
جوانان فرصت  هستند نه تهدید
معاون اول رییس جمهور گفت: انقالب و جنگ سرنوشتش وقتی تغییر کرد که جوانان حضور 
پیداکردند. دوران سازندگی و اصالحات با حضور جوانان شکل گرفت. اسحاق جهانگیری در 
کنگره ملی مدیریت امور جوانان با بیان اینکه اعضای ستادهای سامان دهی ملی جوانان در این 
گردهمایی شرکت کرده اند، یادآور شد: در کنار سازمان های مردم نهاد که فعالیت می کنند این 
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باید چند گام از اصولگرایی 
جلوتر رفت

دونالد ترامپ رسمًا به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا سوگند یاد کرد

آقای رئیس جمهور!
شب گذشته، با برگزاری مراسم رسمی تحلیف، دونالد ترامپ کار خود را به عنوان چهل 

و پنجمین رئیس جمهور آمریکا آغاز کرد. این در حالی است که از همان ابتدا، مواضع 
بیان شده از سوی وی و برنامه هایی که انتظار می رود از ابتدای ریاست جمهوری خود 

انجام آن ها را در دستور کار قرار دهد، بحث ها و نگرانی هایی را برانگیخته است. ترامپ 
در مراسم تحلیف گفت: »من، دونالد ترامپ صادقانه سوگند یاد می کنم که وظایف 

ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا را صادقانه ادا کنم و با تمام قوا از قانون اساسی 
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عبدالحسین روح االمینی طی سخنانی در اولین 
همایش جامعه پزشکی و سالمت جبهه مردمی 
انقالب اسالمی در خصوص روند شکل گیری 
این جبهه گفت: جبهه مردمی برای تاثیر بر روند 
اجرایی کشور تشکیل شده و اولین گام در این 
زمینه تشــکیل خود این جبهه بوده است. وی 
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سه روز از حادثه بهت آور ساختمان پالسکو می گذرد و هنوز سرنوشت آتش نشان های این ماجرا در هاله ای از ابهام قرار دارد
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معرفی نامزد زن برای 
مقابله با روحانی، استفاده 

ابزاری از زن است
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به احتمال معرفی کاندیدای زن از ســوی 
اصولگریــان در تقابــل با دولت فعلــی در انتخابات 
آینده ریاست جمهوری، این اقدام را استفاده ابزاری 

از زنان عنوان کرد.  
عبدالکریم حســین زاده درباره اظهارات سخنگوی 
شــورای نگهبــان مبنی بــر بالمانع بــودن ثبت نام 
زنان در انتخابات ریاســت جمهــوری،  اظهار کرد: 
مــن فکر می کنــم همین کــه شــورای نگهبان در 
طرح موضوع و بیان مســاله پیشگام شده شاید این 
احتمال هســت کــه مبنایی بــرای تایید صالحیت 
خانم هــا وجود داشــته باشــد. به نظرم مــالک باید 
شخص و افراد باشند تا جنسیت آنها، اما همین طرح 
موضوع از ســوی شــورای نگهبان می تواند مبنای 
جدیدی باشد با این پیش شــرط که نگاه فراجناحی 
بــه این موضــوع وجود داشــته باشــد و صالحیت 
 زنــان از تمام طیف های سیاســی به طور یکســان 

بررسی شود.
وی افزود: به نظرم کاندیداتوری زنان در انتخابات 
ریاســت جمهوری پدیده عجیبی نخواهد بود، چرا 
که در جامعه و فضای سیاســی بسترهای الزم آن 
وجود دارد. کما اینکه درحال حاضر سه عضو کابینه 
از خانم ها هستند پس مبانی آن وجود دارد اما مهم 
این اســت که چقدر جریانات سیاســی بر اســاس 
ظرفیت هــای جامعــه زنان در مــورد کاندیداتوری 
زنــان و حمایت از آنــان تصمیم گیــری می کنند یا 
به عنــوان یک تاکتیک سیاســی از آنها اســتفاده 
می کنند، این موضوعی اســت که در روزهای آتی 

روشن تر می شود.
سیاســت گذاری  عالــی  شــورای  عضــو  ایــن 
اصالح طلبــان با تاکید بر این کــه »حضور زنان در 
مدیریت هــای کالن سیاســی و اجتماعی بالذات 
حرکت در خوری اســت« گفت:  در فضای سیاسی 
کنونــی و بر اثر گمانه زنی ها مبنی بر مطرح شــدن 
کاندیــدای زن از جانــب جریان های سیاســی نیز 
دو وجهــه  کامال متفــاوت می تواند وجود داشــته 
باشــد. در وهله اول اگر این امر بر اســاس رویکرد 
واقعی، جهــان بینی، ظرفیت هــای زنان و حقوق 
به حق آنان در مشــارکت های سیاســی و در اصل 
بر مبنای توســعه سیاسی باشــد، جای بسی تقدیر 
دارد و امــری تحســین بر انگیز اســت. امــا اگر به 
عنوان یک تاکتیک سیاســی باشــد که در آن بوی 
برداشت و سوء اســتفاده  جنسیتی به مشام برسد با 
این پیش فرض که رقیب برای تقابل با دولت فعلی 
بیاید و از کاندیدای زن استفاده کند نه تنها تحسین 
بــر انگیــز نبوده که بــه نوعی توهین بــه جامعه ی 
 زنان و اســتفاده ی ابــزاری از آنان نیز به حســاب 

خواهد آمد.
نماینده مردم نقده و اشــنویه در مجلس تاکیدکرد: 
دولت به نوعی به عنوان یک امتیاز مثبت به حضور 
زنان در عرصه های سیاسی نگاه می کند و از طرفی 
مردم هم از این موضوع استقبال و حمایت می کنند 
 و ایــن نشــان از بوجود آمــدن پذیــرش در جامعه 

دارد. 
اما اینکه جریانات سیاسی براساس باورهای واقعی 
خود یــا تاکتیک های سیاســی به حضــور زنان در 
عرصه های سیاسی نگاه می کنند موضوعی است 
که نیازمند بررسی بیشتری است. حسین زاده با بیان 
این که »حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری 
ممکن اســت رویکرد جدید برای رای آوری باشد« 
اضافه کرد: بعــد از ثبت نام کاندیداهای ریاســت 
جمهــوری می تــوان بین ایــن دو رویکــرد تفاوت 

قایل شد.

