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پیامرهبرمعظمانقالباسالمیدرتجلیلازآتشنشانان:

خبر

همه ملت ایران به این عزم و شهامت
برخاسته از ایمان ببالند

نگاه فنی ،جایگزین موضع گیری سیاسی

اخبار

سود سیاسی کمک های مالی ایران به دیگر کشورها مشخص نیست
تحقیق و تفحص از کمکهای توسعهای
ایــران بــه ســایر کشــورها در دســتور
کار کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس
قــرار گرفــت .طرحــی کــه حشــمتاهلل
فالحتپیشه آن را روی میز این کمیسیون
گذاشــته و دربــاره آن به خبرگــزاری خانه
ملت گفته کــه «در این تحقیق و تفحص
بایــد مشــخص شــود کمکهایــی کــه در
قالــب کمکهــای توســعهای بــه ســایر
کشــورها انجام میشــود ،در چه راستایی
است».
دربــاره این دســت کمکهــا خصوصاً
در ســالهای اخیــر و جایــی کــه دولــت
محموداحمدینژادمنابعمالیمتعددی
بــه کشــورهای آفریقایــی و همیــن طــور
دولتهایی نظیــر ونزوئال اختصاص داده
بــود ،حــرف و حدیثهای زیــادی مطرح
شده است .شاهد برخی مدعاها همزمان
بــا طــرح موضوع ایــن تحقیــق و تفحص
توسط فالحتپیشه هم از راه رسید .جایی
که حســین مرعشــی روز جمعه در مشهد
گفت که «در زمان آقای خاتمی ســدی در
دولتتاجیکستانتوسطمهندسینایرانی
ساخته شد و دولت تاجیکستان که دولت
ثروتمندی هم هســت ۱۵۰ ،میلیــون دالر
از ایــران وام گرفتــه بــود ،رئیس جمهوری
دولــت دهم؛ آقــای احمدینــژاد که برای
افتتاح این ســد به تاجیکســتان رفــت ،در
نطقش گفــت که ایــن هدیــهای از جانب
ملــت ایران به شــما اســت ،از آن روز دیگر
تاجیکها قســط وامهای خود را پرداخت
نمیکنندومیگویندرئیسجمهوریشما
بــه عنوان هدیه ایــن را به ما داده اســت».
طــرح تحقیــق و تفحــص از کمکهــای
توسعهای ایران به سایر کشــورها دیروز در
جلســه کمیســیون امنیــت ملــی مجلس
مطرح شــد و آن طــور که نقوی حســینی،
سخنگوی این کمیســیون به خبرگزاریها
گفته« ،پس از بحث و تباد ل نظر پیرامون
موضــوع ،بنــا شــد از تمامی دســتگاههای
مربــوط دعــوت بــه عمــل آیــد و موضوع
در جلســه فــوق بررســی و اطالعــات الزم
کســب شود ».فالحتپیشه خود به عنوان

نیم نگاه

ëëاوالً ضوابــط اختصاص ایــن کمکها و نظارت بــر آن هنوز
شفاف و تدوین شده نیست و ثانیاً ما هنوز نمیدانیم که با این
کمکها که در برخی موارد حجم قابل توجهی هم داشــتهاند
آیا اهداف مورد نظر محقق شده یا خیر؟
ëëاز نظر طرح فلســفه این دســت کمکهــا نمیتواند چندان
محــل بحــث و ایــراد اساســی باشــد و آنچــه اهمیــت دارد،
چگونگی اجرا و سیاستگذاری آن است
ëëمورد کشــور جیبوتی را به یــاد بیاورید که ما چقــدر به آنجا کمک
کردیــم و در نهایت جایــی که به آنها نیاز بســیار کوچکی داشــتیم،
چگونهعقبکشیدند

طــراح ایــن طــرح در گفتوگو بــا «ایران»
توضیحات بیشتری درباره آن داده است.
طرحــی که بــرای تحقیــق و تفحص از
کمکهای ایران به کشورهای دیگر مطرح
شده ،قرار است چه هدفی را دنبال کند؟
واقعیتــی که وجود دارد ،این اســت که
ماکمکهایتوسعهایجمهوریاسالمی
ایران به دیگر کشــورها را مد نظر داریم که
در چارچــوب سیاســتهایی خــاص بــه
کشورهای دیگر تعلق میگرفته است .این
کمکها دارای اهدافی بوده که هدفهای
آن هم در چارچوبهای انسانی و سیاسی
تعریفشدهاند.
مســأله ایــن اســت کــه اوالً ضوابــط
اختصــاص ایــن کمکها و نظــارت بر آن
هنوز شــفاف و تدوین شده نیســت و ثانیاً
ما هنــوز نمیدانیم که بــا این کمکها که
در برخــی موارد حجم قابــل توجهی هم

