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••همشهری-کالنتری رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست به ایــن روزنــامــه گفت :به دلیل
شرایط اقتصادی ،مردم برای تامین گوشت،
حیوان شکار میکنند.هم اکنون سه میلیون
اسلحه در دست مردم است و اگر سه هزار نفر
از ایــن افــراد ،متخلف باشند و در ســال  ۱۰یا
 ۱۵بار به شکار بروند ،حدود  ۴۰هزار راس از
حیا توحش شکار میشود.درخصوص توقف
تولید ســاح شکاری با وزارت دفــاع مذاکره
کردیم اما وا ...زورمان نمیرسد.
••ایران -علی ربیعی در یادداشتی در این روزنامه
نوشت :طرح شکایت از آقای آذری جهرمی ،فقط
یک اتفاق ساده اداری یـا قضــایی نیست .این
شکایاتواحضاربهشیوههایســـیاســــتگذاری
در فرهنــگ و جـــامعه ،نوع نگاه به شیوههایی
برای اعمال نزاهت فرهنگی و چگونگی حفاظت
از دینداری ،تفاوت رویکردها در سیاست گذاری
و حکمرانی فرهنگی – اجتماعی برمیگردد.
دیدگاهها ،نظرات و تصمیمات محمدجواد آذری
جهرمی وزیــر ارتباطات یک دیدگاه و تصمیم
شخصی نبوده بلکه آن چه وی اعالم و اجرا کرده
دیدگاه دولت در این زمینه است.
••صبح نو – بهروز افخمی کارگردان سینما که
به تازگی مجری مناظره جنجالی بین زیباکالم
و خسرومعتضد بــود با کنایه به صحبت های
زیبا کالم گفت« :سلطنت طلب ها ول معطل
اند .مدیریت تلویزیون باید تکانی بخورد .برنامه
های گفت وگو محور می توانند جذابیت و اهمیت
زیادی داشته باشند».

انعکاس
••جهان نیوز مدعی شد  :اظهارات شفاف اخیر
واعظی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور و از
نزدیکان وی در حزب اعتدال و توسعه در توبیخ
فاصله گذاری اصالح طلبان از دولت تدبیر و امید
می تواند حاوی پیام جدی انتخاباتی نیز باشد .به
اعتقادبرخیفعاالنسیاسیفاصلهگذاریاصالح
طلبان از دولــت ،می تواند سبب حضور مستقل
حسن روحانی و دوستانش در انتخابات 1400
شودوآنهاگزینهمستقلیبرایریاستجمهوری
معرفی کنند .از مجموعه مواضع و فعالیت های
نزدیکان روحانی می توان برداشت کرد که گزینه
مستقل و حتی ائتالفی آن ها با اصالح طلبان هم
اکنونعلیالریجانیخواهدبود.بهاعتقادناظران
سیاسی روی کارآمدن جوبایدن سبب فعالیت
بیشتر و مستقل تر حزب نزدیک به حسن روحانی
درانتخابات 1400خواهدشد.
••جـــمـــاران نــوشــت:حــجــت االســـــام محمد
صدوقیخواهرزادهسیدمحمدخاتمیدرصفحه
اینستاگرام خود ،نوشت «:دیروز محمد خاتمی
به من گفت کــه "کــانــدیــدای ریاست جمهوری
نمیشوم؛ چرا که سرمایهام اعتماد مردم است و
وقتی چنین چیزی ممکن نیست ،نباید با امید و
اعتماد مردم بازی کــرد".او مثل همیشه دوست
داردفضاییبهوجودبیایدکهمردمبتوانندانتخاب
واقعی و پر شور که نمایندگان همه تفکرات در آن
باشندوجمهوریتجلوهپررنگداشتهباشد،برگزار
شود.امکان حضور حداکثری مردم که همیشه
خواسترهبریبودهاستدرانتخابات ۱۴۰۰می
تواندمیدانراازتندروهابازستاند».
••انتخاب مدعی شــد:مــعــاون سیاسی سپاه
گفت:ممکن است برای تأثیرگذاری بر انتخابات
ایــران ،گشایشهای کوتاهمدت از سوی بایدن
حاصل شود.نگاه مذاکره با ترامپ در الیههایی از
دولتوجودداشت.
••صراطنیوزمدعیشد:کیانعبداللهی،سردبیر
خبرگزاری تسنیم از اخــراج مجری برنامه زاویه
خبر داد.وی در این باره نوشت -۱ «:ظاهر ًا حبیب
رحیمپور ازغــدی سردبیر ومجری-کارشناس
برنامهزاویه اخراج شده است؛ امیدوارم این خبر
واقعی نباشد اما برخی منابع میگویند این حکم
قطعیشدهاست!اینتصمیمعجیبفراترازقربانی
کردنیکفرداستوتبعاتمهمبرایامرگفتوگو
و اعتبارصداوسیما دارد -۲.آقایان علیعسگری
و معینیپور (رئیس شبکه !)۴آقــای ازغــدی در
واکنش به اظهارات مهمان چه باید می کرد که
نکرد؟این تنبیه دو معنادارد-۱:گفت وگو برای
صداو سیما شوخی است ،تا مسئله ای پیش بیاید
سردبیر و مجری هوامی شوند! -۲مجریها البد
غیرازمحکومکردناظهاراتموهن،بایدفنونرزمی
همبدانندوهمانجامهمانراناکاوتکنند!».

