پنجشنبه 17فروردین  8 ،1396رجب  6 ،1438آوریل  ،2017شماره 19504؛ سال شصت وهشتم.
رتبه  4نشریات کشوری
روزنامه خراسان
موسسه فرهنگی هنری خراسان
صاحب امتیاز:
محمدسعیداحدیان
مدیرمسئول:
سیدعلیعلوی
سردبیر:
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
دفترمرکزی:
91735-511
صندوقپستی:
051 37634000
تلفن:
051 37624395
نمابردبیرخانه:
051
پذیرشآگهیواشتراک37010 :

امیرمؤمنان(ع) می فرمایند:

َمن َظ َل َم ِ
صم ُه؛
العبادَ کان اُ ...سبحا َن ُه َخ َ
هر کس بر بندگان خدا ستم روا دارد ،خداوند سبحان دشمن اوست.
ُ
(غ َر ُر ِ
الح َکم؛ جلد دوم؛ صفحه 670؛ حدیث )974

مشهد اذان ظهر 12:34غروبآفتاب  18:58اذانمغرب 19:16نیمه شب  23:50اذان صبح فردا 4:44

...

تازههای مطبوعات
••آرمان – این روزنامه در گزارشی با تیتر«پزشکیان در مسیر
پاستور»نامزدپوششیاصالحطلبانرامعرفیکردونوشت:
کاندیداتوری پزشکیان جدی است ،چرا که اگر چنین نبود
اصولگرایان رقیب روحانی به تب و تاب هجمه به پزشکیان
نمیافتادند.
••اعتماد -این روزنامه در گزارشی با تیتر «لشکر پنج نفره
علیه روحانی» به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده است که
رئیسی ،قالیباف ،فتاح ،بذرپاش و ضرغامی انتخاب نهایی
اصولگرایان هستند.
••کیهان – ای��ن روزن��ام��ه درگ��زارش��ی با عنوان «ه��راس
وآشفتگی اردوگاه اصالحطلبان ازکارنامه خالی دولت»
نوشت:بانزدیکشدنبهانتخاباتریاستجمهوریهراس
و آشفتگی در اردوگاه اصالح طلبان و دولت یازدهم شدت
گرفته است ،کارنامه خالی دولت از عملکرد مثبت -که
بتواند از آن دف��اع کند -به این ه��راس اف��زوده و مدعیان
اصالحات که اینک ناگزیر به ادامه مسیر پیشین هستند،
بزرگترین رقیب روحانی را عملکرد او میدانند.
••ج��وان – ای��ن روزن��ام��ه درگ��زارش��ی ب��ا تیتر «بیکاری
یک نفر ازه��ر  3تحصیلکرده ایرانی »با بیان اینکه بمب
تحصیلکردگان بیکار درسال  96منفجر میشود نوشت:
براساس آمارص سهم بیکاری تحصیلکردگان بیکار رو به
افزایش است و مطابق با آمارهای ارائه شده نرخ بیکاری
جوانان تحصیلکرده از۳۵درصد هم گذشته است.
••آرم���ان -ای��ن روزن��ام��ه دری��ادداش��ت��ی باعنوان «فریب
بارندگیهایاخیررانخوریم»،نوشت:بعضیبرآوردهانشان
میدهد که ایران وارد یک دوره خشکسالی 30ساله شده ،
درحالی که بارندگیهای امسال در تضاد با پیشبینیهای
بدبینانه بود اما ،باید مواظب باشیم که چنین بارندگیهایی
ما را فریب ندهد و سیاستهای انقباضی را کنار نگذاریم.
••جمهوری اسالمی  -مشکل اصلی اصول گرایان از هر
حزب و جریانی که باشند فقط وحدت نظر آنان نیست ،بلکه
مشکل بزرگ آنان احمدی نژاد و جریان وابسته به اوست او
خود راجدا وبرتر ازاصول گرایان میداند  .اصولگرایان هم
از احمدی نژاد فحش می خورند ،هم به سبد رای او چشم
دوخته اند.
••آرمان -سیدمحمدغرضیبابیاناینکهصداوسیمامقابل
کاندیداهای انتخاباتی قرار نگیرد ،گفت :صداوسیما نباید
واسطه کاندیداها و مردم شود .صداوسیما باید اجازه بدهد
مردم به صورت مستقیم با کاندیدای انتخاباتی ارتباط
برقرار کنند تا بتوانند بهترین تصمیم را برای انتخاب گزینه
اصلحبگیرند.
••آف��ت��اب ی��زد -رح��م �تاهلل حافظی در ب��اره اینکه چرا
کاندیدای انتخابات شورای تهران نشده گفت :عدهای
گفتند پیشنهادی شده برای دولت آینده که چنین چیزی
همنیستوآنچهراکهمطرحکردمصادقانهبودواعتقاددارم
میتوانم از جایگاه خودم و طبابتم به مردم کمک کنم.

