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چند نکته درباره لغو سخنرانی
آقای مطهری

جلسه سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسالمی که به دعوت شورای
مش��ورتی اصالح طلبان قرار بود روزیکش��نبه در مش��هد برگزار شود ،به
دستور دادستان لغو شد.
در پی لغو این جلس��ه آقای مطهری نامه سرگش��اده ای خطاب به رئیس
جمهور نوش��تند و در نامه اگرچه عبارت « امیدوارم ای��ن نامه{نامه لغو }
از آقای علم الهدی امام جمعه مشهد نباشد ».را به کار بردند اما به نوعی
فضا را برای این تلقی که لغو این جلسه به دس��تور آقای علم الهدی بوده
 ،مهیا کردند.
در پی این نامه نگاری وزیر کشور نیز همان روز دستور پیگیری این واقعه را
داد .همچنین سایت آیت ا ...علم الهدی ادعای آقای مطهری را در مورد
دخالت امام جمعه در لغو جلسه سخنرانی رد و تکذیب کرد .این درحالی
بود که از هم��ان ابتدا پس از انتش��ار نامه سرگش��اده آق��ای مطهری این
موضوعبهمهمترینسوژهموردبحثکاربرانشبکههایاجتماعی تبدیل
شد و البته به روز یکشنبه ختم نشد و روز گذشته آقای مطهری شکایتی را
علیه مقام مسئول قضایی در استان خراسان رضوی و مشهد تنظیم کرد.
از طرفی رئیس جمهور نیز در نامه ای صریح  ،به 2وزیر دستور پیگیری داد
و از دستگاه قضا نیز درخواست کرد پیگیر این موضوع باشد.
دراین باره ذکر چند نکته مفید به نظر می رسد:
▪ ▪اقدام سوال برانگیز شورای مشورتی اصالح طلبان

براساس اظهارات معاون استاندار و خانم گندمی عضو شورای مشورتی
اصالحطلبان موضوع لغو جلسه حداقل  15ساعت قبل از زمان برگزاری
به متولیان برنامه اطالع رسانی شده است فارغ از این که دالیل لغو درست
بوده یا نادرست اما اصرار به برگزاری این جلسه سخنرانی با وجود اطالع
از لغو توسط دادس��تان و با وجود عدم برخورداری از مجوزهای قانونی -
حتی اگر آن را قبول نداشته باشند -چه توجیهی می تواند داشته باشد ؟
این سوالی است که متولیان شورای اصالح طلبان باید به آن پاسخ دهند
کهچراباوجودنبودمجوزهایقانونیواطالعرسانیصریحاستانداریبه
عنوان نماینده قانونی دولت در استان اصرار به برگزاری این جلسه داشته
اند .اصراری که از آن حاشیه سازی سیاسی برداشت می شود.
▪ ▪اتهام های آقای مطهری

اظهارات و مواضع آقای مطهری طی فعالیت های سیاس��ی اش حداقل
در  10سال اخیرنشان از آن دارد که ایشان فردی صریح اللهجه ،مستقل
 ،گاه دارای نظرات نادر و شاذ فرهنگی و سیاسی و سخت گیر در مسائل
فرهنگی و سهل گیر در مسائل سیاسی است و در بیان ایشان مجموعه ای
از دیدگاه های درست و نادرست دیده می شود از کتاب نوشتن در دفاع
از آقای احمدی نژاد و عبارت های تند علیه اصالح طلبان تا عمال تبدیل
شدن به سخنگوی اصالح طلبان در سال های اخیر .ایشان در نامه خود
به رئیس جمهور نوشته اند ... «:سخنرانی اینجانب ...به دستور دادستان
مشهد و به قول خودش بر اس��اس نامهای که به او رس��یده است لغو شد.
امیدوارم این نامه از آقای علم الهدی امام جمعه مشهد نباشد .ارتباط این
موضوع با دادستان و احیانا امام جمعه برای من روشن نیست .آن که در
این موارد مسئولیت دارد استاندار و شورای تامین است که ظاهرا مسلوب
االختیارند .لطفا برای ما روش��ن فرمایید که حاکم در اس��تان خراس��ان
رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ »
بعد از این نامه دفتر امام جمعه مشهد چنین مسئله ای را تکذیب و تصریح
ک��رد" :بدینوس��یله اعالم م��یدارد آی��تا ...علمالهدی اص� ً
لا به چنین
سخنرانی و مراسمی توجهی نداشته است "سوال اصلی از آقای مطهری
این است که براساس چه سند و مدرکی به امام جمعه مشهد اتهام زده اند
که ایشان مانع جلسه سخنرانی شده اند .بدیهی است ایشان می دانسته
وقتی نامه سرگشاده را منتشر می کنند چنین موضوعی به سرعت فراگیر
می شود .س��وال اینجاس��ت که ایش��ان اگر برای ادعای خود مستنداتی
داش��ته و دارند چرا آن را به صورت ش��فاف بیان نکرده اند و اگر براساس
احتمال اسمی آورده اند آیا از خود سوال نکرده اند که اگر احتماالتشان
صحیحنباشدچگونهمیخواهنداینصدمهحیثیتیواتهامزنیراجبران

