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حضرت امام حسن مجتبی (ع) می فرمایند:
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صاحب امتیاز:
محمدسعیداحدیان
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برای دنیایت آن چنان عمل کن که گویی همیشه در این دنیا هستی و برای آخرتت

چنان کار کن که گویی فردا خواهی مرد .
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...
تازه ها

••دنیای اقتصاد-پس از یک سال آمار هواداران سه باشگاه
پرطرفدار در سامانه هواداری  3090حسین نصرمدیر این
پروژه ،اعالم کرد :درآمد ساالنه این سه باشگاه از محل این
سامانه در مجموع بیش از  30میلیارد تومان است که بر
اساس تعداد هوادار تقسیم میشود.
••همشهری -کمیسیون ملی جبران خسارت ،مرداد 94
شکل گرفت ؛ قانونی که تایید می کند اگر کسی بیگناه به
زندان افتاد و بی گناهی اش ثابت شد باید دولت خسارتش
را جبران کند .اما با وجود گذشت بیش از یک سال ،هنوز
این کمیسیون به دلیل امضا نشدن آیین نامه توسط رئیس
قوه قضاییه تشکیل نشده است.
••شرق  -محمدرضا عطریانفر درباره عدم حضور هاشمی
رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه تهران گفت :این
مسئله ناشی ازتشخیص خود آقای هاشمی است .ایشان
فعال مصلحت نمیداند بهعنوان خطیب جمعه حاضر شود.
دراین زمینه مقام معظم رهبری برای حضور آقای هاشمی
برای اقامه نماز جمعه ،منعی ایجاد نکردهاند.
•• ج���وان-در گ��زارش��ی که تیتر یک ای��ن روزن��ام��ه شده
آمده؛هزینههای درمان سرطان۱۲۰برابرشده و برخی
پزشکان پرهزینهترین مسیر را به بیمار نشان میدهند.
ک��ب��ری��ای �یزاده رئ��ی��س هیئت م��دی��ره تامین اجتماعی
گفت:برخی داروه��ای سرطان هزینهای۶۰۰میلیونی
وبرخی با۵میلیون تومان اثربخش هستند.
••اطالعات  -مرتضی شهبازی نیا رئیس دانشکده حقوق
دانشگاه تهران گفت :فروش مقاله و پایا ننامه خسارت
جبران ناپذیر به نظام علمی کشور است .وی افزود :این
یک معضل ملی است و همه باید برای برخورد با آن نقش
داشته باشند .
•• ابتکار-وکیلینمایندهتهراندرمجلسازبررسیپرونده
نشریه یالثارا ت درباره توهین به هنرمندان خبر داد .
••شرق -معصومه ابتکار با اشاره به ماجرای ممنوعیت
ب��رداش��ت چ��وب از جنگلهای هیرکانی گفت« :ب��رای
جلوگیری از تخریبهای بیش از پیش جنگلهای شمال
کشور ابتدا باید خود دولت را که در حال برداشت از این
سفره است ،از این کار منع کرد؛ چون این لقمه اول باید
برای دولت حرام شود و بعد برداشتهای دیگر از جنگلها
را ممنوع کرد».
••ک��ی��ه��ان –ای��ن روزن���ام���ه درواک���ن���ش ب���ه اظ���ه���ارات
رئ���ی���س ج���م���ه���وردرم���راس���م اف���ت���ت���اح ن��م��ای��ش��گ��اه
مطبوعات باعنوان«کارنامه  40ماهه دولت /انشا ،20
حساب!...؟»نوشت:اینمراسم،بیشازهرچیزبهمیتینگ
تبلیغاتی وانتخاباتی یک نامزد ریاست جمهوری شباهت
داشته نه به سخنان کسی که باید پاسخگو باشد! میتوان با
فهرست کردن عبارات این سخنرانی به این نتیجه رسید که
نمره انشای دولت 20است اما ...نمره حساب دولت فاصله
معناداری با نمرهاش پیدا میکند.
••جوان-عبدا ...گنجی به بخشی ازسخنان حسن روحانی
دربارهرانتاطالعاتیواکنشنشاندادونوشت:تعبیررانت
اطالعاتی در اط�لا عرس��ان��ی مفهوم عجیبی اس��ت که
میخواهند با آن رانتهای اقتصادی که یک شبه فرش را
به عرش میرساند مخفی کنند.

