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چهره

رویداد

در هر بار تمرین پناهگیری ،در
محلهای امن پناهگیری کنید
تا انجام این عمل در زمان
وقوع زلزله ،نیاز به صرف وقت
نداشته باشد.

رئیسجمهوری:

نباید برخی تندرویها
در جامعه اجازه بروز
پیدا کند

حسن روحانی ،رئیسجمهوری روز گذشته در جلســه هیأت دولت گفت« :در شرایطی که دشمن همه
فشــارهای اقتصادی را به کار گرفته است ،نباید برخی از تندرویها و مســیرهای غیردقیق که مردم را آزار
میدهد ،در جامعه اجازه بروز پیدا کند ،چراکه مردم به اندازه کافی با غصه و سختی مواجه هستند و نباید اجازه
دادکهبراساسبیدقتیهاغصهجدیدیبرمردمواردشود.امروزدرشرایطیهستیمکهبایدحرفوندایمردم
رابهتربشنویمواگرمیخواهیمدرخیمهگاهامامحسین(ع)قرارداشتهوروبهروییزیدباشیم،وظیفهداریمکه
مشکالتمردمرابرطرفکردهومردمراتقویتکنیمتاازاینپیچتندعبورکنیم».
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یادداشت

ترامپ با بولتون در موضوع ایران
اختالف نظر داشت
مرتضی مکی

کارشناس مسائل آمریکا

این مســأله را حل کند و این تصمیــم جدی دولت
است».
ابعاد خودسوزی بررسی میشود
علــی ربیعی ،ســخنگوی دولت درجلســه هیأت
دولت گفت که موضوع مرحومه ســحر و حضور زنان
در ورزشــگاه یکشــنبه پیش در دولت مطرح شــد.
دولت موافق حضور زنان در ورزشگاههاســت و طبق
گزارش وزیر ورزش ،زیرساختهای الزم مثل معبر،
مکان ،ســرویسهای جداگانه در همه ورزشــگاهها
که مســابقات ملی و لیــگ برگزار میشــود ،آماده
است و ورزشــگاهی نیســت که این زیرساختها را
نداشــته باشــد .وی افزود« :خانمها فعال میتوانند
در همــه بازیهــای ملی حضــور یابند .بــا رعایت
مالحظات شــرایط دارد به ســمتی پیش میرود که
زنان در مســابقات لیگ حضور یابند .تأکید شــد که
تصمیمگیریها باید سرعت داشته باشد».

یک عضو اصالحطلب مجلس خبر داد:

داوود محمدی ،نماینده تهران در گفتوگو با «شهروند» :رسیدن به این آگاهی
که اهداف و انگیزه ایجادکنندگان پارازیت چیست ،در روشن شدن اصل قضیهموثر است