...
انعکاس

••صبحانه آنالین مدعی شد :بر اساس بخشنامه اداره
کل امور مالیاتی آذربایجان غربی که در اولین روزهای
کاری سال  96به تعدادی از مدیران ذی ربط ابالغ شده،
«کلیه اطالعات دریافتی از مؤدی مالیاتی حتی مکالمات
تلفنی نیز باید در صورتجلسه قید شود».همچنین مقرر
شده در صورتجلسه تنظیمی ،حتما متن «در صورت احراز یا
دریافت اطالعات توسط گروه حسابرسی یا اداره اطالعات
و خدمات مالیاتی که حاکی از تحصیل درآمد از منبعی غیر
از اعالمی مؤدی باشد ،مالیات مربوطه اخذ خواهد شد»
درج شود.
••عصرایران نوشت « :این روزه��ا از زبان اصولگرایانی
که تمام همت یا آرزوی خود را صرف یک دورهای کردن
ریاستجمهوری حسن روحانی ساختهاند ،بیش از هر
موضوعی ،درباره اقتصاد و اشتغال و معیشت میشنویم
و این که قصد آن��ان از رقابت با رئیسجمهوری مستقر
تغییر شرایط و «بهبود وضع مردم» است.اگر روحانی در
شرایط گل و بلبل کشور را تحویل گرفته ،چرا تردید دارند
و از کاندیدای مورد حمایت کسی که اقتصاد را گل و بلبل
کرد ،حمایت نمیکنند؟ چرا او را دیگر از خود نمیدانند؟
ضمن این که چه تضمینی وجود دارد که کاندیدای مورد
نظر آنان در صورت موفقیت بعد ها مانند احمدینژاد از
آنان اعالم برائت نکند؟
••پارس نیوز مدعی شد  :شورای مرکزی جبهه مردمی
نیروهای انقالب اسالمی مصوب کرده تا رویکردهای این
جبهه به طور مستمر به شورای فقهی عرضه شود و با تایید
و رصد مستمر این شورا ،فعالیت های جبهه مردمی سامان
یابد.مقرر شد حجت االسالم رحیمیان به طور مشخص و
سایر اعضای شورای مرکزی در این مورد پیشنهادات خود
را مطرح نمایند .تاکنون در برخی محافل ،اسامی  5نفر
شنیده شده که در راس آن آیات محمد یزدی ،محمدعلی
موحدی کرمانی ،محمد تقی مصباح یزدی و...قرار دارد.
••تابناک نوشت :مهدی کلهر مشاور محمود احمدی نژاد
اعالم کرد که به صورت مستقل وارد رقابت های انتخابات
ریاست جمهوری  ۹۶شده است.
••نامه نیوز مدعی شد  :روز گذشته جلسه ای میان سعید
جلیلی و رحیمیان به نمایندگی از جمنا برگزار شده است.
در این جلسه سعید جلیلی از عزم خود برای نامزدی در
انتخابات خبر داده اما در عین حال گفته نمی تواند شرط
«جمنا» برای امضای تعهد کناره گیری را بپذیرد .بعد از
انتقال این پیام اعضای تصمیم گیر «جمنا» اعالم کرده اند
کهنمیتوانندبدونپذیرشاینپیششرطمهم،نامجلیلی
رابرایانتخاباتروزپنجشنبهدرلیستقراردهند.برهمین
اساسسعیدجلیلیدرروزرایگیریجزولیستنخواهدبود
و او به صورت مستقل از «جمنا» نامزد انتخابات خواهد شد .