تناقضگویی
درجنجال«خطویژه»

فیلمیمنتسببه برخوردفیزیکینمایندهمجلسباسربازراهورمنتشرشد
با این حال عنابستانی که پیش از این گفته بود از ماشین پیاده
نشده است،می گوید:سیلی نزدم ،هل دادم
توکلی -جنجال سیلی در «خــط وی ــژه»
همچنان ادامه دارد ،علی اصغر عنابستانی
نماینده مجلس که پس از انتشار فیلم اولیه ،
درمصاحبهباصداوسیمااصلحادثهرامنکر
شده و گفته بود که «ما اصال از خودرو پیاده
نشده بودیم » در بیانیه ای این تکذیبیه خود را
گویادوبارهتکذیبکردهاست.همزمانفیلمی
جدید از دوربین دروازه دولت منتشر شد تا
مخاطبان خود قضاوت کنند که آیا به عقب
پرتاب شدنعابد اکبری یعنی همان سرباز
راهور میتواند به خاطر دست گذاشتن روی
شانه باشد؟ یا بر اثر یک سیلی محکم؟با این
حال عنابستانی ساعاتی قبل از انتشار فیلم
برخورد فیزیکی در بیانیه ای در شرح ماجرا
این گونه می گوید « :راننده ما با اشاره به بنده
تاکیدمیکندکهایشاننمایندهمجلساست
ولی سرباز دوم یکی دو بار میگوید هر خری
هستبرایخودشهست،منراهنمیدهم».
او در ادامه بیانیه خود تصریح می کند که نه
تنها از خودرو پیاده شده بلکه اذعان می کند
که برخورد فیزیکی نیز با مامور پلیس داشته
است«:منکهازتوهینبیدلیلسربازناراحت
شدهام پیاده میشوم و به او میگویم که شما
حقنداریتوهینکنی.راهنمیدهیاشکال
ندارد اما حق نداری به هیچ شهروندی ولو
نماینده مردم توهین کنی و او دوباره باتومش
را به شکم من میکوبد و میگوید گفتم هر
خری هستی برای خودت هستی .دستم را
رویشانهاشمیگذارموهلشمیدهم،یکی
دو قدم به عقب میرود و دوباره باتومش را به
سمتمنپرتمیکند».امانکتهقابلتاملدر
بیانیهایننمایندهمجلسآنجابودکه خطاب
به دیگر نمایندگان مجلس گفت که اگر از
حیثیت من دفاع نشود ،این هجمه رسانه ای
دامن گیر دیگر نمایندگان نیز خواهد شد و
آنهانیزبهتراستبرایمصونیتخودهمکه
شده از حیثیت او دفاع کنند «:اگر از حیثیت
اینهمکارکوچکتانکههمچونشماشأنیتی
در این کشور جز خادمی و نمایندگی از مردم
ندارد دفاع نشود تردید نکنید که این آخرین
مورد نیست و بعد از این نمایندگی مردم جز
اسبابتمسخروهتکحرمتتوسطسایرین
چه اصحاب قدرت و ثروت و  ...نخواهد بود و
قاعدتاتکلیفرفتارایناصحاببامردمعادی
که نیز کامال واضح خواهد بود ».همزمان با
این ادعاهای عنابستانی روز گذشته فیلمی
ازدوربینهایکنترلترافیکخیاباندروازه
دولــت در زمــان وقــوع حادثه در شبکه های
مجازی انتشار پیدا کرد ،تصاویری که حاکی
از خروج فردی از ماشین است و در تصویری
که از دور گرفته شده پس از لحظه ای دست
اینفردباالمیرودوسربازراهوربهعقبپرت
میشود.
▪توئیتجنجالیعنابستانی