شهروند| تحقیق و تفحص از پارازیتها در آســتانه تحقیق و تفحــص قرار گرفت؛محمود
صادقی ،رئیس فراکسیون شفافسازی و انضباط مالی مجلس ،اهمیت«سالمت مردم» و «رفع
دغدغههای» آنها را ازجمله موضوعاتی برشمرد کهتحقیق و تفحص از امواج پارازیت را ضروری
کرده است .محمود صادقیموضوع امواج پارازیتی ـ را که سالها تحتالشعاع اخبار ضدونقیض
دربارهاثر مخرب آن بر بدن شهروندان قرار گرفته است ـ بسیار بااهمیت دانسته وعالوه بر اینکه
از دغدغههای شــخصی خود بوده ،موضوع سالمت مردم نیز درمیان است .صادقی در این مورد
توضیح داده که «بعضا ،طی سالها ،وزارتبهداشت و سازمان محیطزیست تاثیرات مخرب امواج
پارازیتی را انکارکردهاند ،اما برخی متخصصان و پزشکان هم بر مضر بودن این امواج تأکیددارند.
بنابراینبایدتحقیقشودکهآیاواقعااینامواجمضروآسیبرسانندیامخرببودنآنصحتندارد
ودرنهایتگزارشوخروجیاینتفحصبهاطال عمردمبرس د.»
فهمیدنحقیقتپارازیتازنیازهایاساسیجامعهاست
داوودمحمدی،نمایندهتهراندرمجلسدربارهطرحوضرورتموضوع«پارازیتها»درمجلس
در شرایط کنونی به «شهروند» میگوید« :قطعا برایپرداختن یا طرح هر موضوعی در مجلس
باید جزییات آن را توضیح دهیم وابعاد آن را از زاویههای مختلفی مورد بررســی قرار دهیم .باید
اطالعات دقیقیدر مورد این موضوع به دست آوریم .مسأله اینجاست که مروجان یا بهتر بگوییم
ایجادکنندگان پارازیت چه اهدافی را در نظر گرفتهاند ».عضو فراکســیون امیدمجلس درباره
مصایب ،ضرر یا زیانهای ناشی از فرستندههای پارازیت برایشهروندان گفت« :پارازیت اندازها و
فرستندههایمخابراتیدایمادرحالانتشارپارازیتباتوانباالهستندوبراساسدادههایسازمان
بهداشت جهانی اثراتناشی از این امواج بر روی بافتهای زنده انسانها به افزایش آمار مرگومیر
به ویژه در اثر سرطان و سکتههای قلبی و مغزی و افزایش تحریکات وناراحتیهای عصبی منجر
میشــود .همچنین تأثیر این امواج بر روی کودکانبیشتر از دیگر افراد جامعه است تا آنجا که
کودکان خیلی زود به انواع بیماریهامبتال میشــوند ».محمدی تأکید کرد«:داشتن اطالعات
دقیق در بررسیموضوعات مورد بحث یا تحقیق و تفحص بسیار مهم و ضروری است .اتفاقافتاده
که در مجلس تحقیق و تفحص در مورد یک موضوعی شروع شده امابسیاری از نمایندگان نهتنها
اطالعات درستی در مورد آن نداشته ،بلکه ازداشتن اطالعات اولیه نیز محروم بودهاند .در چنین
شرایطی بررسی آن نیزبدون نتیجه خواهد بود و عمال خروجی موثری نیز نخواهد داشت ».این
نمایندهمجلس در پاسخ به این سوال که آیا تحقیق و تفحص از موضوع پارازیت در اینشرایط
میتواند جزو نیازهای اصلی جامعه ما محسوب شود ،گفت« :در اینکهپارازیتاندازها تاثیرات
بسیار مخربی روی مغز ،ایجاد سرطان ،تأثیر منفیروی جنین ،عقیم شدن مردان ،افزایش دمای
بدن،تداخلدرسیستمگیرندگیوفرستندگیکلیهدستگاههایماهوارهای،تداخلدرسیستم
هدایت هواپیما ،اختاللدر تلفنهای همراه ،اختالل در اینترنت ،اختالل در سیستم خودپرداز
بانکهاواختاللدرسیستمهایپزشکیوبسیاریدیگرازمراکزونهادهایمختلفدارد،تردیدی
نیســت .بنابراین اگر این موضوع جزو اصلیترین نیازهای جامعه نباشد،جزو موضوعات مهم و
اساسی و دغدغهمند محسوب میشود .رسیدن به اینآگاهی که اهداف و انگیزه ایجادکنندگان
پارازیتچیست،درروشنشدناصلقضیهموثراست».

هالل احمر :تیمی  40نفره از پزشکان
در حال کمک به زخمیها هستند و نگرانی از بابت خدمات درمانی برای زائران وجود ندارد

