
   وزارت خارجه امريكا در يادداش��تي حس��اس اما غيرمحرمانه، 
با فرمان نژاد پرس��تانه رئيس جمهور امريكا مخالفت كرده و گفته 
كه بيش��تر اقدامات تروريس��تي داخل خاك امريكا را ش��هروندان 
امريكايي انجام داده اند نه شهروندان هفت كشوري كه ترامپ ورود 
آنها به امريكا را ممنوع كرده اس��ت.  در يادداشت وزارتخانه بي وزير 
خارجه امريكا كه ديروز منتشر ش��د، تأكيد شده كه موارد اندكي از 
حمالت تروريستي در دوران اخير، به دست شهروندان خارجي كه 

به صورت مهاجر يا غيرآن وارد امريكا شده اند، صورت گرفته است. 
برعكس، بيشتر اين حمالت را امريكايي هاي بومي يا بومي شده اي 
ترتيب داده اند كه چندين دهه در امريكا زندگ��ي كرده اند. وزارت 
امور خارجه امريكا تصري��ح مي كند در موارد ن��ادري كه عمليات 
تروريس��تي را خارجي ها انجام داده اند، مليت هاي متفاوتي در آنها 
دخالت داشته اند، از جمله برخي مليت ها نظير پاكستاني و سعودي 
كه در فهرست دستور اجرايي تحت پوش��ش قرار نمي گيرند. نكته 

مهم اين يادداشت اين اس��ت كه تأكيد مي كند اثر دستور ترامپ بر 
مهار تروريسم تقريباً صفر ارزيابي ش��ده است: »از آنجا كه حمالت 
تروريستي از سوي شهروندان كشورهايي نظير سوريه، ايران، عراق، 
ليبي، سودان، سومالي و يمن كه وارد خاك امريكا شده اند، قريب به 
صفر است، ممنوعيت ورود اين افراد به امريكا تأثير عملي كمي در 

ارتقاي امنيت عمومي خواهد داشت.« 
بقيه در صفحه 15

وزارت خارجه امريکا: حمالت تروريستي 
کار امريکايي ها  است نه مهاجران

بدون حضور رئيس جمهور و با حضور سران 2 قوه ديگر

مردم شهداي خدمت را تا »بهشت« بدرقه کردند

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 12 بهمن 1395   -   2 جمادي االول 1438
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محمدجواد اخوان

2

هيئت دولت در حرم مطهر امام)ره(
 با آرمان های بنيانگذار انقالب تجديد ميثاق کرد

روحانی:  از تعامل سازنده با جهان 
به نفع خود بهره می بريم

نامه ديده بان شفافيت و عدالت 
خطاب به معاون اول رئيس جمهور

وزير ميلياردر 
و حامي ويژه خواري را 

عزل کنيد
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اصغر آقا نمي روي امريکا يا راهت نمي دهند؟!

فرهادي ترجيح داد
 کنار دموکرات هاي امريکا 

بايستد تا مردم ايران
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فرار به جلوي سيف در انتقال پول نفت

قفل دالرهاي ايران 
در کانال تحريم

 غير رسمي!
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پارلمان عراق»مقابله به مثل« 
با شهروندان امريكايي  را تصويب كرد

ب�ه  واکن�ش  در  گذش�ته  روز  ع�راق  پارلم�ان 
ب�ر  مبن�ي  امري�کا  رئيس جمه�وري  تصمي�م 
متح�ده  اي�االت  ب�ه  عراقي ه�ا  ورود  ممنوعي�ت 
به تصميمي مش�ابه جه�ت »مقابله ب�ه مث�ل« رأي داد. 
به گزارش ايسنا، به نقل از س��ومريه نيوز، يك منبع در عراق 
گفت كه پارلمان در جلسه ديروز خود به سفارشات كميسيون 
روابط خارجه جهت مقابله به مثل ب��ا اياالت متحده به دليل 
تصميم دونالد ترامپ، رئيس جمهوري امريكا جهت ممانعت 
از ورود عراقي ها به امري��كا رأي داد.  وي گفت كه اگر امريكا 
از اين تصميم خود منصرف نشود، با اين كشور مقابله به مثل 
مي شود.  اين درحالي است كه نخست وزير عراق اعالم كرده 
كشورش هرگز با شهروندان امريكايي  مقابله به مثل نمي كند.  
منبع مذكور گفت: در اين مصوبه همچنين از س��ازمان ملل 
و س��ازمان هاي بين المللي و اتحاديه عرب خواسته شده كه 
موضعي قاطعانه در قبال اين دس��تور رئيس جمهوري امريكا 
نشان دهند.  وي گفت كه در اين مصوبه، از سازمان همكاري 
اسالمي نيز خواسته مي شود نشس��ت فوق العاده اي را برگزار 
كند، چراكه اين تصميم امريكا به كشورهاي اسالمي خدشه 