#قهرمانان_مردم
سه روز از حادثه بهت آور ساختمان پالسکو می گذرد و هنوز سرنوشت آتش نشان های این ماجرا در هاله ای از ابهام قرار دارد

ظهر پنجشــنبه بــود که تهران با پالســکو، یکــی از اولیــن نمادهای کالن 
شــهری اش خداحافظی کرد. برجی 16 طبقه با نزدیک به 600 واحد تولیدی 
پوشاک که بعد از وقوع آتش سوزی و تالش چهار ساعته آتش نشان ها، نتوانست 
دوام بیــاورد و به ناگهان فروریخت. اتفاقــی دردناک از حیث تلفات تعدادی از 
نیروهای آتش نشان و کسبه و احتماال برخی مردم عادی و همچنین از لحاظ 
ضربه ای که به بخش تولید داخلی پوشاک کشور زد و کسبه و کارگرانی که دو 

ماه مانده به نوروز بیکار شدند. 
اما درد بزرگ در این میان مترقبه بودن این حادثه است، اینکه همه می دانستند 
ســاختمان پالسکو به غایت ناایمن اســت و هر لحظه کوچکترین اتفاقی می 
توانــد به فاجعه ای بزرگ بدل شــود. پیش بینی خطرناک بودن آتش ســوزی 
در پالســکو از اخطارهایی که شهرداری در ســال های گذشته به مدیران این 
ساختمان داده مشــخص است، هرچند سوال اینجاست چرا به اخطار بسنده 
شده و اقدامی عملی صورت نگرفته است. پیش بینی سختی کار آتش نشانی 
در موارد اینچنینی هم از اظهارات مســئوالن این سازمان در یک سال گذشته 
مبنی بر نداشــتن هلی کوپتر و دیگر تجهیزات هویداست، اظهاراتی که بعد از 

آتش سوزی در کارگاهی تولیدی در خیابان جمهوری صورت گرفت. 
پالســکو فروریخت، بسیاری جان باختند و معیشــت بسیاری دیگر نابود شد. 
شکی نیست که حاال و در وهله اول همه توان ها باید صرف بیرون آوردن پیکر 
جانباختگان و رسیدگی به خانواده هایشان و در وهله دوم رسیدگی به وضعیت 
کسبه و کارگران باشد. اما بعد از این ها باید نوبت را بدهیم به شناختن علت ها 
و قصورها و تقصیرها تا شاید مرهمی باشد بر دل داغدیدگان و آسیب دیدگان. 

در عین حال باید یادمان باشد تهران پالسکوهای فراوانی دارد.

حادثه ای تلخ که باید درسی بزرگ باشد
رییس جمهور کشــورمان صبح امروز با حضور در چهارراه اســتانبول از محل 
ریزش ســاختمان و آواربرداری انجام شــده بازدید کــرد و از نزدیک در جریان 

اقدامات دستگاه های امداد و نجات قرار گرفت.
حجت االســالم روحانی در این بازدید گفت: بسیار متاسفم از حادثه ای که در 
ایــن منطقه پیش آمد، هم برای جان هموطنان، هم اموال و هم مشــکالتی 
که در منطقه ایجاد شــده اســت. این حادثه درس بزرگی برای همه مسئوالن 
در زمینه امن ســازی زندگی مردم که جزو حقوق شــهروندی آنها بود. باید در 
این زمینه برنامه ریزی دقیق تری صورت گیرد و این حادثه بســیار تلخ درســی 

برای آینده باشد.
دکتر روحانی ادامه داد: اقدامات بسیاری باقی مانده و باید آواربرداری ها ادامه 
یابد، تا همه را از زیر آوار خارج کنند و این خیابان حســاس تجاری در شب عید 
سریع به حالت عادی برگردد. تامین اجتماعی باید برای کارگران بیکارشده فورا 
اقدام کنند و کسبه ای که اموال خود را از دست داده اند و آنها که بیمه نیستند، 

کمک های دیگری از سوی دولت و شهرداری دریافت کنند.
روحانی همچنین تاکید کرد: موضوع احیای بافت فرســوده و ساختمان های 
آســیب پذیر مورد توجه دولت قرار داشــته و در حال اجرا اســت. هماهنگی و 
همکاری های الزم با قوه قضاییه، مجلس، شــهرداری ها و همه مقامات نیاز 

است. این کار شروع شده و باید سرعت بیشتری بگیرد.
علی الریجانی رئیس مجلس نیز در دیدار از محل پالسکو در سخنان کوتاهی 

با اشــاره به پیش بینی های قانونی در برنامه توســعه بــرای نظامات امنیتی در 
چنین مناطقی، گفت: طبق این قانون تمام مراکز تجاری باید مطابق ضوابط 
و اســتانداردها سیســتم های امنیتی داشته باشند و شــهرداری ها مکلف به 
ساماندهی هستند. رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان گفت: این موضوع 
به بعد از حل مسائل فوری فعلی موکول می شود که همه همت ها باید معطوف 

آن باشد. ان شاءالله بعد از آن کلیه امور با دولت پیگیری می شود.

تاکید به برخورد با خاطیان 
عبدالرضا رحمانی فضلی هم که سفر خود به استان لرستان نیمه کاره گذاشته 
بود  با همراهی حسین فریدون دستیار ارشد رییس جمهور از محل حادثه بازدید 
 کرد و در سخنان کوتاهی، گفت: به دنبال این حادثه، امدادرسانی و رسیدگی به 
حادثه آغاز شده و در حال حاضر عملیات امداد و نجات ادامه دارد اما در مرحله 
دوم باید علت این حادثه مشــخص شــود. تاکید داریم که حتما باید با خاطیان 

این ماجرا و دستگاه ها و نهادهایی که قصور داشته اند برخورد شود.
همچنین مسعود پزشکیان در جریان بازدید خود از محل ساختمان فرو ریخته 
پالسکو، گفت: متاسفانه ما هرگاه حادثه ای اتفاق می افتد به فکر این می افتیم 
کــه باید کاری انجام دهیم در حالیکه نباید اجــازه دهیم چنین اتفاقاتی بیفتد. 
مجلــس و نهادهای دیگر که وظیفه نظارتی دارند تا حدودی مقصرند زیرا باید 

از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کنند.
حجت االســالم و المســلمین محمدجعفر منتظری هم که بــه همراه عباس 
جعفری دولت آبادی دادستان تهران از  محل حادثه پالسکو بازدید کرد، گفت: 
دو نکته قابل توجه است و آن اینکه  بعد از این حادثه از لحاظ آواربرداری، تمام 
مســایل حقوقی آن مطرح است؛ هم نسبت به اجســاد و هم نسبت به اموال. 
قرار شــد دادستان تهران شعبه خاصی را مستقر کند و تمام مسایل حقوقی آن 
در همیــن جا پیگیری شــود و اقداماتی که احیانا نیاز بــه تصمیم قضایی دارد 
انجام شود و کسانی که کار حقوقی دارند در همین جا باید کارشان انجام شود.
منتظری افزود: باید این حادثه درس عبرتی باشــد برای ســاختمان هایی که 
ایمن نیســتند و باید تدبیری برای آنها اندیشــیده شــود. طبق بند 14 ماده 55 
قانون شــهرداری این وظیفه بر عهده شهرداری هاســت که حتما باید به این 
ســاختمان ها اخطار دهد و در صورت لزوم باید خود شــهرداری ها ورود کنند. 
ما به شهردار هم این موضوع را گفتیم. ان شاءالله برای جلوگیری از تکرار این 

حوادث تدبیری اندیشیده شود، البته باید مسئوالن با اقتدار به میدان بیایند.

