س هشنبه  24بهمن  26 ،1396جمادی االول  13 ،1439فوریه  ،2018شماره  ،19757سال شصت ونهم.
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 :

حضرت سیدالشهدا ،امام حسین(ع) میفرمایند:
بس َ
ال َا ْف َل َح َق ْو ِم ْ
ـخ ِط ا ْلخـا ِل ِق.
اش َت َر ْوا َم ْرضاةَ ا ْل َم ْخ ُل ِ
وق َ
قومی که خشنودی مخلوق را با خشم خدا معامله کند ،هرگز رستگار نخواهد شد.
(مقتل خوارزمی ،جلد  ،1صفحه )239
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تازههای مطبوعات
•• شهروند -این روزنامه در گزارشی با عنوان «مسیر
تجارتمنهایایران»بابیاناینکهتوسعهحملونقلکشور
و پیشرفت شتابان کشورهای منطقه زنگ هشدار را برای
ترانزیت به صدا درآورده است ،نوشت :امپراتوری بزرگ
ترین بندر تجاری ایران (بندر شهید رجایی) به شرکتهای
با سابقه نه چندان درخشان در پروژههای عمرانی سپرده
شد ...بنیاد مستضعفان و یک شرکت وابسته به نهادهای
نظامی به بندر رجایی آمدند.
••آرمان  -رفیقدوست گفت :آقای هاشمی در اقتصاد خوب
عمل کرد .او ۱۳۸میلیارد دالر ارز داشت ،رئیس دولت
اصالحات ۱۷۸میلیارد دالر ارز داشت و آقای احمدینژاد
چ کارنامه موفقی ندارد!
۷۰۰میلیارد دالر ارز داشت که هی 
واقعا یک نفر پاسخ دهد که با ۷۰۰میلیارد دالر چه کردند؟
••شــرق  -کــریــم افــشــار مــشــاور سندیکای شرکتهای
تولیدکننده برق ،از طلب ٢٢هزارمیلیاردتومانی اعضای
این مجموعه تا مهر ماه امسال خبر داد .به گفته او ،میزان
مطالبات نیروگا هداران بخش خصوصی از دولــت رو به
افزایش است و از آن جا که وزارت نیرو توان بازپرداخت
این مطالبات را ندارد ،خسارات زیادی برای فعاالن بخش
خصوصی ایجاد شده است.
••جوان – سایتهای روزنامههای آرمان ،قانون و ستاره
صبح به صورت همزمان هک شدند وخبری جعلی روی
آنها قرار گرفت .صرف نظر از اصل ماجرا ،شاید بتوان
ایــن هک شــدن را تلنگری جــدی بــرای لــزوم استقالل
زیرساختهای حیاتی فضای مجازی از آمریکا تلقی وبر
لزوم راهاندازی جدی شبکه ملی اطالعات و نظارت جدیتر
بر فضای مجازی تأکید کرد ...این نخستین تهدیدی نیست
که از بستر فضای مجازی علیه مسائل ملی ما رخ داده است
و شاید کماهمیتترین آنها باشد.
••وطن امروز -این روزنامه در گزارشی با عنوان « صداقت
یارانهای دولت کجاست؟» نوشت :در حالی که مسئوالن
دولتی همچنان تظاهر میکنند با سرک کشیدن به حساب
مردم مخالف هستند ،رئیس کمیسیون تلفیق به صراحت
اعالم کرد سرک کشیدن به حساب بانکی مردم برای حذف
یارانه نقدی پیشنهاد دولت بود.
••اعتماد –محمد هاشمی ،عضو اسبق حزب کارگزاران
درباره سخنان رئیسجمهور در سخنرانی اخیر خود مبنی
بر تسهیل راه انتخابات توسط سازمانهای مختلف گفت:
شــورای نگهبان عــاوه بر استعالم از مراجع چهارگانه،
استعالم از نمایندگان این شورا در سراسر کشور را نیز قرار
دادهکهراهانتخاباتراتنگترکردهاست.اینمورددرقانون
پیشبینی نشده است .تصور میکنم آقای روحانی وقتی
میگوید که قانون مالک باشد ،باید همان چهار مرکز به
عنوان مراجع تصمیمگیری شورای نگهبان عمل کنند و راه
احراز صالحیتها و انتخاب مردم تسهیل شود .وی توصیه
کرد که راه ورود به نهادهای انتخابی بازتر شود.

