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سرلشکر موسوی:دیوارهای دفاعی
کشور را بلندتر می سازیم

...

ویژه های خراسان
دستور جدید دولت برای لغو یک مجوز
احمدی نژاد
در حالی کــه طبق مجوز محمود احــمــدی نــژاد رئیس
جمهور سابق در بهمن سال  ،1388مقرر شده بود به
منظور تشخیص مصادیق قانون مدیریت خدمات کشوری
«کارگروه تخصصی تعیین صالحیت کارمندان رسمی»
در دستگاه های دولتی تشکیل شود ،یک مسئول ارشد
اجرایی با صدور ابالغیه ای جدید به تعدادی از اعضای
کابینه ،اعــام کــرده با توجه به پیشنهاد مهرماه امسال
سازمان اداری و استخدامی کشور و موافقت هیئت دولت،
مصوبه دولت دهم ابطال و از این پس ،ملغی خواهد بود.

اختصاص  150هزار متر از انفال برای
احداث قبرستان
بر اساس درخواست ماه های گذشته یک مقام مسئول که
طی روزهای اخیر به وزارت کشور ابالغ شده است ،حق
استفاده از  150هزار متر مربع اراضی متعلق به قوه مجریه
در استان مــازنــدران ،با حفظ مالکیت دولــت جمهوری
اسالمی ایــران و تاکید بر حفظ وضعیت انفالی آن برای
احداث آرامستان به مدت  30سال به شهرداری مربوط
واگذار می شود و رعایت ضوابط زیست محیطی در اداره
آن الزامی است اما در صورت تمدید نشدن مدت زمان
واگذاری ،این اراضی مجدد به سازمان جنگل ها و مراتع
تحویل خواهد شد.

...
خبر

بررسی چرایی وقوع اعتراضات اخیر
با حضور مدیرمسئول روزنامه خراسان و
نماینده سابق مجلس
مناظره محمدسعید احــدیــان ،مدیر مسئول روزنــامــه
خراسان با ابراهیم اصغرزاده ،فعال سیاسی اصالح طلب
و نماینده سابق مجلس شــورای اسالمی روز گذشته در
دانشکده پزشکی مشهد برگزار شد .به گزارش خراسان
رضوی ،این مناظره که با عنوان «خشم و هیاهو» توسط
جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد به بررسی
چرایی وقــوع اعتراضات اخیر و پیامدهای آن با حضور
دانشجویان پرداخت ،دو طرف به بیان نقطه نظرات خود
مبنی بر علل این وقایع پرداختند و در قسمت پایانی این
مراسم ،به چند سوال دانشجویان پاسخ دادند.

...

گفته ها و چهره ها
حسن غفوری فرد نایب رئیس جبهه پیروان
خط امام و رهبری گفت :قالیباف ،رئیسی ،رضایی
و جلیلی از تهران هم بیایند رأی
میآورند و وارد مجلس میشوند
اما معتقدم هیچ کدام آن ها برای
انتخابات مجلس نامزد نخواهند
شـــد چــــون انـــتـــظـــارات
بــیــشــتــری دارنــــــد/.
خبرآنالین
حجت االســام مصباحی مقدم عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که مردم
میان مشکالتشان و حمایت و پشتیبانی از نظام
تفکیک قائل اند ،گفت :بیگانگان امید دارند برای
نظام چالش ایجاد کنند ،ضمن آن که نتوانسته اند
از راه نظامی و فرستادن گروه
های تروریستی برای نظام
مخاطره ای درست کنند.
بــه همین دلــیــل سخت
نـــاراحـــت و عــصــبــانــی
هستند / .باشگاه
خبرنگاران

مهر -فرمانده کل ارتش با بیان این که دزدترین و سر گردنه بگیرترین کشور دنیا آمریکاست تصریح کرد :ملت ما می گویند باید دیوار های دفاعی کشور
را بلندتر بسازیم و در این مسیر از هیچ دزدی اجازه نمی گیریم.سرلشکر موسوی افزود :ملت ما ،ملت عظیم و فهیمی هستند و در طول این  ۴۰سال نشان
دادند هر زمان دشمنان نیاز به پاسخ و تو دهنی داشته اند محکم تر و با شکوه تر از گذشته وارد عرصه شد ه و پاسخ زیاده خواهی های دشمنان را داده اند.