درست در غروب روز عاشورا خبری رســید که تلخی و نگرانی زیادی داشت .گویا در ازدحام
جمعیت عزاداران و در جریان برگزاری مراســم مشــهور «رکضه طویریــج» یا همان دویدن
طویریج که ه ر سال ظهر عاشورا برای بزرگداشت قیام کربال برگزار میشود ،بر اثر ریزش دیوار
بتنی در «باب الرجاء» ،تعدادی از زائران زیر دست و پا میمانند .به محض مخابرهشدن خبر این
ماجرا بســیاری از خانوادههای ایرانی نگران جان زائرانشان شدند که در عتبات عالیات به سر
میبردند؛ چون در ساعتهای اولیه خبری از اسامی کشتهها و زخمیهایی که دایما تعدادشان
بیشتر میشد .نبود ،مقامات عراقی ابتدا تعداد کشتهها را  18نفر اعالم کردند اما درنهایت عدد
کشتهها به 31نفر رسید و آمار زخمیها هم از مرز 100نفر عبور کرد اما باز هم مشخص نبود که
ایرانیهاییهمدربینآنهاوجوددارندیانه.نگرانیهموطنانمانادامهداشتتااینکه محمدتقی
حلیساز ،رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت اعالم کرد که احتماال یک مورد فوتی در میان زائران
ایرانی وجود داشته است و تالش برای شناسایی تمام کشتهشدهها ادامه دارد .او در مورد اقدامات
هال لاحمرومرکزپزشکیحجوزیارتدراینحادثههمگفت«:آنچهتعدادکشتههاوزخمیها
را باال برد تجمع سنگین زائران بود و احتماال یک نفر از کشتهشدهها ایرانی است .در حال حاضر
معاون عتبات مرکز پزشکی به مرکز مربوطه اعزام شده تا جزییات بیشتری به دست بیاورد .از
طرفدیگرنزدیکبه 40نفرازپزشکانایرانیکهاکثراهمجراحهستنددرمنطقهومراکزدرمانی
حضور دارند که در صورت نیاز به خدمات درمانی اقدامــات الزم را انجام دهند و هیچ نگرانی از
جهتکیفیتدریافتخدماتدرمانیزائرانزخمیوجودندارد».
کمی بعد مدیرکل دفتــر برنامهریزی و نظارت بر امور عتبات عالیات ســازمان حج و زیارت
هم اوضاع فعلی را کامال تحت کنترل دانســت و اعالم کرد« :هماکنون اوضاع در این منطقه و
بینالحرمینتحتکنترلاستومشکلیبرایهیچزائریوجودندارد».
اوهمدرموردپیگیریوضعزخمیهاوکشتههایاحتمالیایرانیخبرمیدهدومیگوید«:تا
اتماممراحلشناسایینمیتوانباقطعیتنظردادوتعدادزیادیازنیروهایمادرمنطقهدرحال
پیگیریموضوعهستند».
تمام آنچه بیان شــد اما مربوط به زمانی بود که آخرین اخبار روز گذشته رسید .آخرین خبر
مربوط بود به صحبتهای مدیرکل عتبات ســازمان حج که عنوان کــرد یک ایرانی در حادثه
عاشورای کربال جان باخته اســت.حجتاالســام صحبت اهلل رحمانی در گفتوگو با ایسنا
تعداد مجروحان ایرانی این حادثه را همان چهار نفر اعالم کرد و گفت« :حســین خاوری فرزند
سلطانعلی متولد  1367از مشهد زائر ایرانی شناسایی شده در بین جان باختگان حادثه کربال
بوده است ».اسامی مجروحان این حادثه نیز به این ترتیب اینطور اعالم شد :علی جمشیدیان
از اصفهان ،محمدباقر حائری از قم و محمد یوسفی از قم .رحمانی گفت« :این زائران همچنان
در بیمارســتان تحت درمان قرار دارند .یکی از مصدومان به نام محمد قربــان پس از درمان از
بیمارستان ترخیص شده است ».مدیرکل عتبات سازمان حج با بیان اینکه بعید است به تعداد
جانباختگان و مجروحان ایرانی این حادثه اضافه شود ،افزود« :با این که تمام بیمارستانهای
کربال برای شناسایی ایرانیها تجسس شده اما عملیات جست وجو همچنان ادامه دارد ».بعد از
آن نیز محمدصادق براتی ،سرپرست معاونت هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی
عنوانکرد«:هماهنگیهایالزمباخانوادهزائرجانباختهانجامشدهوبرایانتقالپیکراوبهایران
پیگیریهادرحالانجاماست».

ادیان غیررسمی امکان تبلیغ ندارند

محسن حاجی میرزایی،
وزیر آموزشوپــرورش درباره
تمهیداتاینوزارتخانهبرایماه
مهر و آغاز سال جدید تحصیلی
گفت«:پروژه مهــر از چند ماه
قبل در تمامی اســتانها کلید خورده و ســازماندهی
نیروی انسانی به خوبی درحال انجام است ».او همچنین
درباره تحصیل دانشآموزان پیرو ادیان دیگر گفت« :اگر
دانشآموزان اظهار کنند که پیروان ادیان دیگری به جز
ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ
محسوبشود،تحصیلآنهادرمدارسممنوعاست».