کنند  .باالخره هنوز از اتهام ایشان به امام جمعه کرج و عذر خواهی شان از
وی در پی مشخص شدن صحیح نبودن ادعای آقای مطهری زمان زیادی
نمی گذرد .نکند ای��ن اتهام هم همچون آن اتهام صحیح نباش��د و آیا این
فضاسازی اجتماعی وسیاسی و بازی با آبروی یک مسلمان را می توان با
یک عذرخواهی جبران کرد؟
طبیعتا بین منتقد بودن و اتهام زنی بی اساس فاصله وجود دارد و ممکن
اس��ت ایش��ان به برخی مواضع آیت ا ...علم الهدی همان طور که قبال به
صراحت اعالم کرده اند انتقاداتی داشته اند اما آیا نپسندیدن یک رویکرد
یا انتقاد به یک رویکرد این حجت را به ما می دهد که بدون ارائه مستندات
اتهامی را مطرح و آن را رسانه ای کنیم؟
▪ ▪شفافیت و سعه صدر

شرایط کشور بحمد ا ...در ثبات اس��ت  ،نه وضعیت فوق العاده ای حاکم
اس��ت و نه بحرانی پیش رو اما به هر دلیل دادستان مشهد تصمیم به لغو
یک جلسه س��خنرانی می گیرد گرچه درباره دالیل لغو برخی اظهار نظر
ها مطرح شده اما در این مکتوب قصد پرداختن به این گمانه ها را نداریم
چرا که در این قبیل مسائل نمی شود صرفا بر اساس گمانه ها و احتماالت
موضع گرفت .مشکل اصلی این است که دادستانی در این باره توضیحی
ارائه نمی کند .دادستان تشخیص داده که جلسه سخنرانی آقای مطهری
لغو شود و در حالی که حاشیه ها ،نامه نگاری ها و اظهارات متعددی طی
دو روز فضای سیاسی کشور را پر کرده است اما دالیل لغو این جلسه هنوز
اطالع رسانی نش��ده اس��ت و هنوز ما به صورت مش��خص دالیل تصمیم
دادستانی را نمی دانیم تا بتوانیم درباره درستی یا نادرستی آن تصمیم
گیری کنیم.
وب سایت آیت ا ...علم الهدی نیز رسما هرگونه ارتباط ایشان با لغو مراسم
را رد کرده اس��ت با این وجود هنوز هیچ کس نمی داند دالیل لغو جلسه
چه بوده؛ شفافیتی که اگر در همان ساعات اولیه صورت می گرفت شاید
می توانست مانع خیلی از سوء تفاهمات و یا حاشیه سازی ها شود .برای
ما روشن است که دستگاه قضایی مخصوصا در پرونده هایی که طرف آن
افراد هستند محدودیت اطالع رسانی داش��ته باشد اما درباره این قبیل
مس��ائل اجتماعی که بازتاب ه��ای گس��ترده اجتماع��ی دارد حتما باید
توضیحات اقناعی کامل ارائه گردد.
باالخره آقای مطهری نماینده ای از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
همین نظام است ،از نظارت ش��ورای نگهبان گذشته و گرچه گاه نظرات
شاذ دارند اما می شد با سعه صدر بیشتری برخورد کرد .سعه صدری که
مانع برخی حواشی و حاشیه سازی ها می شود و البته اگر دلیلی محکم
برای لغو سخنرانی وجود دارد ضروری اس��ت که افکار عمومی از دالیل
آن مطلع شوند.
▪ ▪دو قطبی های مضر

واقعیت آن است که از بهترین ابزارها برای ایجاد شکاف های اجتماعی،
تشدید دو قطبی سازی تقابلی در بدنه جامعه است.
دو قطبی هایی که از جنس تضارب آراء مخالف نیس��ت ،دو قطبی هایی
که فضا را غبار آلود می کند ،حق و باطل را در هم می آمیزد و جامعه را دو
پاره می کند و در مقابل هم قرار می دهد واقعیت آن اس��ت که بخش��ی از
نخبگان و فعاالن سیاسی از هر دو جناح خواسته و ناخواسته در این نوع
از دو قطبی ها می دمند ،دو قطبی هایی که مردم و جامعه بیش از همه از
آن متضرر می شوند.
دو قطبی هایی که با تدبیر دو جریان سیاسی غالب کشور اعم از اصولگرا
و اصالح طلب می تواند ایجاد نشود .واقعیت آن است که دو قطبی های
سیاه و سفید گرچه ممکن است منافع کوتاه مدتی برای هریک از جریان
های سیاس��ی داش��ته باش��د اما کاهش اعتماد عمومی ،ایجاد احساس
ناامنی سیاس��ی در جامعه ،بی اعتمادی به کارآم��دی و بدبینی از جمله
مضرات این میدان است.
نمی توان تردید داشت که مسئله امروز مردم بیش از هر چیز اقتصاد است
 ،مسئله ای که سال های اخیر نشان داده اتفاقا پاشنه آشیل انقالب مان
نیز اس��ت.امروز مردم بیش از دو قطبی های سیاسی و فرهنگی و جنگ
های زرگری و اتهام پراکنی ها به وحدت رویه مس��ئوالن برای کارآمدی
و رف��ع محرومی��ت و ثبات اقتص��ادی نیاز دارند.مس��ئله اصلی کش��ور نه
انتخابات ریاست جمهوری  96و نه سرانجام برجام بلکه رکود اقتصادی
 ،صنایع نیمه تعطیل ،بیکاری ،حاشیه نش��ینی ،بحران های اجتماعی و
فرهنگی است.
رقابت سیاس��ی بین اصالح طلب��ان و اصول گرایان امری طبیعی اس��ت
اما این رقابت نباید مانع این باش��د که مسئله اصلی مردم هر روز به دلیل
مسائل فرعی به حاشیه برود.
یادمان باشد ما همه بر یک کشتی سواریم.

