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رضایی :در دوران دفاع مقدس هیچ رزمنده ای
سهمی از نمایش اقتدار نمی خواست

...

ویژههایخراسان
اخطار جدید دولت برای مقابله با دریاخواری
پس از درخواست های برخی مسئوالن اجرایی از مدیران
ارشــد دولتی مبنی بر ضــرورت مقابله جدی تر با تملک و
ساخت و ساز غیرمجاز در پهنه نوار ساحلی دریاها ،بر اساس
بخشنامه جدید یک نهاد مسئول به تعدادی از سازمان ها
و نهادهای دولتی ،از آن ها خواسته شده است با توجه به
ساختارهای مختلف اجرایی موجود در مناطق نزدیک به
دریاها در کشور ،حسب مورد با همکاری ضابطان قضایی،
استانداریها،سازمانهایمناطقآزادویگانهایحفاظتی
سازمانکشتیرانینسبتبهپیشگیریوبرخوردبااینتخلف
اقدامکنند.

درخواستازاصنافتهراندربارهحوادث
تروریستی
بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک نهاد مسئول به تعدادی
از اتحادیه ها و اصناف مختلف پایتخت ،به آنها تاکید شده
است با توجه به ضرورت و اهمیت جلوگیری از وقوع حوادث
تروریستیتوسطگروهکهایتکفیریودشمنانجمهوری
اسالمی ایران در مناطقی چون تهران بزرگ ،مخاطبان این
ابالغیه باید ضمن مراقبت و هوشیاری در خصوص هرگونه
اقداممشکوک،مراتبرادراسرعوقتبهسامانههایاطالع
رسانینهادهایانتظامیوامنیتیاعالمکنند.

خبر
مولویعبدالحمید:اهلسنتبهنظام
جمهوریاسالمیافتخارمیکنند
امامجمعهاهلسنتزاهدان،درپاسخبهسوالیدرخصوص
دیدگاه اهل سنت ایران به خشونت هایی که با سوءاستفاده
ازنامآنانانجاممیشود،تأکیدکرد:اهلسنتبا خشونت و
افــراط گرایی مخالف هستند و به نظام افتخار می کنند و
معتقدند خواسته ها و مطالباتشان باید از طریق قانون و
مذاکره حل و فصل شود .مولوی عبدالحمید در گفت و گو با
جماران ،امام خمینی را یک شخصیت ممتاز و محور وحدت
عنوانکردوباذکرخاطرهایگفت:یکباربرایمالقاتباامام
آمدیموحاجاحمدآقاگفتندکهشماوقتنگرفتیدواینجاشیوه
اینطوراستکهوقتمیگیرند.منجوابدادمکهماشاگرد
هستیموایشاناستاداستوبینشاگردواستادوقتگرفتن
الزم نیست .سپس من را به مالقات ایشان بردند .وی در
خصوصرابطهاهلسنتبانظام پسازرویکارآمدن حسن
روحانی نیزگفت:رابطهخیلیبهترشدهواحساسمیکنیم
که اهل سنت عزت کسب کرده اند و در دل بــرادران شیعه
محبوبیتبهدستآوردندوبرعکسهمهمینطوراست.