داشتهاند آیا اهداف مورد نظر محقق شده
یا خیر؟ به عبارتی باید مشــخص شود که
آیا مطالعــه الزم بــرای تخصیص برخی
از ایــن کمکها انجام شــده بوده یــا ما در
مقاطعی آمدهایم و به صورت ســلیقهای
و بر اســاس اســتنباطهای محدود و حتی
شــخصی روی به تخصیص این کمکها
آوردهایــم .تحقیــق و تفحصــی که مطرح
شــده با هدف روشــن شــدن این ســؤاالت
است.
در این تحقیق و تفحص آیا به جز شما
نمایندگاندیگریهممشارکتدارند؟
اصل ایــن موضــوع االن بــرای خیلی
از افــراد و ناظــران و برخــی از نماینــدگان
مجلــس جــای ســؤال دارد امــا بــه طــور
مشــخص ایــن تحقیق و تفحص توســط
خود بنده به تنهایی مطرح شــده و قصد
دارم آن را پیگیری کنم .قطعاً در صورت

ادامــه مســیر از دیگــر همکارانــی هــم که
معتقــد بــه پیگیــری موضــوع هســتند،
استفادهمیکنیم.
بــه اصــل سیاســت ایــن کمکهــای
توسعهایدرتحقیقوتفحصشماچگونه
نگاهشدهاست؟
طــرح تهیــه شــده بــا اصــل و کلیــت
موضوع مشــکلی نــدارد .بــه عبارتی این
کامــاً قابــل توجیــه اســت کــه جمهوری
اســامی هم بــه دالیــل انســانی و هم به
دالیل سیاسی و استراتژیک به کمکهای
توسعهای در برخی کشورها بپردازد و این
کمکهــا اگر درســت هدایت شــوند ،هم
به نفــع امنیت ملی ما در شــرایط فعلی
منطقه هستند و هم میتوانند به تقویت
نزدیکیهــای دوجانبــه و چندجانبه ما با
دیگر کشــورها در مقاطعی منتهی شوند
کــه ما نیــاز بــه ائتالفهــا و همکاریهای
بینالمللــی داریــم .بــه هر حــال فضای
سیاســت بینالملل یک فضای یارکشــی
اســت و بازیگــران فعــال و تأثیرگــذار در
این فضا ســعی میکنند که با اســتفاده از
امکانات و منابع خود بیشــترین دوســت
و موافــق را در کنــار خود داشــته باشــند و
جمهــوری اســامی هــم بــه عنــوان یک
بازیگــر مهــم منطقــهای و بینالمللی از
ایــن قاعده مســتثنی نیســت .بنابراین از
نظر طــرح فلســفه ایــن دســت کمکها
نمیتوانــد چنــدان محــل بحــث و ایــراد
اساســی باشــد و آنچــه اهمیــت دارد،
چگونگی اجرا و سیاستگذاری آن است.
جمهوریاسالمیهمزمانکمکهایی
نیز به جبهه مقاومت در کشورهایی مانند
لبنان دارد .آیا در تحقیق و تفحص خود در
نظر دارید این کمکها را نیز بررسی کنید یا
اینکه این دست موارد از دایره بررسی شما
خارجهستند؟
تمرکــز مــا صرفــاً روی کمکهــای
توســعهای اســت کــه مــواردی ماننــد
ســاخت جــاده و ســد و بیمارســتان و
مدرســه و ...را شامل میشــود .کمک به
مقاومــت از جملــه این دســت کمکها
نیست.

برای این تحقیق و تفحص دوره زمانی
خاصی را هم مد نظر دارید؟
نه.ماتاجاییکهامکانباشد،اینکمکها
رادردولتهایمختلفبررسیمیکنیم.
ســؤال اساســی این اســت که چه شــد
ضــرورت چنیــن تحقیــق و تفحصــی را
دریافتید؟
مــا سالهاســت کــه کمکهــای مالی
خارجــی بــرای کشــورهای دیگــر انجــام
میدهیم اما متأســفانه حداقــل در ابعاد
سیاسی این کمکها بهرهوری الزم را برای
ما نداشتهاند .مورد کشور جیبوتی را به یاد
بیاوریــد که ما چقدر به آنجا کمک کردیم
و در نهایــت جایــی کــه به آنها نیاز بســیار
کوچکیداشتیم،چگونهعقبکشیدند.
مــا در امریــکای جنوبــی و آفریقــا
کمکهــای زیادی انجــام دادیم و همین
طور در قســمتهایی از آســیا ،اما به نظر
میرســد بــرای ایــن کمکهــا مطالعــه
خوبی انجام نشــده بوده و تصمیمگیری
بــرای توزیع کمکها شــتابزده و با منطق
ضعیفــی انجام شــده کــه آورده سیاســی
خاصــی برای مــا نــدارد .در شــرایطی که
کشــور ما خود نیازمند منابع مالی اســت،
درست نیست که کمکهای خارجی را به
صورت غیر اصولی توزیــع کنیم .ما برای
ادامــه این سیاســت بایــد ارزیابی دقیقی
از دســتاوردهای آن تاکنون داشته باشیم
چون هم اکنون سود سیاسی کمک مالی
به دیگر کشورها برای ما مشخص نیست.
شــما خودتان آیا مورد خاصــی در این
زمینهرارصدکردهاید؟
رصــد مــا کلــی و عمومــی بــوده .مــا
میدانیــم کــه مثــاً منابــع زیــادی بــه
کشــورهایی ماننــد ونزوئــا بردیــم و قرار
بــود با این کشــور یــک اتحاد اســتراتژیک
داشته باشیم .اما دیدیم که در برهههایی
از جمله تحریمها چطور همین کشــور ما
را تنها گذاشــت .ما اکنــون باید ببینیم در
کجــا اشــتباه کردیــم و تجدید نظــر کنیم.
مســأله اصالً متهم کردن گروه یا مسئول
خاصی نیست بلکه مهم اصالح مسیر و
روند است.

