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تازههای مطبوعات
••ابتکار -رئیس مرکز ژنتیک ایران بابیان اینکه شناسایی
اجساد خاکستر شده ناممکن است گفت:چند سال پیش
به سازمان مدیریت بحران پیشنهاد دادیم برای امدادگران
کارت ژنتیک صادر کند اما از اینکه این پیشنهاد به کجا
رسید بی اطالع هستم!
••شرق – این روزنامه در مطلبی باعنوان « جبههای بدون
پایداری» نوشت که تالش اصولگرایان برای جذب یاران
آیتا ...مصباح تاکنون موفق نبوده است.
••همدلی « -شه بخش گرگیج» استاد دانشگاه وعضو
ش��ورای شهرستان چابهار گفت :در استان سیستان و
بلوچستان ،بارش ها تا مرز  140میلیمتر هم رسیده ولی
متاسفانه بابیتدبیری،بحران خشکسالی ممکن است
به فاجعه تبدیل شود ،حدود 15روستا درمسیر رودخانه
بندهایی ایجاد کردهاند تا مانع عبور آب شوند به این دلیل
آب به حدود 100روستای پایین دست نمیرسد .
••ایران  -دولت یازدهم موفق شده بیش از  1330طرح
عمرانینیمهتمامرابهبخشخصوصیواگذارکند.اماروند
واگذاریها به دلیل محدودیتهای تأمین و حمایت مالی
بامانع روبهرو شده است.
••اعتماد – این روزنامه در مطلبی با عنوان «وقت آشتی
ملی» با اشاره به رحلت آیتا ...هاشمی نوشت :این روزها
اصالحطلبان تمام اعتبار و آبروی خودرادریکدستگرفته
و دست دیگر را به دوستی دراز کردهاند.
••کیهان -این روزنامه در یادداشتی درباره دستاوردها
و پیامدهای نشست آستانه نوشت مهمت شمشک معاون
نخست وزیر ترکیه اخیرا گفته کشورش دیگر نمیتواند
بر حل بحران سوریه بدون بشار اسد تاکید داشته باشد.
وی تصریح ک��رده ترکیه هرچند مدتها مخالف اسد بود
و از گرو ههای مسلح (تروریستها) در حال جنگ علیه
دمشق حمایت میکرد ،اما اکنون باید «واقع بین» باشد
و این موضوع را درک کند که «واقعیتها» در سوریه به
طور قابل توجهی تغییر کرده است .هرچند این اظهارات
اذعان به واقعیتهاست اما باید دید این مواضع ،مواضعی
استراتژیک است یا تاکتیکی؟
••آفتابیزد-سیدکمالسجادی،درموردجایگزینیرییس
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :کسی که ترافیک
خوانده ب��رای ریاست مجمع تشخیص مناسب نیست .
••ج��وان – ای��ن روزنامه در گزارشی با عنوان « از انتقال
سرقفلی تا وام  300میلیونی ب��رای پالسکو» نوشت:
ساختمانفروریختهپالسکویتهراندرحالیازهمانابتدا
پذیرای بازدید سرزده مسئوالن قرار گرفت که هر حضور به
یک اظهار نظر خالصه شد ،سخنانی که بیشتر شبیه وعده
بود و تحقق یا عدم تحقق آن محلی از ابهام است!
••آرم��ان  -فقدان لیدر در دو جناح سیاسی اصولگرا
و اص�لاح طلب بیش از ه��ر زم��ان دی��گ��ری اح��س��اس می
شود ؛ اصولگرایان ای��ده پارلمان اصولگرایی را دنبال
میکنندواصالح طلبان با سه قالب ش��ورای مشورتی،
ش���ورای هماهنگی جبهه اص�لاح��ات و ش���ورای عالی
سیاستگذاری میخواهند تصمیمگیری تشکیالتی خود
را سروسامان دهند.
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رونمایی از طرح های ضد ایرانی کاخ سفید و کنگره آمریکا در پنجمین روز آغاز به کار ترامپ