منتجب نیا :جمعی تازه
از راه رسیده«کاسبان اصالحات» شده اند
قائممقامحزباعتمادملیدرپیامیبرایبرونرفتازوضعیت
فعلی و رفع ریشهای اختالفات و وحدت اصولی اصالحطلبان،
پیشنهاد تشکیل مجلس اصالحات و مناظره کارشناسانه
بین حامیان و منتقدان شورایعالی را مطرح کرد .به گزارش
ایسنا ،حجت االسالم رسول منتجب نیا در این پیام با اشاره به
اظهارات اخیرش در نقد شورای عالی سیاستگذاری اصالح
طلبان این موارد را صرف ًا از سر دلسوزی و پیشگیری از خطری
بزرگ و خانمانسوز که کیان اصالحات را هدف گرفته است،
دانست .این فعال سیاسی اصالح طلب در ادامه تأکید کرد:
پس از حــدود  3سال تالش بینتیجه در جلسات عمومی،
نامهنگاری محرمانه و انتقاد در جلسات خصوصی که البته
همواره نقدها و پیشنهادهای اینجانب در مقام نظرمورد تایید
بزرگان بوده ،ولی متاسفانه در مقام عمل خبری از تأییدات
در مقام نظر نشده اســت ،ناچار به بیان علنی و رسانهای
دیدگا ههای خود شــدم .منتجب نیا در ادامــه تصریح کرد:
اینجانب احساس میکنم که در برابر «کاسبان فتنه و والیت
و تحریم» و «دلواپسان» ،محفلی در قالب «کاسبان اصالحات»
پرادعا شکل گرفته و اساس
توسط جمعی تازه از راهرسیده و ّ
اصالحات رفته رفته توسط این محفل در معرض انحراف قرار
گرفته است .وی در ادامه ضمن هشدار از اقدامات این گروه
حیثیت و آبروی چهرههای اصیل و محبوب
گفت :این محفل،
ّ
کشور و اصالحات را وجه المصالحه منافع خود قرار میدهد
و ما هم چون مادران و پدران دلسوز حساس در برابر بعضی
دایههای تازه بهدوران رسیده اصالحات در خصوص فرزند
شد ت احساس مسئولیت و گاه سکوت میکنیم و
خود به ّ
گاهی هم به ناچار سخنانی اندک میگوییم .منتجب نیا در
ادامه ضمن غیردموکراتیک و ناعادالنه خواندن شورای عالی
سیاستگذاری اصــاح طلبان ،پیشنهاد خود بــرای اصالح
این رویه را این گونه تشریح کرد :پیشنهاد اینجانب برای
عبور از این عقبه خطرناک این است که مجلسی با حضور
اصالحطلبان سراسر کشور البته نه گزینشی ،بلکه از سالیق

مهر-دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظامدریادداشتینوشت:روزهایدفاعمقدسهیچکسمدعیفتحنبودوهیچدولتمردیدرحرکتهایانقالبیعلیهدشمن،سهمیبرای
خودقائلنمیشد.همهخودرابدهکارمیدانستند.محسنرضاییافزود:آنروزهاهیچکسمدعیفتحنبود،خرمشهرراخداآزادمیکرد.وینوشت:درآنروزهاهیچرزمندهای
سهمیازنمایشاقتدارنمیخواستوهیچدولتمردیبنانداشتدرحرکتهایانقالبیعلیهدشمنسهمیبرایخودقائلشود.همهخودرابدهکارمردموانقالبمیدانستند.

ویکلی استاندارد :ترامپ به دنبال دائمی کردن
محدودیت های برجام است

و احزاب مختلف بهطور مساوی در مرکز تشکیل و دیدگاههای
گوناگون مستدال مطرح شود و در صورت لزوم پس از طرح
نظرات ،رأیگیری بهعمل آید .وی افزود :یا اینکه مناظراتی
تخصصی و کارشناسانه بین نمایندگان دو دیدگاه با حضور
شخصیتها ،احزاب و گروههای اصالحطلب برگزار و پس از
ارائه نظرات طرفین آن هم بدون توسل بهاتهام زنی ،شانتاژ و
صرفا با ارائه مستندات مسلم و اقامه برهان و با دریافت نظرات
اصالحطلبان کشور در این زمینه تصمیم گیری شود.
▪واکنش انصاری راد به انتقادات از شورای عالی

در همین حال حجت االسالم حسین انصاری راد از فعاالن
سیاسی اصالح طلب در گفت و گو با نامه نیوز و در واکنش به
انتقادات اخیر از شورای عالی اصالح طلبان گفت :کسی که
حاضر نباشد با مشورت و رأی گیری جامع اصالح طلبان خود
را هماهنگ کند و به رأی گیری و نظر جمع تن ندهد اصالح
طلب نیست بلکه فرد خودخواه و مستبدی است که منفعت و
مصلحت شخصی خودش را دنبال می کند .چنین کسی را
باید کنار زد .وی افزود :کسی بخواهد مکانیزم تصمیم گیری
جمعی را به هم بزند ،اصالح طلب نیست بلکه یک مستبد به
رأی است چون اصل اول اصالح طلبی پذیرش مشورت و نظر
آرای عمومی و اکثریت محسوب می شود.