...

انعکاس
••تابناک مدعی شد  :شل و سفت کردن بازار با کم کردن
عرضه و افزایش تقاضا در بازار ،ترفندی قدیمی است که
خودروسازی ها همیشه به عنوان اب��زاری برای گل آلود
کردن فضا از آن استفاده می کنند تا بتوانند ماهی خود را
از آب بگیرند.اگر کسی بخواهد این خودروها را خریداری
کند ،دس��ت کم باید  2میلیون تومان اضافه بر قیمت
کارخانه بپردازد؛ برای نمونه ،خودروی دنا که قیمت آن
 42میلیون تومان است ،در بازار حدود  45میلیون تومان
است .خودروهای دیگری نظیر ال نود و تندر نیز وضعیت
مشابه این را دارند.
••سایت فردا مدعی شد :  باالخره صدا و سیما ،شنبه
شب برنامه دورهمی شبکه نسیم را با حضور معصومه ابتکار
پخش کرد تا مردم ایران بار دیگر بانوی سبزپوش دولت
را نظاره کنند ،بانویی که از همه چیز و همه کس گفت به
غیر از معضالت زیست محیطی کشور.به هر حال آنچه
در دورهمی با حضور ابتکار بر روی آنتن رفت ،نشان داد
دغدغه اصلی رئیس محیط زیست ،محیط زیست نیست.
نگرانی اصلی او چند ماه باقی مانده دولت و تبلیغ از دولت
تدبیر و امید برای بقا در دور دوم است.
••انتخاب نوشت  :حجت االسالم ناصر نقویان استاد حوزه
و دانشگاه طی گفتگویی با برنامه خط قرمز «آپارات» ،گفت:
چرارسانهایکهنامشملیاست،اماخودرئیسجمهورمی
گویدمیلی.چرارئیسجمهوربایدبگویدمیلی.اینازفحش
بدتراست.دورانمخفیکاری،نهانکاری،یواشیومصلحت
اندیشیومصلحتنیستمردمبداننددیگرتمامشدهاستو
امروزهمهچیزعلنیاست.امروزامیرکبیرهاییرانمیگذاریم
صدایشان در بیاید و بعد می گوییم کار کشور درست نمی
شود .خب بیاوریم اینها را .به خدا این کشور امیرکبیر دارد.
••الف نوشت :مردم میخواهند برای انتخابات بعدی
تصمیمبگیرند.آیانبایددولتدربابآنچهگفتهوآنچهوعده
داده ،حساب پس بدهد؟ مجلس هم که وظیفه نظارت بر
عملکرد دولت دارد ،در این باره حرفی برای گفتن ندارد
و دستش خالی اس��ت .هفت ماه از افشای حقو قهای
نجومی در افکار عمومی میگذرد ،هنوز یک رای انفصال
دائم از خدمات دولتی و بازگشت وجوه به خزانه و مجازات
نجومیبگیران صادر نشده است .هر چه بوده آنها داوطلبانه
مبلغی به خزانه ریخته و استعفا دادهاند.آیا رئیس جمهور
نمیخواهد از فرصتهای باقی مانده به جای حمله به
منتقدانش ،به مردم گزارش دهد؟
•• انتخاب نوشت  :منتجب نیا قائم مقام ح��زب اعتماد
ملی با اش��اره به صحبت های اخیر ح��داد ع��ادل مبنی بر
اهمیت انتخابات این دوره و نفی بی رقیب بود ن روحانی
و همچنین احتمال ب��روز حوادثی که او نسبت به صحت
این پیش بینی ها اطمینان دارد نیز گفت :اگر پشت پرده
ح��داد ع��ادل از برخی مسائل خبر دارد که ما خبر نداریم
بحث دیگری اس��ت .ام��ا آنچه تحلیل ها نشان می دهد
ای��ن اس��ت که روحانی در شرایط کنونی رقیب هم ارزی
ندارد و او در واقع بی رقیب است .حتی برخی حدس می
زنند رای ایشان به مراتب از سال  92بیشتر خواهد بود .

