کواکبیان با اخطار چند اصل قانون اساسی:

وزرای اطالعات و دادگستری درباره اتهام
جاسوسی بازداشتشدگان اخیر توضیح دهند
اژهای  :خودکشی سید امامی در حال بررسی است
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صفحه2

رئیس پارلمان عراق خواهان مشارکت
ایران در سازندگی کشورش شد
صفحه11

در نشست دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران در حوزه حقوق بشر مطرح شد

تالش برای آغاز گامهای عملی دولت
برای تحقق حقوق شهروندی

صفحه11

سخنگوی وزارت بهداشت تشریح کرد

سید علی خمینی:

شهردار تهران:

بدترین مورد برای روحانیت
این است که کسی
طالب دنیا شود

گزارش بخشی از تخلفات مدیریت
سابق شهرداری به قوهقضاییه
ارائه شده است

صفحه3

 ۵۵هزار ایرانی قربانی
بازار  10هزار میلیاردی سیگار

وزیر نیرو خبر داد

از طریق همسایگان
به شبکه برق اروپا
متصل میشویم

صفحه2

صفحه3

پالس های مذاکره با کرهشمالی مخابره میشود

لبخندهای عجیب خاوردور
صفحه10

صفحه4

محاسبات جدید از اوضاع اقتصاد ایران منتشر شد

رشد اقتصادی سال ۹۶؛  4/6درصد
سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

صفحه4

سفیر روسیه در تهران:

در برجام پيشبيني الحاقيه و اصالحيه
وجود ندارد

همکاری روسیه با ایران
در سوریه ادامه مییابد

صفحه2

سرمقاله

باید حاکمیت فصل جدی از انقالب را بگشاید
رحمتاهللحافظی

اســت بسیار خطرآفرین بوده و صدمات مالی و جانی
بسیاری را به دنبال داشته باشد.برای ایمن سازی بازار
بزرگ تهران نیاز به مشارکت جمعی تمام دستگاههای
مربوطه وجود دارد و با توجه به وسعت و اهمیت بازار
میتوان امنیت آن را به مثابه موضوعات امنیت ملی
دانســت» .در واقع همانطور که بازسازی این بازار و
ایمنســازی آن موضوعی در حد و اندازه امنیت ملی
است ،باید دانســت که در صورت وقوع حادثهای در
این مکان ،ابعاد و دامنه آن همه کشــور را فرا خواهد
گرفت؛ یعنی عالوه بر تاثیر مخربی که بر اقتصاد کشور
بر جا خواهد گذاشت ،تلفات انسانی این فاجعه بسیار
خواهد بود و حتی باعــث آبروریزی بینالمللی برای
کشور خواهد شــد .براساس آمار اعالمیروزانه بیش
از یک میلیون نفر در این بازار تردد دارند و در صورت
بروز کوچکترین فاجعهای اصال امکان خروج این تعداد
انسان از گذرگاهها و کوچههای بازار به راحتی صورت
نخواهد گرفت ،چه برسد به اینکه امکان امدادرسانی
باشــد .حرف نهایی اینکه خطر وقوع فاجعه در بازار
تهران،بیشاز آنکه به نظر میرسد ،به ما نزدیک است
و باید هر چه سریعتر فکری برای آن اندیشیده شود؛
چه بسا آتشسوزی اخیر در بازار تهران آخرین هشدار
قبل از فاجعه بزرگ باشد!

یادداشت
رمز پایندگی انقالب
غالمرضاظریفیان*

انقالب اســامی ایــران یکــی از مردمیترین و
بزرگترین انقالبهای نیمه دوم قرن بیستم میالدی
است که تحقق آن حاصل گفتوگوی ملی بود .نظام
پهلوی علی رغم داشتن منابع بســیار ،پشتوانههای
خارجی فراوان و ســرزمینی پهنــاور به فرصتهای
طالیــی خود توجه نکــرد و بجای اســتفاده از عقل
جمعی ،ظرفیتها و اســتعدادهای بیشماری که در
جوانان ایرانی بود؛ مســیر را به سمت تکصدایی برد.
درســت در شــرایطی که جامعه ما با جهان پیرامون
خود آشــنا شده بود آن را به تک حزبی کامال فانتزی
فراخواند و با تحقیر گفت یا به حزب رستاخیز بپیوندید
و یا پاســپورت خود را گرفتــه و از جایی که هزاران
ســال اجدادتان میزیســتند ،بیرون روید! حتی در
حالیکه اســتعدادهای زیادی در جامعه ما بود ،بخش
مهمــی از امورات امنیتی و ارتــش و بخش زیادی از
صنایع ما در اختیار مهندسان و مستشاران غربی قرار
داشــت .شاه این روح بلند را درک نکرد و با جامعه به
گفتگو ننشســت و تکیهگاه خود را در داخل کشور بر
مجموعه محدودی از نخبگان سیاســی قرار داد .شاه
صدای مردم ایران را زمانی شــنید که دیگر کار از کار
گذشته بود و مردم در آن دیوانساالری نظام پهلوی؛
آرزویی تحقق یافتنی نداشتند .در یک چنین فرآیندی
حاصل نشــنیدن صدای ملت ایران این شد که امام با
مــردم گفتگو و آنها را به تعامل با هم دعوت کند .این
صدا توسط مردم شــنیده شد .احساس تحقیری که
در جامعه ما ایجاد شده بود با صدای امام به احساس
عزت و در عین حال همگرایی در جامعه تبدیل شد و