وارد مي كند.  
---------------------------------------------

هدف گذاري براي 
كاهش 10درصدي جرم و جنايت

توس�عه  و  تقوي�ت  ناج�ا،  آگاه�ي  پلي�س  رئي�س 
فعاليت ه�اي اطالعات�ي و بهره گي�ري از تجهي�زات و 
آزمايش�گاه ها را در کش�ف علم�ي جرم مؤثر دانس�ت. 
س��ردار محمدرضا مقيمي در كارگاه آموزش��ي رؤساي ادارات 
عمليات ويژه پليس آگاهي استان هاي سراسر كشور با اشاره به 
فرامين ابالغي فرماندهي معظم كل قوا در حوزه مبارزه با سرقت 
و تحقق سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه گفت: برنامه ريزي 
براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش 10 درصدي ساالنه 
مورد هدف ما است كه بايد اجرايي شود. وي تقويت بنيه عملياتي 
و ارتقاي آمادگي مأموريتي به ويژه در مرزهاي جغرافيايي كشور، 
مبارزه با قاچاق كاال، جرائم مهم و خشن و سرقت را از اولويت هاي 
پليس آگاهي عنوان كرد.  س��ردار مقيمي ب��ا تأكيد بر تكريم 
ارباب رجوع گفت: بايد خدماتي را ك��ه در پليس آگاهي باعث 

رضايتمندي مردم مي شود، ارتقا دهيم. 

يادواره »مجاوران كريمه، مدافعان عقيله« 
فردا در قم برگزار مي شود

يادواره ش�هداي مدافع  حرم استان قم با عنوان   پايداري
»مجاوران کريم�ه، مدافعان عقيله« ف�ردا برگزار 

خواهد شد. 
به گزارش ايسنا، رئيس س��تاد يادواره شهداي مدافع 
حرم استان قم، درباره شهداي مدافع حرم بيان كرد: 
اين يادواره داراي عنوان مج��اوران كريمه اهل بيت، 
مدافعان عقيله است. بنابراين شناساندن چهره شهر 
كريمه اهل بيت در اين يادواره نيز يكي ديگر از اهداف 
ما خواهد بود.  رفيعي يادآور شد: تجليل و تكريم شهدا 
و خانواده هاي آنه��ا و تقويت و معرف��ي مباني جبهه 
مقاومت از ديگر اهداف اين يادواره است، بنابراين در 
اين يادواره دنبال تبيي��ن حضور در جبهه مقاومت از 

طريق مباني انقالب اسالمي هستيم. 
 رئيس ستاد يادواره شهداي مدافع حرم استان قم با 
اشاره به مباني انقالب گفت: اسالم، استكبارستيزي و 
حفظ استقالل از مباني انقالب است كه مورد تعرض 
دشمنان است، بايد در اين زمينه اقدامات الزم انجام 
شود. حفظ كرامت انساني از ديگر آرمان هاي انقالب 