تکذیب خبر کثیف «الشرق االوسط» درباره زائران اربعین
روزنامه الش��رق االوس��ط عربس��تان سعودی
گزارش دروغینی را به نقل از س��ازمان جهانی
بهداش��ت درباره ازدواج و بارداری نامش��روع
درراهپیمای��ی اربعین منتش��ر کرد که خش��م
عراقیها را برانگیخ��ت و بغداد را واداش��ت تا
خواهان عذرخواهی رسمی این روزنامه شود.
سازمان جهانی بهداشت نیز چنین گزارشی را
تکذیب کرد.پیشتر الشرق االوسط مدعی شده
بود که گریگوری هارتل ،س��خنگوی س��ازمان
جهان��ی بهداش��ت در بیانیهای اع�لام کرد که
مناس��بتهای دین��ی در ع��راق ش��اهد درهم
آمیخته ش��دن هیئتهایی اس��ت ک��ه از خارج
از عراق به وی��ژه از ای��ران و کش��ورهای مجاور
میآیند .در پی زیارت اربعین پارسال  ۱۶۹زن
عراقی به صورت ناخواسته حامله شدند!
▪ ▪بیانیه تکذیبیه و محکومیت سازمان
جهانی بهداشت

پس از انتشار این خبر دروغ س��ازمان جهانی
بهداش��ت در بیانی��های ای��ن خب��ر را ی��ک خبر
دروغین دانست و اعالم کرد که این سازمان بار
دیگر سوءاستفاده از نامش در اخبار دروغین را
محکوم میکند.

در این بیانیه آمده اس��ت« :این خبر در س��ایت
اص��وات ح��ره منتش��ر و ادعا ش��ده ک��ه یکی از
اصح��اب رس��انه ای��ن س��ازمان در ژن��و درباره
ازدواج نامش��روع طی مراس��م دین��ی صحبت
کرده است؛ ما به شدت استفاده از نام سازمان
جهانی بهداش��ت در گزارش ه��ای دروغینی
که هیچ ارتباطی با اصولم��ان ندارد را محکوم
میکنی��م و اکنون در ح��ال جس��تجوی منبع
این خبر اش��تباه هس��تیم و احتماال ناشرانش
محاکمه شوند».
▪ ▪موضع تند دولت عراق

پسازاینکهروزنامهالشرقاالوسطسعودیاین
خبر را از سایت اینترنتی خود حذف کرد ،دفتر
نخست وزیری عراق در بیانیهای ضمن محکوم
کردن انتش��ار اخبار دروغی��ن ،از ای��ن روزنامه
خواست رسما از مردم عراق عذرخواهی کند.
در این بیانیه آمده است« :انتشار چنین گزارش
دروغینی اهانت به مردم غیور عراق محس��وب
میش��ود که جان خود را بر س��ر دفاع از خاک،
شرافت و آبرویشان میگذارند؛ ما از این روزنامه
وصاحبآنمیخواهیمرسماعذرخواهیکند؛
عراق حق خ��ود را ب��رای محاکمه ای��ن روزنامه

براساس اصول و قوانین محفوظ نگه میدارد».
دفتر مقت��دی صدر ،رهب��ر جریان ص��در عراق
نیز با ص��دور بیانیهای گزارش روزنامه الش��رق
االوسطراتجاوزیشنیعوزشتدانستوتهدید
کرد که دفتر این روزنامه در ع��راق را در صورت
عذرخواهی نکردن از عراقیها خواهد بست.
▪ ▪پاسخ الشرق االوسط

روزنام��ه الش��رق االوس��ط پ��س از ح��ذف این
خبر و گذاش��تن خبر تکذیبیه سازمان جهانی
بهداش��ت خبرن��گارش را به دلیل انتش��ار این
اخبار از عراق خارج کرد .این روزنامه نوشت :ما
تعامل با نویسنده الشرق االوسط در بغداد را که
چنین اخبار دروغینی را منتش��ر کرده متوقف
کردهای��م و ب��ه معیاره��ای ش��غلی و اخالقی و
دقت پایبند هستیم .از سوی دیگر فرماندهی
عملیات مش��ترک عراق نیز در بیانیهای اعالم
کرد :ب��ه دلیل افتراه��ا و اکاذیبی ک��ه روزنامه
الش��رق االوس��ط منتش��ر کرده ما فورا تمامی
خبرنگارانی را که وابسته به این روزنامه «بیمار»
باشند بیرون میکنیم و اجازه حضور آنها را در
مناطق عملیاتی نمیدهیم.

توضیح مدیر بانک مرکزی درباره بدهی های دولت به این بانک

دولت فعلی هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته است
مدیر کل اقتص��ادی بانک مرک��زی در رابطه با
ریشه رشد بدهی دولت به این بانک توضیحاتی
ارائه داد و گفت که دولت فعلی هیچ استقراضی
از بانک مرکزی نداشته است .به گزارش ایسنا،
آخرین گزارشی که بانک مرکزی از داراییها و
بدهیهای این بانک منتشر کرده است نشان
میدهد که در پایان شهریور ماه امسال در کنار
افزایش بدهی دولت به ش��بکه بانکی ،بدهی
دولت به بانک مرکزی نیز با رشد  ۲۲درصدی
نس��بت به پایان س��ال قبل تا بیش از  ۶۳هزار
میلیارد تومان افزایش یافته اس��ت .از این رقم
حدود  ۳۵هزار میلیارد تومان متعلق به دولت
اس��ت و تا بیش از  ۲۸ه��زار میلی��ارد تومان به