مخالفت مجدد نمایندگان با رد صالحیت منتخب بعد از اعالم صحت انتخابات مجلس

تشکیلنخستینجلسه«هیأتگزارشملیبررسیحادثهساختمانپالسکو»

استفساریه انتخاباتی مجلس در انتظارنظر مجمع تشخیص مصلحت

نهاوندیان :هیأت ویژه دنبال مقصرسازی نیست

خانه ملت

ëëمحمد جواد ظریــف با تادامیچــی یاماموتــو ،نماینده
توگو
دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان دیدار و گف 
سرخط
کــرد .در این دیــدار وزیــر امــور خارجه کشــورمان ضمن
اعالم حمایــت ایران از دولت وحدت ملی افغانســتان،
سیاســت ایران را در راســتای ایجاد ثبات در افغانستان و
حمایت از تالشهای ســازمان ملل در تمامی ابتکارات مربوط به اســتقرار صلح در
افغانستان از سوی آن سازمان برشمرد /.ایران
ëëدر آستانه دهه مبارک فجر انقالب اسالمی ،وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
با حضور در محل این وزارتخانه ،مرکز اسناد وزارت دفاع را با سه میلیون سند نظامی
فیزیکی و دیجیتال افتتاح کرد /ایرنا
ëëدر پی تصویب تعطیلی هشتم ربیعاالول سالروز شهادت امام حسن عسگری(ع)
و آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) در دولت ،مجلس شــورای اسالمی رسیدگی
ب ه بند الحاقی  6الیحه احکام دائمی برنامههای توســعه کشــور را انجــام نداد که در
حکم تأیید این تعطیلی است /.ایسنا
ëëمســعود پزشــکیان نایــب رئیــس مجلــس شــایعات درباره تشــکیل ســتادهای
انتخاباتــیاش بــرای ریاســت جمهــوری را قویــاًتکذیــب کــرد و دربــاره موضــوع
ردصالحیت روحانی گفت که اینها شایعاتی اســت که برای از صحنه به دربردن او
ساخته شده است /.خبرآنالین
ëëمراســم معارفه محمدرضا باهنر بهعنوان رئیس «کمیســیون تلفیــق و ارزیابی»
دبیرخانه مجمع تشــخیص مصلحت نظام صبح دیروز در جلســه شــورای دبیران
کمیسیونهایمجمعتشخیصمصلحتنظامبرگزارشد/.تابناک
ëëصدیف بدری ســخنگوی کمیسیون عمران:اســتیضاح عباس آخوندی وزیر راه و
شهرسازی به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد /فارس
ëëرؤســای جمهوری روســیه و امریکا در یک تمــاس تلفنی با یکدیگر دربــار ه توافق
هستهای گفتوگو کردند / .ایسنا

گفتوگو با حشــمتاهلل فالحتپیشه درباره تحقیق و تفحص از کمکهای توسعهای ایران به سایر کشورها