ساختمان را دو ساله می سازیم!
رییس بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی مالک ساختمان پالسکو نیز امروز 
به همراه وزیر کشور در منطقه پالسکو حضور یافت. سعیدی کیا با بیان اینکه 
این ســاختمان قبل از انقالب ســاخته شده و ســرقفلی همه واحدهای آن به 
مردم واگذار شــده بود، عنوان کرد: بنابراین ما هیچ چیزی در اختیار نداشتیم 

جز اصل مالکیت ساختمان.
وی با بیان اینکه امروز می خواهم خطاب به کسانی که اینجا کسب و کار داشتند 
اعالم کنم که این ســاختمان را با کیفیت بســیار خوب و منطبق با مشخصات 
خوب ظرف دوســال خواهیم ســاخت، گفت: پس از آن ایــن واحدها را طبق 

ضوابطی به ذینفعان واگذار خواهیم کرد.

 دستور وزیر برای مساعدت بیمه ها 
درحالی که بسیاری بیمه نبودند

علی طیب نیا،وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور دستوری مبنی بر تشکیل 
کمیته ای متشــکل از رییس ســازمان امور مالیاتی، معاون امور بانکی، بیمه 
و شــرکت های دولتــی و رییس کل بیمه مرکزی ماموریــت داد تا با فوریت به 
وضعیت همه واحدهای فعال در مجتمع پالســکو رســیدگی و تا شروع دوباره 
کسب و کار این واحدها نسبت به رفع مشکالت بیمه ای، بانکی و مالیاتی آنان 

اقدام ومساعدت الزم را نمایند.
بر این اســاس مقرر گردید، ســازمان امــور مالیاتی اقــدام قانونی عاجل برای 
بخشــودگی مالیاتی ناشی از فعالیت کســبه در محل مجتمع پالسکو صورت 
دهد. همچنین وزیر اقتصاد تاکید کرده است که بانک ها برای راه اندازی مجدد 
واحدهای آسیب دیده به طور ویژه همکاری کرده و با سرعت سرمایه درگردش 

الزم برای فعالیت دوباره این واحدها را فراهم سازند.
طیب نیا همچنین از رییس کل بیمه مرکزی و معاون امور بانکی،بیمه و شرکت 
های دولتی وزارت اقتصاد خواست، با همکاری شرکت های بیمه  برای حمایت 
از خانواده های آتشنشــانان شهید، خدمات بیمه ای الزم از قبیل بیمه عمر را 
تســهیل کنند و همچنین نسبت به پرداخت خســارتهای وارده در چهارچوب 

تعهدات با فوریت و نهایت مساعدت اقدام نمایند.
عبدالناصر همتی - رئیس کل بیمه مرکزی - با اشاره به اینکه چهار تا پنج شرکت 
بیمه ای درگیر حادثه ســاختمان پالسکو هستند، گفت: با توجه به اینکه بیمه 
آتش سوزی یک بیمه اختیاری است، بنابراین متاسفانه بسیاری از شرکت ها، 
ســازمان ها و بنگاه های تجاری از این بیمه ســر باز می زنند، در حالی که باید 

ریسک خودشان را نزد شرکت های بیمه نگهداری کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی که در یک برنامه تلویزیونی ســخن می گفت، با اشــاره 
به اینکه اگر 600 واحد مســتقر در ســاختمان آوار شده پالسکو وجود داشته و 
معادل 500 تا یک میلیارد تومان هم جنس داشته باشند ارزش آن  حدود 600 
میلیــارد تومان خواهد بود، افزود: اما متاســفیم که مقدار کمی از این واحدها 
بیمه بودند و امیدواریم چنین اتفاقاتی سبب شود تا به مسئله بیمه این واحدها 
بیش از پیش توجه شود. معاون بنیادشهید:آتش نشانان حادثه پالسکو شهید 

خدمت محسوب می شوند

بنیاد شهید آتش نشان های کشته شده را شهید نمی داند
مهدی ایزدی معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: 
شورای شهر تهران مصوبه ای دارد که آتش نشانان را به عنوان شهید خدمت 
می دانند و براساس آن به خانواده هایشان خدمات ارائه می دهند. وی افزود:  
بنیادشهید برای ارائه خدمت و شهید نامیدن آنها هیچ تعهدی ندارد بلکه خود 

شهرداری موظف به ارائه خدمات به خانواده های این افراد است.
 او تاکید کرد:  بنیاد شهید فقط افرادی را که در مواجهه با دشمن جان خود را از 
دست می دهند شهید می داند. ایزدی تصریح کرد: بنیاد شهید هیچ خدمتی 
بــه این جان باختگان ارائه نمی دهد و چون این افراد فوت حین خدمت دارند، 
شــهرداری تهران خدمات معادل شهید به خانواده های آنها ارائه می دهد. به 
گفته وی شورای شــهر تهران قطعه خاص از بهشت زهرا را برای آتش نشانی 

دارد.

باید چند گام از اصولگرایی جلوتر رفت
عبدالحســین روح االمینی طی ســخنانی در اولین همایش جامعه پزشــکی و سالمت جبهه مردمی انقالب اسالمی در خصوص روند شــکل گیری این جبهه گفت: جبهه مردمی برای تاثیر بر روند اجرایی 
کشور تشکیل شده و اولین گام در این زمینه تشکیل خود این جبهه بوده است. وی ادامه داد: اقدام بعدی جبهه مردمی انقالب اسالمی انتخابات ریاست جمهوری است. البته مسائل سیاسی و اجتماعی 
و مقابله با بحران های اجتماعی نیز از اهداف تشــکیل این جبهه اســت. وی افزود: در انتخابات مجلس دهم در انســجام و وحدت مردم در برخی شهرهای بزرگ موفق نبودیم و در برخی 
شهرها مثل مشهد موفق بودیم. بنابراین باید یک آسیب شناسی کنیم و نگذاریم افراد سلیقه ای برخورد کنند. روح االمینی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: در انتخابات 
آتی باید آرای خاکســتری را جذب کنیم. اهداف جبهه مردمی انقالب اســالمی سازمان دهی نیروهای انقالب در سراسر کشور و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری و اداره کشور 
اســت که در این راه باید از ظرفیت های موجود اســتفاده کرد. این فعال سیاســی ادامه داد: برای پیروزی در انتخابات آتی باید به مشــترکات تکیه و از اختالف دوری کرد و چند 

گام از اصول گرایی جلوتر رفت.