جریمه کم برای قاچاقچیان چوب!

س نژاد،
سرهنگ علی عبا 
فرمانده یگان حفاظت سازمان
جنگلها گفت« :کشفیات ما
نشاندهنده این اســت که با
افزایش قاچاق چوب در سطح
کشور مواجه هستیم ،چراکه بعد از بحث طرح تنفس و
همچنین با توجه به وضع بازار قیمت چوب افزایش بسیار
قابل توجهی داشــته اســت .وقتی قیمت باال میرود و
بهرهبرداری نیز از جنگل کم یا ممنوع میشود و از سوی
دیگر نیز واردات با موانع مختلفی مواجه است ،بسیاری از
افراد روی به قاچاق چــوب آوردهاند ...این واقعیت وجود
دارد که برخوردها در این زمینه بازدارنده نیست ...وقتی
فردی یک درخت تنومند را در جنگل قطع میکند و با
جریمه اندکی آزاد میشود ،نشاندهنده این است که این
فرد دوباره اقدام به قاچاق چوب خواهد کرد».

یادداشت

پارازیتها
در آستانه تحقیق و تفحص

روز خونین یک کشته ایرانی داشت

عباسعلی منصوریآرانی،
عضو سابق کمیسیون امنیت
ملی گفت« :مهم است که همه
گروهها و جناحها از برداشــته
شدنگامسومحمایتکنندوبا
آن همسو باشــند ،چراکه به محض ایجاد ناهماهنگی
درونی در این زمینــه ،قطعا هزینههای قابلتوجهی به
کشورمان وارد خواهد شد .ما براســاس توافقی که در
سازمان ملل به تصویب رســید به یک معاهده دست
یافتیم که دارای معادلهای است تا هر دو طرف نسبت به
یکدیگر امتیازات و مســئولیتهایی برعهد گیرند .این
نمیشــود که آمریکا پایش را از معاهده بیرون گذارد و
هیچ مسئولیتی نپذیرد و در عوض به دنبال کسب امتیاز
باشد ،اما ایران ،هم مسئولیتپذیر باشد و هم امتیازی
دریافتنکند».