تخت روانچی :دفتر اتحادیه اروپا در تهران
ظرف چند ماه آینده آغاز به کار می کند
ادی���ب -م��ع��اون وزی���ر ام���ور خ��ارج��ه
کشورمان با ذکر جزئیات بازگشایی
دفتر اتحادیه اروپ��ا در تهران ،گفت:
مراحل داخلی بازگشایی دفتر اتحادیه
اروپ��ا در تهران در ح��ال انجام است.
مجید تخت روان��چ��ی در گفت و گو با
ایلنا با بیان این که اتحادیه اروپ��ا هم
اکنون دو دیپلمات در سفارت هلند در
ایران دارد ،افزود« :اتحادیه اروپا در  ۱۴۰کشور سفارت و دفتر نمایندگی دارد ،از
طرفی ما هم در بروکسل از طریق سفیرمان در بلژیک با پارلمان اروپا و شورای اروپا
و کمیسیونهای اتحادیه کار میکنیم .یعنی سفیر ما عالوه بر این که سفیر بلژیک
است ،سفیر این سازمانهای اتحادیه اروپا نیز است .کاری که نهایتا با بازکردن دفتر
اتحادیه اروپا در تهران خواهد شد نظیر فعالیت دو کشوری است که در پایتختهای
هم نمایندگی دارند».
او در پاسخ به این که زمان دقیق بازگشایی چه زمانی است؟ گفت« :نمیتوانم به طور
قطع بگویم بازگشایی چقدر زمان میبرد اما میتوانم بگویم ظرف چند ماه آینده این
کار صورت خواهد گرفت ».معاون وزیر خارجه کشورمان گفت :بعد از اظهار عالقه از
سویاروپاییهابرایبازکردندفتردرتهرانماهمگفتیماینبایدمراحلقانونیاش
را در داخل کشور طی کند .آنها گفتند تا آن زمان ما تعدادی از نمایندگانمان را به
دفتر هلند میفرستیم که در آن زمان رئیس دورهای اتحادیه اروپا بود .ما قبول کردیم
و این دو نفر آمدند .هم اکنون مراحل داخلی در حال طی شدن است  .او پیشتر
اختالف نظرها درباره تاسیس این دفتر را طبیعی دانسته بود.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
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حاشیه نویسی از غرفه روزنامه خراسان در نمایشگاه مطبوعات

وزیر اطالعات :هر روز خراسان می خوانم

تابش :صحیح نویسی از ویژگی های اخبار منتشر شده در روزنامه خراسان است
محمد اکبری -تقاطع راهروی اصلی بیست
و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری
ها با راهروی  18این روزها توقفگاهی شده
است ب��رای گرفتن عکس یادگاری و گفت
و گوی صمیمانه با مردم و مسئوالنی که از
مخاطبان روزن��ام��ه خ��راس��ان هستند .روز
گذشته و در سومین روز از این نمایشگاه که
در  شبستان مصالی بزرگ امام خمینی (ره)
تهران برگزار می ش��ود ،برخی مسئوالن و
چهره های سیاسی در کنار سایر خوانندگان
به غرفه روزنامه خراسان آمدند و نظرشان را
درباره این روزنامه گفتند .آن چه می خوانید
دیدگاه های این افراد است:
* حجت االس�لام سید محمود علوی وزیر
اطالعات در غرفه خراسان :هر روز خراسان
می خوانم یا حداقل در صورت کمبود فرصت
کلیه تیترهای روزنامه را با دقت م��رور می
کنم.
*ح��ج��ت االس�ل�ام مجید ان��ص��اری معاون
پارلمانی دولت در مجلس در غرفه خراسان
ضمن استقبال از گرفتن عکس یادگاری
در کنار روزنامه خراسان :روزنامه خراسان

خوان هستم.
*حجت االس�لام سید احمد هاشمی نژاد
مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
در غرفه خراسان :روزنامه خراسان کانونی
ترین رسانه شرق کشور و یکی از حرفه ای ترین
روزنامه های سراسری است که مورد اعتماد
مردم است.