سیاسی
1395 مــاه  بهمــن   2 شــنبه 
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امثال عارف توان مدیریت یک کمیسیون را هم ندارند

صادق زیباکالم درخصوص رابطه اصالح طلبان و روحانی گفت: اگر حمایت رهبری اصالحات شــامل ســیدمحمد خاتمی و اکبر هاشــمی رفســنجانی نبود روحانی 2 میلیون رأی بیشــتر نمی آورد. 
معتقــدم در اردیبهشــت 96 هــم همین حالت اســت. ما چاره ای جــز این نداریم که قرص و محکم پشــت روحانی بیایســتیم، این فقط روحانی نیســت که محتاج اصالح طلبان اســت بلکه اصالح 
طلبــان نیــز محتاج روحانی هســتند. ایــن تحلیلگر اصالح طلب درخصوص ایده نامزد پوششــی اظهار کرد: تئوری بی خودی اســت. ســر تئوری بی خــودی که نباید بنشــینیم و بحث کنیم. اصال 

معنی ندارد. به همان دالیلی که آقای عارف در مجلس دهم نشــان داد که توانایی مدیریت سیاســی ندارد، حاال فرض کنیم رئیس جمهور شــود چقدر می تواند منشــأ تغییرات باشــد. جواب روشــن 
اســت خیلــی کــم. آقایان عارف ها حتی نتوانســتند مدیریت یک کمیســیون را به دســت بگیرند. وی افزود: مگر اینکــه رهبران جریان اصالحــات بگویند ما به روحانــی رأی نمی دهیم و به 

 فــالن نامــزد رأی مــی دهیم. آن وقت بخش قابل مالحظه ای از 19 میلیون رأی روحانی در ســال 92 به ســمت نامزدی می رود کــه آنها گفتند. اما ایده نامزد پوششــی یا نامزد دوم خیلی
 پایه و اساس ندارد.

صادقی، رئیس شورای هماهنگی اصالح طلبان
دبیرکل انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها 
فعالیت خود را به عنوان رییس دوره ای شورای 
هماهنگی جبهه اصالحــات و نایب رییس 
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
آغــاز کرد. محمــود صادقی  بــا اعالم خبر 
انتخاب خود به عنوان رییس دوره ای شورای 

هماهنگی جبهه اصالحات اعالم کرد: با پایان یافتن ریاست سه ماهه حزب 
کارگزاران سازندگی بر شورای هماهنگی جبهه اصالحات، انجمن اسالمی 
مدرسین دانشگاه ها از اول بهمن  ماه، عهده دار ریاست دوره ای این شورا شد 
و بنده به عنوان دبیرکل انجمن اسالمی مدرسین، مسئولیت ریاست شورای 
هماهنگی را برعهده خواهم داشــت. دبیرکل انجمن اســالمی مدرســین 
دانشگاه ها خاطرنشان کرد: تا پیش از این آقای یدالله طاهرنژاد ریاست دوره ای 

شورای هماهنگی جبهه اصالحات را برعهده داشت.

برجام، موتور حرکت اقتصاد مقاومتی
زهــرا ســاعی نماینــده مجلــس گفت: به 
واسطه سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی، 
نیروی هــای انســانی ما مشــغول بــه کار 
خواهند شــد لــذا ما می توانیم ایــن امید را 
داشــته باشــیم در فضایی که برجــام اجرا 
می شود می توانیم بحث بیکاری را که پاشنه 

آشیل در اقتصاد ما است را حل کنیم و با توجه به نرخ باالی بیکاری رشد و 
بحث اشتغال که بحث مهمی برای خانواده ها، جامعه، دولتمردان و کشور 
شــده می توانیم به نوعی آنها را حل کنیم. این عضو کمیســیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی در پایان با تاکید بر اینکه اشتغال جوانان موضوع 
بسیار مهمی در کشور است که باید به گونه ای حل شود گفت: اگر اقتصاد 
مقاومتی به درستی انجام شود برجام موتور محرکی برای اقتصاد مقاومتی 

خواهد بود .

استانی شدن انتخابات منتفی است
احمــد علیرضابیگی نماینــده مجلس، در 
خصوص الیحــه جامع نظــام انتخابات و 
زمــان ارائه آن به مجلس، اظهار داشــت: 
منتظر وزارت کشــور هســتیم تــا الیحه را 
ارائه کنــد، البته فرجه ای را از کمیســیون 
شــوراها درخواســت کرده اند، بررسی های 

مربــوط بــه قانــون انتخابــات نیــز در کمیســیون شــوراها بــا همکاری 
نهادهــای مرتبط صــورت گرفته اســت. علیرضابیگــی درخصوص لزوم 
تطبیــق الیحــه جامــع نظــام انتخابات بــا سیاســت های کلــی ابالغی 
از ســوی مقــام معظــم رهبــری، متذکــر شــد: چنان کــه در سیاســت 
هــای کلی انتخابــات آمده، موضوع اســتانی شــدن انتخابــات مجلس 
 شــورای اســالمی منتفی اســت و این موضوع باید در الیحــه مورد توجه 

قرار گیرد.

ناطق نوری می تواند 
وضعیت اصولگرایان را 

ترمیم کند
حجت االسالم والمســلمین مصطفی درایتی عضو 
شــورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران با اشــاره به 
درگذشــت  آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی گفت: 
آیت الله هاشــمی نقش خاصی را در میان جریانات 
سیاســی کشــور ایفا می کرد به گونــه ای که هرگاه 
فضای سیاســی به ســمت افراط یــا تفریط حرکت 
می کرد، این نقش بیــش از هر زمان دیگری متبلور 
می شد و ایشــان تالش می کردند تا فضا را به سمت 

تعدیل جهت دهند.
این فعال سیاســی اصالح طلب ادامه داد: آیت الله 
هاشــمی رفســنجانی همــواره تالش داشــت تا از 
ظرفیت های تمامی جریان های سیاســی استفاده 
کرده و مانع از حذف یک جریان توســط جریان های 
قالب شــود که نمود این مســئله را در کابینه ایشان 

مشاهده می کنیم.
درایتی جبران نبود آیت الله هاشــمی رفســنجانی را 
امری ســخت و حتی نشــدنی توصیف کردو گفت: 
نگرانی کنونی که در جامعه وجود دارد آن اســت که 
آقای هاشمی لنگری بود که تعادل و میانه روی را در 
جامعه حاکم می کرد و حال با نبود او چه کســی این 

خال را می تواند پر کرده و جبران کند.
او در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی چه کسی 
می تواند جایگاه آیت الله هاشــمی رفســنجانی را پر 
کند، خاطرنشان کرد: پر کردن و جایگزینی آیت الله 
هاشمی رفسنجانی بســیار دشوار است. شاید بتوان 
گفت که هیچ کسی با سابقه آیت الله هاشمی چه در 
دوران پیش از انقالب و چه در دوران پس از انقالب 
در شرایط کنونی وجود ندارد و کسی نمی تواند جایگاه 

او را پر کرده و بدیلی برای او پیدا کرد.
او دربــاره ریاســت آتی مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام هم بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام 
متشکل از سران قوا و مقامات عالی رتبه نظام است 
که در آن ســالیق متعدد و شخصیت های برجسته 
حضور دارند. کســی کــه رئیس مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام اســت باید بتوانــد این مجموعه را به 
درســتی مدیریت کنــد و در آن وحــدت و همدلی را 