نمایندگان مجلس برای ســومین بار به استفساریه
تبصــره  ۴مــاده  ۵۲قانــون انتخابــات مجلس رأی
مثبــت دادنــد تــا سرنوشــت نهایــی آن بــه مجمع
تشخیص مصلحت نظام سپرده شود.
ایــن استفســاریه از نخســتین طرحهایــی بــود
کــه وارد دســتور کار مجلــس دهم شــد و حــاال بعد
از گذشــتن نزدیــک به  8مــاه از عمــر این مجلس،
وارد مســیری میشود که قبالً احتمال آن میرفت.
شورای نگهبان پیش از این دو بار با این استفساریه
مخالفت کرده و تصویب آن در مجلس را به مثابه
دخالت در حوزه اختیارات خود اعالم کرده بود.
استفســاریه تبصره  4مــاده  52قانون انتخابات
مجلــس دو هفتــه بعــد از شــروع دوره دهــم
توســط علــی مطهــری مطــرح شــد .بهانــه طــرح
ایــن استفســاریه هــم رد صالحیت منتخب ســوم
اصفهــان بــرای مجلــس دهــم بعــد از برگــزاری
انتخابــات بــود .نماینــدگان مجلــس دیروز بــا 151
رأی موافــق 41 ،رأی مخالف و  9رأی ممتنع از 248
نماینــده حاضر در جلســه بــه این استفســاریه رأی
مثبت دادند .براســاس مصوبه مجلس مقرر شــد
پس از اعالم نظر قطعی شورای نگهبان در مهلت
 ۲۰روزه دربــاره صالحیــت یــک کاندیــدا ،شــورا
نمیتوانــد اظهارنظــر مجــددی دربــاره صالحیت
وی داشــته باشــد .مجلس در پاسخ به این پرسش
استفســاریه که آیا شــورای نگهبــان میتواند پس از
اعالم صحــت انتخابات حــوزه انتخابیــه مربوطه،
صالحیــت منتخب را رد کند و به این وســیله آرای
او را باطل کند ،پاسخ داده است :خیر ،پس از اعالم
نظــر قطعی و نهایی شــورای نگهبان در مهلت 20
روزه مذکــور در تبصره  4مــاده  52قانون انتخابات
مجلــس دربــاره صالحیــت یــک نامــزد انتخابات

و بعــد از اعــام صحت انتخابــات حــوزه انتخابیه
مربوطــه با رعایت «قانون لزوم رســیدگی دقیق به
شکایات داوطلبان رد صالحیت شده در انتخابات
مختلف مصوب  22آبان  1378مجمع تشــخیص
مصلحت نظــام» این شــورا نمیتوانــد اظهارنظر
مجــددی دربــاره صالحیــت آن نامزد یــا منتخب
داشــته باشــد و چنانچــه مــدارک جدیــدی دربــاره
او به شــورا رســیده باشــد ،ایــن مدارک طبــق ماده
 30آییننامــه داخلــی مجلــس در زمــان بررســی
اعتبارنامههای منتخبان مورد رسیدگی قرار گیرد.
طــرح استفســاریه قانــون انتخابــات مجلــس
شــورای اســامی در  27مردادماه مجلس از ســوی
مجلــس بــه تصویب رســید که پــس از ارســال این
طرح به شورای نگهبان ،اعضای این شورا با برخی
از مفــاد طرح به علــت مغایر آن با قانون اساســی
مخالفــت کردنــد .شــورای نگهبــان اعــام کــرد که
محدودســازی بــازه نظارت شــورا بــه زمانی معین
مغایــر بــا اصــل  99قانون اساســی اســت .آبانماه
ســال جــاری دومیــن باری بــود که مجلــس به این
استفساریه رأی مثبت داد و یک هفته بعد از آن باز
هم شورای نگهبان با این مصوبه مخالفت کرد.
بــه این ترتیب با ارجاع مجدد استفســاریه یاد
شــده به مجلس ،کمیسیون شوراها یک بار دیگر
با ایجاد اصالحاتی در آن ،طرح این استفســاریه
را به صحن علنی مجلس ارجاع داد .در جلســه
دیــروز غالمرضــا کاتب در موافقــت و ولی ملکی
درمخالفــت بــا ایــن طرح ســخن گفتنــد .بــه این
ترتیب سرنوشت استفساریه یاد شده که از نخستین
مصوبات مجلس دهم است ،در ادامه به بررسی و
تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام بستگی
دارد.

اعالم زمان آغاز ثبتنام کاندیداهای ریاست جمهوری

معــاون سیاســی وزیــر کشــور گفــت:
زمــان ثبــت نــام کاندیداهای ریاســت
جمهوری  ۲۲فروردین  ۹۶و شوراهای
شــهر و روستا  ۳۰اسفندماه  ۹۵تعیین
شده است.
بــه گــزارش تســنیم ،علــی اصغــر
احمــدی ،اظهــار داشــت :ســتاد

انتخابــات وزارت کشــور تمهیــدات
مقدمات انتخابات  29اردیبهشــت در
ســطح ملــی و اســتانها را آغــاز کرده
است.
احمدی با اشــاره به اینکه بین 53
هزار تا  55هزار شــعبه ثبت نام و اخذ
رأی برای انتخابات ریاست جمهوری