است، امروز انسان مورد تعرض قرار گرفته و حق حيات 
از او گرفته شده است.  رفيعي خاطرنشان كرد: يادواره 
ش��هداي مدافع حرم اس��تان قم با عنوان »مجاوران 
كريمه، مدافعان عقيله« در روز 13 بهمن همزمان با 
سالگرد شهداي عمليات شكست حصر شهرك هاي 
نبل و الزهرا برگزار خواهد ش��د. اين ي��ادواره پس از 
نماز مغرب و عش��ا در مجتمع فرهنگي امام خميني 
واقع در گلزار ش��هداي علي بن جعفر برگزار خواهد 
ش��د.  وي خاطرنش��ان كرد: ديدار خانواده شهداي 
زينبيون و فاطميون و هيئت هاي مذهبي استان قم 
با علما و مراجع از برنامه هاي اين يادواره اس��ت. تهيه 
ويژه نامه با عنوان مجاوران كريم��ه و مدافعان عقيله 
از ديگر فعاليت هاي انجام ش��ده ويژه يادواره اس��ت. 
همچنين صبح روز پنج شنبه 14 بهمن غبارروبي از 
مزار شهداي فاطميون و زينبيون در بهشت معصومه 
صورت مي گيرد.  وي با اش��اره به آمار شهداي مدافع 
حرم متعلق به قم، گف��ت: 18 نفر ايران��ي ، 119 نفر 
شهيد افغانستاني و 136 نفر پاكستاني در قم به خاك 

سپرده شده اند. 

اولي�ن ي�ادواره ش�هداي تاکس�يران ش�هر 
ته�ران ده�ه فج�ر امس�ال برگ�زار مي ش�ود. 
 فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهداي سازمان تاكسيراني 
با بيان اينكه اولين يادواره ش��هداي تاكسيران در دهه 
فجر امسال برگزار مي ش��ود، اظهار داشت: در راستاي 
تكري��م فرهنگ ايثار و ش��هادت و تجلي��ل از خانواده 
معظم ش��هداي تاكسيران، مراسم باش��كوهي در 14 
بهمن ماه برگزار خواهد شد.  به گزارش مشرق، نجفي 
افزود: اين مراسم با حضور جمعي از مسئوالن لشكري 
و كش��وري و بيش از هزار نف��ر از خان��واده ايثارگران 
تاكسيران در مجتمع فرهنگي - ورزشي 5آذر سازمان 
بسيج مستضعفين برگزار خواهد شد.  وي از شناسايي 
سه شهيد تاكس��يران جديد خبر داد و گفت: در طرح 
فراخواني كه از اول دي ماه منتش��ر شد، اطالعات سه 

شهيد ديگر به بانك اطالعات شهداي تاكسيران اضافه 
ش��د. وي با دعوت از خانواده هاي ش��هدا و ايثارگران 
تاكسيراني شهر تهران براي حضور در اين مراسم تصريح 
كرد: نبايد فراموش كنيم كه نقش خانواده معظم شهدا 
در شكل گيري انقالب اس��المي و حفظ دستاوردهاي 
آن كمتر از شهدا نيست و اگر صبر، تحمل و بزرگواري 
پدران، مادران و همسران ش��هدا نبود، تحقق پيروزي 
انقالب اس��المي كاري بس دش��وار بود. بنابراين مايه 
مباهات ماس��ت كه خانواده بزرگ شهداي تاكسيران 
با حضور در اين يادواره، آذين بخش اين محفل نوراني 
شده و ما را در توسعه و گسترش فرهنگ ايثار وشهادت 
ياري نمايند.  نجفي يادآور شد: دبيرخانه مركزي اين 
يادواره آماده دريافت و ثبت ش��هداي معرفي ش��ده از 

طرف تاكسيرانان و شهروندان عزيز است. 

از ذوق زدگي ديروز تا سکوت امروز

»پرواز مستقيم« اصالح طلبان به امريكا سقوط كرد!