حاکم کند.
این عضو شــورای مرکزی حزب اتحــاد ملت ایران 
در پاســخ به این سوال که هم اکنون افرادی همانند 
حــداد عــادل، موحدی کرمانی، و... برای ریاســت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح هستند فکر 
می کنید رئیس آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
باید چه کســی باشــد؟ یادآور شــد: فکر می کنم در 
شرایط کنونی بهترین فرد برای تصدی ریاست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام حجت االسالم والمسلمین 
علی اکبر ناطق نوری باشــد. درایتی اضافه کرد: آن 
افراد جهت گیری های سیاسی خاصی دارند و اگر بنا 
به مقبولیت و کارآمدی باشــد من تصور نمی کنم که 
آنها نسبت به آقای ناطق نوری اولویت داشته باشند.
او دربــاره مطرح شــدن نام محمــود احمدی نژاد از 
سوی جریان های حامی او هم برای ریاست مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام عنوان کرد: هرکســی از 
منظر خود به این مســئله نــگاه می کند اما من فکر 
می کنم که ایشــان نه اقبالی در جامعه داشته باشند 
و نه اقبالی در میان نخبــگان نظام و همین موجب 

می شود تا ریاست مجمع برای او برازنده باشد.
درایتی ادامه داد: من فکر می کنم اگر اصولگرایان 
بــه خود بیایند بهترین فردی کــه می تواند محوریت 
آنها در برعهده بگیرد و آنها را از شرایط کنونی خارج 
ســازد، آقای ناطق نوری باشد. آقای ناطق می تواند 

وضعیت اصولگرایان را ترمیم ببخشد.

عصر ایران نوشت: سیاست  زده های سلفی بگیر
رفتار این آدم ها، آدمی را یاد کسانی می اندازد که در بعد از زلزله به شهرها هجوم می برند و سعی می کنند خانه های زلزله زده را غارت کنند.

 خبرآنالین نوشت: حضور بی رمق احزاِب زنانه در ساختار مردانه سیاست ایران
گرچه انتخابات مجلس دهم نشان داد حضور بیشتر زنان در صحنه انتخاباتی می تواند بر سهم گیری آن ها از لیست ها تاثیرگذار باشد و 

نتیجه هم رکورد ساز، اما باز هم نقش کم رنگ احزاب زنانه در همان سطوح تصمیم گیری های انتخاباتی را نمی توان نادیده گرفت.

 پارس نیوز نوشت: سبک سیاسی دولت؛ عوام فریبی
هرچند دولت در آستانه انتخابات است اما اگر منتقدان واقعا توزیع سیب زمینی رد میان اقشار کم بضاعت و مستمند را رفتاری پوپولیستی 

میدانستند این حرکت را باید چه گفت. دولتی که کمتر از 4 ماه تا انتخابات قرار دارد و میخواهد با اشخاصی که امکانات مادی و معنوی 
کمتری دارند، رقابت کند.

 الف نوشت: پیام پالسکو
ساختمان پالسکو، آتش گرفت و فروریخت. هنوز و در زمان نگارش این سطور، آمار واقعی تلفات و خسارات، مشخص نیست. اما نکته ای 

هست که سال هاست مشخص است، ولی نکته سنجی بر آن نیست، چشم هایی که نمی بیند، و گوش هایی که نمی شنود.

عکس روزسایت نگار

 اولین جلسه کمیسیون 
نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بر حسن 
اجرای سیاست های کلی، 
پس از رحلت آیت الله 
هاشمی رفسنجانی رئیس 
فقید مجمع در حالی که 
جایگاه خالی ایشان در 
جلسه با سبد گل و قاب 
عکس مزین شده بود به 
ریاست محسن رضایی 
تشکیل شد.

خبرنامه
1395 مــاه  بهمــن   2 شــنبه 

جوانان فرصت  هستند نه تهدید
کنگره ملی مدیریت امور جوانان برگزار شد

معاون اول رییس جمهور گفت: انقالب و جنگ سرنوشتش وقتی تغییر کرد که 
جوانان حضور پیداکردند. دوران سازندگی و اصالحات با حضور جوانان شکل 
گرفت. اســحاق جهانگیری در کنگره ملی مدیریت امور جوانان با بیان اینکه 
اعضای ستادهای سامان دهی ملی جوانان در این گردهمایی شرکت کرده اند، 
یادآور شــد: در کنار ســازمان های مردم نهاد که فعالیت می کنند این موضوع 

فرصتی است که درباره مهم ترین مساله کشور بیاندیشند.
جهانگیری گفت: اگر به زبان ســاده توسعه ملی را ارتقای طرفیت های مادی 
و معنوی بدانیم و به دنبال گسترش آن باشیم، می تواند به توسعه کشور منجر 
شود. بدون تردید در کشوری مانند ایران که جوانان زیادی دارد، ظرفیت های 
مادی و معنوی فراوانی هم موجود است برای همین باید به موضوع جوانان به 

عنوان موضوع توسعه ملی نگاهی بیاندازیم.

الزم است نگرش اجتماعی به مسائل حقوقی جوانان تغییر کند  
او با بیان اینکه در شاخصه های توسعه ملی، سامان دهی امور جوانان مهم ترین 
مســاله است، گفت: اگر حقوق و مشــارکت شکل بگیرد، توسعه شکل گرفته 
است. باید بدانیم جوانان چه حقوقی دارند و حد مشارکت شان چیست. نظام ما 
برای تحقق چه سیاستی دارد. تعییر نگرش اجتماعی نسبت به مسائل حقوقی 

جوانان امری کلیدی است.
معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: جوانان سرمایه باالقوه ما هستند که 
می توانند به تدوین برنامه ها اقدام کنند. دین ما هم نگاه ویژه ای به جوانان دارد 
و اصلی ترین جهت گیری ها را در مورد جوانان داراســت. عالوه بر این فرهنگ 

و تمدن ایرانی هم در شناخت جوانان غنی است.
جهانگیری با اشــاره به اینکه انقالب و جنگ سرنوشــتش وقتی تغییر کرد که 
جوانان حضور پیداکردند، گفت:  دوران سازندگی و اصالحات با حضور جوانان 
شکل گرفت. امام و مقام معظم رهبری جایی که بر خلق حماسه تکیه دارند به 
حضــور جوانان هم نگاه ویژه ای دارند. در تحوالت فناوری و ارتباطات، جامعه 

و جهان جدید جوانان فرصت های بزرگی خلق می کنند.
او با تاکید بر اینکه باید به جوانان نگاهی فرصت انگارانه داشته باشیم نه تهدید، 
گفــت: از جوان و جوانی نترســیم. عده ای جوانی را بــا جرم یکی می دانند. در 
حالیکه جوانی فرصتی برای رشد و شکوفایی است. نباید به یک جاده یکطرفه 
در مدیریت کشور نگاه کنیم، ما نمی توانیم با افراد پا به سن گذاشته کشور را اداره 
کنیم و این افراد در مراجع تصمیم گیری در مورد جوانان حضور داشته باشند.

معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: ما باید به خواسته جوانان فرهنگ، 
ورزش، اشتغال، سیاست و مشارکت و در خواست های مدنی توجه داشته باشیم. 
باید پرســش ها را بشناســیم. باید بدانیم پرسش های اصلی و نیازهای جوانان 

چیست. اشتغال مساله امروز جوانان است، ازدواج جوانان باید آسان شود.
او با اشــاره به اینکه مســائل جوانان نیازمند بخش های مختلف است، گفت: 
این موضوع یک مساله فرابخشی است. از نظر دولت جامعه جوان باید نگاهی 
امیدوارانه داشته باشــد. جوان باید بدانند آینده شغلی، منزلت اجتماعی دارد. 
دولت تدبیر و امید باید در راستای هدفمند کردن امور جوانان گام بردارد. آنچه 

که می تواند خواسته شما جوانان را تحقق دهد در حال پیگیری است.

جمعیت زیادی از دختران بیکارند
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور  نیز در این کنگره گفت: متأســفانه در 
سالیان گذشته سازوکار خوبی برای استفاده از ظرفیت های جوانان به خصوص 
بانوان در نظر گرفته نشده است با توجه به اینکه در کشور گرایش دختران در حال 
تحصیل در مقاطع باال نسبت به آقایان بیشتر است، ولی شاهد آن هستیم که 

جمعیت زیادی از این دختران در وضعیت بیکاری به سر می برند.
شهیندخت مالوردی با حضور در کنگره ملی مدیریت امور جوانان با ابراز تأسف 
از جان باختن تعدادی از آتش نشــان ها اظهار داشــت: به خانواده این عزیزان 
تســلیت می گویم و برای بازماندگان از خداوند متعال صبر مســألت می نمایم. 

امیدوارم با مدیریت پیش گیری از بحران، دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم.
او در ادامه افزود: با توجه به اینکه جمعیت زیادی از کشور ما را دختران جوان 
تشکیل می دهند، باید در خصوص مشکالت این قشر توجه ویژه ای را داشته 
باشــیم و فکری برای آنها در نظر گرفته شود. هر کشوری برای رسیدن به رفاه 

ناگزیر به برنامه ریزی برای رفع نیازهاست.
موالوردی ادامه داد: متأسفانه در سالیان گذشته سازوکار خوبی برای استفاده 
از ظرفیت های جوانان به خصوص بانوان در نظر گرفته نشــده است با توجه به 
اینکه در کشور گرایش دختران در حال تحصیل در مقاطع باال نسبت به آقایان 
بیشتر است، ولی شاهد آن هستیم که جمعیت زیادی از این دختران در وضعیت 
بیکاری به سر می برند. عدم عدالت اجتماعی و عدالت جنسیتی باعث شده که 

مشکالت زیادی در بین دختران به وجود آید.

او در ادامه افزود: در 20 سال گذشته نرخ بیکاری زنان جوان نسبت به آقایان 
بیشــتر بوده است و از آنجا که بیکاری ریشــه زیادی در آسیب های اجتماعی 
دارد، باعث شده که شاهد کاهش سن اعتیاد دختران به مواد مخدر را ببینیم.
مــوالوردی گفت: از آنجا که دنیا به ســمت توســعه پایدار حرکــت می کند، ما 
نیز طوری برنامه ریزی کرده ایم که همســو با برنامــه جهانی حرکت کنیم و بر 
مشارکت، دربرگیری و شــمول و شفافیت تاکید داریم. با توجه به برنامه ششم 
توسعه امیدواریم که بحث عدالت جنسیتی در کشور به طور مطلوب رعایت شود. 
سیاست گذاری دولت یازدهم این است که عدالت جنسیتی و عدالت اجتماعی 
در بین جامعه برقرار شود با توجه به تاکید مقام معظم رهبری باید همه مسئوالن 

خود را موظف کنند که شاهد رفع مشکالت جوانان باشیم.

1500 سمن فعال برای جوانان در کشور داریم
همچنیــن وزیر ورزش و جوانان در این کنگره تاکیــد کرد: همه جریان ها باید 
برای رفع مشــکالت جوانان تالش کنند. اولین جلسه هماهنگی در این مورد 
با حضور آیت الله هاشــمی رفسنجانی گذاشته شد. در سال ۸۳ در دولت آقای 
خاتمی ستاد ملی جوانان با عضویت دستگاه های مرتبط با جوانان تشکیل شد.
مسعود ســلطانی فر با حضور در نخســتین کنگره ملی مدیریت امور جوانان با 
بیان اینکه جوانان بخش اصلی سرمایه های انسانی برای توسعه کشور هستند، 
گفت:  جوانان در بخش شــکل گیری، تداوم و برجسته ســازی انقالب نقش 
محوری داشتند. امام جوانان را مهم ترین حامی خود در جریان انقاللب قلمداد 

کرد، به آنان اعتماد داشت و عرصه های مختلفی برای آنان به وجود آورد.
وزیــر ورزش و جوانان تاکید کــرد: رهبر انقالب جوانان را ســرمایه ای عظیم 
می دانند و به مسئوالن توصیه می کنند از این ظرفیت استفاده می کنند. روحانی 

شعار ما می توانیم را با جوانان عملی کرد.
او با تاکید بر اینکه همه جریان ها باید برای رفع مشکالت جوانان تالش کنند، 
گفت: اولین جلسه هماهنگی در این مورد با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی 
گذاشــته شد. در ســال ۸۳ در دولت آقای خاتمی ستاد ملی جوانان با عضویت 

دستگاه های مرتبط با جوانان تشکیل شد.
وزیر ورزش و جوانان خاطرنشــان کرد: از ابتدای سال 92 در راستای پیروزی 
دولت تدبیر و امید، ســتادهای جوانان آغاز به کار کردند و جوانان در آن حضور 
داشتند. جوانان نیروی محرکه کشور هستند، باید امید را در آنان باال ببریم که 

این موضوع نیازمند عزم جدی است.
ســلطانی فر با بیان اینکه جوانان آینده کشور در دوره پسابرجام هستند که باید 
آموزش ببینند، گفت: مشــارکت موثر و تاثیرگــذاری آنان در جهت تحقق رفاه 
ســرعت بخشد. این حرکت با اولین کنگره جوانان آغاز شد و در حرکت بعدی با 

مجمع ملی جوانان به کار خود ادامه می دهد.
او با اشــاره به اینکه ما معتقدیم جوانان دغدغه مند، فردای کشور را می سازند، 
گفت: دولت تدبیر و امید مشــکالت بســیاری را از راه جوانان برداشته است. 
اکنون، 1500 ســمن فعال برای جوانان در کشــور داریم و حرکت در مســیر 
توانمندسازی جوانان و حرکتی که در توسعه ایران سرفراز صورت گیرد، اقدامی 