یادداشت

ویژگی ضدایرانی بولتون باعث شد ترامپ وی را در
مارس  ۲۰۱۸به سمت مشاور امنیت ملی و سیاست
خارجی کاخ سفید منصوب کند ،اما اختالفنظرهای
ترامپ و بولتون از همان ابتــدا در حوزههای مختلف
مانند مسأله کرهشمالی و ایران بسیار زیاد بود .مشخص
اســت که بولتون طرفدار اقدام نظامی و امنیتی علیه
ایران بوده و این به هیچ عنوان همراستا با سیاستهای
ترامپ نیســت ،چراکه وی با شعار کاهش هزینههای
نظامی آمریکا درســال  ۲۰۱۶وارد کاخســفید شد.
اخراج مشــاور امنیت ملی کاخ سفید امر بیسابقهای
در دولت فعلی آمریکا نیســت و حدود سه سالی که
ترامپ وارد کاخ سفید شده ،پیش از بولتون ،دو مشاور
دیگر را نیز از این سمت برکنار کرده بود .همچنین در
این مدت حدود ۵۰نفر از مقامهای کاخسفید و دولت
فدرال آمریکا یا اخراجشــده یا استعفا دادهاند .یکی از
ویژگیهای رئیسجمهوری آمریــکا عدموفاداری به
نزدیکانش است و آنجایی که به نفعش نباشد یا نتواند
افکار آنها را با خود همسو کند ،مقامها را کنار میگذارد.
این افراد نیز هرکدام پس از خروج از کاخسفید به این
ویژگی ترامپ اشــاره کردهاند .البته شــرایط بولتون
کمی متفاوت بود؛ چراکه وی همواره به اتخاذ مواضع
بشدت تند در حوزه سیاست خارجی و مسائل امنیتی
مشهور است .بولتون در دولت جرج بوش ،معاون وزیر
امور خارجه و بعدا نماینده آمریکا در سازمان ملل بود
و عالوه بر ایفای نقش جــدی در برهمزدن توافقنامه
ســعدآباد ،در اقداماتی همچون پروندهســازی برای
حمله آمریــکا به عراق نیز تعیینکننــده بود .همین
سیاستهای تند مشاور پیشین امنیت ملی و سیاست
خارجی کاخسفید در قبال ایران نیز موجب شده تا در
این ساعات پس از خروج وی از کاخ سفید گمانهزنیها
و تحلیلهای مختلفی از این حوزه اختالفنظر و میزان
آن بین ترامپ و بولتون مطرح شــود .به هر صورت در
فضای سیاســی و خبری گمانهزنیهــای مختلفی
درخصوص این اقدام ترامپ مطرح میشود که تغییر
رویکرد در قبال ایران یا عقبنشــینی آمریکا از برخی
مواضع خود نیز بخشــی از این تحلیلهاســت .البته
خیلی پیشــتر ظریف ،وزیر امور خارجه کشــورمان
فروپاشی «تیم بی» را پیشبینی کرده بود .شاید بتوان
جداشدن نخســتین پایه «تیم بی» را در تالشهای
بنزاید ،ولیعهد امارات برای تنشزدایی با ایران تفسیر
کرد .در همین راســتا میبینیم بن سلمان ،ولیعهد
عربســتان نیز پس از آنکه با اقدام ایران در سرنگونی
پهپاد آمریکایی و عدممقابله آمریکا مواجه شد ،اندکی
به تقلیل برخی سیاستهای ضدایرانی خود روی آورد.
اکنون سیاستهایی که بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر
رژیم صهیونیســتی به تنهایی برای برهمزدن فضای
گفتوگو و حفظ برجام در اروپا و آمریکا در پیش گرفته
و تالشهایی برای حفظ سیاســت فشار حداکثری بر
ایران داشته ،میتواند نشانهای از شکست سیاستهای
ایاالت متحده علیه ایران باشــد .قطعا این تحلیل به
ذهن نزدیک است که ترامپ برای ایجاد یک فضای آرام
و مثبت در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل،
جان بولتون را از سمت خود برکنار کرد.
منبع:ایلنا

شهروند| خبر خودسوزی «ســحر» دختر هوادار
باشــگاه اســتقالل مقابل یکی از واحدهــای قضائی
پایتخت واکنش بسیاری از سیاسیون ،اهالی فوتبال
و پیشکســوتان این ورزش ،فیفا (فدراسیون جهانی
فوتبــال) و ...را در پی داشــت .این خبــر در فضای
مجازی و بین کاربران فضای مجازی داخل و خارج از
کشور -به صورتی اندک -نیز ادامه پیدا کرد و تالش و
ابراز همدردی این کاربران ابعاد جهانی هم پیدا کرد؛
بهگونهای که پای فدراســیون جهانی فوتبال (فیفا)
هم به این موضوع باز شــد .همزمان تماس خبرنگار
یورونیوز با مســئوالن فیفا سبب شــد تا مقامات این
فدراســیون جهانی درباره این اتفاق نظر دهند و در
این راستا نامهای به فدراســیون فوتبال ایران ارسال
کنند .در جلسه دیروز هیأت دولت نیز این موضوع از
اهم مباحث مطرحشــده در این نشست بود .در ادامه
واکنشهای مختلف داخلی و خارجی به این موضوع
از نظر میگذرد.
ورود خانمها به استادیوم
هیچ منع قانونی ندارد
لعیا جنیــدی ،معاون حقوقــی رئیسجمهوری با
تأکید بر اینکه ورود خانمها به اســتادیوم هیچ منع
قانونی ندارد ،گفت« :سلب حق معنایی ندارد و دولت
هم همین موضــع را دارد و معتقد اســت که باید از
این مســأله حمایت کنیم .دولت تاکنون چند مرتبه
شرایط را فراهم کرده است و بعد از این ،بیشتر شرایط
را فراهم میکند .دولت حتما ســعی میکند با تعامل