نشریه آمریکایی ویکلی استاندارد که نزدیک به
جمهوری خواهان اســت ،مدعی شده که دولت
ترامپبهدنبالدائمیکردنمحدودیتغنیسازی
در ایــران است .این ادعا به نقل از یک منبع آگاه
در کاخ سفید مطرح شده که به این نشریه گفته
«نتیجهایدهآلدولتآمریکا،نهلغوونهاصالحبرجام
است ،بلکه یک توافق ثانوی با حمایت متحدان
اروپایی است که برجام را امضا کردهاند ».این ادعا
درآستانهموعدانتشاردومینگزارشدولتآمریکا
درباره پایبندی ایران به توافق هستهای و درست
در روزهایی که موضوع بازبینی برجام در دولت
آمریکا روی میز اســت ،مطرح می شــود .در عین
حال خود این نشریه ،مطرح می کند که این هدف
ترامپ غیرممکن است ،چراکه از یکسو اروپایی
که به دنبال گسترش همکاری اقتصادی با ایران
است،خشمگینشدهوازسویدیگربهایراناجازه
میدهد تا آمریکا را به نقض توافق متهم کند .به
گــزارش فارس به نقل از ویکلی استاندارد ،آمده
که باب کورکر رئیس کمیته روابــط خارجی سنا
که اخیرا دیداری با «رکس تیلرسون» وزیر خارجه
آمریکا داشته ،میگوید« :گفتوگوی بسیار خوبی
در این مورد با تیلرسون داشتم .میدانم که هدف
او،دوبارهایناستکهپسازمدتیتوافقمتفاوتیبه
دستآیدکهازهرگونهغنیسازیایرانجلوگیری
کند ».به نوشته ویکلی استاندارد در حال حاضر
بازبینی برجام در دولت ترامپ ،در سازمانی انجام
می شود که تحت هدایت اعضای ارشــد شورای
امنیت ملی رئیسجمهور اس ــت.روز گذشته اد
رویسرئیسجمهوریخواهکمیتهروابطخارجی
مجلسنمایندگانآمریکااعالمکردکه«توافقاتمی
به جمهوری اسالمی ایران فرصت میدهد "حتی

بدون آن که تقلب کند" در مسیر تولید سالح اتمی
باقیبماند».همزمانبااینتحوالتطرحتحریمی
ایرانوروسیهنیزبازهمگرهخوردهاست؛ظاهر ًااین
بارگروهیازجمهوریخواهانتالشدارندبااضافه
کردن تحریم های کره شمالی به این قانون رأی
دهند.روزنامهواشنگتنپستنوشتکهاینموضوع
باعثایجادتأخیرهایبیشتردررأیگیریمجلس
نمایندگان بر سر طرح این موضوع خواهد شد.
قانونگذاران دموکرات این درخواست را تالشی از
طرفیکیازنزدیکترینحامیان«دونالدترامپ»،
رئیسجمهور آمریکا بــرای منحرف کــردن طرح
تحریمهای ایران و روسیه میبینند .هفته گذشته
رسانههای آمریکا از البی کاخ سفید و سران حزب
جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا برای
تغییرمتناینطرحخبردادند.
▪قاسمی:اروپابایدجدیتروظیفهخودرادرباره
برجامدنبالکند

ایرانمعتقداستاینتحریموبحثهایآنموجب
تــرس شرکت هــای اروپــایــی از همکاری با ایــران
می شــود .سخنگوی وزارت خارجه کشورمان
روز گذشته با بیان اینکه دولت آمریکا میداند که
نمیتواند برجام را نقض کند ،گفت :اما آمریکا
اقداماتی انجام می دهد تا بر آن اثرگذاری منفی
داشته باشد ،در همین راستا بیش از  60الیحه در
سنامطرحشدهودائمبهدنبالبهانهتراشیهستندو
باصحبتهاییکهدرخصوصنفوذمنطقهایایران
دارندتالشمیکنندآثارمثبتبرجامرابگیرندکه
اینبااصول 26تا 29برجاممخالفاستوفضای
اقتصادی مناسب ایران با کشورهای دنیا را تحت
تأثیرقراردهند.

درحاشیه

...