...

انعکاس
••پارس نیوز مدعی شد :طی چند ماه گذشته به دلیل
برخی مشکالت مربوط به نقد نشدن صورت حسابهای
داروخانهها از سوی سازمان بیمه گر ،اقتصاد داروخانهها
دچار نابه سامانی شده و به تدریج به سمت ورشکستگی
میروند،اینموضوعیاستکهعالوهبربههمریختنچرخه
دارویی کشور به مردم هم آسیب میزند .این هشدار بسیار
جدی و قریب الوقوع است که اگر فکری به حال مطالبات
حوزه دارویی نشود بروز کمبودهای دارویی و از دست رفتن
اعتماد مردم به در دسترس بودن داروها ،محتمل است.
••جماران نوشت :احمد توکلی عضو مجمع تشخیص
مصلحتنظامباتأکیدبراینکهمخاطباصلیامربهمعروف
و نهی از منکر حکومت اســت ،گفت :با وجــود نهادهایی
همچون دیوان محاسبات ،سازمان بازرسی کل کشور و
موارد مشابه آن ها ،امر به معروف و نهی از منکر از دوش مردم
برداشته نمیشود .وی افزود :فساد دشمن دین ،اخالق،
رشد ،پیشرفت ،همبستگی و عدالت اجتماعی است... .
جمهوری اسالمی توان مقابله با تهدیدهای نظامی را دارد
اما اگر با فساد مقابله نشود آن را ساقط میکند؛ چون صالح
و عقالنیت باید باشد تا هر قومی باقی بماند.
••عصرایران مدعی شد :یک شنبه شب تلویزیون مراسم
پایانی جشنواره فیلم فجر را به صورت زنده از دو شبکه
نمایش و آی فیلم پخش کرد.در این مراسم ساالر عقیلی
چند قطعه از آهنگهای خــود را به صــورت زنــده برای
حاضران و مــردم نشسته پای تلویزیون اجــرا کــرد .گروه
موسیقی او نیز روی سن حضور داشتند و با سازهای خود
او را همراهی میکردند .اما در شبکه نمایش فقط ساالر
عقیلی را میدیدیم و وقتی تصاویر به صورت النگ شات
پخش میشد میفهمیدیم نوازندگانی هم روی سن حضور
دارند .در این میان ،آنهایی که آی فیلم عربی را میدیدند،
داستان برایشان فرق میکرد .در آی فیلم عربی هم ساز را
نشان دادند و هم نوازنده زن پیانو را.
••اعتماد آنالین نوشت  :کولیوند رئیس کمیسیون
شوراها اظهار کرد :شورای نگهبان در خصوص شرایط
اختصاصی رجل سیاسی به نتیجه رسیده است و امیدوارم
با آ نها درباره معیار رجل سیاسی به جمعبندی برسیم
و بتوانیم آن را در اسفند ماه به صحن علنی مجلس ارائه
کنیم.وی از احتمال ارائه الیحه جامع انتخابات قبل از
پایان سال خبر داد و گفت :الیحه جامع انتخابات 166
ماده دارد و تاکنون دولت روی  120ماده آن کار کرده
است .با توجه به اطالعاتی که کسب کردم احتماال تا قبل
از پایان سال این الیحه را به مجلس میدهند که بررسی آن
در مجلس به سال  97موکول میشود.
••جهان نیوز مدعی شــد :هجمه بــه ائمه جمعه طی
هفتههای اخیر در برخی نشریات زنجیرهای سیر صعودی
داشتهوالبتهاینمسئلهربطمستقیمیبهمیزانانتقادائمه
جمعه به دولت درباره وضعیت اقتصادی مردم یا اعتراض به
مشکالت فرهنگی و اجتماعی دارد.
••اعتماد آنالین نوشت  :جعفرزاده ایمن آبادی نایب رئیس
فراکسیون مستقلین مجلس اظهار کرد :عملکرد برخی از
دولتیها مثبت نیست و رئیس دولت بنابر عهدی که با مردم
بسته باید عمل و بدون تعارف کسانی را که انگیزه ندارند از
قطار پیاده کند.وی با تاکید بر لزوم خانه تکانی در دولت،
گفت :طبق عادت و سنت همیشگی ما ایرانیها در پایان
هر سال خانه تکانی میکنیم .من فکر میکنم ضرورت دارد
آقای روحانی یک خانه تکانی در دولت خودش انجام دهد.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ،021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:
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پسلرزههای رسانهای سرنگونی «اف »16-اسرائیلی