ادیب -رسانه های آمریکایی گزارش داده اند که رئیس
جمهور جدید آمریکا در اقدامی توفانی 3 ،دستور اجرایی
حاشیه ساز را امضا می کند؛ دستوراتی برای«لغو پذیرش
هرگونه پناهجو به خاک آمریکا» و نیز برای «عدم صدور ویزا
برای اتباع  7کشور ایران ،عراق ،لیبی ،سومالی ،سودان،
سوریه و یمن» .همچنین انتظار میرود ترامپ دستور
جنجال برانگیز ساخت دیوار در مرز کشورش با مکزیک را
برای کاهش مهاجرت غیرقانونی صادر کند .این خبرها
را منابع آگاهی که خواستند نامشان فاش نشود به رویترز
اعالم کرده اند .این تصمیم ها به معنای قانون نیست و
دستورالعمل های اجرایی رئیس جمهور است .نظام
حقوقی «ریاستی» آمریکا به رئیسجمهوری این کشور
اجازه میدهد تا در موارد ضروری ،بدون جلب نظر کنگره،
تصمیماتی را اتخاذ و به دستگاههای اجرایی ابالغ کند.
▪ ▪آغاز ماجرا از یک توئیت ترامپ

ایندستورهایترامپدرراستای«حفظامنیتملیآمریکا»
گرفته شده است .رئیس جمهور آمریکا درباره روزی که این
دستورهاراامضاکرده،توئیتکرد«:چهارشنبهروزیبزرگ
برای امنیت ملی آمریکا برنامهریزی شده است ».صدور این
فرامین اجرایی در شرایطی است که در موضوعات  3گانه
فوق ،سازوکارهای قانونی برای رئیس جمهور ،تصویب
قانون در کنگره وجود داشته ،اما ظاهر ًا این موضوع برای
رئیس جمهور آمریکا حاوی نوعی «اضطرار» بوده است.
اعمال این محدودیت های ویزایی برای اتباع ایرانی توسط
ترامپ و عدم ذکر عربستان در فهرست کشورهای دارای
محدودیت ،موجب انتقاد گ��روه هایی در جامعه آمریکا
شده اس��ت .مخصوص ًا با توجه به این که کنگره آمریکا
صریح ًا عربستان را در حادثه  11سپتامبر مقصر شناخت.
در همین رابطه جامعه ایرانیان حاضر در آمریکا در بیانیه ای

▪ ▪جزئیاتطرحهایضدایرانیجدیدبهروایتبیبیسی

ضمنمحکومکردنتصمیمدونالدترامپدراینراستاتأکید
کردهکهدربرابرایناقدامهایشرمآور،سکوتنخواهدکرد.
▪ ▪محدودیتهایویزاییجدیداحتما ً
البهقانونتبدیل
می شود

هرچند در متن خبری که رویترز و چند رسانه غربی دیگر
ارائه کردند ،نسبت به مدت دار بودن یا نبودن محدودیت
های ویزایی علیه ایرانیان ،اشاره ای نشده ،اما رادیو اروپای
آزاد در این باره نوشت« :قرار است این محدودیت ها طی
ماههای آینده و تا زمانی که مقامها قوانین سختگیرانه
بررسی پیشینه را آغاز کنند ،به اجرا درآید ».شان اسپایسر،
سخنگوی کاخ سفید هم روز سه شنبه از آغاز تالش ها برای
تصویب قوانین رسمی برای قانونی کردن این محدودیت ها
پس از آغاز کار رکس تیلرسون گزینه وزارت خارجه آمریکا
خبر داد .اما انتشار خبرها درباره محدودیت های ویزایی
ترامپ با طرح های تحریمی انباشته شده در کنگره یکدست

نظرسنجی مریلند درباره تاثیر برجام در شرایط اقتصادی و میزان محبوبیت روحانی
دانشگاه مریلند یک نظرسنجی درب���اره محبوبیت
رئیسجمهور ،شرایط اقتصادی و نتایج برجام منتشر
کرد .به گزارش فارس ،به گفته این دانشگاه آمریکایی
این نظرسنجی در ماه دسامبر (آذر-دی) و به صورت
گفتوگوی تلفنی با « 1000ایرانی» انجام شده است.
براساس این گزارش طبق نتایج این نظرسنجی69 ،
درصد از ایرانیهای شرکتکننده در آن گفتند که نگاه
«خیلی مطلوبی» به رئیسجمهور حسن روحانی دارند