نهایتــا به دلیل اینکه امام یک چهره مبارز و متکی بر
دین نبوی بود مورد استقبال اکثریت جامعه ایران قرار
گرفت .گفتوگوی امام با ملت به رسمیت شناخته شد
و مردم ما در یک فضای همدلی عمومی و همصدایی
در یک بازه زمانی نه چندان طوالنی در کنار هم قرار
گرفتند .انقالب اســامی با پیامهایی که در آن زمان
نیــاز عمیق جامعه ایرانی بود ،رخ داد .نیاز به آزادی و
آزادگی ،اســتقالل و روی پای خود ایستادن ،کاهش
فاصله طبقاتی ،نیاز به دیده شدن ،نیاز به در سرنوشت
خود سهیم بودن و در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها
نقش ایفا کردن ،نیاز به اینکه با دست خودشان و البته
با بهرهگیری از تجارب بشری جامعه خود را ساختن؛
همه و همه با عنایت ویژه الهی دســت به دست هم
دادند تا انقالب اســامی به پیروزی برسد.در این 40
سال شاهد بودیم که مردم در دفاع مقدس و بعد از آن
در صحنههای مختلف بخصوص تحقق مردمساالری
دینی چه هزینههای بزرگی را دادند تا آن خواســت
تاریخی به ثمر بنشیند .طبیعتا به ثمر رساندن عوامل
ایجاد انقالب ،علت تداوم این انقالب هم خواهد بود .ما
اگر از دالیل ایجاد انقالب فاصله بگیریم با مشــکالت
و تنگناهای جدی روبه رو خواهیم شــد .ما در نقطه
کانونی تحقق انقالب اسالمی نوعی از خودگذشتگی
جامعه و نخبگان را دیدیم .همه از خود گذشتند تا یک
امــر باالتر و برتر تحقق پیدا کند .حال اگر این نظام و
انقــاب بخواهد به راه خود ادامه دهد این روحیه باید
در جامعه ما تقویتشود ،خصوصا میان تاثیرگذاران،
نخبگان و دولتمردان تا این انقالب بتواند پاینده بماند.

صفحه3

یادداشت

حسینجهانخواه

عطفی در زمینه ایمن ســازی ساختمانهای قدیمیو
تجاری خواهد بود؛ اما حاال بعد از بیش از یکســال و
بــا توجه به این دو حادثه ،اگر بپرســیم که آیا برای
ایمنسازی ساختمانهای شبیه پالسکو چه اقداماتی
صورت گرفته است ،جواب روشنی وجود ندارد! اتفاقا
یکی از مناطقی که حتی قبل از فاجعه پالسکو درباره
آن هشدارهای بسیاری داده میشد ،بازار بزرگ تهران
اســت که هر کس از کوچه پس کوچههای آن یکبار
گذر کرده باشد ،میداند که چه خطر بالقوه بزرگی در
آن وجــود دارد و در صورت حریق یا زلزله چه فاجعه
بزرگی در آن بوقوع خواهد پیوست. .
مســئول هیاتامنای مرکزی بازار تهران چند ماه
قبــل تاکید کرده بود کــه « با توجه به قدمت ۲۰۰
ساله بازار اکنون بخش قابل توجهی از سیمکشیهای
موجود مستهلک شــده و در حوزه لولهکشی آب نیز
بخش زیادی از ظرفیت به مرور زمان حالت پوسیده
پیدا کرده است .از سوی دیگر با توجه به ساختار بازار و
معابر باریکی که در آن قرار دارد مشکل دوچندان شده
اســت .عالوه بر این با توجه به قدمت این بنا از سوی
سازمان میراث فرهنگی اجازه ساخت و ساز جدید در
آن صادر نشده وبا توجه به مجموع این موارد شرایطی
پیش میآید که اگر زمانی حادثهای رخ دهد ،ممکن

نگرانی از افزایش مصرف
«هروئین» و «شیشه»

صفحه11

آتشسوزی بازار ،هشداری که باید شنیده شود!