شرکتها و موسسات دولتی اختصاص دارد.
روند تغییرات بدهی دولت به بانک مرکزی در
جهتی بوده که از ش��هریور ماه  ۱۳۹۳تا کنون
بالغ بر دو براب��ر ش��ده و از  ۱۵ه��زار میلیارد تا
 ۳۵ه��زار میلی��ارد در پای��ان نیمه اول امس��ال
پیش رفته است .در حالی رشد بدهی دولت به
بانک مرکزی احتمال برداشت آن از این بانک
و یا اس��تقراض را مط��رح میکند که براس��اس
آنچه مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی به ایسنا
توضیح داده این موضوع مطرح نیست ،بلکه به
استفادهدولتازتنخواهبراساسمجوزقانونی
بر میگردد.اکرمی در این باره گفت :با توجه به
اینکه بین دریافته��ا و پرداخته��ای دولت

در یکس��ال مالی فاصل��ه وج��ود دارد ،مجلس
این اجازه را به دولت داده تا بتواند س��ه درصد
از بودجه س��االنه را به عنوان تنخ��واه از بانک
مرکزی دریافت کند.
وی با بی��ان اینکه مج��وز پرداخ��ت تنخواه به
دولت با توجه ب��ه ماده  ۲۴قانون محاس��بات و
تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دول��ت صادر میش��ود ،اظهار ک��رد :این
پرداختها در طول سال مالی انجام و در پایان
آن تس��ویه و صفر میش��ود .بر این اساس است
که شاهدیم در طول سال معموال بدهی دولت
به بانک مرکزی افزایش یافته و در انتها بار دیگر
در شیب کاهشی قرار میگیرد.

...

یادداشت روز
سیدجالل فیاضی

political@khorasannews.com

حماسه اربعین و جلوههای ظهور
خون مطه��ر حس��ین(ع) و ش��هیدان کربالیی که ب��ر زمین
ریخ��ت ،رودخانهه��ای خروش��انی از «ع��زت»« ،آزادگی»،
«ش��رف»« ،غیرت»« ،مردانگی»« ،ش��جاعت»« ،مهربانی»،
«عش��ق»« ،وفاداری»« ،حیا»« ،کرامت»« ،بخش��ش»« ،ظلم
ستیزی»« ،مظلومیت»« ،مظلوم یاوری»« ،سازش ناپذیری»،
«هوش��یاری» و «بصیرت» را در بس��تر تاریخ جاری کرد ودر
فرهنگ بش��ریت ،اقیانوس��ی از «همه خوبیه��ا» را در قلب
همه نس��لهاوهمه عصرها خلق کردتا هرجا پرچم «عزت و
آزادگی» برافراشته شود بر روی آن نام «حسین» بدرخشد و
در قلب پرچمداران آن شعلههای عشق حسین(ع) فروزان
باشد.
کاروان غری��ب پی��ام آوران و خ��ون ن��گاران عاش��ورا ک��ه به
جلوداری زین��ب(س) و علم��داری جابر پس از آن حماس��ه
جاودانه و اسارت عزت آفرین راهی شد و در اربعین حسینی
به کربال رس��ید ،کاروانهای عظیمی از انسانهای آزاده را
در بستر تاریخ جاری کرد تا درحیات بشری هر روز «عاشورا»
باشد و هر سرزمینی «کربال»!
اینک اربعین تجلی ب��زرگ ترین راهپیمای��ی انقالبی عالم
اس��ت ک��ه ش��گفتی هم��ه محاف��ل رس��انه ای وسیاس��ی را
برانگیخته اس��ت .یک اجتماع  20میلیونی از انسان های
عاشقی که س��ختی های این س��فرمعنوی را به جان خریده
اندوعاشقانه به سوی کربال رهسپارند.
آن چ��ه در ای��ن عظی��م ترین اجتم��اع بش��ری جری��ان دارد
جلوههایی از ظهور مهدوی است.چرا که همه به یک هدف
میاندیشند؛وصال دوست!
در قلب هم��ه آنها «ترس» مرده و «عش��ق» زنده اس��ت و در
حالیکهیزیدهاوابنسعدها،شمرهاوحرملههادرپیرامون
آنها شمش��یر آختهاند و کین��ه توزانه به ناب��ودی آنها کمر
بستهاند ،آنها دشمن را با «خشم مقدس» خود به «سخره»
گرفتهاند.
در بین این مردمان عاش��ق ،صف��ا و مهربانی م��وج میزند؛
اگرچه از ملیتها ،نژادها ،رنگ ها و سلیقههای متفاوتاند،
اما به سبب مسلمانی و حس��ینی بودن ،یکدیگر را عاشقانه
دوس��ت میدارن��د .هی��چ ک��س ب��ر س��ر راه دیگری س��نگ
نمیافکند بلکه س��نگهای سر راه همس��فر خود را به کنار
میزند تا راهش هموارتر باشد.
مهربانی به عدالت تقسیم شده است ،همه آن چه دارند را به
مهربانی با دیگران تقسیم میکنند تا کسی دغدغه طعام و
آرامشنداشتهباشد.بدیهازیرپایرهپویانحسینینابود
شدهاند؛دروغ،نیرنگ،تهمت،افترا،حرامخواری،آبروریزی
وبداخالقی به فراموشی سپرده شده است .همه جا سرشار
از صفا وصمیمیت است .برخی خستگی را از تن خستگان
راه میگیرند .از کودکی ک��ه کوچکترین موکب تاریخ را با
یک لیوان آب برای رفع تش��نگی یک زائر برپا کرده است تا
خادمانی که موکبهای عظیم را برای خدمت به رهسپاران
حس��ینی تدارک دیده اند همه یک ویژگی مشترک دارند؛
عشق حسین و مهربانی با مردم!
و مگر نه این اس��ت که هم��ه اینها جلوههایی از ظهور اس��ت
؛شناسههای یک جامعه مهدوی.
درس بزرگ اربعین برای جامعه بشری و همه ما در سرزمین
امام حس��ین(ع) جاری س��اختن همه شناس��ههای جامعه
مه��دوی -ک��ه در راهپیمای��ی عظی��م اربعین تجل��ی یافته
اس��ت -در زندگی فردی و اجتماعی خود است.اگر هر روز
«عاشورا» و هر سرزمینی «کربال»س��ت پس ،هر روز هم می
توانداربعین باش��د،که رهپویی ب��رای کمال زم��ان ومکان
برنمیتابد.پسعدالت،عشق،محبتومهربانیراازاربعین
به هر روز زندگیمان تسری دهیم وهمواره اربعینی بمانیم.