در ایــن بین امــا شــایــد آن قــدر کــه توئیت
عنابستانی در خصوص توجیه رفتارش با
پلیس راهــور با جنجال همراه شد ،بیانیه
او همراه نشد ،عنابستانی در توئیتی با
هشتگ شهید بهشتی نوشت «:بهش می
گفتند؛دیکتاتور،مرفه ،پولدار ،دوستانش
گفته بــودن چــرا جــواب نمی دی؟ تــا کی
سکوت؟ می گفت:مگه نشنیدید که قرآن

می گه «ان ا ...یدافع عن الذین آمنوا» یعنی
یه وظیفه برای منه که ایمان آوردنه،یکی هم
برای خدا که دفاع کردنه .دعا کن وظیفه
خــودمــو خــوب انــجــام بــــدم،اون ک ــارش رو
خــوب بلده!» توئیتی که با واکنش منفی
بسیاری از کــاربــران توئیتری همراه شد؛
کاربری در پاسخ به این اظهارات عنابستانی
خاطره ای از شهید بهشتی نقل کرد :کاش
شهید بهشتی را وارد ماجرا نمیکردید.
جــوادمــنــصــوری اولــیــن فــرمــانــده ســپــاه (
درخاطرات خود می گوید) :یکی از دوستان
تعریف میکرد حدود سال  ۵۶سر چهارراه
رسیده بودیم و چراغ قرمز شد و من خواستم
رد شوم که شهید بهشتی جلوی من را گرفت
و گفت «چراغ قرمز یعنی شما باید بایستید،
این قانون که مال شاه نیست برای جامعه
اســت ».یا کاربر دیگری در فضای مجازی
نوشت که چرا برای توجیه رفتار خود پای خدا
و پیغمبر را وسط می کشید «:این نماینده
مجلس توضیح نداد که رفتارش  ،چه ربطی
به آیه قــرآن و سخن شهید بهشتی دارد؟!
آیــا ایــن کــار ،بخشی از ایمانی اســت که در
این آیه بدان اشاره شده؟ و آیا خداوند باید
از ایــن کــار دفــاع کند؟ پــای خــدا و پیغمبر
را وســط نکشید آقــای نماینده ».یا کاربر
دیگری نوشت «:آقای عنابستانی به جای
این توجیهات بهتر بود از همان ابتدا راستش
را می گفتید و از مردم عذرخواهی می کردید
که فرمود نجات در راستگویی است».اما
در حاشیه این جنجال های به وجود آمده
اعتماد آنالین گفت وگویی انجام داده با پدر
سرباز راهور عابد اکبری ،پدر او در قسمتی
از این مصاحبه از نگرانی های مــادر عابد
می گوید «:اتفاق ناراحتکنند های است.
به ویژه خیلی نگران مادرش بودم .او وقتی
از ماجرا مطلع شد خیلی ناراحت شد و مدام
به ایــن فکر میکرد که یک نفر به پسرش
سیلی زده اســت .به همین دلیل ،دیــروز
مرخصی گرفتم و به تهران آمدم تا ماجرا را
از هما نجا پیگیری کنم ،پسرم را ببینم و
خیال مادرش را بابت سالمتی عابد راحت
کنم ».خود این سرباز نیز در مصاحبه ای
دربــاره این حادثه گفت «:من میدانستم
که قانون چیست و آن جا بودم تا وظیفهام
را انجام دهــم .بــرای اجــرای قانون هم از
هیچ کسی نمیترسیدم ...نیروی انتظامی
لحظه به لحظه همراه کارهای من است.
شاید بعد از دادگاه از مجلس هم با من تماس
بگیرند .این چند روز ،صبح و بعدازظهر،
درگیر کارهای این پرونده هستم و به همین
دلیل نتوانستهام سر شیفت حاضر بشوم ،اما
به محض تمام شدن این ماجراها مجدد سر
خدمت حاضر میشوم ».این سرباز راهور با
اشاره به متوقف کردن خودروی عنابستانی
اظهار کرد «:من میدانم که همه چیز سلسله
مراتب دارد .رئیس من هم یک رئیس دارد و
همه چیز در قانون روشن است .همین قانون
گفته هر خودرویی بخواهد از خط ویژه تردد
کند باید مجوز داشته باشد .من هم ترسی از
انجام کاری که رئیس باالدستی و مهمتر از
آن قانون به من سپرده ندارم .همه آن ها هم
گفتهاند در این ماجرا از من حمایت میکنند
که تا به این جا هم حمایتشان را دیدهام» .