خارجازدستور
محمد اکبری

international@khorasannews.com

نامه  60نماینده برای اعطای تابعیت ایرانی
به دختر مریم میرزاخانی
درحالی که روز گذشته در عمده نطق های میان دستور و
اظهارات نمایندگان مجلس سخن از درگذشت مریم میرزا
خانی و ابراز تاسف از فقدان این نابغه ایرانی به میان آمد
جمعی از نمایندگان مجلس نیز با صدور نامه و جمع آوری
امضا برای ارایه طرحی دو فوریتی خواستار اصالح قانون
تابعیتباهدفاعطایتابعیتبهدخترمریممیرزاخانینخبه
ریاضیایرانیشدند.بهگفتهرضاشیراننمایندهمردممشهد
درمجلس حدود 60نمایندهازاینطرحاستقبالکردهاندو
امضاهایآندرحالافزایشاست.بهگفتهایننمایندههدف
از تقاضای تسریع به رسیدگی به این طرح" ،اجرایی شدن
وصیتمرحومهمریممیرزاخانیجهتاعطایتابعیتایرانی
بهتنهادخترشاست".

پزشکیان :آقای دلخوش من دلم به شما
خوش است!
درجریان بررسی دستور جلسه زمانی که پزشکیان برای
ترغیب نمایندگان بــرای مشارکت در رای دادن به رغم
رفتارجدی همیشگی زبان به شوخی می گشاید با واکنش
هایمختلفیازسوینمایندگانمواجهشد.ویکهدرغیاب
الریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت در جریان اخذ
رای برای مصوبه اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم از
نمایندگان حوزه های انتخابیه گیالن و مازندران به شکلی
خاص درخواست کرد در رای دادن مشارکت کنند .وی به
آنهاگفت«:بچههایشمالرایبدهید...آقایدلخوشمن
دلم به شما خوش است لطفا رای بدهید» .وی همچنین با
مخاطبقراردادنجبارکوچکینژادنمایندهرشتخطاببه
ویگفت«:آقایکوچکیخواهشمندمرایبدهید».اینگونه
اظهاراتموجبخندهنمایندگان،شوخیهایمختلف «بچه
های شمال» با وی و در نهایت ترغیب آنها برای مشارکت در
رایگیری وتصویبطرحبود.

واکنشانصاریبهسوالیدربارهمصادره
اموالایران

ادعای نیویورک تایمز:ایران به دنبال ایجاد
مسیری زمینی از تهران تا مدیترانه است

سفیر عراق در تهران :همهپرسی کردستان
عراق غیرقانونی است

نامه  700فعال مدنی
به روحانی درباره مطالبات از دولت

حاجی بابایی رئیس هیئت تعامل با دولت
شد

فــارس  -معاون حقوقی رئیس جمهور
درایــن بــاره که معاونت حقوقی ریاست
جمهوری چه اقدامی در قبال حکم دادگاه
کانادایی مبنی بر مصادره  1.7میلیارد دالر اموال ایران
انجام داده است گفت :دراین باره ،باید با اطالع دقیقتر
صحبت کنیم.

ایسنا  -روزنامه نیویورکتایمز مدعی شد:
ایران به دنبال ایجاد یک مسیر از تهران تا
مدیترانه است.براساس ادعای این روزنامه،
گروههای تحت حمایت ایران به سختی تالش میکنند تا
یک گذرگاه برای انتقال نیرو و تسلیحات به سوریه و لبنان
ایجاد کنند.

تسنیم  -سفیرعراق در تهران درباره طرح
همهپرسی از سوی مسعود بارزانی ،گفت:
همهپرسی اقدامی غیرقانونی است و قانون
اساسی عراق دائمی بوده و عراقیها از جمله ُکردها به آن
رأی دادهاند .راجح الموسوی افزود:عزیزان ُکرد از اقدام
غیرمسئوالنه بپرهیزند.

ایلنا  -بیش از  ۷۰۰نفر از فعاالن سیاسی،
مدنی،روزنامهنگارانوزندانیانسیاسیطی
نامهای با اشــاره به برخی مطالبات معطل
مانده دولت یازدهم ،از روحانی خواستند ،رسیدگی به این
مطالبات از جمله استفاده حداکثری از همه ظرفیت ها در
کابینه و رفع بیکاری را در دستور کار قرار دهد.

محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلسازانتخابحمیدرضاحاجیباباییبهعنوانمسئول
کمیته تعامل و گفتگو با دولت در فراکسیون نمایندگان
والیی خبر داد و اظهارداشت :این کمیته تا زمان برگزاری
مراسمتحلیفریاستجمهوریومعرفیوزرابهصورتفعال
مأموریتهایمحولهازسویفراکسیونراانجامخواهدداد.
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