تهران اذانظهر  13:07غروبآفتاب  19:30اذانمغرب 19:48نیمه شب  00:23اذانصبحفردا 5:18

طلوعآفتاب فردا 6:11

تکذیب نامزدی  2عضو کابینه روحانی در انتخابات

گزارش ها از استعفای رئیسی از هیئت نظارت بر انتخابات
روز گذشته اخباری از استعفای رئیسی از عضویت
در هیئت نظارت بر انتخابات منتشر شد که گمانه
کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری را
جدی تر کرد .خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه
نوشت«:حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی ،در روزهای
گذشته از عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات
استعفا کرده است ».هرچند این مطلب از سوی منابع
رسمی تایید نشده است اما تابناک آن را «یکی از نشانه
های قوت گرفتن احتمال کاندیداتوری رئیسی» توصیف
کرد و نوشت« :چرا که اعضای هیئت نظارت بر انتخابات
در صورتی که قصد کاندیداتوری داشته باشند ،باید از
عضویت در این هیئت استعفا کنند ».به گزارش ایسنا،
این خبر در حالی منتشر شده است که جلسه هیئت
نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری دوازده��م ،امروز
(پنجشنبه) تشکیل می شود و سخنگوی شورای نگهبان
نیز در این زمینه مطرح کرده که هرگونه خبری در این
مورد ،در این جلسه اعالم خواهد شد .تابناک همچنین
مدعی ش��د :تولیت آستان ق��دس رض��وی ،دی��داری با
مقامات عالی رتبه نظام در روز سوم فروردین ماه سال
ج��اری برگزار ک��رده و یکی از مباحث مطرح ،موضوع
کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم
بوده است .آن طور که شنیده شده ،نظری دال بر نفی یا
تأیید کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری
آتی عنوان نشده است .انتخاب هم مدعی شد که آیت
ا ...مصباح یزدی با تولیت آستان قدس در دی ماه گذشته
دیدار داشته و از او برای حضور در انتخابات دعوت کرده
و همچنین خطاب به وی تأکید کرده است چندان به



051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
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051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکز نظرسنجی رصد051 37009210-16 :

گزارش ایلنا درباره انتخاب مسئوالن ستادهای انتخاباتی روحانی در5استان
دو تن از اعضای هیئت دولت شایعه حضور در انتخابات
را تکذیب کردند .به گ��زارش ایرنا ،وزیر ارتباطات روز
چهارشنبهپس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران
از حمایت یکپارچه اعضای کابینه از حضور رئیس
جمهوری خبر داد و گفت :معتقدم دکتر روحانی در دور
اول ،کارهای بسیار بزرگی کرده و ثمره آن ،در دولت
دوم بیشتر نمایان می شود .محمود واعظی اف��زود :به
شدت از نامزدی دکتر روحانی حمایت خواهم کرد .وی
درباره رویکرد صدا و سیما در تکرار نام وی برای نامزدی
ریاست جمهوری نیز گفت :البته خیلی از کارهای صدا و
سیما سردر نمی آوریم و باید از خودشان بپرسید؛ دفعات
قبل هم تکذیب کردم ،االن هم تکذیب می کنم .واعظی
در پاسخ به این سؤال مهر که از کابینه ،کسی کاندیدای
پوششی نیست؟ گفت :تا آنجا که من خبر دارم ،هیچکس
بهجزرئیسجمهورمطرحنیست.همچنینوزیربهداشت
هم با ارس��ال نامهای به رئیس سازمان صدا و سیما ،با
اشاره به پخش نام و تصویرش از رسان ه ملی به عنوان یکی
از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری
نوشت :این اقدام در حالی تکرار و ادامه یافته که بارها در
مصاحبهها عرض کردم و طبعا عزیزان حوزه سیاسی و
خبر آن سازمان هم مطلع شدهاند که جز انجام مسئولیت
خطیر حفظ و ارتقای سالمت هموطنان و اجرای دقیق
طرح تحول سالمت ،هیچ هدف دیگری نداشته و ندارم
و تنها وظیفه خود و همکارانم تا پایان دوران کاری دولت
یازدهم را ادامه مسیر خدمت صادقانه به هموطنان عزیز
میدانم.وزیربهداشتهمچنینچندیپیشدرگفتوگو

ائتالف ها کار نداشته باشید و خودتان با اتکا به شخصیت
تان وارد عرصه شوید .همچنین تابناک نیز ادعا کرد:
شنیده شده که «علی اصغر عنابستانی» ،رئیس ستاد
انتخاباتی احمدی نژاد در استان خراسان و از استانداران
او در دولت دهم ،به ریاست ستاد انتخاباتی تولیت آستان
قدس رضوی برگزیده شده است .براساس این گزارش
گویا انتخاب اعضای ستاد انتخاباتی حجت االسالم
رئیسی،موقتیوتازمانتصمیمگیرینهاییجمنااست؛
بدین شکل که پس از تشکیل ستاد انتخاباتی از سوی
جمنا برای کاندیدای نهایی این ساز و کار انتخاباتی ـ
که احتماال حجت االسالم والمسلمین رئیسی خواهد
بود ـ کار ستاد مذکور پایان یافته خواهد بود .تابناک در
ادامه خبر داد« :حجت االسالم رئیسی در جلسه (امروز)
جبهه مردمی نیروهای انقالب حضور نخواهد داشت ،اما
احتماالکلیپیازسوابق،برنامههاومواضعویبهنمایش
گذاشته خواهد شد».