علی شاملو

به عقیده زالزبرگ تحلیل گر گروه بین المللی بحران ،همه
اسرائیلیها متوجه این مسئله شدهاند.
▪ادعای رژیم صهیونیستی :پهپاد ایرانی ساقط شده،
نسخهای از  RQ-170بود

به گفته این نشریه ،اسرائیل هرگز نباید دچار توهم قدرت
بیحدوحصر نظامی شود.
▪الجزیره :بعید است روسیه روابطش با ایران و سوریه را
قربانی اسرائیل کند

رسانه عرب زبــان الجزیره هم با اشــاره به این تحوالت
نوشت :تحلیل گران سیاسی اسرائیل بر این عقیده اند که
تحوالت امروز سوریه فصل جدیدی از مرحلهایاست که
چندماهپیشباتهدیدنتانیاهودربارهحضورملموسایران
در سوریه آغاز شد  .این رسانه در ادامه به نقل از یک تحلیل
گر مسائل خاورمیانه مینویسد :حوادث به سمت نقطه
واقعا خطرناکی پیش میرود و تحوالت آینده در این منطقه
مربوطبه اتفاقات میدانی است؛ اما مشخص است که دو
طرف حرکت در مسیری را آغاز کرده اند کهچگونگی
بازگشت از آن را نمیدانند . به عقیده این تحلیل گر،
بعید است که روسیه روابط خود با سوریه و ایران را قربانی

...



اسرائیل و دراین باره به صهیونیستها کمک کند .روسیه
تنها میتواند به اسرائیل ضمانتهایی بدهد که البته این
کار به تنهایی نظر اسرائیل را تامین نمیکند .به این دلیل
است که اگر اسرائیل بر خواستههای خوداصرار ورزد،
شرایط به همین شکل خطرناک باقی میماند .
▪نیویورک تایمز :اسرائیل به دنبال اختالف افکنی بین
تهران و دمشق است

روزنامه نیویورک تایمز هم در یادداشتی با بیان این که
طی چند دهه ،این اولین جت اسرائیلی است که توسط
آتش دشمن سرنگون میشود ،تصریح کرد :اسرائیل
به دنبال افزایش هزینههای دولت سوریه است تا بین
تــهــران و دمشق اخــتــاف بــیــنــدازد .طبق ادع ــای این
روزنامه آمریکایی ،اگر چه دولت ترامپ روز یک شنبه «از
حق اسرائیل برای دفاع از خود» حمایت کــرده ،اما در
خصوص ایران به اسرائیل کمکی پیشنهاد نکرده است.

نظر الوروف درباره برنامه موشکی ایران

گفت« :آنهایی که برنامه موشکی ایران را ثباتزدا
میبینند ،باید بــرای حرف خود استداللی داشته
باشند».وی به اقدامات ثباتزدای آمریکاییها در
شرق دور اشاره کرد و گفت :آمریکا شانس زیادی برای
کاهش تنشها در شبه جزیره کره ندارد.

ایلنا  -کاظمی عضو هیئت بازدید از زندان اوین
درباره آخرین وضعیت بازدید این هیئت از برخی
زندانهای شهرستانها و نظارت بر نحوه نگهداری
بــازداش ـتشــدگــان اعــتــراضهــای اخــیــر گفت:
درخواست رئیس هیئت بازدید از زندانها برای

بروجردی :خانواده متهم خودکشی وی را پذیرفتند

▪اظهارات مطهری درباره بازبینی فیلم

در همین حــال ،به گــزارش
ایسنا ،علی مطهری نایب
رئیس مجلس بــا اشـــاره به
ج ــل ــس ــه دیــــــــروز بــرخــی
نمایندگان با کارشناسان
اطالعات سپاه درباره فوت کاووس سید امامی در
زندان ،توضیحات ارائه شده را کافی ندانست و
گفت که مجلس منتظر تکمیل اطالعات خود در
این زمینه اســت .مطهری افــزود :روز دوشنبه
(دیروز) جلسهای به درخواست اطالعات سپاه با
حضور تعدادی از نمایندگان از گرایشهای
مختلف سیاسی مجلس برگزار و توضیحاتی
درباره فوت سید امامی به آنها ارائه شد.در این
جلسه همچنین فیلمی از داخل سلول آقای سید
امامی پخش شد .در این فیلم لحظه خودکشی
مشهود نیست امــا حــدود هفت ،هشت دقیقه
ایشان (سید امامی) مشغول اقداماتی است که
نشان میدهد احتماال قصد خودکشی دارد .در