ایرنا

یادداشت
اقــدام رئیس جمهــوری برای تشــکیل کمیتهای مســتقل
جهت بررســی ابعاد فنی و کارشناســی حادثه پالسکو یک
اقــدام دقیق و قابل ســتایش اســت که البته بایــد از خیلی
ســالها قبلتــر درخصوص حــوادث و رخدادهای مشــابه
انجــام میشــد .مشــخصاً حادثــهای مانند پالســکو دارای
ابعــاد مختلــف سیاســی ،اجتماعی و حتی عاطفی اســت
احمد خرم
کــه رد پــای آن تا مدتهــا قابل مشــاهده خواهد بــود .اما
وزیر پیشین راه
این دلیل نمیشــود که بررســی حادثه هــم از دیدگاههای
سیاسی و عاطفی پیروی کند .چرا که مالک اصلی داوریها
دربــاره دالیــل وقوع این حادثه و همین طور زوایای تأثیر آن بر جامعه و پیشــگیری از
تکرار آن یک بحث کامالً فنی و دانشــگاهی اســت که نباید متأثر از مســائل سیاســی و
عاطفی باشــد .نکته اینجاست که اتفاقاً به طور طبیعی نتیجه بررسیهای فنی قطعاً
تبعات سیاســی و اجتماعی خواهد داشت اما نکته مشــهود آن است که ما در شرایط
کنونی باید تمام و کمال به این تبعات سیاســی و اجتماعی بررسیهای فنی موضوع
تــن دهیــم .حادثه پالســکو تنها یک مدل بســیار کوچک از یک بحــران در پایتخت ما
بود .مدلی که نشــان میدهد چقدر آسیبپذیر هستیم و تا چه اندازه برای مواجهه با
بحران و جمع کردن آن آمادگی داریم .به شکل کامالً واضحی آمادگی ما در قبال این
مسائل با حادثه پالسکو زیر سؤال جدی رفته است .آن هم در شهری مانند تهران که
ســایه بحران زلزله سالهاســت بر سر آن سنگینی میکند .سال  81پژوهشگران ژاپنی
اعالم کردند در صورت وقوع یک زلزله  6ریشتری در تهران دستکم  500هزار واحد
مســکونی ویران خواهند شــد و این یعنی هشــدار بر جای ماندن بین یک و نیم تا دو
میلیون قربانی در همان ســاعت اول زلزله در تهران .توجه داشــته باشیم که این آمار
متعلق به سال  81است و اکنون به طور قطع وضع ما هشدار دهندهتر هم شده است.
در شرایط کنونی پایتخت ،ما با یک مسأله کامالً ملی و حتی فراملی مواجه هستیم و
چنین موضوعی نمیتواند و نباید دستمایه اختالفات سیاسی شود.
اتفاقاً این جایی است که باید گروههای سیاسی مسئولیتپذیری خود را در قبال نتایج
عملکردشــان و گزارشهای مستقل از حادثه پالسکو برعهده بگیرند .در تهران بیش
از یک دهه اســت که در یک ســو موضوع امنیت و کیفیت ســاخت و ســازها در حالی
به فراموشــی ســپرده شده که در کنار آن شــاهد تراکم فروشی افسارگسیخته در معابر
تنگ هستیم .موضوعی که در صورت ایجاد یک بحران مشابه بحران پالسکو بر ابعاد
فاجعــه خواهــد افزود .عدم اجــرای قوانین مربوط به اخطاریههــا و نظارت بر امنیت
ساختمانها و بهرهبرداری فنی از آنها نیز از جمله مسائلی است که هر چند ابعادی
فنی دارد اما ریشــه آن در برخی تصمیمات و نگاههای سیاســی و رقابتهای نهادی
جای گرفته .همان طور که در فیلم منتشــر شــده از جلسه شــهردار تهران در سال 93
ایشــان یــک واهمه سیاســی را برای عــدم برخورد قاطع با ســاختمان پالســکو عنوان
میکند.
او به وضوح دلیل عدم مقابلهاش با سرپیچی ساختمان پالسکو از قوانین ایمنی را ترس
سیاسی برای قرار گرفتن در زیر برخی فشارها عنوان میکند .این نگاهی است که سالها
مــا را از تصمیمات کارشناســی و علمــی دور کرده و در مدیریت به ســمتی برده که تنها
بتوانیم در کوتاه مدت پاسخگوی رقبای سیاسی باشیم ،بیآنکه چشماندازی درازمدت
را برای اقدامات خود ترسیم کرده و به نتایج و پیامدهای آن بیندیشیم .عموماًدر بررسی
حوادث متعدد رخ داده در کشور ما از انواع تصادفها ،سقوط هواپیماها ،سیلها ،زلزلهها
و نظایر آن هم بیشتر مباحث سیاسی مد نظر بوده و کارهای کارشناسی هم با مالحظات
سیاســی انجام شــده که قطعاً نمیتوانسته دقیق و قابل استناد باشــد .اکنون اما دستور
ویژه رئیسجمهوری برای تشکیل یک کمیته مستقل و فنی جهت بررسی ابعاد حادثه
پالسکو امید به تقویت نگاه فنی به حوادث را افزایش میدهد .امیدی که البته برای تغییر
شرایط فعلی و بهبود آن نیاز به اصل دیگری هم دارد که آن مسئولیتپذیری سیاسی و
اداری در مقابل این نتایج فنی و کارشناسی است.