...



نیروی انتظامی

باخبرآنالینگفتهبود:بههمهسیاسیونبگوییدبعدازاین
دوره هم خیالشان راحت باشد ،این آخرین حضور من در
این عرصه است .به آقای رئیس جمهور هم گفتهام که اگر
چهلیاقتنداشتهامولیفقطهمیندورهرادرخدمتشان
هستم .رسانه های مختلف نیز گ��زارش دادن��د ،رئیس
جمهور روز دوشنبه 21فروردین و یک روز قبل از آغاز
ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ،با رسانه
های داخلی و خارجی نشست خبری خواهد داشت.
▪ ▪گزارش ایلنا درب��اره انتخاب مسئوالن ستادهای
انتخاباتی روحانی در 5استان

ایلنا نیز در گ��زارش��ی از انتخاب برخی از مسئوالن
ستادهای انتخاباتی روحانی در استان ها خبر داد.
براساس این گزارش حسین حاصلی ،هادی ضرابی،
علی نکویی ،جلیل صحرایی و محسن نریمانی به ترتیب
در استان های فارس ،همدان ،اصفهان ،کرمانشاه و
مازندران انتخاب شدند.

▪ ▪حاجی رئیس شورای ستاد انتخاباتی اصالح طلبان
تهران شد

همچنین ایسنا خبر داد با پیشنهاد سید حسین مرعشی
و تایید هیئت رئیسه شورای عالی سیاستگذاری اصالح
طلبان  ،مرتضی حاجی ،رئیس شورای ستاد انتخاباتی
اصالح طلبان تهران شد  .پیش از این در اولین جلسه
ش��ورای ستاد تهران حسین مرعشی با اکثریت آرا به
عنوان رئیس ستاد تهران انتخاب شده بود.

...
آمریکا

توضیحات فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان درباره حمله به یک پاسگاه

بازداشت یک ایرانی کانادایی در آمریکا

تسنیم –فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اعالم خبر بازگشایی دو محور مواصالتی سرباز به ایرانشهر و
سرباز به چابهار که عصر روزسه شنبه گذشته در پی حمله تعدادی به پاسگاه انتظامی مسدود شده بود ،گفت :به
دنبال این اتفاق ،این دو محور مواصالتی برای مدت کوتاهی مسدود شد که خوشبختانه با رایزنیهای انجام گرفته،
مشکل مرتفع گردید .سردار رحیمی گفت :در حال حاضر وضعیت امنیتی این بخش به حالت عادی برگشته ،تردد
در این دو محور از سر گرفته شده و این دو محور مواصالتی باز است.

باشگاه خبرنگاران – دادگاهی در واشنگتن حکم دستگیری یک ایرانی کانادایی را به اتهام ارسال تجهیزاتی که
میتواند برای ساخت سیستم موشکی مورد استفاده قرار گیرد ،صادر کرد.قباد قاسمپورکه متولد ایران و تبعه
کاناداست،پسازصدوراینحکمدرواشنگتندستگیرشد.براساسمدارکدادگاه،قاسمپورباتاسیسیکشرکت
صوری،پولومحصوالتبینکشورهاردوبدلمیکردهوتمامفعالیتهایشرابهطورروزانهبافردیکهدرچینبوده،
هماهنگمیکردهاست.همچنینادعاشدهکهفردواسطهاینشرکتدرایران،تبادلاجناسانجاممیدادهاست.

برخورد توهین آمیز آخوندی
با یک خبرنگار در پاستور
هادیمحمدی–روزگذشتهدرحیاطساختماندولت
کهچهارشنبههرهفتهباحضورخبرنگارانصحنهسوال
و جواب از اعضای هیئت دولت می شود اتفاقی افتاد
که چندان جالب نبود و انعکاس رسانه ای نامناسبی
داشت  .نگارنده از نزدیک شاهد حادثه بودو در توضیح
بیشتراینبحثهابایدبگویماوالطبقیکتوافقنانوشته
میان خبرنگاران حوزه دولت و مسئولین اطالع رسانی
نهادریاست جمهوری  ،اگر وزیری از سمت راست وارد
محوطه حیاط شود معنایش این است که می خواهد با
رسانه ها گفتگو کرده و به سواالتشان پاسخ گوید لذا با
توجه به حضور سالیق مختلف رسانه ای در این برنامه
باید آمادگی هر نوع سوال  ،حتی از نوع چالشی را نیز
داشته باشد .روز گذشته یکی از همکاران رسانه ای از
باشگاهخبرنگارانجوانوابستهبهصداوسیما،درمورد
سومینهواپیمایایرباسکهواردکشورشدهسوالیکرد
مبنیبراینکهآیااینهواپیمامرجوعیازکلمبیاست؟این
سوال اگر چه بارها جواب داده شده و اندکی مطالعه در
اینحوزهمیتوانستپاسخاینسوالغلطرابهخبرنگار
دهداماباواکنشخشن ونادرستعباسآخوندیوزیر
کهنهکارراهوشهرسازیروبهروشدکهبههیچوجهقابل
توجیهنیست.ویباعصبانیتخبرنگاررابه«بیعقلی»
متهم کرد و اگرچه میکروفون را پرت نکرد اما از دست
خبرنگارگرفتوبهتصویربردارداد.
▪ ▪روایتباشگاهخبرنگارانوتسنیمازاتفاقدیروز