▪توضیحات سخنگوی قــوه قضاییه دربــاره
بازداشت تعدادی از متهمان به جاسوسی

در همین زمینه به گزارش
ایـــلـــنـــا ،حـــجـــتاالســـام
غالمحسین محسنی اژهای
سخنگو و معاون اول دستگاه
قــضــا دربــــــاره بـــازداشـــت
تــعــدادی از فــعــاالن محیط زیــســت و ادع ــای
خودکشی سید کـــاووس سیدامامی ،استاد
دانشگاه و فعال محیط زیست گفت :افرادی به
اتهام دادن اطالعات طبقهبندی شده از مراکز
حساس به سرویسهای اطالعاتی بیگانه از جمله
رژیم صهیونیستی و آمریکا در روزهای گذشته
دستگیر شدند و بعضی از آ نهــا در بازداشت
هستند .وی به ایلنا گفت :فرد مد نظر شما جزو
همان بازداشتشدگان بوده است اما این که برای
چه کسانی و به چه میزانی اتهامشان اثبات
میشود باید تا پایان بررسیها و دادگاه صبر کرد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که
علت درگذشت سیدکاووس سیدامامی چه بوده
اســت؟ اظــهــار کــرد :مــن هــم شــنــیــدهام ایشان
خودکشی کردهاند اما هنوز از جزئیات آن اطالع
ندارم .محسنی اژهای در پاسخ به این سوال که با
توجه به خودکشی سیدکاووس سیدامامی و دو
نفر دیگر در زمــان اعتراضات ،بــرای مــردم این
شبهه ایجاد شده است که چرا سازمان زندانها
مراقبتی از بازداشتشدگان ندارد .آیا قوه قضاییه
برنامهای برای رسیدگی به این تقصیر از سوی
سازمان زندا نها دارد؟ تصریح کرد :مراقبت
میشود ،این موضوع اخیر نیز در حال بررسی
است که ببینیم چگونه اتفاق افتاده است.

در همین حال به گزارش مهر ،مشاور سیاسی -رسانهای
رئیس جمهور سوریه ادعای رژیم صهیونیستی را درباره
نقش ایران در سرنگونی جنگنده اف  ۱۶این رژیم رد کرد
و بی اساس خواند.
«بثینه شعبان» در مراسمی به مناسبت سالروز پیروزی
انقالب اسالمی ایــران در دمشق ،ضمن رد اتهامات
اسرائیل به ای ــران ،گفت :اتهامات و سخنان دشمن
صهیونیستی دربــاره نقش ایران در سرنگونی جنگنده
اسرائیلی بی اساس است .این جنگنده را پدافند هوایی
سوریه سرنگون کــرد ،نیرویی که نه تنها این جنگنده
بلکه دهها موشک را نیز سرنگون کرده است تا هرگز به
اهدافشان نرسند.