سال بیستوسوم شماره  6421دوشنبه  11بهمن 1395

خانه ملت

حضرت آیتاهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی در
پیامی ،از فداکاری آتشنشانان مؤمن و شجاع تجلیل کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر رهبر معظم انقالب ،در این پیام آمده است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
اکنون پس از شــبها و روزهای تلخ نگرانی و کاوش ،نوبت آن اســت که یاد فداکاری
باشــکوه و مظلومان ه آتشنشــانان مؤمن و شجاع ملت ایران ثبت و بزرگ داشته شود و
مردانی را که حقاً باید قهرمانان کمادعا و با اخالص نامیده شــوند ،همگان بشناســند و
درس آنان را در خاطر نگه دارند.این جوانمردان برای نجات جان و مال هممیهنان خود،
با شهامتی شگفتانگیز به درون آتش و آوار رفتند و جان خود را در خطر نهادند و خود
را فدا کردند .آنان یک بار دیگر خاطرات فداکاریهای دوران دفاع مقدس را زنده کردند
و نشان دادند که ایرانی مؤمن آنجا که پای خطرپذیری برای ادای وظیفه در میان است
عزمی راسخ و شجاعتی مثالزدنی را تجسم میبخشد و در راه خدا متاع جان را بیچند
و چــون عرضــه میکنــد .خانوادههای داغــدار و هم ه ملت ایران به این عزم و شــهامت
برخاسته از ایمان ببالند و صاحبنظران ،این پدیده را در تحلیلها و محاسبات خود درباره
ایران و ایرانی مؤمن به حساب آورند .این حادثه از سویی غمانگیز و از سویی افتخارآمیز
اســت .اینهــا شــهیدان راه خدمت دشــوار و انجــام وظیف ه پــر خطرند و هرگــز فراموش
نخواهند شــد انشاءاهلل.اینجانب در غم آن عزیزان و دیگر جانباختگان حادث ه پالسکو
با خانوادهها و بازماندگان آنان شریکم و از خداوند متعال برای آنان رحمت الهی و برای
اینان صبر و اجر مسألت میکنم.همچنین از دستگاهها و افرادی که در این  10شبانهروز
تلخ با هم ه توان برای نجات جان آتشنشانان و گرفتارشدگان ،کوه سنگینی از کار و تالش
و همت و نگرانی را بر دوش کشــیدند و با همکاری و صمیمیت ،کاری بزرگ را به پایان
رساندند تشکر میکنم و پاداش الهی را برای آنان میطلبم.
سیّدعلیخامنهای
۱۰بهمنماه

ســـــــیاســی
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پیــرو حکم رئیس جمهوری به هیــأت ویژه گزارش
ملی بررسی حادثه ساختمان پالسکو برای بررسی
ابعاد این حادثه ،نخســتین جلســه آن صبح دیروز
بــا حضــور رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری ،برخی
وزیران ،دادستان و شهردار تهران و در نهاد ریاست
جمهوری برگزار شد.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی دولــت ،رئیس
دفتــر رئیس جمهوری در این نشســت با اشــاره به
اینکــه حادثه ســاختمان پالســکو بــا وجــود ابعاد و
خسارتهای تلخ،صحنه جانفشــانی آتشنشانان
ایثارگــر ،همگرایــی و همکاری دســتگاهها و نهادها
بــرای خدمــت و نیــز جلــوه همدلــی مردم شــد بر
لــزوم عملکــرد مســتقل ،علمــی و آزادانــه هیــأت
ویــژه و همــکاری همه دســتگاهها و نهادهــا در این
زمینه تأکید کرد .محمد نهاوندیان گفت :با دســتور
رئیس جمهــوری این هیأت شــامل ترکیبی علمی،
غیردولتی و غیرسیاسی است که چهرههای برجسته
تخصصهای مختلف و نهادهای مدنی و مهندسی
در آن حضور دارند تا با هدف حفظ و ارتقای سرمایه
اجتماعی و اعتماد عمومی فرآیند حادثه را بررسی و
به ملت گزارش دهد.
وی ،اغراض سیاسی و جناحی را آفتی بزرگ در
مســائل کالن و ملی با جامعه دانست و تأکید کرد:
هیأت ویژه گزارش ملی بررســی حادثه ســاختمان
پالســکو ،هرگز بــه دنبال مقصرســازی نبــوده بلکه
از مهمتریــن اهداف آن ،ارائــه راه حل و اصالحات
ســاختاری و مدیریتــی بــرای عــدم تکــرار حــوادث
مشــابه در آینــده اســت  .نهاوندیان افــزود :آگاهانه
تصمیم گرفته شــد تا هیچ دســتگاه خاصی متولی
این هیأت نباشــد تا هیأت با استفاده از جایگاه ویژه
انتصــاب از ســوی رئیــس جمهــوری و با اســتقالل