...

قائممقامستادبازسازیعتباتعالیاتدراموراربعینبابیاناینکهظرفیتاسکانوتغذیهمواکب ۲برابرشدهگفت ۲۰:تا ۳۰هزارنفراززواردرسامراپذیرایی
واسکاندادهشدهاند.بهگزارشفارس،جمشیدگودرزیابرازکرد:درسالجاریدرکاظمینوسامرانیزمواکبایرانبهزوارخدماتمختلفیارائهکردهاند.با
حرکتگستردهایکهدرسالجاریتوسطزواردرسامراصورتگرفت 20،تا 30هزارنفراززوارشبانهدرسامراپذیراییواسکاندادهشدهاند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• با توجه به تداوم رکود و القای این مطلب
که علت رکود امتناع مردم از خرید با احتمال
ارزان���ی پس از گشایش ه��ای برجام است،
دیدیم که مردم پس از برجام به خاطر بدهی
معوقه ،بیکاری و کمبود نقدینگی اق��دام به
فعالیت اقتصادی نکردند .توصیه می کنم
دولت از محل دارایی های آزاد شده خارج از
نظام بانکی به مردم و تولیدکنندگان وام بدهد
تا با جبران ضررهای تحریمی ،قدرت فعالیت
اقتصادی را به جامعه برگرداند.
•• روزنامه شما همه جانبه از فیلم سیانور
حمایت می کند دلیل این کار شما چیست؟
•• قیمت آهن را به نرخ شش ماه پیش چاپ
ک��ردی��د! س��ری ب��ه م��رک��ز آه��ن ف���روش های
مشهد بزنید .اگر هم به این قیمت ها دارید
خریداریم!
•• یادداشت آقای هادی محمدی با عنوان
«ترامپ تندرو و انتخاب مجدد روحانی»،
سطحی و ضعیف بود چرا که رای مردم ایران
برای انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت
 96هیچ ارتباطی به این موضوع ن��دارد که
رئیسجمهورآمریکاترامپیاغیرترامپاست.
•• آقای سردبیر یا هرکس دیگر که مسئول
است ،انصاف نیست وقتی عین نامه مطهری
را چاپ نمی کنی ،عین نامه دفتر امام جمعه را
در پاسخ به آن چاپ کنی!
•• س����رب����ازان ب�����رای ت���م���اس ض�����روری از
تلفن ه���ای ع��م��وم��ی پ���ادگ���ان ،متاسفانه
ک��ارت تلفن پیدا نمی کنند و نایاب اس��ت .
•• این زیبنده شهر مقدس مشهد نیست در
حالی که در برهه ای مرکز تضارب آرا بوده اما
امروزه حتی برخی به نمایندگان مردم اجازه
سخنرانی ندهند!
•• چگونه وقتی به نایب رئیس مجلس در
مشهد اجازه سخنرانی داده نمی شود توقع
داری���م رس��ان��ه ه��ای بیگانه علیه م��ا مطلب
ننویسند؟
•• تیتر رسانه ها تا چند روز آینده ،نه آلودگی،
نه مشکالت زائ��ران ،نه تحریم های جدید،
نه گرانی برق و  ،...بلکه لغو سخنرانی علی
مطهری است! این یعنی تدبیر!
•• آق��ای رض��اخ��واه به نظر می رس��د که بین
روسای جمهور آمریکا تفاوت هایی در رابطه با
ایران وجود دارد و همه آنها یکسان نیستند.
•• چرامسئوالنمحترمامورشاهدوایثارگران
موضوع ف��وق العاده ایثارگری م��اده  51را
درباره جانبازان زیر  25درصد در آموزش و
پرورش پیگیری نمی کنند؟ با این که در سایر
ادارات اعمال شده ولی آموزش و پرورش از
انجام این کار قانونی سر باز زده است .لطف ًا
پیگیری کنید تا حقوق جانبازان ضایع نشود.
•• تولید خودروی پراید باید ادامه یابد چون
معلوم نیست که خ��ودروی جایگزین که رنو
باشد خودروی بهتری از آب درآید .پراید هزینه
تعمیرونگهداریکمتریداردوباشرایطمردم
نیز سازگار است.
•• من از شرکت ام��داد خ��ودرو و نمایندگی
ای��ران خ��ودرو شاکی هستم .مدیران این دو
شرکت پاسخگو نیستند .شما کمکم کنید.
•• آیا در کشور ما هنوز مشخص نشده است که

پیامك2000999 :