ارائه درخواست برای بازدید از زندان همدان به قوه قضاییه

ابعاد جدید از پرونده خودکشی یک متهم به جاسوسی در بازداشتگاه

رئیس کمیسیون امنیت ملی
مجلس از برگزاری جلسهای
با حضور علی مطهری نایب
رئیس مجلس دربــاره مرگ
کاووس سیدامامی در زندان
اوی ــن خبر داد .بــه گـــزارش خــانــه مــلــت ،سید
عــاءالــدیــن بــروجــردی دربـــاره مــرگ کــاووس
سیدامامی در زن ــدان اوی ــن ،گفت :صبح روز
گذشته جلسهای با حضور تعدادی از نمایندگان
مجلس و آقای مطهری نایب رئیس مجلس برگزار
شد و فیلم متهم در زندان اوین را مشاهده کردیم.
وی افــزود :کــاووس سیدامامی متاسفانه به هر
دلیلی نتوانسته شرایط زنــدان را تحمل کند،
هرچند وی در سلول عادی نگهداری نشده است،
در واقــع کــاووس سیدامامی با توجه به این که
استاد دانشگاه بوده ،در سلول مناسب نگهداری
شده است.
بروجردی افزود :فیلم مذکور هم نشان میدهد
که کاووس سیدامامی پیراهن خود را در میآورد
و برای خودکشی آمــاده میشود .خانواده وی
نیز این اتفاق را پذیرفتند بنابراین درخواست
کالبدشکافی هم نکردند .رئیس کمیسیون
امنیت ملی مجلس ،تاکید کرد :در این جلسه نیز
که با حضور تعدادی از نمایندگان و نایب رئیس
مجلس شورای اسالمی ،برگزار شد خودکشی
کاووس سیدامامی در زندان اوین تایید شد .در
همین حال ،محمود صادقی عضو فراکسیون
امید مجلس هم در گفت و گو با اعتمادآنالین با
بیان این که در خصوص این موضوع پیگیر طرح
سؤال از حداقل دو یا سه وزیر هستیم ،افزود:
میخواهیم از وزیر اطالعات ،وزیر دادگستری
و وزیــر کشور که مرتبط با این موضوع هستند
سوال کنیم.

▪مشاور بشار اسد ادعــای دخالت ایــران را در سقوط
جنگنده اسرائیلی رد کرد

مجلس

سخنگوی دستگاه قضا و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کردند

این جا کوتاهی اپراتور مشخص است که متوجه
این اتفاق نشده در حالی که باید زودتر متوجه
میشده و از این اتفاق جلوگیری میکرده است.
به نظر میرسد در ایــن زمینه کوتاهی شــده و
خودشان هم قبول دارند.
این نماینده مجلس اضافه کرد :توضیحاتی هم
درباره فوت آقای سید امامی ارائه شد که به نظرم
کافی نیست و نیاز است توضیحات بیشتری ارائه
شود تا جوانب مختلف قضیه روشن شود .مجلس
منتظر تکمیل اطالعات خود در این زمینه و ارائه
توضیحات کافی درباره فوت آقای سید امامی در
زندان است.

روز گذشته همچنین سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی
ادعــا کــرد :پهپاد ایــرانــی کــه روز شنبه توسط بالگرد
اسرائیلی هدف قرار داده شد ،از روی مدل آمریکایی
نسخهبرداری شده بود« .جاناتان کانریکوس» در مصاحبه
با شبکه «س ـیانان» گفت :این پهپاد نسخهای از مدل
 RQ-170ساخت آمریکا که شش ســال پیش توسط
ایران تصاحب شد ،بوده است .کانریکوس با بیان این که
این اولین بار بود که یک پهپاد ایرانی وارد حریم هوایی
اسرائیل میشد ،ادعا کرد از مسیر پرواز این پهپاد مشخص
شد که ماموریت خاصی داشته است اما از ارائه جزئیات
بیشتر اجتناب کرد.

...



روسیه

فارس  -وزیر خارجه روسیه اعتقاد ندارد که ایران باید
با مذاکره به غربیها ثابت کند که برنامه موشکیاش
صلحآمیز اســت بلکه ایــن غــرب اســت که باید برای
ادعای خود علیه این برنامه ،دلیل و برهان بیاورد.
سرگئی الوروف به این ادعــای غربیها پاسخ داد و

...