همچنین باشگاه خبرنگاران جوان در روای��ت خود

با تاکید بر تالش برای اجرایی شدن

توافقات پوتین و روحانی انجام شد

گفت و گوی تلفنی ظریف و الوروف

از این اتفاق نوشت« :وزی��ر راه پس از قطع دوربین
نسبت به ای��ن س��وال خبرنگار باشگاه خبرنگاران
جوان واکنش دیگری نشان داد و به خبرنگار باشگاه
خبرنگاران جوان گفت :خبرنگار باید یک ُجو عقل
داشته باشد!» براساس این گ��زارش «وزی��ر راه بعد
از این سخنان میکروفون خبرنگار را گرفته و قصد
پرت کردن آن را داشت و با لحن فریادگونه گفت:
شما حرفه ای نیستید و از خبرنگاری سر در نمیارید
برید بابا!» همچنین تسنیم نیز درب��اره ای��ن اتفاق
نوشت« :پس از حضور عباس آخوندی ،خبرنگاری
نظر وی را درب��اره مرجوعیبودن هواپیمای جدید
(کلمبیایی بودن هواپیمای خریداری شده) جویا شد
که وزیر دولت روحانی ،میکروفون خبرنگار باشگاه
خبرنگاران را با عصبانیت گرفته و بهسوی دیگری پرت
میکند و میگوید :شماها خبرنگار نیستید؛ شماها
بی ...هستید».

نکته
دولتی ها خویشتن دار باشند
به نظر می رسد با حساس تر شدن فضای انتخابات
و سواالت و انتقاداتی که از دولت مطرح می شود،
دعوت اعضای کابینه به خویشتن داری دعوتی
به حق و عقالنیت باشد .در واقع انتظار از اعضای
کابینه ای که شعارش تدبیر  ،آرامش و امید است
این بوده و هست که در برابر چالش های طبیعی و
مصنوعی که در برابرشان ایجاد می شود با آرامش
بیشتروسعهصدریکهنیازاولیهیکدولتمردایرانی
و مسلمان است عمل کنند چرا که عالوه بر متهم
شدن به عدم رعایت اخالق اسالمی و ایرانی  ،این
رفتار و برخورد تند با رسانه ها بیشتر به ضرر دولت و
شخص رئیس جمهور در ادامه راه خود خواهد بود.

وزیر امور خارجه کشورمان به همتای روسی خود بابت حادثه
تروریستی در متروی سن پترزبورگ تسلیت گفت .محمد
جواد ظریف در گفت و گو با وزیر خارجه روسیه قربانی شدن
شماری از شهروندان روسیه در انفجار تروریستی در این
کشور را تسلیت گفت؛ 2طرف در این تماس ،نسبت به اجرای
توافق های به دست آمده در دیدار اخیر رؤسای جمهور ایران
و روسیه اعالم آمادگی کردند.
به گزارش ایرنا ،در این تماس تلفنی که سه شنبه شب انجام
شده ،طرفین توافق کردند که برای اجرای توافق های به
دست آم��ده در دی��دار و مذاکرات اخیر (هشتم فروردین)
روحانی و پوتین تالش کنند .رئیسان جمهوری  2کشور،
افزون بر مذاکره درباره روابط دوجانبه و منطقه ای در عرصه
های مختلف ،بیانیه مشترک پیش به سوی همکاری های
راهبردی تهران و مسکو را منتشر کردند .همچنین در جریان
دیدار سران ایران و روسیه چندین سند در حوزه های مختلف
از جمله حقوقی ،قضایی ،استاندارد ،گردشگری ،کنسولی و
همکاری های اقتصادی امضا شد.