است که گام هایش برداشته شده است.
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رصدخانه

آقای رئیس جمهور!
دونالد ترامپ رسماً به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا سوگند یاد کرد

شب گذشــته، با برگزاری مراسم رســمی تحلیف، دونالد ترامپ کار خود 
را بــه عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا آغاز کرد. این در حالی 
اســت که از همان ابتدا، مواضع بیان شــده از سوی وی و برنامه هایی که 
انتظار می رود از ابتدای ریاســت جمهوری خود انجام آن ها را در دســتور 
کار قرار دهد، بحث ها و نگرانی هایی را برانگیخته است. ترامپ در مراسم 
تحلیف گفت: »من، دونالد ترامپ صادقانه سوگند یاد می کنم که وظایف 
ریاســت جمهوری ایاالت متحده آمریکا را صادقانه ادا کنم و با تمام قوا از 
قانون اساسی آمریکا صیانت،  حفاظت و دفاع کنم. پس پروردگارا مرا یاری 
رسان«. وی افزود: »قاضی محترم رابرت، روسای جمهور کارتر، کلینتون، 
بوش و اوباما و مردم کشور من و کشورهای جهان از شما متشکرم«. ترامپ 
با بیان اینکه »ما مردم آمریکا دســت به دست هم می دهیم تا در کارزاری 
مل،ی مســیر تاریخ آمریکا و جهان را برای ســال های سال رقم بزنیم«، 
افزود: »از رئیس جمهور اوباما و بانوی اول میشــل اوباما به خاطر کمک 

برای این روند انتقال قدرت تشکر می کنم«. 
رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: »این مراســم یک معنای خاص دارد؛ 
زیــرا تنها قدرت را از یک دولت به دولتی دیگــر یا از حزبی به حزبی دیگر 
منتقل نمی کنیم؛ بلکه قدرت را از واشنگتن دی سی به شما مردم واگذار 
می کنیم«. وی تصریح کرد: »این مراسم متعلق به تمام کسانی است که 
امروز جمع شده اند. امروز روز شماســت. روز جشن شماست. این ایاالت 
متحده آمریکا کشــور شماســت. آنچه که مهم است، آن نیست که کدام 
حزب قدرت را در دســت دارد؛ بلکه مهم اســت که قدرت در دست مردم 
باشد«. ترامپ عنوان کرد: »امروز بیستم ژانویه 201۷ در تاریخ ثبت خواهد 
شــد، چون روزیست که مردم آمریکا بر سرنوشت خود حاکم می شوند. در 
کانون این جنبش ملی، یک اعتقاد قوی وجود دارد مبنی بر وجود دولتی 
که می خواهد به مردم خود خدمت کند؛ اما مادران و کودکانی که در شهرها 
دچار فقر شــده اند، یک نظام آموزشــی مملو از پول نقد که جوانان ما را از 
علــم و دانش محروم کرده و در گرداب اعتیــاد و مواد مخدر غرق کرده، 
این خرابی های آمریکا امروز به نقطه پایان خود می رســد. درد این ملت، 

درد ماست و کامیابی این ملت کامیابی ماست. ما در سرنوشت این کشور 
سهیم هستیم این سوگند، تعهد من نسبت به ملت است«.

ترامپ یادآور شــد: »ما طی این سال ها ارتش های دیگر را تقویت کردیم، 
ولــی نیروهای نظامــی خودمان تضعیف شــد. از مرز کشــورهای دیگر 
محافظت کردیم، اما حراســت از مرزهای خودمان تضعیف شــد«. وی 
اظهار داشت: »کارخانه های ما یکی پس از دیگری تعطیل شدند، بدون 
فکر به میلیون ها کارگری که بیکار شــدند. همه این ها مربوط به گذشته 
اســت، ولی ما امروز می خواهیم یک حکم جدیدی صادر کنیم که در هر 
شــهر جهان و هر کانون قدرت شنیده شــود«. رئیس جمهوری آمریکا با 
ادعــای اینکه حــرف اول را آمریکا خواهد زد و حق تقدم با آمریکاســت، 
افــزود: »هر تصمیمی در مــورد تجارت، مالیات، روابــط خارجی به نفع 

کارگران آمریکایی و خانواده های آنان اتخاذ خواهد شد«. ترامپ با اشاره 
به اینکه »باید از مرزهای خود و از کارخانه های خود که کشــورهای دیگر 
آن ها را از ما می ربایند حراســت کنیم«، گفت: »تا جان در بدن دارم برای 
شما مبارزه خواهم کرد، آمریکا بار دیگر برنده خواهد شد، ما مرزهای خود 

را بازخواهیم گرداند، ثروت خود، رویاهای خود را بازخواهیم گرداند«.
رئیــس جمهوری آمریکا افــزود: »ما راه هــا، فرودگاه هــا، تونل ها و راه 
آهن هــای جدید خواهیم ســاخت. مــا از دو قاعده خیلی ســاده حمایت 
خواهیم کرد؛ آمریکایی بخرید و تنها آمریکایی استخدام کنید. حق تمام 
کشورهاســت که منافع خود را در اولویت قرار دهند. ما سبک زندگی خود 
را الگو قرار خواهیم داد در سراســر جهــان. اتحادهای جدید را پایه ریزی 
می کنیم، اتحاد تمدن های جدید علیه تروریسم اسالمی افراط گرا. انجیل 

به ما می گوید که چقدر زیبا و دلپذیر اســت که به طور مسالمت آمیز متحد 
باشند و وقتی آمریکا متحد باشد، غیرقابل شکست خواهد بود، هیچ گونه 
ترســی نباید وجود داشته باشــد. وی عنوان کرد: »ما به دست نیروهای 
انتظامی و نظامی خود حراســت می شویم و باالتر از همه، تحت حفاظت 
خداوند هســتیم. ما باید بزرگ فکر کنیم و بزرگتر رویاپردازی کنیم. زمان 
ســخنان توخالی تمام شــده و وقت عمل فرارســیده است. به هیچ کس 
اجازه ندهید که به شــما بگوید این غیرممکن است. کشور ما رشد خواهد 
کرد و به تعالی خواهد رسید و ما جهان را از شر بیماری خواهیم رهانید«. 
ترامپ گفت: »به یاد خواهیم داشت که چه سیاه پوست و چه سفیدپوست، 
همــه ما همــان خونی را در رگ هــای خود داریم که یک وطن پرســت در 
رگ های خود دارد. غرور ملی ما بر زخم های تفرقه مرهم خواهد گذاشت. 
به تمــام آمریکاییان در تمام شــهرهای کوچک می گویم که شــما هرگز 
فراموش نخواهید شــد، صدای شما، امیدها و رویاهای شما راهنمای ما 
در رقم زدن سرنوشت آمریکایی ما خواهید بود. شجاعت شما همواره ما را 
رهنمــون خواهد کرد«. وی ادامه داد: »ما دوباره آمریکا را ثروتمند، مغرور 
و امن خواهیم کرد و عظمت را به آمریکا بازخواهیم گرداند. خداوند شما را 
برکت دهد«.  گفتنی اســت روزنامه »گاردین« امروز در گزارشی به تحلیل 
سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مراسم تحلیف پرداخت. 
در این گزارش آمده اســت: »روز گذشــته انتقال قدرت سیاسی در آمریکا 
کاماًل منظم و طبق برنامه صورت گرفت. تزئینات، برنامه ها و شکل برگزاری 
مراسم مانند دوره های گذشته بود و سنت ها به طور کامل به جا آورده شد. 
رقبای سیاسی هم  طبق روال گذشته در جایگاه های مخصوص خود قرار 
گرفتند، با یکدیگر دست دادند و یکدیگر را تشویق کردند و کاماًل با وقار به 
نظر می رسیدند. اما حقیقت این است که تمام این رفتارها فقط یک نمایش و 
ظاهرسازی بود. سخنرانی دونالد ترامپ در واقع اعالن جنگ با تمام مسائلی 
بود که این افراد نماینده آنها بودند.. ترامپ در روز تحلیف خود هیچ سخن 
ماندگاری را بر زبان نیاورد. ســخنان وی مانند سخنان  لینکلن، روزولت، 