بدون موضوع

ها آرتص :اسرائیل هرگز نباید دچار توهم قدرت نظامی شود

همزمان با سرنگونی یک جنگنده اسرائیلی توسط پدافند
سوریه و ادعای رژیم صهیونیستی درباره ساقط کردن یک
پهپاد ایرانی ،تحوالت در منطقه شتاب بیشتری یافته و
رسانههای بین المللی به تحلیل مواجهه ایران و اسرائیل
در سوریه پرداخته اند .به گزارش تابناک ،روزنامه هاآرتص
رژیم صهیونیستی در تحلیلی از وضعیت تحوالت اخیر در
سوریه نوشت :انهدام جنگنده اف  16اسرائیل ،ایران
و سوریه را با بزرگترین دستاورد تبلیغاتی خود مواجه
ساخته است .این رسانه در ادامه تحلیل خود مینویسد:
از دیدگاه ایران این عملیات که بدون هیچ وابستگی به
نیروهای جانبی همچون حزبا ...انجام شد ،موفقیت
بزرگی در منطقه است .این موفقیت به سرعت بهگونهای
از توازن قوا ترجمه شد که بر اساس آن ایران دیگر اجازه
نخواهد داد اسرائیل هرگاه دلــش خواست اقــدام به
عملیات هوایی در خاک سوریه کند .به گفته هاآرتص،
هرچند حمالت هوایی و بمباران اسرائیل خسارات زیادی
به نیروها و تجهیزات بشار اسد وارد ساخته است ،دستاورد
سمبلیک انهدام جنگنده اسرائیل ارزش همه اینها را
داشته اســت .روزنامه صهیونیستی هاآرتص در ادامه
تحلیل خود مدعی شد :والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور
روسیه در رویاروییهای اخیر نظامی در سوریه از دو طرف
خواسته است به این تقابل پایان دهند تا از ایجاد هرگونه
شرایط خطرناک جدید در منطقه جلوگیری شود و دو
طرف نیز به درخواست وی پاسخ مثبت دادهاند .هاآرتص
مینویسد :هرچند سایه جنگ در آخر هفته از سر منطقه
برداشته شد ،تقابل نظامی با ایران هرگز تمام نشده و فقط
باید منتظر زمان آن بود .به گفته تحلیل گر این روزنامه
هرچند صداهایی عجیبوغریب مبنی بر این شنیده
میشود که اسرائیل باید اول کار سوریه را تمام کند و
بعد به سراغ ایران حتی در مرزهای خودش برود ،اما این
ایدهای است که اسرائیل باید بهشدت از آن اجتناب کند.
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به انتقال میزان زیادی از اطالعات محرمانه به
سرویسهای جاسوسی خارجی اعتراف کرده
است .فارس در ادامــه نوشته است :این فرد در
مواجهه با بازجویان پرونده از زیاد بودن اطالعات
بازجویان از پــرونــد هاش شوکه و بهتزده شده
و در لحظاتی دور از چشم زندا نبانان دست به
خودکشی زده اســت .این خبرگزاری در ادامه
نوشته است :اطالعات تکمیلیتر حکایت از آن
دارد که سیدامامی اطالعاتی را از حــوزه آب و
منابع آبی ایران به مؤسسات وابسته به سیا و MI6
انتقال میداده است.
▪تابش :سپاه برای ارائــه مستنداتی درباره
مرگ سیدامامی اعالم آمادگی کرده است

از ســوی دیــگــر ،محمدرضا
تــابــش رئــیــس فراکسیون
محیطزیستمجلسبااشاره
به پیگیری پرونده بازداشت
تـــعـــدادی از مــتــهــمــان به
جاسوسی از سوی این فراکسیون به ایسنا گفت:
در ادامه پیگیریهای فراکسیون محیط زیست با
خانوادههای فعاالن محیط زیست بازداشت شده
و برخی کارکنان موسسه حیات وحش میراث
پارسیان بنا به درخواست آ نها دیدار و نظرات
کارشناسان اطالعات سپاه را در این باره استماع
کردیم .تابش یادآور شد :کارشناسان اطالعات
ســپــاه نــیــز بــا ارائــــه توضیحاتی ادعــــای نفوذ
سرویسهای خارجی را در برخی عرصههای
فعالیت این موسسه مطرح و به اظهارات برخی
متهمان علیه متوفی استناد کردند .وی همچنین
در گفت و گو با خبرآنالین تأکید کرد :سپاه اعالم
آمادگی کرده است که مستندات و مدارک خود را
در این باره به مجلس ارائه دهد.

مالقات بنده با زندانیان استان همدان تقدیم رئیس
قوه قضاییه شده و هماکنون منتظر پاسخ گویی از
جانب دستگاه قضایی هستیم.این در حالی است
که ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی پیش از این
گفته بود که فع ً
ال بنا بر ادامه بازدیدها نیست.