کورکر :طرح کنگره علیه سپاه ،به خاطر انتخابات ایران متوقف شد
سنایآمریکااعمالتحریمهایجدیدعلیهسپاهراکهمخالف
صریحبرجاماست،ازترستأثیرگذاریبرانتخاباتریاست
جمهوری ایران به تعویق انداخت .روز گذشته خبرگزاری
رویترزخبردادکه«بابکورکر»رئیسجمهوریخواهکمیته
روابطخارجیمجلسنمایندگانآمریکااعالمکردبررسی
طرح تحریمی کنگره علیه سپاه به دلیل «نگرانی اتحادیه
اروپا از اثرگذاری این طرح بر انتخابات ایران» ،فع ً
ال متوقف
شده است .به گزارش فارس سناتور کورکر و  ۱۳سناتور
دموکرات و جمهوریخواه حدود  2هفته قبل پیش نویس

طرحی را تهیه کردند که تحریمهای ایران را در عرصههای
ادعایی«موشکی،حقوقبشروتروریسم»بهویژهعلیهسپاه
پاسداران تشدید می کند .دراین باره پایگاه لوبالگ آمریکا
تأکید کرد که این طرح به وضوح تعهدات برجامی آمریکا را
نقض می کند .اشاره این رسانه آمریکایی به بخشی از این
طرح است که رئیس جمهور آمریکا را از برداشتن کامل
تحریم های این کشور پس از 8سال از توافق هسته ای (که
در برجام به روز انتقالی معروف است) منع می کند .در
حالیکهمطابقتوافقهستهایپسازطیفرآیندمشخص

اظهارات ضدایرانی اردوغان و ترزا می

نخست وزیر انگلیس :از اعراب دربرابر دخالت های ایران حمایت می کنیم
درادامهموجایرانهراسیتوسطچندکشورغربیوعربی،
س��ران کشورهای انگلیس و ترکیه بار دیگر بر اظهارات
ضدایرانی پیشین خود تأکید کردند .ترزا می نخست وزیر
انگلیس که در دومین سفر خاورمیانه ای خود راهی اردن و
عربستانشده،درگفتوگویاختصاصیباروزنامهالریاض
عربستان خواستار اقدام دسته جمعی ضد تهران شد .به
گزارشخبرگزاریصداوسیماترزامیدراینمصاحبهافزوده
است«:ایرانضدمنافعجامعهجهانیدرتالشهایشبرای
تحقق صلح و ثبات عمل می کند و انگلیس از کشورهای
حاشیه خلیج فارس در برابر دخالت های ای��ران حمایت
می کند ».وی در ادامه با طرح ادعاهای واهی همیشگی
علیه ایران مدعی شد :فعالیت های ایران عامل بی ثباتی
در منطقه است و مقابله با کارهای خصمانه ایران در لبنان،
عراق،یمن،سوریهیامنطقهخلیجفارسمستلزماقدامدسته

جمعی است .درباره ریشه اظهارات ضدایرانی متعدد ترزا
می در سفرهای منطقه ای او تحلیل های متعددی مطرح
شده است .از جمله روز گذشته پایگاه الوقت با اشاره به این
اظهارات نوشت« :انگلیس مراحل آخر خروجش از اتحادیه
اروپارادنبالمیکندودیگرمانندقبلبرایپیگیریاهدافش
مالحظات جمعی را در نظر ندارد .از این رو تقویت روابط
امنیتی با کشورهای غیراروپایی به موازات یافتن بازارهای
جدیدبرایارتقایتواناقتصادیانگلیسبهشیوهسالهای
استعمارگریاینکشوربهصورتجدیدردستورکارنخست
وزیرلندنقراردارد».بهنوشتهاینسایتکشورهایحاشیه
جنوبخلیجفارسکهزمانیمستعمرهانگلیسبودند،اولین
وبهترینگزینهبرایترزامیدراینزمینهبهشمارمیروند.
موضوعفروشسالحهایانگلیسیبهاعرابهمیکیدیگر
از اهداف احتمالی نخست وزیر انگلیس است که الوقت

شدهدربرجامآمریکامیبایستافرادایرانیمشخصیرااز
لیستتحریمهاخارجکند.بهگزارشدیپلماسیایرانیاین
طرح همچنین ،رئیس جمهور آمریکا را ملزم می کند علیه
فعالیتهایمرتبطبابرنامهموشکبالستیکایرانتحریم
هایی وضع کند؛ آن هم به شیوه ای که می تواند به معنای
بازگشتتحریمهاییباشدکهبرمبنایبرجامبرداشتهشده
اند .یک روز پیش از آن که کورکر اعالم کند این طرح را به
خاطر نگرانی اروپا از اثرگذاری بر انتخابات ایران معلق می
کند ،شورای ملی ایرانیان آمریکا (موسوم به نایاک) که از

هواداران توافق هستهای است ،هشدار داده بود که طرح
مذکورمیتواندبرجامرابرهمبزند.