پیشبینی شــده گفت :برای انتخابات
شورای اســامی شهر و روستا  65هزار
شعبه اخذ رأی پیشبینی شده است.
وی بــا بیــان اینکه چهــار انتخابات
میاندورهای مجلس شــورای اســامی
همزمــان بــا انتخابــات ریاســت
جمهوری و شــوراهای اســامی برگزار

و آزادی نظــر ،وظیفــه ملــی خــود را انجــام دهــد،
امــا همکاری همــه قوا ،دســتگاهها و نهادهــا امری
ضــروری بــرای تحقــق مأموریــت ملی ایــن هیأت
اســت .رئیس دفتر رئیس جمهوری ابراز امیدواری
کــرد که این هیأت هر چه ســریعتر گزارشــی جامع،
تخصصــی و علمــی از حادثــه ارائه دهــد تا ضمن
التیام روحی جامعه ،زمینهساز اصالحات احتمالی
الزم در قوانیــن ،رویههــا و ســاختارهای مدیریتی با
هدف عدم وقوع چنین حوادثی شود.
در این جلســه عبدالرضا رحمانــی فضلی وزیر
کشــور ،عبــاس آخونــدی وزیــر راه و شهرســازی،
حجتاالســام مصطفــی پورمحمــدی وزیــر
دادگســتری ،علــی ربیعــی وزیــر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعــی ،محمدباقــر قالیبــاف شــهردار تهــران،
محمــد ســعیدیکیا رئیــس بنیــاد مســتضعفان،
عبــاس جعفــریدولتآبــادی دادســتان تهــران و
اعضــای هیــأت ویــژه گــزارش ملی بررســی حادثه
ســاختمان پالســکو ضمن ارائهتوضیحاتــی درباره
علل و عوامل وقوع حوادث مشــابه و ضرورتهای
مدیریــت بهینــه بحــران ،بر اســتقالل هیــأت ویژه
گــزارش ملی بررســی حادثه ســاختمان پالســکوو
همــکاری همهجانبه همه بخشها با این هیأت در
این امر خطیر ملی ،تأکید کردند .
محمدتقــی احمــدی رئیــس و دیگــر اعضــای
هیأت ویژه گزارش ملی بررســی حادثه ســاختمان
پالســکو نیــز در ایــن جلســه اعــام کردنــد کــه بــا
رویکرد مستقل ،علمی ،تخصصی ،جامع و مسأله
شناســی همراه بــا راهحلهای مدیریتی به بررســی
حادثــه و گــزارش آن خواهند پرداخــت و از نظرات
کارشناســان و صاحبنظران در حوزههای تخصصی
بهره خواهند گرفت.

میشــود ،افــزود :بــرای برگــزاری ســه
انتخابات ریاست جمهوری ،شوراهای
اسالمی و میاندورهای مجلس شورای
اســامی  200میلیــون تعرفــه رأی بــا
هماهنگــی هیــأت نظــارت شــورای
نگهبــان و هیــأت نظــارت مجلــس
شورای اسالمی پیشبینی شده است.

معــاون سیاســی وزیر کشــور تأکید
کرد :اگــر انتخابات ریاســت جمهوری
بــه دور دوم کشــانده شــود بــا توجــه
بــه اینکــه مرحلــه دوم ایــن انتخابات
جمعــه بعدی بایــد انجام شــود ،این
آمادگــی بــرای برگــزاری مرحلــه دوم
انتخابات وجود دارد.

امیر پوردستان :امریکا
با پشتیبانی  ۳۰کشور درصدد
حمله نظامی به ایران بود

جانشــین فرمانــده کل ارتــش
گفــت :در ســال  ۱۹۹۱یــا ســال ۲۰۰۱
میــادی که امریــکا با پشــتیبانی ۳۰
کشــور در منطقــه خاورمیانه حضور
یافت ،قصدش عراق یا افغانســتان
نبــود ،بلکــه میخواســتند بــه ایران
حمله کنند به گزارش تســنیم ،امیر
احمدرضــا پوردســتان در مراســم
صبحــگاه مرکــز آمــوزش شــهید
اســدی دژبان آجا ،افــزود :اما زمانی
کــه متوجــه شــدند در کشــور مــا یک
رهبــر هوشــمند و مدبــر وجــود دارد
کــه به زیبایی کشــور را اداره میکند و
مردم را نیز دیدند که پشــتیبان رهبر
عزیزشــان هســتند ،فهمیدند با این
کشــور نمی شــود مقابله کرد و این از
برکات آمادگی است.