روزنامه هايي که در ابتداي  دول�ت يازده�م احتمال   سياسي
برقراري پرواز مستقيم ايران-امريکا را »تيتر يك« 
خود کرده بودند، اکنون بدون اشاره به وصل نشدن 
اين خط پروازي حتي حاضر نيستند فرمان خصمانه 
ترامپ عليه ايران را در صفحه اصلي خود چاپ کنند. 
خبرگزاري فارس نوش��ت: دقيقاً 40 ماه پس از دستور 
رئيس جمهور كشورمان مبني بر بررسي پرواز مستقيم 
ايران - امريكا، رئيس جمهور جديد اياالت متحده، فرمان 
منع ورود اتباع ايران و شش كشور مسلمان ديگر به اين 

كشور را امضا كرد. 
اپيزود اول: »حسن روحاني، رئيس جمهور كشورمان 
در اولين س��فرش به امريكا و ديدارش با ايرانيان مقيم 
نيويورك در راستاي رفع مشكالت رفت وآمد هموطنان 
مقيم امريكا، دستور بررسي چگونگي برقراري خط پرواز 
مستقيم بين ايران و امريكا را صادر كرد.« اين خبري بود 

كه »اكبر تركان« سرپرست ش��وراي عالي امور ايرانيان 
خارج از كش��ور، در تاريخ 8 مهرماه سال 92 اعالم كرد. 
وي همچنين تأكيد كرد كه اين شورا بايد به كليه ايرانيان 
اعم از يهوديان، مسيحيان، زرتشتيان و مسلمانان ايراني 
مقيم خارج به بهترين نحو خدمات ارائه كند. اين قسمت 
از سخنان رئيس جمهور بالفاصله با استقبال روزنامه هاي 
اصالح طلب حامي دولت روبه رو شد و آنها براي چندمين 
بار با بزك كردن چهره امريكايي ها گمان كردند كه اين 
دستور مي تواند مشكالت اساسي ايران و اياالت متحده 
را حل كن��د. در همين رابطه روزنامه ه��اي اين جريان 
احتمال برقراري پرواز مس��تقيم را »تيتر و خبر يك« 

رسانه خود كردند. 
 اپيزود دوم: ترامپ بامداد روز ش��نبه 9بهمن امسال، 
فرماني را امضا كرد ك��ه به س��بب آن ورود اتباع ايران 
و شش كشور مس��لمان ديگر به امريكا براي دست كم 
س��ه ماه متوقف مي ش��ود. اين فرمان همچنين برنامه 

پذيرش پناهجو در امريكا را هم براي دست كم چهار ماه 
متوقف كرده است.  در اين فرمان به فهرست »دولت هاي 
حامي تروريسم«، كشورهايي كه »تهديدي فوق العاده« 
به ش��مار آمده و امريكا عليه آنها وضعي��ت اضطراري 
اعالم كرده و همچنين كش��ورهاي حاضر در فهرست 
»كشورها يا مناطق مايه نگراني« وزارت امنيت داخلي 
قرار دارند )هفت كش��ور فوق الذكر(، اشاره شده است. 
پس از اين اق��دام مغرضانه امريكايي ها ك��ه با واكنش 
شديد چهره هاي سياسي و هنري كشورمان مواجه شد، 
همان روزنامه هايي كه در مهرماه سال 92، با ذوق زدگي 
احتمال پرواز مس��تقيم ايران- امريكا را تيتر يك خود 
كرده بودند، كوچك ترين اش��اره مس��تقيمي به اقدام 
امريكايي ها عليه ايران نكردند. اين روزنامه ها با عبور از 
فرمان خصمانه ترامپ عليه جمهوري اسالمي، تنها به 
بازتاب سخنراني رئيس جمهور اكتفا كردند تا مبادا به 

چهره بزك شده امريكا خدشه اي وارد شود. 

تشييع پيکر شهداي آتش نشان حادثه پالسکو | محمدمهدي صافي|جوان

   بين الملل
سالروز ورود امام خميني به وطن  و آغاز دهه فجر مبارک باد

برگزاري اولين يادواره شهداي تاكسيران شهر تهران 

از ذوق زدگي ديروز تا سکوت امروز

»پرواز مستقيم« 
اصالح طلبان به امريکا 

سقوط کرد!
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جشنواره سي و پنجم

 فیلم »اِو«، پیشرو در فرم و ناامیدکننده در محتوا 
 برای »خانه ديگري« بد بودن راحت است

 »ايتالیا، ايتالیا« فیلمي از دست رفته 
 »آزاد به قید شرط« کوچک اما عمیق
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