در این باره نوشته «ترزا می پس از اردن راهی عربستان می
شود تا مقدمات فروش گسترده تسلیحات بریتانیایی را به
عربستان که بزرگترین شریک تجاری لندن در خاورمیانه
است فراهم نماید .اگرچه نخست وزیر انگلیس تحت فشار
است تا به دلیل نقض گسترده حقوق بشری عربستان در
یمن،صادراتسالحبهاینکشوررامتوقفکند،بااینحال
فروشسالحهمچنانادامهداردوازآغازبمبارانهادریمن
در مارس  ۲۰۱۵بیش از سه میلیارد و  ۳۰۰میلیون پوند
صادراتانجامشدهاست».گفتنیاستانگلیسحدود۱۲
درصدازبازارتجارتنظامیجهانرادراختیارداردکهازاین
میزان دو سوم آن به خاورمیانه صادر می شود .عربستان به
عنوانبزرگترینمشترینظامیانگلیس،ازآغازسال2015
تاکنون  3.5میلیارد پوند از این کشور تجهیزات نظامی و
دفاعیخریدهاست.همزمانباایناظهاراتترزامی،رئیس
جمهور ترکیه هم با تکرار ادعاهای همیشگی خود علیه
ایران بدون اشاره به حضور نظامیان ترکیه در عراق و سوریه
و حمایت های این کشور از تروریست ها ،مدعی شد« :ایران
در عراق ملیگرایی فارسی را رواج داده است ».به گزارش

فارس اردوغان با ادعای اینکه سازمان «الحشد الشعبی»
در عراق به صورت تهاجمی و اشغالگرانه عمل میکند،
مدعیشده«:وقتیکهبادیدکلیبهآننگاهمیکنیم،شاهد
حمایتیازایرانیانوملیگراییفارسیدر(برخی)فرقههای
عراق هستیم .آنها (ایران) این امر را با فرقهگرایی رواج داده
و بر پایه ملیگرایی فارسی منتشر کردند ».همچنین وزیر
خارجه بحرین هم از اظهارات ضدایرانی مقامات انگلیسی
و ترک عقب نمانده و با متهم کردن ایران به مداخله در امور
داخلی کشورش ،گفت دولت جدید آمریکا درک بهتری
نسبت به دولت سابق این کشور در قبال «تهدیدات منطقه»
دارد.شیخخالدبناحمدبنمحمدآلخلیفهتأکیدکرده«ما
شاهد درک بسیار روشنتر کاخ سفید از تهدیداتی هستیم
که در منطقه و به خصوص از جانب جمهوری اسالمی ،با
آن روبه روییم ».وی همچنین از تصمیم دولت ترامپ برای
موافقت با فروش  ۱۹فروند جنگنده اف ۱۶-به بحرین
تمجیدکرد.اجرایاینقرارداددردولتاوبامابهانجامبرخی
اصالحات و ارتقای وضعیت حقوق بشر مشروط شده بود،
اما دولت جدید آمریکا از این شروط صرف نظر کرده است.
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نوشتههای ناخوانده
جوادنوائیان رودسری