عراقچی :سانتریفیوژ IR8
نماد پیشرفت فناوری بومی
است

معــاون وزیــر امور خارجه ،شــروع
گازدهــی بــه ســانتریفیوژ راهبــردی
« »IR8را خبــر مهــم و غرورآفریــن
دانســت و نوشــت« :دو ماشــین IR6
و  IR8نماد پیشــرفت علــم و فناوری
بومــی و مظهــر غــرور و عــزت ملــی
هســتند ».ســید عبــاس عراقچــی در
پــی انتشــار بیانیــه ســازمان انــرژی
اتمــی ایــران درخصــوص تزریــق گاز
 UF6بــه ســانتریفیوژهای  ،IR8در
اینســتاگرام شــخصی خــود نوشــت:
«در این آشــفته بازار سیاســت ،از خبر
مهــم و غرورآفریــن شــروع گازدهــی
به ســانتریفیوژ راهبــردی  IR8غفلت
نشود ».وی افزود :این ماشین پیشرفته
و قدرتمنــد بــا توانی حداقــل  24برابر
سانتریفیوژهای موجود « ،»IR1نقطه
عطفی در تحقیق و توسعه غنیسازی
در ایران است.

احضار حافظ منافع امریکا
در ایران به وزارت خارجه

نماینــده حافــظ منافــع امریکا در
ایران در اعتراض به محدودیتسازی
ســفر شــهروندان ایرانی بــه امریکا به
وزارت امور خارجه ایران احضار شــد.
بــه گــزارش «ایــران» ،بهرام قاســمی
ســخنگوی وزارت امــور خارجه گفت:
«ســفیر ســوئیس در تهران بــه عنوان
حافــظ منافع دولــت ایــاالت متحده
امریکا بــه وزارت امــور خارجه احضار
و یادداشــت اعتراضــی جمهــوری
اســامی ایــران درخصــوص صــدور
فرمــان اجرایی اخیر رئیس جمهوری
امریکا و اعمــال محدودیت و برخورد
تبعیضآمیز علیه شــهروندان ایرانی
برای ســفر بــه امریــکا بــه وی تحویل
داده شــد .در این دیــدار صدور فرمان
اجرایــی رئیــس جمهــوری ایــاالت
متحــده امریــکا بــه منظــور اعمــال
محدودیــت بــرای ســفر شــهروندان
ایرانی به امریکا بــه بهانههای واهی و
تبعیض آمیز ،غیر قابل قبول و مغایر
بــا کنوانســیونهای حقــوق بشــری و
مفــاد قــرارداد  ۱۵اوت  ۱۹۵۵حقوقی
و کنســولی بیــن دو کشــور اعــام و بــر
حفظ و صیانت از حقوق شــهروندان
ایرانی تأکید شــد ».ســخنگوی وزارت
امور خارجه خاطرنشــان کرد« :در این
جلسه به ســفیر سوئیس یادآوری شد
که مــردم ایــران خــود طــی دهههای
گذشــته مظلومانــه قربانــی گروههای
تروریســتی مورد حمایت امریکا بوده
و نــه تنهــا در هیــچ یــک از عملیــات
گروههــای افراطی تروریســتی حضور
نداشتهاند ،بلکه در همه جوامعی که
در آن اقامت نمودهاند ،به عنوان یکی
از قانونمدارترین شهروندان و ساکنان
قلمدادشدهاند».
فرمانده کل سپاه:

هیچ مشکلی در دفاع
و حراست از انقالب وجود ندارد

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت:
هیــچ مشــکلی در دفــاع از انقــاب و
جبهه مقاومت و حفاظت و حراست
از انقالب اســامی و سیاست خارجی
که مبنای آن در سخنان رهبری مطرح
میشــود و مردم نیز در شعارهایشان
تأیید میکنند ،وجود ندارد.به گزارش
ایسنا ،سردار محمد علی جعفری در
جشــنواره ملــی امــام علی(ع) ســپاه،
گفــت :تــا ســال  90فکــر میکردیم که
وظیفــه ســپاه حفــظ انقــاب اســت
امــا پــس از ایــن ســال مقــام معظــم
رهبــری فرمودنــد کــه بایــد از انقالب
هــم پاســداری محافظهکارانــه بــه
معنای حفاظت از اصل انقالب و هم
پاسداریغیرمحافظهکارانهبهمعنای
حفاظت از حرکت رو به جلوی انقالب
داشتهباشیم.