ریگان یا کندی ماندگار نخواهد شد«.

عقب نشینی ترکیه از موضع خود درباره بشار اسد
روز گذشته، معاون نخست وزیر ترکیه به صراحت بیان کرد که با توجه به تغییر وضعیت میدانی سوریه به شکلی اساسی، دیگر نمی توان بر یافتن یک راه حل نهایی برای بحران سوریه بدون دخالت دادن دولت بشار اسد پافشاری و تأکید 
کرد. این در حالی اســت که تا پیش از این، مقامات سیاســی ترکیه همواره بر این موضوع تأکید کرده بودند که تنها راه به دســت آوردن یک راه حل نهایی و سیاســی برای ســوریه، کناره گیری بشار اسد از قدرت است؛ موضوعی که شش 
ســال از ســوی سیاســتمداران ترک بر آن پافشاری شد، اما اکنون با توجه به همراهی ترکیه با روسیه – از حامیان دولت بشار اسد – و در آستانه برگزاری مذاکرات صلح در سوریه، واقعیت دیگری پیش پای دولت ترکیه و تصمیم سازان آن 
قرار گرفته اســت. محمت شیمشــک، معاون نخســت وزیر ترکیه در حاشیه اجالس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس و در یک پنل مربوط به مسائل سوریه و عراق اظهار داشت: »تا جایی که موضوع مربوط به مواضع ما درباره 
دولت بشــار اســد اســت، ما بر این باور هستیم که مسئولیت رنج مردم سوریه و تراژدی های صورت گرفته در این کشور بر دوش اسد اســت و باید به خاطر این موضوع دولت بشار اسد مالمت شود. اما باید عملگرا و واقع گرا باشیم«. وی 
در ادامه گفت: »واقعیات در روی زمین و در صحنه عملیات به شــکلی اساســی تغییر کرده اســت و در نتیجه ترکیه دیگر نمی تواند بر روی به دســت دادن یک راه حل جامع بدون حضور اســد در قدرت پافشــاری کند. این موضوع دیگر 

واقع بینانه و واقع گرایانه نیست«. 

تظاهرات علیه ریاضت اقتصادی در آتن

 شعار علیه ترامپ 
در لندن

ریزش بهمن در ایتالیا

 بارش برف 
در سئول

 امضای توافقنامه نظامی جدید 
میان روسیه و سوریه

مســکو و دمشق روز جمعه توافقنامه ای را درباره گسترش مرکز 
امداد مالی و تکنولوژیکی وابســته به ناوگان دریایی روســیه در 
طرطوس امضا کردند به طوریکه این توافقنامه اجازه حضور 11 
کشــتی جنگی در این بنــدر را در آن واحد می دهد. مدت زمان 
اجرای این توافقنامه 49 ســال است و روسیه در طول این مدت 
حمایت از مرکز امداد وابسته به ناوگان خود را از دریا و هوا برعهده 
خواهد گرفت، در حالی که سوریه به دفاع زمینی این مرکز خواهد 
پرداخت. به موجب این توافقنامه، کشتی های جنگی روسیه وارد 

آب های منطقه ای و داخلی سوریه و بنادر آن می شوند.

 تصویب افزایش اختیارات 
اردوغان در پارلمان ترکیه

پارلمان ترکیه طرح جنجالی افزایش اختیارات اردوغان را تصویب 
کرد. پارلمان ترکیه بامداد شنبه از یک طرح جنجالی که به طور 
قابل توجهی اختیارات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این 
کشــور را افزایــش می دهد، حمایت کرد. پارلمــان ترکیه هفت 
بخش نهایی قانون اساسی 1۸ ماده ای را تصویب کرد و در یک 
رأی گیری نهایی، حزب حاکم عدالت و توسعه ۳۳9 رای مثبت  
در کل برای این طرح دریافت کرد. حزب عدالت و توسعه برای 
پذیرفته شدن تغییر قانون اساسی و ارسال آن برای همه پرسی 
به منظور تصویب نهایی به دستکم ۳۳0 رای مثبت نیاز داشت.

  پیام داعش به ترامپ 
در روز تحلیف

یک مقام محلی در استان نینوا اعالم کرد، اعضای گروه موسوم 
به »بچه شــیرهای خالفت« در تشکیالت داعش، عروسک 
دونالــد ترامپ، رئیس جمهــور جدید آمریکا را در موصل ســر 
بریدند. به این ترتیب، آن ها تهدید کردند که دســت به حمالت 
انتحاری در کاخ ســفید خواهند زد. »بچه شــیرهای خالفت« 
وابســته به داعش سر این عروسک را که نمادی از ترامپ بود، 
در اطــراف منطقه الزنجیلی در غرب موصــل در میان حضور 
فرماندهان داعش بریدند. بریدن ســر عروسک ترامپ در روز 

تحلیف او مفاهیم مختلفی داشت.

 درخواست آمریکا برای بازداشت 
برادر »بان کی مون«

دولــت آمریکا روز جمعــه از کره جنوبی خواســت که برادر بان 
کی مون، دبیرکل پیشــین سازمان ملل متحد را به اتهام دست 
داشــتن در ماجرای رشــوه خواری برای فــروش یک مجتمع 
ساختمانی بازداشت کند. دانیل نوبل، معاون دادستان آمریکا 
در جلسه دادگاه فدرال در منهتن گفت: »درخواست بازداشت 
برای بان کی ســانگ برادر بان کی مون صادر شــده که مدیر 
شرکت ساختمانی کره جنوبی کینگنام بوده است«. نوبل گفت 
که به دنبال استرداد بان کی سانگ می باشد، ولی تاکنون وی 

بازداشت نشده است.

بین الملل
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