*محمد رض��ا تابش سخنگوی فراکسیون
امید :صحیح نویسی از ویژگی های اخبار
منتشر شده در روزنامه خراسان است.
*محمد رض��ا منصوری رئیس کمیته هوا
فضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در
غرفه خراسان :روزنامه خراسان رسانه ای
کهنسال و صادق است.
*امیر حسین قاضی زاده هاشمی در غرفه
خراسان :هرگاه خراسان را می بینم صمیمی
و قدیمی بودن این روزنامه با مخاطبانش را به
یاد می آورم.
*مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس در
غرفه خ��راس��ان :روزن��ام��ه خ��راس��ان دوست
داشتنی است هرچند به دلیل شرایط و ضیق
وقتتقریباهیچیکازروزنامههارانمیخوانم
با این حال این روزنامه را دوست دارم.
*محمد علی ابطحی فعال سیاسی اصالح
طلب در غرفه خراسان :خراسان نوستالژی
کودکی ،نوجوانی ،ای��ام طلبگی و روزه��ای
زیبای من است،حیف اس��ت ای��ن روزنامه
قدیمی ،فراگیرتر از آن چه که اکنون است
نباشد.

تأسیس دفتر اتحادیه اروپا؛ از طرح بحث تا واکنش ها



...

ایران در این زمینه باید پیگیری شوند که ما به این موضوع
احترام میگذاریم و میخواهیم که همهچیز روان و به
درستی انجام شود .با این حال آبان ماه ج��اری ،وقتی
موگرینی یک بار دیگر وارد تهران شد ،محمدی تحلیلگر
سیاسیدراظهارنظریتندگفت«:ورودموگرینیبهتهران
اگر با هدف نهایی کردن تاسیس دفتر اتحادیه اروپا باشد
یعنی وزارت خارجه در کنار نظام ،حکومت خودمختار
تشکیل داده است».
هرچند سخنگوی وزارت خارجه پس از این سفر در گفت
و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا در جریان سفر
خانم موگرینی به تهران در ارتباط با تشکیل دفتر اتحادیه
اروپا در ایران بحث و گفت وگویی بین دو طرف انجام شد
؟ خاطرنشان کرد« :در این دیدارها مسائل کلی و کالن
روابط ایران و اتحادیه اروپا مورد بحث و گفت وگو قرار
گرفت و در مورد جزییات و مسائلی مانند تاسیس دفتر



خبر

...

صحبت خاصی انجام نشد 10  ».روز پیش هم جواد
الریجانیدبیرستاد حقوق بشر قوه قضائیه در اظهارنظری
دیگر گفت« :این دفتر اگر برای پیگیری موضوعات تجاری
باشد مشکلی نیست ولی آنها عنوان کردند که بهدنبال
تأسیس این دفتر میخواهند با مدافعان حقوق بشر و
NGOهای داخل کشورمان ارتباط نزدیک بگیرند تا از
روند اجرای حقوق بشر در کشورمان اطمینان حاصل
کنند لذا باید بدانند که دستگاه قضا قطع ًا اجازه نمیدهد
تا چنین النه فسادی در ای��ران تأسیس ش��ود ».اتحادیه
اروپ��ا چند هفته قبل طی بیانیه ای تأکید کرد که مایل
است در ایران دفتر داشته باشد تا «مناسبات فرهنگی،
آموزشی ،تجاری و زیستمحیطی با ایران تعمیق یابد و
ایران و اتحادیه اروپا بتوانند در زمینه مسائل حقوق بشری
همکاری بهتری باهم داشته باشند ».در آن بیانیه تأکید
شد که «اروپا به دنبال دخالت در امور داخلی ایران نیست

...



هسته ای

بسیج دانشجویی

بلکه معتقد است که این گفتوگوها میتواند مبتنی
بر اعتماد و احترام متقابل و بر اساس استانداردهای
بینالمللی صورت گیرد ».با این حال در همان بیانیه از
«نبود آزادی بیان»« ،نظارت بر اینترنت»« ،بازداشت چند
متهمدوتابعیتی»و«اعداممجرمانموادمخدر»انتقادشده
بود .پایگاه انتخاب پیش تر در تحلیلی نوشته بود« :افتتاح
این نمایندگی باعث می شود ایران با استانداردهای روز
دنیا و اتحادیه اروپا بیش از پیش آشنا شود .این موضوع
همکاری اقتصادی ایرانی ها و اروپایی ها را افزایش خواهد
داد ».باید دید با توجه به سندی که اخیرا این اتحادیه
درباره عادی سازی روابط با ایران تصویب کرده است ،آیا
این اتحادیه فارغ از سیاسی کاری ها ،قادر است در حوزه
های اقتصادی و تجاری از ظرفیت های ایران استفاده کند
یا بازهم تحت تاثیر بازیگران غربی اروپا ،در رابطه با ایران
حواشی جای متن را خواهد گرفت؟