یا نگاهشان «تا حدی مطلوب» است .براساس گزارش
والاستریتژورنال،اینمیزاندرششماهپیشیعنیدر
ماه ژوئن (خرداد  )95حدود  82درصد بود و این «نشان
دهنده کاهش معنادار» محبوبیت او است .همچنین
میزان  61درصدی کسانی که در نظرسنجی آگوست
( 2015مردادماه  )1394نگاه «خیلی مطلوب» به
رئیس جمهور داشتهاند 28 ،درصد کاهش یافته است.
همچنین وال استریت ژورنال به نقل از این نظرسنجی

نوشته که «نتایج نشان میدهد ایرانیها درباره مزایای
اقتصادی توافق هستهای با قدرتهای جهانی تردید
دارند» .این رسانه آمریکایی نوشت« :طبق نظرسنجی
جدید ،حسن روحانی رئیسجمهور ای��ران در آستانه
انتخابات (ریاست جمهوری) بخشی از حمایت عمومی
و مردمیاش را دارد از دست میدهد» .وال استریت
ژورنال نوشت :این «میتواند نشانهای از تغییر رویکرد
داخلی در ایران به سمت مخالفان روحانی باشد».

در عین حال بی بی سی درب��اره جزئیات این طرح های
تحریمی ،از تشدید فشارها علیه سپاه و برخی نهادها از
جمله هواپیمایی ماهان خبر داد .همچنین ،دولت آمریکا
ملزم خواهد شد تا فهرستی از موسسات و شرکتهایی تهیه
کند که سپاه پاسداران مالکیت بیش از٢5درصد سهام آنها
را در اختیار دارد و آنها را مشمول تحریم قرار دهد .بر اساس
این طرح همچنین واحد جدیدی در وزارت خزانهداری
آمریکا برای نظارت و شناسایی نهادهایی تشکیل خواهد
شد که مالکیت  ۲۵درصد یا بیشتر آنها در اختیار سپاه
پاسداران است تا تحریمهایی بر آنها اعمال شود .در این
طرح تحریمی ،سازمان صنایع هوافضا ،گ��روه صنعتی
شهید همت و گروه صنعتی شهید باکری به عنوان چنین
سازمانهاییمعرفیشدهاند.همچنینتحریمهایجدیدی
نیز علیه «افرادی که آگاهانه به برنامه موشکی ایران کمک
میکنند» اعمال خواهد شد .این طرح برای تبدیل شدن به
قانون ،به اکثریت نسبی سنا نیاز دارد که با توجه به ترکیب
یکدست جمهوریخواه کنگره این اکثریت در حال حاضر
وجود دارد .همچنین رادیو اروپای آزاد به نقل از منابعی در
کنگره آمریکا خبر داد که طراحی این تحریمهای تازه قرار
است به گونهای انجام شود که موجب لغو برجام نشود .جان
کری وزیر خارجه سابق آمریکا از دولت ترامپ خواسته بود با
فشارها و تحریم های غیرهسته ای به خصوص در حوزه دفاع
و موشکی ،ایران را به برجام پایبند نگه دارد.
▪ ▪سهچهارم ایرانیها معتقدند برجام شرایط زندگی
را بهتر نکرده است

ب����راس����اس ای����ن گ������زارش ح�����دود  51درص�����د از
شرکتکنندگان در نظرسنجی گفتهاند که شرایط
اقتصادی کشور «دارد بد میشود» در حالی که در
نظرسنجی قبلی  43درص��د چنین نظری داشتند.
این مسئله افزایش  8درصدی را نشان میدهد .تقریبا
سه چهارم (ح��دود  75درص��د) شرکتکنندگان در
نظرسنجی (یعنی بیش از  7نفر از هر  10نفر) هم تاکید
کردهاند که توافق هستهای ایران« ،شرایط زندگی مردم
را بهبود نبخشیده است».