مجاور-بحثکاندیداتوریظریفچندسالی
گاهوبیگاهبهعنوانگمانهمطرحمیشدوهر
بار در هر مصاحبه ای وزیر خارجه کشورمان
احتمال کاندیداتوری خود را رد می کرد و
حتی در تیرماه سال گذشته گفت که « نگران
 ۱۴۰۰نباشیدمنامضایمحضریمیدهم
که کاندیدای ریاست جمهوری نخواهم شد»
حاال اما در ماه های پایانی دولت دوازدهــم
دیــگــر مثل گذشته بــه صــراحــت احتمال
کاندیداتوری خود را نفی نمی کند .او در
گفت وگوی اخیر خود با روزنامه اطالعات در
این خصوص می گوید «:من دنبال عافیت
طلبینیستمکهمانعازآنشودکهمسئولیتی
را قبول کنم ،کما ایــن که دوســت نداشتم
وزارت خارجه را قبول کنم اما تالش کردم
عافیت طلب نباشم .من بــاور دارم ریاست
جمهوری ضرورتهای دیگری دارد و امروز
بزرگ ترین نیاز برای ایران اجماع ملی است.
ما نیاز به اجماع ملی داریم  .من کام ً
ال آن را
احساس میکنم  .این که بارها اعالم کردم
حاضرنیستموآمادگیندارمحضوریابمبهاین
دلیل است که اجازه دهند کار خودم را انجام
دهم».ظریفدرادامهسخنانخودبااشارهبه
اینکهآمریکادرحالسپریکردنشرایطویژه
ایاستودراینبارهنبایدسیاستخوددر
قبال آمریکا را فدای دعواهای جناحی و
سیاسیکنیم،اظهارمیکند«:احساس
میکنم انتخابات سال  ۱۴۰۰برای
برخی دوستان آن قدر مهم
است و انتخابات آمریکا
آن قدر معادالتشان را
برای سال  ۱۴۰۰به
هم ریخته است که
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میخواهندمانعشوند.واقعادلمنمیخواهد
کــه بــاعــث اخــتــاف در کــشــور شـــوم ،چون
احساسمیکنمبیشازهرزماندیگر،کشور
نیازمند اجماع است .ما اکنون داریم بودجه
کشور را سیاسی میکنیم و این برای کشور
سممهلکاست.همهنیروهایکشوربایدکنار
همبیایند.مناصالاینشرایطرامفیدبهحال
کشورنمیدانموبرایهمینهموارهگفتمکه
دنبال این کار نیستم و عالقهام تدریس است
و کاری که بلدم سیاست خارجی است .من
نه با مردم قهرم و نه از انتقاد و فشار میترسم.
من فشارها را ذخیره آخرتم میدانم .وقتی
توهین میکنند و حتی به پدرم و پدربزرگم
تهمتهایی زده میشود میگویم ان شاءا...
که از بار گناهانم کم میشود.آن چه که برای
من مشکل و نگران کننده است این است که
این موضوع ماه ها قبل از انتخابات ،مسئله
یک عده شود که فالنی میآید یا نمیآید .این
به نظرم برای روابــط خارجی بسیار بسیار
مخرب است و به همین دلیل است که بارها
گفتهام که در این میدان نیستم و همچنان
همین نظر را دارم».رئیس دستگاه دیپلماسی
کشورمان در بخش دیگری از این مصاحبه
در پاسخ به شایعات مطرح شده در خصوص
مذاکره با تیم بایدن نیز به صراحت
اعالم کرد «:صریح بگویم که از زمان
انتخاب بایدن تا این لحظه هیچ
مذاکرهای بین ایران و آمریکا نبوده
است و تا زمانی که آمریکا
شرایطبازگشتبه۵+۱
را پیدا نکند ،مذاکره
چندجانبهایهمدر
کار نخواهد بود» .
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ویژه های خراسان