سید علی خمینی :روحانیون
تجمل گرا عالوه بر دین ،همه
روحانیت را بدنام میکنند

امام جز چند عبا و دمپایی وسیله دیگری برای ساخت موزه ندارد
نوه امام(ره) با تأکید بر این که روحانیونی که به سراغ تجمل میروند ،عالوه
بر دین خدا ،همه قشرهای روحانیت را بدنام میکنند ،گفت :روحانی که به
دنبال دنیا برود هم دنیا و هم آخرت او را پس میزند .بنابراین از ما و مردم
خواسته شده است که به سراغ روحانی یا عالمی بروید که از رغبت دنیا پاک
شود .به گزارش جماران ،حجت االسالم و المسلمین سید علی خمینی
درهمایش «روحانیت و انقالب» گفت :شکی نداریم که نسبت به پیش از
انقالب وظیفه روحانیت بسیار گسترده تر شده و باری که بر عهده ما به
عنوان کسانی که در سیر روحانیت هستیم گذاشته شده بسیار سنگین تر
از قبل انقالب شده است؛ به طوری که تحمل این بار بسیار دشوار است .این
استاد حوزه علمیه در ادامه تصریح کرد :تفاوت انقالبیون و حزب اللهیها
و طرفداران نظام جمهوری اسالمی با ضد انقالبها در چه چیزی است؟
اگر فرض کنیم هیچ مشکلی در جمهوری اسالمی نداریم و اگر کوتاهی
نهادهای مختلف را به نفع جمهوری اسالمی نگوییم ،قطعا کار درستی
نیست .تک تک ما وظیفه داریم جست وجو کنیم .وی افزود :اما تفاوت ما با
ضد انقالبها عداوت و نصیحت است .ضد انقالبها حقیقتا از انحرافات
ما خوشحال هستند .اگر کسی فریاد میزند و انحرافات را بزرگ میکند
قطعا خوشحال است که جمهوری اسالمی دچار مشکل شده و برای ایجاد
اختالف و مشکل کوتاهی نخواهد کرد .اما انقالبیهای ما نقد میکنند و
فریاد میزنند ،دلگیری و ناراحتیهای خود را بیان میکنند اما اگر قلبشان
را نگاه کنید از انحرافات ناراحت هستند و خون دل میخورند.
▪امام جز چند عبا و دمپایی وسیله دیگری برای ساخت موزه ندارد

سید علی خمینی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کــرد :یکی از
ناراحتیهایی که برای ساخت موزه امام دارند این است که ایشان وسایل
شخصی ندارد تا بتوانند از آن استفاده کنند؛ جز چند عبا و دمپایی که
متعلق به امام است .وی ادامه داد :بعضی از افراد تصور میکنند هرکسی
که روحانی است و عمامه به سر دارد به حکومت وصل و وضعش خوب است
و از داخل خبر ندارند .ضعیف ترین قشر جامعه امروز هم جامعه روحانیت
هستند که با سیلی صورت خود را سرخ نگه میدارند و مشکالت اقتصادی و
معیشتی دارند اما مردم درک نمیکنند؛ تعدادی روحانی را میبینند و فکر
میکنند همه قشرهای روحانیت مانند هم هستند.