پایگاه اماراتی :آمریکا دیگر نمیتواند
به منطقه برگردد
فارس -روزنامه گالف نیو در گزارشی تحت عنوان
«تثبیت نقش آمریکا در خاورمیانه برایترامپسخت
است»نوشت«:آمریکاییهادیگرنمیتوانندبهمنطقه
برگردند و تنها ابرقدرت آنجا باشند...وپساز 8سال
عدم مشارکت اوباما با برخی کشورهای منطقه و
با توجه به حضور ایران و روسیه در تحوالت ،ترامپ
فضای مناسبی را برای مانور دادن ندارد .توبیاس
اشنایدرتحلیلگرآلمانیمعتقداست«:چهلزومیدارد
ایران به چیزی جز فشار نظامی واکنش نشان دهد؟
ایران اینک برنده است و در همه جا نماینده دارد .در
همه مناطق ،طرفهای پیروز متحد ایران هستند».

...

...

جوادنوائیان رودسری

برابر اقدامات ایران در حمایت از تروریسم ،فعالیتهای
موشکی بالستیک و موارد نقض حقوق بشر ،واکنش نشان
دهد ».وی در ادامه افزوده است :من به دنبال همکاری با
دولت جدید برای مجازات کردن ایران به خاطر تهدیدات
هستهای و غیر هستهای هستم.

جمهوری خواه آمریکا همراه شده است .در آخرین مورد ،روز
گذشته 3سناتورضدایرانی،باصدوربیانیههایجداگانهای
از تهیه یک طرح تحریمی با نام طرح تحریم های غیرهسته
ای ایران ،علیه سپاه و برخی نهادها خبر دادند .به گزارش
فارس «تاد یانگ»« ،مارکو روبیو» و «جان کورنین» با متهم
کردنایرانبهحمایتازتروریسم،نقضحقوقبشروپیگیری
اهداف تهدیدآمیز در برنامه موشکی هدف از طرح تحریمی
جدید خود را مقابله با این اقدامات تهران عنوان کردهاند.
در این زمینه یانگ ،سناتور جمهوری خواه در بیانیهاش
تأکید کرد« :این طرح تبعاتی جدی به ایران تحمیل کرده و
روشن خواهد کرد که روزهایی که فعالیتهای تروریستی
و موشکی ایران با پاسخی فراتر از بیانیه از جانب واشنگتن
رو به رو نمیشد ،به پایان رسیدهاند ».روبیو رقیب پیشین
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری هم تأکید کرد که
«پس از سالها دادن امتیازات یکجانبه و انعطاف از سوی
دولت قبلی ،اکنون وقت آن فرارسیده است که آمریکا در