هشداردربارهنفوذداللهابهمعامالت
آنالیندولتی

یک مقام مسئول اقتصادی با ارســال گزارشی به
تعدادی از مدیران دولتی ،با اشاره به بررسی های
صورتگرفتهدرخصوصمشکالتسامانهمعامالت
الکترونیکی دولــت ،متذکر شده این مشکالت و
ضعف ها موجب ورود واسطه ها و دالل ها به سامانه
مذکورشدهبهنحویکهبرخیازاشخاصواحدبدون
صالحیت و تخصص الزم ،در چندین رسته فروش
کاال در سامانه فعالیت می کنند و موجب اخالل در
معامالت،عاملیبرایافزایشبهایتمامشدهکاالو
خدماتودرنتیجهزیاندولتمیشوند.

مصائبمدیراندولتیبرایجلوگیری
ازحمالتمجازی
یک مسئول مهم اجرایی در نامه روزهای اخیر خود
خطاب به اعضای کابینه ،از آن ها خواسته است
با توجه به اهمیت ارتقای استانداردهای امنیتی
و حفاظتی در فضای مجازی ،ضمن ایجاد ساز و
کارهایالزمبرایمقابلهباحوادثوحمالتفضای
مجازی و تحلیل ،ارزیابی و مدیریت مخاطرات در
اینعرصه،برایتهیهدستورالعملهاوآگاهیهای
امنیتی-آموزشیبهمنظورارتقایآگاهیکارکنان
اداراتوسازمانهایزیرمجموعهاقدامکنند.

بدون تیتر
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح  ،با اشــاره به رزمایشهای  ۲۰روز اخیر
نیروهای مسلح ،گفت :دشمن چندین بار در
خالل برگزاری این رزمایشها از طرق مختلف
اعــام کرد که قصد هیچگونه تهاجمی نــدارد،
اقداماتش صرف ًا دفاعی است و نگران اقدامات
همپیمانانجمهوریاسالمیدرسالگردشهادت
سردار سلیمانی بوده است/.مهر