...
مجلس

مهدی هاشمی دوباره راهی
بیمارستان شد

صالحیبرایمذاکراتدربارههمکاریهای
هستهایعازم«لهستان»شد

درخواست بسیج دانشجویی از ظریف
دربارهکیفرخواستعهدشکنیآمریکا

درخواست ۱۷نماینده از دادستان کل
کش��ور درباره پرونده نرگس محمدی

باشگاه خبرنگاران  -وکیل م��داف��ع مهدی
هاشمی فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت
نظام گفت :چند روز گذشته موکلم به دلیل
بیماری قلبی خود از زندان به بیمارستان اعزام
شد.سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل
مدافع مهدی هاشمی  ،با اشاره به آخرین وضعیت
جسمی موکلش افزود :مهدی هاشمی بعد از طی
مراحل درمانی به زن��دان بازگشت .وی درباره
پرونده موکل دیگرش عیسی سحرخیز نیز گفت:
پرونده موکلم به شعبه یک دادگ��اه کیفری یک
استان تهران ارجاع شده اما هنوز برای آن تعیین
وقت نشده است.

مهر-صالحیرئیسسازمانانرژیاتمیدرراستای
رایزنی درب��اره گسترش همکاریهای صلحآمیز
هستهای به ورشو پایتخت لهستان رفت.بر اساس
این گزارش ،کمالوندی ،معاون بینالملل سازمان
ان��رژی اتمی نیز ب��رای دیداربا مقامات هستهای
جمهوری چک و امضای تفاهمنامه همکاری
صلحآمیز هستهای در چارچوب برجام به پراگ
پایتخت جمهوری چک می رود.در پی دیدارهای
متقابلمسئوالنانرژیاتمیایرانوجمهوریچک
درماههایگذشتهودرچارچوببرجامومذاکرات
انجام شده پیشنهادهای همکاری از طرف چک به
ایرانارائهشدکهدرمرحلهنهاییشدناست.

فارس -بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران،
شریف و شهیدبهشتی در بیانیه ای از محمد جواد
ظریف وزی��ر خارجه کشورمان ،تنظیم و انتشار
متن کیفرخواست عهدشکنی و تخلفات آمریکا
را ب��رای آگاهی دقیقتر ملت ای��ران و سایر ملل
آزادیخ��واه جهان از ذات پلید آمریکا خواستار
شدند .بر اساس این گزارش مقام معظم رهبری
در دیدار روز 12آبانماه خطاب به وزیرامورخارجه
کشورمان اع�لام کردند جناب عالی در جلسه
کمیسیون مشترک برجام کیفرخواست مفصلی
از عهدشکنی و تخلفات آمریکا در موضوع برجام
را قرائت کردهاید.

ایسنا  17 -نماینده مجلس درنامهای به حجت
االس�لام منتظری دادستان کل کشور با تأکید
براستقالل ق��وه قضاییه وپذیرش حکم نهایی
دستگاه قضایی درع��ی��ن ح��ال خواستار ارائ��ه
توضیحاتی درباره پرونده نرگس محمدی شدند.
دربخشی از این نامه آمده است :ما نمایندگان
خ��واه��ان ب��ررس��ی مجدد پ��رون��ده خانم نرگس
محمدی هستیم بدون آن که همه اقدامات ایشان
را درست بدانیم ولی این قدر میدانیم که این
گونه اقدامات فردی هیچ آسیبی به نظامجمهوری
اسالمی که ریشه در ایمان اسالمی مردم ما دارد
وارد نمیکند.