طلوعآفتابفردا 7:08

نوشتههای ناخوانده

محدودیت ویزایی و طرح تحریم جدید کنگره علیه ایران

انعکاس
••آنانوشت:نوبختسخنگویدولتدربارهگمانهزنیهای
مربوط به معرفی رئیسجمهور به عنوان ریاست مجمع
تشخیص مصلحت نظام گفت   :این مسئله در دولت مطرح
نشده است اما عد های نظر دارند ،همانگونه که شورای
عالی امنیت ملی و شورای عالی انقالب فرهنگی توسط
رئیس جمهوری اداره میشود ،مجمع تشخیص مصلحت
نظام نیز توسط رئیسجمهوری اداره شود .این بحث اخیرا
به صورت جدی مطرح شده است اما اینکه نظر رهبر معظم
انقالب چنین باشد را بیخبرم و معتقدم از آنجایی که
تصمیمگیری درباره این مسئله در حوزه اختیارات رهبری
است ،بهتر است ما به آن ورود نکنیم.
••تابناک نوشت :حضور سردار «محمدرضا فالح زاده»
مستشار ارشد نظامی کشورمان در گفتگوهای آستانه که
تصاویر حضور وی در کنار حسین جابری انصاری معاون
وزیرامور خارجه کشورمان و رئیس هیئت ایرانی در اخبار
نشست دیده می شد ،از نکات جالب توجه است.فالح زاده
اواخر فروردین ماه امسال در حین ماموریت مستشاری در
سوریه ،مجروح شده بود .وی از فرماندهان ارشد سپاه است
که سابقه  ۶سال استانداری یزد را نیز در کارنامه خود دارد.
••خبرآنالین نوشت  :فقدان لیدر و راهبر در دو جناح
سیاسی اصولگرا و اصالح طلب بیش از هر زمان دیگری
احساس می شود اما مکانیزم جایگزینی محل بحث است.
اصولگرایان ایده پارلمان اصولگرایی را دنبال می کنند تا
در این قالب شورای رهبری خود را تشکیل دهند ،اصالح
طلبان با سه قالب شورای مشورتی ،شورای هماهنگی
جبهه اصالحات و شورای عالی سیاستگذاری می خواهند
تصمیم گیری تشکیالتی خود را سروسامان دهند .عباس
سلیمی نمین ایده اصولگرایان را ماندگارتر می داند اما
می گوید :قطعا اجرایی شدن این ایده با موانعی مواجه
است چون عدهای زیاده خواهی می کنند نمی خواهند به
آرا مراجعه داشته باشند دنبال حق وتو هستند ،اینها موانع
محسوب می شوند اما برطرف خواهند شد.
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••سایت  598مدعی شد  :رئیس جمهور اخیرا نسبت
به کم تحرکی و انفعال حسام الدین آشنا در طراحی های
رسانه ای اعتراض ک��رده اس��ت .بنابر شنیده ها رئیس
جمهور خطاب به آشنا گفته است ::شما در حال توئیتربازی
هستید .وظیفه اصلی شما تولید پیام نیست ،وظیفه اصلی
شما طراحی عملیات است و شما این وظیفه را تعطیل
کردید .ما تیم عملیاتی رسانهای نداریم .چرا افزایش وام
ازدواج و افزایش حقوق بازنشستهها که باید از آن بهره
برداری صورت بگیرد برد ندارد و بیشتر از تیتر یک روزنامه
ایران ،آن طرف تر نمیرود .این بساط را جمع کنید ،سطح
کار را باال بیاورید.
••سایت الوقت نوشت  :در حالی که شرق موصل این
روزها به طور کامل از اشغال گروه تروریستی داعش آزاد
شده است ،اما در این میان برخی از حضور کمرنگ ایران
در این عملیات سخن میگویند.نیروهای عراقی هفته
گذشته اعالم کردند که یگانهایشان به منطقه الرشیدیه،
آخرین مقر داعش در ساحل چپ در شرق شهر موصل
یورش بردند .وزارت دفاع عراق نیز از آزادسازی ساحل
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چپ موصل به صورت کامل خبر داد.
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بروجردی :برداشتن گام های بلندتر
برای تحکیم روابط ایران-پاکستان
یک ضرورت است
ایرنا  -رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس برداشتن
گ��ام ه��ای بلندتر ب��رای تقویت هرچه بیشتر رواب��ط
دوستانه وبرادرانه میان ایران و پاکستان را یک ضرورت
برشمرد و یکی از اهداف سفرجاری خود به اسالم آباد
را ،کمک به تقویت بیش از پیش این روابط دوستانه
ذکر کرد .بروجردی که با هدف تسلیم دعوتنامه به
روسای مجالس ملی وسنای پاکستان برای شرکت
درکنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین ،به
پاکستان سفر ک��رده ب��ود برنامه مالقات با برخی
ازمقامات عالی پاکستان را در دستور کار خود دارد .

