاتحادیهاحزابمتحدمسیحیوسوســیالدموکراتبارأیاکثریتبهعنوانرئیسجمهورجدیدآلمانو
جانشــینیوآخیمگاوکبرگزیدهشــد.اشــتاینمایرتوانســتدردوراولرأیگیریباکسب931رایاز1239آراءمعتبرمجمعفدرالآلمانسکانریاستجمهوریدراینکشورراعهدهدارشود.بهاینترتیبویتوانستموافقت75
درصدیاعضایمجمعفدرالآلمانراکسبکند.اشتاینمایربعدازپایانرأیگیریازاعضایمجمعفدرالآلمانتشکرکردهوگفت:انتخابشماشادیبزرگیبرایمنبود.ویهمچنینیوآخیمگاوک،راتمجیدکردهوویرادر
اینمســئولیتمهرهایخوببرایکشــورشارزیابیکرد.رئیسجمهورجدیدآلمانهمچنینگفت:مادردورانآشــفتهایزندگیمیکنیم.بسیاریاحساسناامنیمیکنند.دنیاگویاازهموارفتهاست.سوالایناستکهحاالچه
چســبوابزاریمیتوانددوبارهجامعهمارامتحدکند؟وقتیدنیاناامنترمیشــوداینچهمفهومیبرایآیندهوامنیتکشــورمادارد.عالوهبراشتاینمایرنامزدهایدیگریازحزبچپ،حزبافراطیجایگزینیبرایآلمان،حزب

اتحادیهسیاسیرأیدهندگانآزادویکنامزددیگرنیزدراینانتخاباتشرکتداشتند.

سموردرپارکتفریحیدریوکوهاما

کارناوالنیس

نهنگهایخلباندرساحلنیوزیلند

رژهپایانجشنسالنویچینی
دراندونزی

  فرودگاه هامبورگ 
تخلیه شد

مأمورانآتشنشانآلمانروزیکشنبهصدهامسافرراازفرودگاه
هامبورگخارجکردند.اینفرودگاهپسازمصدومشدن50نفر
براثراستنشــاقیکمادهسمیناشناسکهاحتمااًلازطریق
سیستمتهویههوادرفضایفرودگاهپخششدهبود،تخلیهشد.
خبرگزاری»دپآ«آلمانگزارشدادکه50نفرامروز)یکشنبه(
ازمشکالتتنفسیوسوزشچشمخبردادندوازطرفماموران
آتشنشــانموردآزمایشقرارگرفتند.مسافرانتخلیهشدهاز
فرودگاههامبورگمجبورشدنددرخارجازپایانههایمسافری

ودردمایهوایزیرصفرمنتظربمانند.

 فراخوان داعش 
برای ترور علمای مسلمان

گروهتروریستیداعشباانتشارفایلیتصویریاعضایاینگروه
رابــهجنگباآنچه»ائمهکفــر«مینامدوتروربرخیازعلمای
مســلمینومبلغانمذهبــیدعوتکرد.داعــشدراینفایل
تصویریمشخصًابهاحمدالطیب،شیخاالزهر،عبدالعزیزبن
عبداللهآلشیخ،مفتیاعظمعربســتان،یوسفالقرضاوی،
رئیساتحادیهجهانیعلمایمسلمینوبرخیازشخصیتهای
مذهبیدیگراشارهکردهاست.ازجملهاسامیدیگریکهدراین
فایلذکرشده،علیجمعه،محمدحسان،سلمانالعوده،محمد
العریفیازروحانیونعراقیواحمدحسون،مفتیسوریهاست.

  اعتراضات دانشجویان ترکیه 
به خشونت کشیده شد

بیشازیکهزارنفرازمعترضانبهاخراجدانشگاهیاندرترکیه،
مقابلدانشــگاههایاســتانبولوآنکاراتظاهراتکردندکهبا
ورودپلیسبهخشونتکشــیدهشدودستکم12نفردستگیر
شــدند.بیشازیکهزارنفرازازدانشجویانترکیهدراعتراض
بهاخــراجصدهانفرازدانشــگاهیاندرتاریــخ10فوریه،در
نزدیکیدانشــگاه»آنکارا«تظاهراتبرپــاکردند.خبرگزاری
روسیاسپوتنیکگزارشکرد،بااینحالاینتظاهراتباورود
مأمورانپلیسترکیهبهخشــونتکشیدهشدومأمورانپلیس

اینکشوردستکم12نفررادستگیرکردند.

  فراخوان علمای بحرین 
برای تشییع باشکوه شهدای اخیر
علمایبحریندربیانیهایازشــهرونداناینکشورخواستندتا
امشببعدازنمازشباولقبرشهدایاخیردرمراسمراهپیمایی
آنهاشــرکتباشکوهیداشتهباشند.علمادراینبیانیهتاکید
کردندکهدرپاســخبهفریادخانوادههایشهداومادرانفرزنداز
دستدادهآنهاودرمحکومیتسرکوبگریوحشیانهوتجاوز
آشکاررژیمبهحقوقدینیوانسانیخانوادههایشهدا،همهدر
مراسمتشییعامشبشرکتکنندوهرکسیکهمیتوانددرمنزل
باقینماند.وزارتکشوربحرینروزپنجشنبهازکشتهشدنسه

نفرودستگیریهفتتندیگرخبرداد.
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