متولی امور فرهنگی چه سازمانی است؟ گویا
وجود وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صوری
است زیرا اغلب نهادهای دیگر تصمیم گیرنده
هستند.
•• پنجماهاستکهآقاینوبخترئیسسازمان
برنامه و بودجه می خواهد الیحه همسان
سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح را
به مجلس ارسال کند ولی نمی دانم چرا این
قدر تعلل می کند .کمی به فکر بازنشستگان
نیروهای مسلح باشید!
•• آق��ای نوبخت خ��وش به حالتان که وضع
دولت خوب است مردم هم که!...
•• لطف ًا از جناب آقای نوبخت سوال کنید اگر
اوض��اع مالی دولت خوب است و برای تمام
طرحهایخودپولکافیدارد،پسچراحقوق
کارمندانبرخیشرکتهایمهندسینمشاور
کهوظیفهنظارتبرپروژههایدولترابهعهده
دارند ،بیش از یک سال به تأخیر افتاده است؟
•• ما نفهمیدیم باالخره تورم کم شده یا زیاد؟
سخنگوی دولت از کاهش تورم می گوید اما
وزارتخانه دولت می گوید افزایش تورم داریم.
پ��س اف��زای��ش قیمت تعرفه چیست؟ ک��دام
درست می گویند؟
•• مسئوالن آموزش و پرورش کشور تدبیری
اتخاذ کنند تا ما فرهنگیان شاغل هم بتوانیم
هر سال در همایش بزرگ و معنوی پیاده روی
اربعین حسینی شرکت کنیم و از این فیض
عظیم محروم و بی نصیب نباشیم.
•• بیمه کوثر خودروهای تبدیلی تاکسی را که
درطرحنوسازیتبدیلشدهاستبیمهشخص
ثالث کرده ولی ما به التفاوت تخفیف تاکسی
ها را پس از دو یا سه ماه پرداخت نکرده و در
تهران نیز کسی جوابگو نیست.
•• ماکسبهخیابانمعلمجاجرمازبولوارشدن
این خیابان کم عرض رضایت نداریم.
•• ای کسی که در قوچان ،خانه کشاورزی
را که از شدت درد سرطان در بیمارستان به
خود می پیچید سرقت کردی و هزینه دارو و
درمان او را که بیش از پنج میلیون بود بردی،
امیدوارم بتوانی خرج خانواده ات بکنی و این
پول از گلویتان پایین برود.
•• با این روی��ه ای که اداره دارای��ی در پیش
گرفته و شرایط موجود اقتصاد که عمده کارها
توسط بخش دولتی و شبه دولتی انجام می
شود و بخش خصوصی و تولیدی و صنعتی هم
که به خاطر مالیات و بیمه و شهرداری و ...در
حال نابودی است ،جای تأمل است که با ادامه
این روند اقتصاد ما به چه چیزی دل خوش
کرده است!
•• م��ا بازنشستگان ک���ادر درم���ان وزارت
بهداشت سراسر کشور خواستار هم ترازی
حقوق و مزایای دریافتی خود با بازنشستگان
جدید و سایر سازمان ها و شاغالن و همچنین
بهره مندی از بیمه ای کارآمد طبق اصول
قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم و از
مسئوالن تقاضای نظارت و پیگیری بر اجرای
قانون تا احراز جایگاه و شرایط واقعی خود را
داریم( .از طرف بازنشستگان وزارت بهداشت
و درمان)
•• اشتباه بزرگ وزیر بهداشت این بود که طرح

خراسان رضوی
تعطیلی مدارس ابتدایی در نواحی
 7گانه مشهد و برخی شهرستان های
خراسان رضوی
ایس��نا -بنابر اع�لام اداره کل آموزش و پرورش خراس��ان
رضوی ،به علت برودت هوا ،یخ زدگی س��طح معابر و جاده
ها ،امروز(س��ه ش��نبه  2آذر) مدارس ابتدایی در نواحی 7
گانه مشهد در نوبت صبح تعطیل است .همچنین مدارس
اس��تثنایی در تمام دوره های تحصیل��ی در مناطق  7گانه
مشهد نیز تعطیل اعالم شده است .براساس گزارش روابط
عموم��ی اداره کل آم��وزش و پ��رورش خراس��انرضوی به
دلیل برودت هوا و لغزندگی سطح معابر و جادهها ،مدارس
مقطع پیش دبس��تانی و ابتدایی و همچنی��ن کلیه مدارس
استثنایی در تمامی دورههای تحصیلی در نوبت صبح امروز
در شهرستانها و مناطق کالت ،نوخندان ،درگز ،گلبهار،
چن��اران ،طرقب��ه و ش��اندیز ،س��رخس ،تب��ادکان ،منطقه
مزداوند ،احمدآباد و رضویه نیز تعطیل است.

پدیده و میزان محور سوال امروز
نمایندگان از وزیر دادگستری
وزی��ر دادگس��تری که همی��ن چند هفت��ه پیش برای پاس��خ
گویی به س��واالت چند نماینده مجلس درب��اره پروندههای
میزان و پدیده ش��اندیز به خانه ملت رفته بود،امروز بار دیگر
به بهارستان میرود تا به سواالت چهار نماینده پاسخ دهد.
حجتاالس�لام «نوروزی» س��خنگوی کمیس��یون قضایی و
حقوقیمجلسشورایاسالمیدرگفتوگوبا تسنیم بااعالم
این خبر اظهار کرد :در جلسه فردا(امروز) وزیر دادگستری
دربارهپروندهمیزان،پدیده،مسائلحقوقیمرتبطبانشریات
دانشآموزی ،وضعیت تعزیرات حکومتی و وضعیت مادی و
انسانیشوراهایحلاختالفبهسواالتنمایندگانمجلس
پاسخ میدهد.نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در پاسخ
به این سوال که مگر پیشتر وزیر دادگس��تری درباره پرونده
میزان پاسخ نداده بود؟ گفت :در جلسه قبلی وزیر وعده داد
مشکل برطرف شود اما چون برطرف نشد دوباره به مجلس
فراخوانده شد تا پاسخ گو باشد.همچنین قاضی پور نماینده
ارومیه هفته گذشته در گفت و گو با خراسان رضوی از طرح
سوال کمیسیون قضایی مجلس درباره پدیده و میزان از وزیر
دادگستری خبرداده بود .