بیــش از یک ســال از آتش گرفتــن ناگهانی و
فروریختن ســاختمان پالســکو بعد از چند ساعت
میگذرد ،فاجعهای که عالوه بر خسارات مالی فراوان،
به فاجعه ای ملی بدل شــد ،جــان عدهای از عزیزان
آتشنشان و هموطنان مســتقر در این ساختمان را
گرفت و ملت ایران را به ســوگ نشاند .صرف نظر از
اینکه چه نهاد یا نهادهایی در این فاجعه مسئول بودند
و نتیجه تحقیق و تفحص درباره علل این فاجعه چه
بود ،فروریختن ســاختمان  54ساله پالسکو ،زنگ
خطری بود که همگان را آگاه کرد عدم ایمن ســازی
ساختمانهای قدیمی– که متاسفانه تعداد آنها در کشور
ما کم نیست – چطور میتواند یک اتفاق عادی را به
یک فاجعه بدل کند .در روزهای اخیر دو اتفاق مشابه
با این فاجعه در تهران بوقوع پیوست .مورد اول آتش
گرفتن یکی از ساختمانهای وزارت نیرو در خیابان ولی
عصر (عج) تهران بود و مورد بعدی آتش گرفتن چند
پاساژ در بازار تهران که خوشبختانه هر دو مورد بدون
تلفات جانی تمام شــد؛ با این حال دو واقعه مزبور به
مثابه هشداری مجدد بود که فراموش نکنیم فجایعی
از قبیل پالســکو چقدر محتمل و گریزناپذیر است.
یک سال پیش احســاس میشد که فاجعه پالسکو،
هشــداری برای همه مردم و مسئوالن بوده و نقطه

معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت خبر داد

به میزانی که این فداکاری به فردیت و خودخواهیها
بازگردد ،در نوع خود میتواند استبداد و خودکامگی را
بازتولید کند .چه در عرصه سیاسی و چه در عرصههای
فرهنگــی و اجتماعی هرچقدر آن روح جمعی تبدیل
به خواستههای فردی ،رانت ،تبعیض ،ژن برتر ،فاصله
طبقاتی ،فساد اقتصادی شود قطعا در این صورت باید
نگران آینده انقالب باشیم .هرچقدر باب گفتگوی ملی
کاهش یابد و افــراد به جای تفاهم به تنازع بپردازند،
بجای درک همدیگر به سوءتفاهمها تن بدهند ،بجای
مدارا ،باب نفرت و خشــونت را گسترش دهند ،بجای
از خودگذشتگی ،منفعتگرایی و فردگرایی را تقویت
کنند ،حاضر نشوند صداهای منطقی جامعه و نیازهای
واقعی مردم را بشنوند ،بجای اتکای به تصمیم سازی و
تصمیمگیری مردم به سمت تمرکز قدرت بروند ،بجای
احترام و کرامت نوعی تحقیر در دیوانســاالری و نظام
مناسبات فرهنگی و اجتماعی را نشان دهند حتما به
بن بست خواهند رسید .پس باید در چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب همه دولتمردان ،نخبگان و جوانان را
متوجه ارزشهای بنیادین سازیم .آنها باید بدانند که
اگر بخواهیم انقالب بماند راهی جز حرمت گذاشتن به
آزادی و آزادگی ،توزیع عادالنه ثروت ،قدرت ،کرامت
و تقویت امیــد و اعتماد عمومــی و گفتگوی جدی
ملی برای حل چالشها و مشــکالت کشور و مقابله با
مشکالت و موانع چه در داخل و چه در نظام بینالملل
وجود ندارد.
* فعال سیاسی اصالحطلب
منبع :خبر آنالین