تحلیل مشاور رهبر معظم انقالب از روند اجرای برجام

والیتی :ترامپ چهره بدون روتوش و کلینتون چهره
بزک کرده آمریکاست
علی اکبر والیتی ،مشاور رهبر معظم انقالب
در ام��ور بین الملل و عضو هیئت نظارت بر
برجام در خصوص برجام گفت :ما باید حتم ًا
مذاکره میکردیم و این تصمیم نظام بود نه
ف��رد ...اما اگر همه محورهای مدنظر رهبر
معظم انقالب در مذاکرات رعایت میشد
قضایا جور دیگری میشد  .
▪ ▪اگر اص ً
ال مذاکره نمیشد گزینه دیگر
جنگ بود

به گزارش فارس ،وی اضافه کرد :اگر مذاکره
را درس��ت انجام م�یدادی��م و درس��ت انجام
بدهیمایناتحادیکهدردنیاعلیهمابهواسطه
برخی غفلتها در گذشته و فریبکاریهای
آمریکاییها ص��ورت گرفت از بین رفته و
میرود.والیتیگفت:امامذاکرهبایدهمانطور
که رهبری ترسیم کردند انجام میشد البته

اگر اص ً
ال مذاکره نمیشد گزینه دیگر جنگ
بود .وی در پاسخ به این سؤال که آیا مذاکرات
درست انجام نشده است ،خاطرنشان کرد:
اگرهمهمحورهایمدنظررهبرمعظمانقالب
در مذاکرات رعایت میشد قضایا جور دیگری
میشد .رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک
مجمعتشخیصمصلحتنظامگفت:امروزما
با چین ،فرانسه و دیگر اعضای 5+1معامالت
داری��م اما آمریکاییها آنچه به آنها مربوط
میشود را انجام نداده اند.
▪ ▪مطر حکنندگان «ب��رج��ام  »2تجاهل
میکنند

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع
تشخیص مصلحت نظام در پاسخ ب��ه این
سؤال که برخی میگویند حضور در عراق و
سوریه به نفع ایران نیست ،گفت :پیشگیری

 /٩٥٠٣٣٩٤٨د

 /٩٥٢١٧٠٧٩آ

همواره بهتر از درم��ان اس��ت؛ ما پیشگیری
میکنیم تا اتفاقی مشابه جنگ  8ساله برای
ما نیفتد .وی درب��اره برخی از اظهارنظرها
مبنی بر برجام  2ب��رای حل مشکل سوریه
خاطرنشانکرد:مطرحکنندگاناینموضوع
یا آمریکا را نشناختهاند یا تجاهل میکنند
چرا که آمریکاییها اگر بتوانند ما را فریب
بدهند لحظهای دریغ نمیکنند همانطور
که در برجام  1نیز لحظهای از فریبکاری
دست برنداشتند .والیتی در توضیح گفت:
آمریکاییها مذاکره کنیم برای چه؟ دولت
مشروعی برای  7سال روی کار آمده است؛
آمریکاییها با چه مستمسکی میگویند
بشار اس��د رئیس جمهور نباشد و آنچه ما
میگوییم باشد؟ وی همچنین با بیان اینکه،
منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا چهار راه
حوادث سیاسی عالم است خاطرنشان کرد:

...