political@khorasannews.com

درباره پدیدهای به نام «رضا امیر خانی»
و صف خرید کتاب جدیدش
یک خبر و اتفاق خوب که این روزها بین اخبار راهپیمایی
پرشکوه  22بهمن و جشنواره فجر و ...گم شد ،جشن امضا
و صف خرید آخرین کتاب رضا امیرخانی بود که حیفم آمد
درباره این اتفاق مهم ،چند جملهای ننویسم.
«رضـا امیرخانـی» ،یـک پدیـده ویـژه در ادبیـات ماسـت .او
علاوه بـر چنـد رمـان و مجموعـه داسـتان و مقالـه بلنـد کـه
همه هـم پرفروش بودهاند ،شـخصیت جذابی هـم دارد .بر
خالف بیشتر نویسـندههای ما که ُپز روشـنفکری از جامعه
دورشـان کـرده ،امیرخانـی به شـدت «کـف جامعه اسـت».
مصاحبه ها ،حضورهای تلویزیونـی و حتی اظهارنظرهای
سیاسیاش همیشـه شـنیدنی بوده و از نمایشـگاه کتاب و
خدمترسـانی به زلزلهزدگان تا مدیریت شـهری را شامل
شـده است.
گرچه ادعــای بزرگی اســت ،امــا همیشه امیرخانی را
مصداق «روشنفکر متعهد» دانستهام ،چیزی که مرحوم
«جالل آل احمد» نمونه کاملش در فضای قبل از انقالب
بود .روشنفکری که با مردمش زندگی میکند ،دردهای
آ نها را با گوشت و پوست میچشد و با بیان و قلم فریاد
میکند .دنبال خوشایند فــان حلقه هنری و بهمان
جشنواره خارجی نیست و از برچسب خوردن و متهم شدن
نمیترسد .ممکن است بعضی نظرات و تحلیلهای او را
نپسندیم ،اما «با مردم زندگی کردن» و «ترجمان حرفها
و دردهای مردم بودن» نقطه تمایز امیرخانی از بسیاری
روشنفکران این سرزمین است.
حاال نتیجه این روشنفکری متعهد میشود «صف فروش
کتاب» .اتفاق مهمی که در رونمایی اثر جدید او ،پنجشنبه
گذشته در تــهــران و جمعه در مشهد افــتــاد .صحنهای
شورانگیز که بارها با حسرت در کشورهای غربی دیده
بودیم و حاال خودمان هم تجربهاش کردیم .باید یک «خسته
نباشید»حسابیبگویمبهامیرخانیو مجموعهکتابآفتاب
که این اتفاق خوب را رقم زدند.

...

کوتاه از سیاست
دولت آبادی :مردم با یکدیگر قهر نیستند که
بخواهند گفتوگو کنند

خبرگـزاری برنـا  -جعفـری دولـت آبـادی ،دادسـتان
تهـران ،بـا بیـان ایـن کـه مـردم بـا یکدیگـر قهـر نیسـتند کـه
بخواهنـد گفتوگـو کننـد افـزود :طراحـان گفتوگـوی
ملی ایـن گفتوگو را بایـد با مـردم انجام دهنـد ،اگر طالب
آن هسـتند.

ابراز تاسف قاسمی از وقوع سانحه هوایی
در روسیه

ایلنا -بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز
تاسف عمیق از وقوع سانحه هوایی در روسیه که به جان
باختن  ۷۱نفر انجامید ،با دولت و ملت روسیه و خانواده
درگذشتگان ابراز همدردی کرد.

سردار وحیدی :مصمم تر از گذشته توان
موشکی را تقویت میکنیم
مهر -ســردار وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی،
گفت :مردم مصمم تر از گذشته راه خود را در تقویت نظام
مقدس جمهوری اسالمی طی خواهند کرد و ما قدرت
دفاعی و موشکی را تقویت میکنیم.

دعوت رئیسجمهور ایران به اجالس شانگهای
ایرنا  -سخنگوی سفارت ایران در پکن اعالم کرد دکتر
روحانی رئیس جمهورکشورمان به دعــوت رسمی شی
جین پینگ همتای چینی خود سال آینده برای حضور در
کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا (سیکا) به
شانگهای سفر میکند.

قاسمی  :ظریف در کنفرانس بازسازی عراق
شرکت میکند
مهر -سخنگوی وزارت خارجه با اعالم خبر شرکت ظریف
در کنفرانس بازسازی عراق در کویت گفت :ایران در مسیر
کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی عراق ،همانند دیگر
حوز هها نقش حمایتی خود را ادامــه میدهد.قاسمی
سخنگوی وزارت خارجه افــزود :ما بر ضرورت مشارکت
صادقانه و غیر مشروط جامعه بین المللی در این بازسازی
تاکید داریم؛ جمهوری اسالمی ایران در حمایت از مردم و
دولت عراق هیچ گونه تردیدی به خود راه نداده است همان
گونه که در مبارزه با تروریسم نیز در کنار مردم و دولت عراق
بوده و خواهد بود.

▪گزارش فارس از جزئیات پرونده متهمان به
جاسوسی

در همین زمینه خبرگزاری فارس نیز در گزارشی
ابــعــاد جــدیــدی از ایــن پــرونــده را مــطــرح کــرد.
براساس این گزارش اطالعات موجود از پرونده
سیدامامی حکایت از آن داشت که این فرد چند
روز قبل از تاریخ اعــام شده از سوی دادستان
تهران ،دستگیر شده و در جریان بازجوییها
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