در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
باید یک ســوال جدی را طرح کرد و برای آن پاسخ
جامع و کاملی یافت« .در کدام نقطه از مسیر انقالب
ایستاده ایم و چقدر به آرمانهای واقعی انقالب دست
یافتهایم؟» در طول چهار دهه انقالب ،فراز و فرودهای
متعددی را شاهد بودیم و هر بار با اتحاد و وفاق ملی و
در راس آن ،درایت و تدبیر والیت فقیه موفق شدیم از
مشکالت و دسیسهها و تنگناهای زمان عبور کنیم تا
اکنون که  22بهمن دیگری را شاهد هستیم.
بدون تردید و با وجود تمامی مســائل و مشکالت
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاســی ،مردم عزیز
ایران زمین همانند همیشــه بــرای تجدید بیعت با

آرمانهای انقالب اسالمی ،شکوهمندتر از هرسال پا به
عرصه گذاشتند تا بار دیگر جهانیان را محو وفاق ملی
خود کنند .به شکرانه این نعمت ،الزم است مسئوالن
امر در قوای ســه گانه ،به پاس این حضور همیشگی،
بیش از گذشــته با متنبه شــدن از حوادث اخیر و
اعتراضات مردمی که عمدتا علت و چرایی آن ریشه
در مباحث اقتصادی دارد ،تالش کنند تا در یک اقدام
عملی موثر و نه صرفا با ظاهرســازی و گفتار درمانی،
به مردم همیشه در صحنه ثابت کنند که جدی تر از
گذشته ،با هرگونه رانت و فساد اقتصادی و بیعدالتی
در هــر ســطحی و جناحی ،مقابلــه خواهند کرد و
سرمایههای عظیم و غنی کشور را در مسیری صحیح،

برای شــکوفایی اقتصاد و ارتقاء رفــاه مردم هدایت
مــی کنند .اتحاد دولت و مجلــس در کنار همراهی
قوهقضاییه میتواند منجر به بهبــود امور در تمامی
حوزهها شــود و مقابله دستگاههای تقنینی ،دولتی،
نظامی و قضایی با یکدیگر سمی مهلک برای انقالبی
است که با خون جوانان و ایثار این مردم به بار نشسته
است .امروز باید حاکمیت ،فصل جدیدی از انقالب را
بگشاید ،فصلی که اگر طرحی نو در آن انداخته نشود،
شکافهای وارده به دیوار اعتماد مردم بسیار عمیقتر
خواهد شد و در آن صورت ،مقصر اصلی ،سکان داران
قوای سه گانه و نیروهای نظامی و امنیتی خواهند بود.
منبع :خبر آنالین

خبر
پیام رهبر انقالب در پی حماسه ملت در راهپیمایی  ۲۲بهمن:

ملت سربلند ایران! عزم و بصیرت شما حادثهای
بزرگ وخیرهکننده آفرید
در پی حماسه راهپیمایی ملت عزیز ایران در سراسر کشور ،آیتاهلل خامنهای رهبر
معظم انقالب اسالمی پیامی صادر کردند.در متن پیام رهبر انقالب آمده است:ملت
عزیز و سربلند ایران! امروز عزم و بصیرت شما حادث ه بزرگ و خیرهکنندهای آفرید.
گران دقیق ،از سالهای پیش پرجمعیتتر
عظمت راهپیمائی شما که به نظ ِر محاسبه ِ
و پرشورتر بود ،پاسخ قاطع و دندانشکنی به بیگانگان و دشمنان و سستعهدان داد.
دشمن با تکیه بر تص ّور ناقص و باطل خود از ایران و ایرانی ،همه توان و تالش تبلیغی
خود را بر این متمرکز کرده بود که  ۲۲بهمن امسال را بیرونق و احیاناً به ضد خود
تبدیل کند .شما عم ً
ال زنده و پویا بودن انقالب را به رخ آنان کشیدید و پایبندی به
آرمانهای امام راحل را با شعارهای خود و با حضور گرم خود ،با صدای بلند فریاد
کردید .نهیب ملت ایران دشمن را به عقب میراند و عزم راسخ او معادالت غلط آنان
را به هم میریزد .مسئوالن کشور قدر این پدیده بینظیر را بدانند و با استقامت کامل
روحیــ ه انقالبی و عمل جهادی به ملت عزیز خدمت و از آرمانهای انقالب دفاع
و
ّ
کنند .آینده متعلق به ملت بیدار و بصیر ماســت ،ما مسئوالن باید بکوشیم از ملت
عقب نمانیم .وال تهنوا و التحزنوا و انتم األعلون ان کنتم مؤمنین.