روایت پایمردی «شیرعلیمردون»
یکی از وقایع تلخ دوران سلطنت
رض���اخ���ان ،ب���ازداش���ت و اع���دام
«علیمردان خان» از عشایر دالور
و سلحشور بختیاری است .مادر
ع��ل��ی��م��ردا نخ��ان ،بیبیمریم
بختیاری ،زنی شجاع و جنگاور بود
که به دلیل فرماندهی سپاهیان
بختیاری در نبرد با استعمارگران،
به «سردار مریم بختیاری» شهرت یافت .سردار مریم ،مدتی
را به علت مبارزه با استعمار و سپس مقابله با سیاستهای
ضددینی رضاخان ،در تبعید گذراند و اموالش مصادره
شد .علیمردانخان که از دوران جوانی ،یکی از حامیان
پرشور استقرار نظام مشروطیت در ایران بود ،با مشاهده
ظلم خوانین بختیاری بر ضعفا و پیوستن برخی از آنان
به صف حقوقبگیران انگلیس در ایران ،به مبارزه با آنها
پرداخت .نامه مشهور او به رئیسمجلسشورایملی وقت،
درباره این ستمکاریها ،یکی از مهمترین اسناد تاریخی
ب��رای بازشناسایی برخی از جریا نهای استعماری در
سالهای آغاز جنبش مشروطه است .علیمردانخان برای
مقابله با نقشههای استعمار و جلوگیری از تجزیه کشور ،با
متحد کردن تعدادی از ایالت بختیاری« ،هیئت اتحادیه
چهارمحال و پشتکوه» را تأسیس ک��رد .مجاهد تهای
علیمردا نخان در آن روزه��ای پرمحنت ،از او چهر های
محبوب در میان مردم مستضعف و محروم به وجود آورد.
با ق��درت یافتن رضاخان و تصاحب سلطنت توسط او،
علیمردان خان بختیاری یکی از نخستین کسانی بود که در
برابر خودکامگی پهلوی اول قیام کرد .او که میدید چگونه
وابستگی برخی خوانین ظالم بختیاری به دیکتاتوری،
خانوادههای محروم و مستضعف عشای ِر غیور ایران را به
خاک سیاه نشاندهاست ،تصمیم به مبارزه با ظلم و ستم
گرفت .قیام او ،از سال  1308تا 1313هـ.ش ،به مدت
پنج سال ادامه یافت .رضاخان که از مهار علیمردانخان
عاجز شده بود ،تعدادی از خوانین بختیاری را با وعده ثروت
و قدرت فریفت و آنها را به خیانت نسبت به علیمردانخان
واداش��ت  .علیمردا نخان و ی��اران��ش ،خسته از خیانت
برخی از دوستان ،به قلعه «قهفرخ» ،در نزدیکی شهرکرد،
عقبنشینی کردند و این قلعه به محاصره نیروهای دولتی
درآمد .با وجود مقاومت دلیرانه او ،باز هم خیانت برخی
از خوانین وابسته ،شرایط را بر او سختتر کرد .رضاخان
شخصانامهای ب��رای او فرستاد و وع��دهداد در صورت
تسلیم ،او و یارانش در امان خواهند بود .علیمردانخان
که دیگر توان مقابله نداشت با یاران خود تسلیم نیروهای
دولتی شد .اما رضاخان ،برخالف وعدهای که داده بود،
دستور داد تا او را در اسفندماه سال  ،1313اعدام کنند.
داستان رشاد تهای «علیمردا نخان» ،به زمزمه شعر
زیبای «شیرعلیمردون» در میان عشایر بختیاری تبدیل
شده است.

...
مجلس

با هدف حضور وزرا و مدیران کشور و ارائه
گزارش از مسائل ومشکالت

جلسات غیرعلنی مجلس افزایش می یابد
محمد اکبری -سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره
به اینکه نحوه برگزاری جلسات مجلس در سال  96تغییر
مییابد ،گفت :زمان بیشتری به کمیسیونها اختصاص
خواهد یافت و تعداد جلسات غیرعلنی نیز افزایش مییابد.
به گزارش خراسان پس از پایان جلسه غیرعلنی مجلس در
روز گذشته به ریاست علی الریجانی که از ساعت  8صبح تا
 10بهطولانجامیدهبودبهروزنعمتیطینشستخبریبا
خبرنگارانبهتشریحجزئیاتاینجلسهغیرعلنیپرداخت.
وی با بیان اینکه موضوعات و مشکالت فرهنگی ،اقتصادی
و اجتماعی احصاء شده کشور در مرکز پژوهش های مجلس
در این جلسه به بحث گذاشته شد گفت :بحث و بررسی در
مورد وضعیت اقتصادی کشور بخشی از موضوع جلسه
غیرعلنی بود .نعمتی با بیان اینکه بیشتر نمایندگان معتقد
بودند که بیشتر مشکالت کشور به صورت شعاری پرداخته
شده است خاطرنشان کرد :ممکن است جلسات غیرعلنی
با حضور وزرا و دیگر شخصیتها و فعاالن به تناوب برگزار
شود .وی با بیان اینکه در این نشست با قید قرعه نمایندگان
به ایراد سخن پرداختند ،تصریح کرد :قرار شد پیشنهادات
شفاهی و کتبی خود را درباره اولویتهای مجلس در سال
جدید به کمیسیونها و هیئت رئیسه مجلس ارائه دهند و تا
 15روز آینده این نظرات جمعبندی خواهد شد .سخنگوی
هیئت رئیسه مجلس اظهارداشت :نحوه برگزاری جلسات
مجلس از سال جاری تغییر خواهد کرد و تعداد جلسات
غیرعلنی افزایش خواهد یافت تا وزرا و دیگر مدیران کشور
را بیپیرایه دعوت کنیم که البته همه این تصمیمگیریها
پس از جمعبندی نظرات نمایندگان خواهد بود و هیئت
رئیسه هیچ تصمیمی را بدون نظر نمایندگان نمیگیرد.
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