اقدام میکنیم تا حقوق زنان ایفا شود
محمود واعظی ،رئیس دفتر رئیسجمهوری گفت:
«به نوعــی ما باید اقــدام کنیم که حقــوق زنان ایفا
شــود .طرح این مطالبه موضوع جدیدی نیست و ما
چندماه قبل در دولت در این خصوص بحث کردیم و
تصمیمگیریهایی انجام دادهایم؛ ما در یک دوراهی
قــرار گرفتهایم؛ از یــک طرف اعتقــاد داریم که اگر
فضای ورزشگاهها مناسب حضور بانوان باشد ،از نظر
دولت حضور بانوان در ورزشــگاهها منعی ندارد اما با
فضای فعلی که در ورزشگاهها وجود دارد و فحاشیها
و درگیریهایــی که وجــود دارد؛ حضــور بانوان در
ورزشگاهها به مصلحت نیست».
واكنش آذریجهرمی
آذریجهرمــی در پاســخ بــه اعتــراض یکی از
فالوورهای اینســتاگرام خود به دليل سكوت در برابر
این حادثه نوشــت« :كار من و امثال من موضعگيری
و محكوميت نيست .در دولت اين اتفاق بسيار تلخ را
پيگيری میكنيم».
معصومه ابتکار ،معاونت امور زنان ریاستجمهوری
نیز درباره فوت سحر خدایاری در اطالعیهای نوشت
که «به دستیار ویژه حقوق شهروندی خود ،ماموریت
دادم تــا در محل بیمارســتان حاضــر و موضوع را
شخصا بررســی کند ».بهرام پارسایی ،نماینده شیراز
نیز در مجلــس در توییتی نوشــت« :وقتی آیندگان
قصه «ســحر»ها را بخوانند ،درباره مــا چه قضاوتی
خواهند کرد؟»

تریبون

حمایت دولت از حق ورود زنان به ورزشگاه

همه جریانها از گام سوم دولت در
کاهش تعهدات برجامی حمایت کنند

از محرم  ۹۸چه به یادتان ماند؟
ادامه از صفحه اول| رادیو محــرم ،جز پخش
نوحههای درخواســتی و چندین و چند ســینهزنی
کدام مراســم را زنده روی آنتن فرستاد ،تا آنهایی که
دستشان به هیأت نمیرســد ،بتوانند بهرهای ببرند؟
نکته تاسفآور همینجاســت که در مستندسازی
و آرشــیو ذهنی ما از محرمهای این ســالها ،رسانه
ملی کوچکترین نقشــی ندارد و به استفادهکنندهای
بدل شده که ســرعت انتقال اطالعاتش از سایتها و
کانالهایمذهبیهمکندتراست.
تکمله :این توقع بیجایی نیست از رسانه ملی که
با نقشه قبلی با یکی از بزرگترین شعائر مذهبی ایران
برخورد کند؟ اینکه ایده چهارپایهخوانی توسط یکی
از مشهورترین مداحان احیا شــد ،چرا در رسانه ملی
واکنش و جایگاهی نداشت؟ امسال که مدیران جوان
رسانهملیپاگیرشدهبودند،توقعرفتاریهوشمندانهتر،
سریعتر و بهروزتر داشتیم ،ولی باز هم با تصویری مواجه
شدیم که سوال بسیاری داشــت .حاال که دهه محرم
تمامشد،وقتاندیشیدنبهضعفهاست.

بايد انتخاب كرد
ادامه از صفحه اول| مشكل اينجاست كه اگر اين
مسأله سياست رسمي ايران است ،بايد اعالم كرد و اگر
نيست ،بايد به عهده ورزشكار گذاشته شود .در حالي
كه اين سياست اعالم نشــده ،ولي رسمي است .چرا
اعالم نميشــود؟ براي اينكه فدراسيونهاي جهاني
نميپذيرندوايرانرالغوعضويتميكنندواينچيزي
نيست كه ايران به آن عالقهاي داشته باشد .حاال فرض
كنيد كه به جز تيمهاي انفرادي مثل ُكشتي و جودو؛
تيمهاي فوتبال ،واليبال و بسكتبال دو كشور در سطح
جهان و براساس جدول روبهروي يكديگر قرار گيرند،
آنگاه چه كار خواهيم كرد؟ ايران بايد دست به انتخاب
بزند .هركــدام از دو راه ممكن بهتر از وضعيت كنوني
است.