Culture@khorasannews.com

چرا مردم ایران از انگلیس متنفرند؟
نفرت مردم ایران از انگلیس ،ریشه در تاریخی  170ساله
دارد .دولتمردان انگلیسی ،طی این مدت ،از هیچ اقدامی
علیه منافع مردم ایران فروگذار نکرد هاند .اما هجمه به
منافع ملی ایرانیان ،تنها دلیل نفرت ما از انگلیس نیست؛
تحقیر و توهین نسبت به هموطنان ما توسط کارگزاران
انگلیسی نیز ،همچون تازیانهای بر روح و روان پدرانمان
وارد میآمد و این آپارتاید آشکار ،بر حجم نفرت مردم ایران
از بریتانیاییهای استعمارگر میافزود .انگلیسیها اصو ًال
برای ایرانیان ارزش و جایگاه انسانی قائل نبودند و این
رویه آنها در تمام ممالکی بود که تحت نفوذ و استثمارشان
ق��رار داش��ت .در ای��ن میان شاید مطالعه بخشهایی از
نوشتههای «یرواند آبراهامیان» ،استاد تاریخ ای��ران در
کالج «باروک» نیویورک ،در کتاب «کودتا» ،بتواند بیشتر
و بهتر شرایط دهشتناک دوران حضور انگلیسیها در
ایران و رفتار ضد انسانی آنها با هموطنانمان را شرح دهد.
او با استفاده از نوشتههای پروفسور «الرنس الول ساتن»،
اطالعاتی را از آن دوران در اختیار مخاطبان قرار میدهد
و مینویسد«:شرکت نفت [انگلیسی] از جهاتی دیگر نیز،
زمینهساز ناخشنودی عمومی شده بود .این شرکت ،شمار
ایرانیانی را که برای ارتقا در مناصب مدیریتی قرار داشتند،
محدود و طی سا لهای متمادی ،نیروی کار نیمه ماهر
خود را از هند و فلسطین وارد میکرد .همچنین ،ترجیح
میداد از ایجاد امنیت شغلی برای کارگران فارسی زبان
تما موقت ،پرهیز کند .برای کارکنان بومی هم ،مسکن
مناسبی فراهم نمیشد :بسیاری از کارگران پاالیشگاه
در حلبیآباد و بسیاری از کارگران میادین نفتی هم در
چادرهای صحرایی زندگی میکردند .با آبادان ،همانند
یک شهر شرکتی برخورد میشد و کارکنان سطوح مختلف
آن ،در محالت خاص و با امکانات خاص جای گرفتهبودند.
یک شایعه پخش شده بود مبنی بر اینکه در مناطق مربوط
به انگلیسیها ،تابلوهای هشدار ده��ن��د های با عنوان
«ورود سگ و ایرانیان ممنوع» دیده میشود .در [سال]
[1328هـ.ش]،گروهیازکارکنانبریتانیاییطینامهای
محرمانه به وزارت خارجه از این موضوع شکایت کردند که
مدیریت شرکت ،دیدگاههای نژادپرستانه دارد ،در مورد
مسکن تبعیض قائل می شود و در  15سال گذشته ،تنها
شمار اندکی از ایرانیان را استخدام کرده ،در حالی که شمار
کارکنان اروپایی خود را به  2برابر رسانده است ،»MI6« .به
سفیر بریتانیا هشدار داد که شرکت به شدت مورد تنفر
عمومی است ،زیرا تمامی افراد اهل شرق کاله را ،کاکاسیا
میبیند...کم پیش میآمد یکی از بریتانیاییها ،تالشی
واقعی برای قاطی شدن با ایرانیها انجام دهد...با در نظر
گرفتن نگرش بریتانیاییها نسبت به ایرانیانی که ظاهر ًا با
آنها هم تراز بودند ،سخت نیست که دیدگاه آنها نسبت به
کارگران را تصور کنیم ،یعنی  50هزار نفر حقوقبگیری
که در ارتباط روزمره با آنان قرار داشتند .انگار آنها متعلق
به نژاد دیگری بودند؛ نژاد «کاکاسیاها»« ،حرامزادهها» و
«شپشوها» .به گفته یکی از انگلیسیها ،تنها راه مدیریت و
کنترل آنان ،تشر زدن و ارعاب بود».

...
آمریکا

نیکی هیلی ایران ستیز نماینده آمریکا
در سازمان ملل شد
تسنیم  -سفیر جدید آمریکا
در سازمان ملل اصالت ًا هندی
تبار است و 6س��ال فرماندار
ک��ارول��ی��ن��ای ج��ن��وب��ی ب���ود.
نیکی هیلی ،در زمان انجام
مذاکرات هستهای در نامهای
سرگشاده صراحتا بیان داشت
که تحریمهای ایالتی علیه ایران را به رغم این توافق ،حفظ
خواهد کرد.او در جلسه تأیید صالحیتش در سنا هم برجام
را «اشتباهی بزرگ» و «مایه ناامیدی» توصیف کرد وافزود
که این توافق به افزایش تهدیدها منجر می شود.هیلی،
رویکردهای تندی هم در حمایت از رژیم صهیونیستی دارد.
وی وعده داده در سمت جدیدش ،با آنچه به ادعای وی،
رویکرد ضد اسرائیلی سازمان ملل است ،مقابله کند.
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