بدون موضوع

فراخبر

اش��اره تخت روانچی به اختالف نظرها واکنش هایی
است که از اسفند ماه  92تاکنون ادامه داشته است .سال
 92همزمان با سفر کاترین اشتون به ایران و دیدارش با
برخی متهمان امنیتی ،موضوع تأسیس دفتر اتحادیه
اروپ��ا هم مطرح ش��د .همان زم��ان هفته نامه مثلث در
گزارشی نوشت« :مقامات غربی پروژه ای برای انسجام
بخشیدن ،توانمند سازی ،مصونیت بخشی و تامین مالی
اپوزیسیون در داخل کشورمان طراحی کرده اند و بنا دارند
با شارژمالی مخالفان مدل هایی مانند اوکراین را بار دیگر
تجربه کنند .حق شکایت به بخش حقوق بشری این دفتر
در تهران از دیگر مسائل مورد پیگیری غربی هاست».
تأسیس دفتر اتحادیه اروپا تا مدت ها در فضای غیرخبری
دنبال (و شاید به تبع اصل مذاکرات هسته ای فراموش)
شد تا آن که فدریکا موگرینی فروردین ماه امسال در پاسخ
به سوال تسنیم ،گفت :برخی مسائل اداری داخلی در
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خبرنگاران را هم به دفاع از حرم ببرید
«به شهدای دفاع از حریم اهل بیت علیهم السالم به طور
ویژه افتخار می کنیم».این یک سخن ناب است بر گرفته
از یک نگاه ناب و یک جهان بینی ناب .سخن رهبر انقالب
است که جغرافیای مقاومت و حرم و حرمت و شهادت را
روشن می کند و پس از این بر در و دیوار این سخن را فراوان
خواهیم دید و در بروشورها و سربرگ نامه ها هم اما حرفی
که در این میان باید به تصریح و حتی فریاد گفت این است
که نباید این جمله راهبردی را فقط در اندازه نقش کاغذ و
بیلبورد و دیوار دانست که باید به اتاق های سیاست و فکر
هم راه پیدا کند .مهمتر از آن باید در عرصه عمل هم ویژه
نگاه شود تا به سرنوشت دفاع مقدس دچار نشود چه ما در
حماسه بزرگ دفاع که به فرموده امام بزرگوار یک لحظه
هم از عملکردمان در جنگ نادم و پشیمان نیستیم .اما
یک حسرت بزرگ با ماست و حتی روز به روز بزرگ تر می
شود که چرا آن چنان که بایددر ثبت و ضبط داده های
دفاع توانمند عمل نکردیم تا امروز با داده پروری ،افق ها
را روشن تر پیش پای حق طلبان بگشاییم .این حسرت
همچنان قد می کشد که چرا در عاشورای دفاع مقدس،
به اندازه ای که باید کار رسانه ای و هنری نکردیم .چرا
نتوانستیم در اندازه فردوسی بزرگ شاهنامه ای رسانه
ای تحریر کنیم که درحد آزادگی مردم ایران باشد؟ چرا
کوتاهی کردیم؟ حاال دیروز گذشت و عبادت های قضا
شده رسانه ای فراوانی بر ذمه ماست اما باز سخن این است
که چرا امروز ،حساسیت الزم را نداریم برای کار مردانی که
رهبر به شهدایش به طور ویژه افتخار می کند؟ چرا ما هایی
که می دانیم در اتاق های جنگ قدرت های جهانی ،در
کنار ژنرال های  4ستاره نظامی " ،ژنرال های رسانه ای"
هم حضور موثر دارند و بسیاری از گره هایی که به دندان
هم حتی باز نمی شود را به سرانگشت رسانه می گشایند،
چنین در هماوردی ،کم می گذاریم؟ آیا حماسه های
مستشاری ما در دفاع از حرمین شریفین نیازمند مشاوران
و اشارت های رسانه ای نیست؟ گیریم حتی امروز ،فصل
گفتن و وقت نوشتن نباشد اما فردا چه؟ آیا باید بگذاریم
تاریخ ام��روز مان را هم دیگران بنویسند؟ آیا باید اجازه
دهیم افکار عمومی جهان ،همچنان غرق در رسانه های
استکباری باشد؟ وقتی خود چنین ،کم می گذاریم چطور
توقع داریم دنیا برای مقاومت و مظلومیت مردم سوریه و
فلسطین و لبنان و عراق و یمن و...زیاد مایه بگذارد؟ نه،
نمی شود .حتی نمی شود در جهانی که افکار را رسانه ها
می سازند از جهانیان توقع همراهی داشت اگر همراهی و
همدلی می خواهیم باید با بسیج ویژه قدرت رسانه ای مان
درکنار حماسه سازان و شهداو مدافعان حرم ،حق مطلب
را ادا کنیم .باید چشم جهان را به واقعیت های منطقه باز
کنیم .اهل خبر و رسانه هم این آمادگی را دارند که با چشم
شسته و حتی دست از جان شسته پای کار بیایند .این را
چند روز پیش یک عزیز پیش کسوت خبری می گفت که
حاضر است بی چشمداشت مزد ،پا به پای مدافعان حرم،
هرجا که صالح باشد قلم بزند و خبر بنگارد .چون او هم در
جمع رسانه ای ها کم نیستند ،فقط مسئوالن امر باید کاری
کنند که حسرت کارهای نکرده در دفاع مقدس بر دل قلم
ها و دوربین ها نماند.