تلگرام09033337010:

نمابر05137009129 :

تحول سالمت را بدون کارشناسی و بیشتر با
اهداف سیاسی و پوپولیستی و بدون پشتوانه
مالی شروع کرد .در این طرح با افزایش حقوق
پزشکان و به خصوص جراحان بخش دولتی و
افزایشتعدادمراجعاندولتیمواجهشدیمکه
سببکاهشکیفیتوافزایشعوارضدرمانی
و از طرف دیگر باعث تضعیف بخش خصوصی
شد .در کل عالوه بر شکست مالی قابل پیش
بینی این طرح ،مشکالت آن به مردم و بیماران
تحمیل شده است.
•• به فکر بهیاران باشید .هیچ بیمارستانی
بهیار نمی گیرد .ما باید چه کار کنیم؟ حداقل
جایی باشد تا ما ادامه تحصیل بدهیم!
•• خ��ودرو یک وسیله است مانند یخچال و
تلویزیون و گاه این وسایل از بعضی خودروها
هم گ��ران تر اس��ت .آیا نیاز به سند محضری
دارد؟ تعویض پالک و قولنامه کفایت می کند؟
به بهانه های مختلف از مردم پول نگیرند.
•• من سمت جاده کاهو نگهبانم .با حقوق
ماهیانه  300هزار تومان یک لیتر نفت برای
گرم شدن ندارم و پیدا نمی شود!
•• راهپیمایی عظیم اربعین حسینی و تشرف
برادرانوخواهراناهلتسننبهکربالیمعلی
ابالغ پیام وحدت مسلمین برای جهانیان بود
و بزرگ ترین ضربه و خاری به چشم دشمنان
به ویژه تروریست های سنگدل ،آدم کش و
وابسته به ایادی استکبار بود.
•• آسایش و آرام��ش زوار اربعین حسینی
مدیون خدمت گزاران صادق نظام جمهوری
اسالمی است .اجر همه با رسول خدا( ص) و
اجرکم عندا...
•• چند سالی است که شاهد کودک آزاری
در کشور هستیم .تا کی باید کودکان معصوم
هدف آزار و اذیت پدر و مادرهای خویش قرار
گیرند؟ آیا وقت آن نرسیده که به جای چاپ
اخبار این ح��وادث پیگیر باشید که دیگر از
این اتفاقات نیفتد؟ آیا نمایندگان ما نباید این
موضوع را پیگیر باشند؟ (از طرف یک پدر)
•• جامعه گلستان می شود اگر ملت و دولت به
تکالیفووظایفمتقابلشانعملکنندوچشم
و هم چشمی ،رش��وه ،حقوق های نجومی،
پارتی بازی و  ...از جامعه رخت بربندد.
•• با توجه به شایع بودن برخی گناهان در بین
قشرهای مختلف جامعه مانند دروغگویی و
غیبت ،از مدیران محترم شبکه های مختلف
تلویزیون تقاضا می شود ماهانه احادیث و
روایاتی از معصومین درباره نتایج بد گناهان
کبیره زیرنویس کنند!
•• تاوقتیکهمسئوالنسواربرهواپیماازباالی
برج های خود دامنه کوه های اطراف تهران را
می بینند و نمی دانند جنوب شهر کجاست
آلودگی ه��وا همچنان پا برجا خواهد بود.
•• چرا مسئوالن فکری ب��رای بیکاری نمی
کنند؟بامدرکلیسانسیکسالاستدنبال
کار می گردم؟ اما هیچ !...
•• چرانحوهقرعهکشیجوایزبانکها،شرکت
هاوسازمانهاشفافوقابلاعتمادواطمینان
برای مشتریان اجرا نمی شود؟
•• لطفا روزنامه خراسان رضوی را با گویش
زیبای مشهدی چاپ کنید.

اخبار
106روز از افزایش عوارض ترانزیتی برای کامیون های ایرانی گذشت،ترکمنستان پاسخی نداد

ترانزیت همچنان در سرباالیی ترکمنستان

مردادماه امسال بود که ترکمنستان در اقدامی
یک س��ویه و تبعیض آمیز عوارض کامیون های
ایرانی کمت��ر از  ۲۰ت��ن را  ۱۶۰دالر و عوارض
کامیون های باالی  ۲۰تن ایرانی را  ۲۶۰دالر
تعیین کرد و به یک باره تصمیم گرفت به ازای هر
یک کیلومتر ت��ردد نیز ی��ک دالر از همه کامیون
های ایرانی دریافت کند.
موضوع��ی که باع��ث افزای��ش ناگهان��ی قیمت
ترانزی��ت ب��ا ن��اوگان حم��ل و نق��ل ایران��ی و به
ط��ور طبیعی افزایش ن��رخ تمام ش��ده کاالهای
صادراتی از این طریق ش��د .اگرچه این مس��ئله
از همان ابت��دا اعتراض بخ��ش خصوصی فعال
در ح��وزه حم��ل و نق��ل  ،ترانزیت و ص��ادرات را
برانگیخت ام��ا دول��ت اهتمام چندان��ی به حل
این مسئله نداشت تا آن که با تاخیری چند روزه
باالخره عباس آخون��دی وزیر راه و شهرس��ازی
و رئیس کمیس��یون مش��ترک همکاری های دو
کش��ور در حاش��یه همایش دو روزه بینالمللی
س��رمایهگذاری صنع��ت هوان��وردی (کاپ��ا)در