فرمانده نیروی هوایی ارتش:

تکفیری– تروریســتی علیه دولتهای به رسمیت شناخته شده بینالملل ظهور و
بروز پیدا کرده است .فرمانده نیروی هوایی ارتش خاطرنشان کرد :در تحوالت اخیر
غرب آسیا ،آمریکا ،بعضی کشورهای منطقه را به عنوان نایب جیره خوار خود انتخاب
کرده و ســعی دارد از این طریق ،جمهوری اســامیایران را تحت فشار قرار دهد.
این امر باعث شــده تا در دوره رئیسجمهــوری جدید آمریکا در حالی که منطقه
در جنگهای نیابتی ،فرقهای و نیز مبارزه با گروههای تکفیری -تروریستی درگیر
است ،کشورهایی که تسلیحات آمریکایی را انباشته بودند ،با استفاده از آن سالحها
و همچنین درخواست خرید بیشتر ،منجر به ایجاد جهش اقتصادی برای پیمانکاران
صنایع نظامیآمریکا در دوران کســری بودجه پنتاگون شوند ،به طوری که چشم
اندازی تاسف بار و تیره از رقابت تسلیحاتی جدید در منطقه را رقم زدهاند .شاه صفی
گفت :در چنین شــرایطی مسوولین آمریکای جنایتکار و برخی از هم پیمانانش و
البته حاکمان نوکیســهای که حیات سیاسی خود را در برخورداری از حمایت البی
صهیونیستی_ آمریکایی میبینند ،با هدف ایجاد محدودیت و نظارت بر فعالیتها و
برد موشــکی ایران ،سخن از مذاکرات در خصوص توانمندی موشکی ایران که یک
خط قرمز حاکمیتی برای کشورمان و مربوط به بقا و امنیت ملی کشور است به میان
میآورند که جای تامل دارد .وی گفت :جنگ افروزی و تروریسم که قرار بود ضمن
امنیت ســازی برای رژیم جعلی صهیونیســتی ،منافع استعماری آمریکا و غرب را
محقق کند ،با هزینههای صدها میلیارد دالری ،نه تنها به شکست منتهی شده بلکه
محور مقاومت را قدرتمندتر و نفوذ منطقهای آن را به عنوان بازیگر اصلی و تعریف
کننده قواعد جدید بازی ،گسترش داده است.

مذاکرات موشکی خط قرمز حاکمیتی است
فرمانــده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکــه توانمندیهای دفاعی ایران ،ناقض
امنیت منطقه نیســت ،تصریح کرد :مذاکرات درخصوص توانمندی موشکی ایران
یک خط قرمز حاکمیتی برای کشورمان و مربوط به بقا و امنیت ملی کشور است.
به گزارش ایســنا ،امیر خلبان حسن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش در
دیدار با وابستگان نظامیکشورهای خارجی که به مناسبت روز نیروی هوایی برگزار
شد،اظهار کرد :انقالب اسالمیایران گفتمان رایج در مناسبات جهانی که مبتنی بر
ارباب رعیتی ،نوکرمآبانه و گفتگویی که حاصل آن کاپیتوالسیون بود را تغییر داد.
وی افزود :نیروی هوایی ارتش که بیشــترین وابستگی تجهیزاتی و تخصصی را
به ایاالت متحده و نظام مستشــار محور داشت و به لحاظ برخورداری از سطح رفاه
اجتماعی از طبقات باالی جامعه محسوب میشد ،نقش موثری در سرعت بخشیدن
به پایان این گفتمان با شتاب دادن به روند پیروزی انقالب اسالمیداشت.
شاه صفی اظهار کرد :مختصرترین و البته عمیقترین نتیجهگیری از این حرکت
تاریخی نیروی هوایی این است که برخورداری از رفاه و امکانات مادی به قیمت از
دست دادن آزادی و به استثمار در آمدن نمیارزد.
وی در ادامه با اشاره به مسابقه تسلیحاتی در سای ه جنگهای نیابتی در منطقه
غرب آســیا گفت :از زمان پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ ســرد ،جنگهای
نیابتی به پدیدهای مرسوم در روابط بینالملل تبدیل شدند که این امر در ده ه اخیر
به مخربترین شــکل ممکن آن یعنی از طریق ساماندهی و حمایت از گروههای

جناب آقای دکتر حمیدعلی صمیمی

ریاست محترم فدراسیون جانبازان و معلولین

بدینوســیله انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را از صمیم
قلــب تبریک عرض کرده و از خداوند توفیق خدمت هر
چه مطلوبتر به عزیزان جانباز و معلول را مسئلت دارم.

رضا شمسیپور

همزمان با ایاماهلل دهه فجر
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