...
اخبار

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات:

«جهان نیوز»در 2مورد از اتهامات تبرئه و در
یک مورد مجرم شناخته شد
علی اکبر کسائیان ،سخنگوی هیئت منصفه دادگ��اه
مطبوعات درباره دادگاه روز گذشته مطبوعات اظهار کرد:
به پرونده سایت جهان نیوز در شعبه  6دادگاه کیفری یک
استان به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد .به گزارش
میزان ،وی ادامه داد :این سایت در بابت شکایت نماینده
مدعی العموم به اتهام پخش شایعات و انتشار خالف واقع به
اتفاق آرا مجرم شناخته نشد .کسائیان گفت :سایت مذکور
در موضوع شکایت نماینده حقوقی وزارت امورخارجه در
بابت انتشار نامه و گفتار خانم موگرینی به اتفاق آرا مجرم
شناخته نشد.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در پایان افزود:
سایت جهان نیوز درباره انتشار مطالب و اخباری درباره
سرکرده طالبان با اکثریت آرا مجرم شناخته شد ،ضمنا
هیئت منصفه مطبوعات استان تهران به اتفاق آرا متهم را
مستحق تخفیف دانست.

بررسی پرونده چند نفر از نمایندگان سابق
مجلس درپی شکایت فریدون
یکی از ارک��ان سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ای��ران حفظ خط مقاومت در برابر
رژیم صهیونیستی است البته خط مقاومت
در برابر آمریکا نیز ادامه خواهد یافت .مشاور
رهبر معظم انقالب در امور بین الملل با بیان
اینکه افول آمریکا شروع شده بیان داشت:
آمریکا تنها ابر قدرت دنیا نخواهد ماند و دنیا
نشان داده که جمهوری اسالمی ای��ران و
متحدانش ،روسیه  ،چین و اروپای متحد کم
کم از آمریکا فاصله خواهند گرفت و شاهد این

ادعا شکستهای پی در پی آمریکا در منطقه
اس��ت .رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان در
مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز
اظهار داش��ت :ترامپ چهره ب��دون روتوش
آمریکا و کلینتون هم چهره بزک کرده این
کشور است و هر دو سیاستی را دنبال می
کنند که سلف آنها دنبال می کردند ولی این
رقابت شکل جدیدی است که در آن از هیچ
آبروریزی پرهیز نمی کنند.

حرف هایتان را با ما به گوش مسئوالن برسانید
ستون «حرف مردم» روزنامه
خراسان انعكاس دهنده صادق
دیدگاه ها ،نظرات ،انتقادات
و مشكالت شما است.

2000999
ستون حرف مردم سالم
لطفا به مسئوالن بگویید که...

ایسنا -یک عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از
بررسیپروندهچندنفرازنمایندگانکهشاکیآنهاحسین
فریدون بود در جلسه اخیر این هیئت خبر داد .جمالی
افزود :قرار شد مدارک و مستندات در جلسات بعدی هیئت
ارائه و بررسیهای الزم انجام شود.وی گفت :البته یک
مورد هم مربوط به آقای رحیمی بود که با توجه به این که
جزو مصادیق دروغ و افترا نبود و مسائل مربوط به ایشان
هم در جای دیگری مطرح و حکم داده شده بود این پرونده
مختومه اعالم شد.

گمانه زنی رأی الیوم درباره احتمال سفر
مسئوالن مصری به ایران
فارس -پایگاه رأی الیوم گزارش داده که سفر وزیر نفت
مصر به عراق عالوه بر توافقهای نفتی اه��داف دیگری
نیز داشته است.بر این اس��اس با توجه به رواب��ط استوار
ایران و بغداد در شرایط فعلی هدف دوم از این سفر ایجاد
کانالهای ارتباطی با ایران از طریق عراق است  .این سفر
باهدفمقدمهچینیسفرمسئوالنمصریدرآیندهنزدیک
به ایران صورت گرفته و بعید نیست که وزیر نفت مصر پیامی
را در این باره از طریق مسئوالن عراقی به ایران داده باشد.
CMYK