ترکمنس��تان از اس��تقرار کمیته ویژه آزادسازی
م��رز باجگی��ران و رفع موان��ع به وج��ود آمده در
مس��یر ترانزی��ت ایران ب��ا این کش��ور خب��رداد.
چند روز پ��س از اعالم این خبر نی��ز محمدجواد
عطرچیان مدیرکل دفت��ر ترانزیت و حملونقل
بینالملل��ی س��ازمان راه��داری و حملونق��ل
جادهای در خص��وص نتایج اولیه حاصل ش��ده
در کمیته وی��ژه رفع مش��کالت ترانزیتی ایران و
ترکمنستان گفت :سه پیشنهاد شامل لغو کامل
عوارض برای دو کشور ،بازگشت رقم عوارض به
نرخ سابق و همچنین ادامه روال فعلی از جانب
ایران مط��رح ش��د و روی میز ترکمنس��تان قرار
گرفت تا طرف مقابل پس از بررسی نظر خود را
اعالم کند.حاال 106روز پس از اقدام یک طرفه
و تبعی��ض آمی��ز ترکمنس��تان در وض��ع عوارض
ترانزیت��ی بیش��تر ب��رای کامی��ون ه��ای ایرانی
،رئی��س هیئ��ت مدیره انجمن صنفی ش��رکت
های حمل و نقل بین المللی خراس��ان رضوی
و یک��ی از اعض��ای کمیته وی��ژه در گف��ت و گو با

خراس��ان رضوی گفت :اگرچه در پی مذاکرات
ص��ورت گرفته م��رز باجگی��ران ک��ه چندماهی
از س��مت کش��ور ترکمنستان مس��دود شده بود
10مهرماه بار دیگر بازگشایی ش��د اما تا کنون
در باره حل مش��کالت ب��ه وجود آمده بر س��ر راه
ترانزی��ت کامیون ه��ای ایران��ی توفیقی حاصل
نشده است .احمد زمانیان ادامه داد :در کمیته
ویژه رفع موانع به وجود آمده در مس��یر ترانزیت
ایران و ترکمنستان سه پیشنهاد برای عبور از این
بحران مطرح شد که تا کنون طرف ترکمنستانی
هیچ پاسخی به این پیشنهادها نداده است .
وی با تاکید بر ای��ن که همچن��ان کامیون های
ایرانی و ش��رکت های حمل و نق��ل بینالمللی
اس��تان با مش��کل افزای��ش هزین��ه ه��ا رو به رو
هس��تند ،تصریح کرد:تنهااقدام صورت گرفته
مقابله ب��ه مثل بوده که م��ا نیز در پ��ی این اقدام
ترکمنس��تان ،عوارض عب��ور کامیونهای این
کشور را در خاک ایران افزایش دادیم اما این کار
سبب حل واقعی مسئله نشده است.

میمون قبیله قذافی جنگ به پا کرد!

 121کشته و زخمی در جنگ شدید قبیله ای در لیبی
طی چهار روز درگیری ش��دید می��ان دو قبیله
رقیب در شهر سبها در جنوب لیبی که با حمله
میمون متعلق به قبیل��ه القذاذفه ،به یک دختر
دانشآم��وز از جناح رقیب ش��روع ش��د121 ،
کش��تهوزخمیبرجایگذاش��ت.
درگیریها می��ان قبیله اوالد س��لیمان و قبیله
القذاذف��ه ،متعل��ق ب��ه معم��ر قذاف��ی دیکتاتور
س��ابقلیبیبودهاس��ت.
قبای��ل القذاذف��ه و اوالد س��لیمان از قویتری��ن
گروههای مس��لح در لیبی هس��تند که درگیری
میان آنها همواره خطرناک بوده است.
به گزارش رویترز ،در میان افراد آسیبدیده در
این درگیریها ،زنان و کودکان دیده میشوند

و همچنی��ن ،برخی از اف��راد خارجی نی��ز از این
کش��تارها جان س��الم ب��ه درنبردهان��د .باوجود
لشکرکش��ی آمریکا ب��ه لیبی برای سروس��امان
دادن به اوضاع آن ،وضعیت در لیبی بهگونهای
اس��ت که یک حادثه کوچک ،تبدیل به جرقهای
بزرگ برای به آتش کش��یده ش��دن این کش��ور
میش��ود .همچنین ،ریاض که درصدد است تا
نفوذ و قدرت خود را در قاره آفریقا و کش��ورهای
مسلمان قاره سیاه گسترش دهد ،همانند دیگر
حضور آشوب آفرین اش در عرصه بینالمللی ،با
حمایت از تروریس��م در لیبی ،بذر بحران در این
کشور میکارد.
ریاض به دنبال وهابیزاس��یون قاره آفریقاس��ت

تا در قالب اس�لام تندرو وهابی ،نفوذ خود را در
کشورهایی نظیر لیبی گسترش دهد .همزمان
با این گسترش حضور ریاض در آفریقا ،بهموازات
بیکفایتی واشنگتن در کنترل بحران در لیبی،
داعش ک��ه در ع��راق و س��وریه با شکس��تهای
پیاپ��ی مواجه ش��د ،لیبی را بس��تر خوب��ی برای
افزای��ش حض��ور خ��ود یافت��ه اس��ت .ازای��نرو،
ساختار قومی بحرانزده لیبی ،عالوه بر فشار از
داخل ،از خارج نیز تحتفشار است تا مردم این
کش��ور روی آرامش را به خود نبینند .همزمان،
انفج��ار خ��ودروی بمبگذاریش��ده در مقابل
بیمارستانی در مرکز شهر بنغازی لیبی ،هفت
کشته و  17زخمی بهجای گذاشته است.
CMYK