روحانی :باز هم  98درصد مردم به استقالل و جمهوری اسالمی رأی میدهند
ادامه واکنش ها به اظهارات روحانی درباره اصل  59قانون اساسی

رئیس جمهور با اشاره به این که خواست مردم
همچنانآزادی،استقاللوجمهوریاسالمی
است ،تأکید کرد:به نظر من اگر همین امروز
هم از ملت ما ســوال کنیم که آیــا استقالل
می خواهید؟ می خواهید خودتان تصمیم
گیر باشید یا بیگانگان مثل قبل از انقالب در
امور کشور دخالت کنند ،باز هم 98.2درصد
مردم خواهند گفت ما استقالل می خواهیم.
این آمار تغییر نمی کند .مردم به دنبال آزادی
بودند .امروز هم اگر از مردم سوال کنیم که
شما آزادی می خواهید یا اختناق؟ حاکمیت
ملی می خواهید یا حاکمیت فــرد؟ بازهم
جواب مردم همان است ،همان بیش از 98
درصــدی که رای دادنــد جمهوری اسالمی
امروز هم رای می دهند .ممکن است در شیوه
و نحوه اجرا و برنامه ها نظر و انتقادی داشته
باشند که این ها بحث های دیگری است.
دکتر روحانی که سخنرانی اش در مراسم22
بهمن درباره اجرای اصل  59قانون اساسی
در خصوص استفاده از همه پرسی در برخی
مسائل ،با واکنش های زیادی روبه رو شده
بود ،دیروز در نشست مشترک استانداران،
وزی ــران و روســای ســازمــان هــای اقتصادی
حضور مــردم در راهپیمایی  22بهمن را
«بسیار باعظمت» توصیف کرد و گفت :مردم
مصمم هستند ،مسیری را که حدود  40سال
پیش شروع کردند ادامه دهند.
▪اگر کسی نشاط و امید صد در صدی به
آینده ندارد ،نباید در مسئولیت بماند

بــه گ ــزارش پایگاه اطــاع رســانــی ریاست

قانون اساسی از جمله فصل ســوم قانون
اساسی را که مربوط به حقوق ملت است
مورد توجه قرار دهیم .روحانی افزود :باید
سختگیری و دخالتها در زندگی مردم
سراسرکشور،کمشودوهمگاناساساسالم
را که بر پایه فرهنگ ،اصالح و تبلیغ است ،در
مواجهه با مردم در پیش بگیرند چرا که اسالم
دین مشقت و سخت گیری نیست بلکه دین
بشارت و هدایت و سمحه و سهله است.
▪کدخدایی :شاید رئیس جمهور این اصل
را اشتباه گرفته اند

جمهوری ( ،)president.irرئیس جمهور
در بخش دیگری از سخنانش ســال آینده
را ســال نشاط دانست و گفت :اگــر کسی
نشاط و امید صد در صدی به آینده نــدارد
نباید در مسئولیت بماند و مدیرانی باید سر
کار بمانند که به آینده امید صد در صدی
دارنــد  .وی با طرح این ســوال که چرا همه
دنــیــا در خــصــوص بــرجــام در بــرابــر ترامپ
ایستادند ،اظهار کرد :بی تردید اگر نظام و
آینده کشورمان مستحکم نبود ،بیش از190
کشور جهان روبه روی ترامپ نمی ایستادند.
روحانی افزود :نباید به هیاهوی بوق های
خارجی اعتنایی کرد البته برخی دستگاه
های تبلیغاتی داخلی نیز از ارزیابی های
جهانی درباره پیشرفت ایران عقب هستند
و بذر یأس می پاشند و این در حالی است
که ملت ایــران همچنان جلوتر ازهمه این

دستگاه ها در حال حرکت است.
▪قانون اساسی کشورمان ظرفیتهای
بسیار زیادی دارد

رئیس جمهور با قدردانی از مدیریت وزارت
کــشــور و شــــورای امنیت در اغتشاشات
دیماه ،اظهار کرد :در روز اول شروع بحران
و اغتشاشات به پلیس دستور دادیم که بدون
سالح امنیت را در خیابا نها برقرار کند و
پلیس کشورمان با آرامــش کامل امنیت را
برقرار کــرد .رئیس جمهور با بیان ایــن که
قانون اساسی کشورمان ظرفیتهای بسیار
زیادی دارد و به خوبی میتواند ضمن اداره
کشور ،رضایت عمومی را هم به شرط التزام
و اجرای کامل آن برقرار سازد ،افزود :باید از
همه ظرفیتهای قانون اساسی در مدیریت
بهتر امــور استفاده کنیم و فصول مختلف

ناگفتههایامامجمعهمشهددربارهریشهناآرامیهایاخیر
آیت ا ...علم الهدی :در نماز جمعه خطاب به مردم گفتم به هر فراخوانی
نباید پاسخ مثبت دهید
امامجمعهمشهد ضمنتشریحریش هناآرامیهایدیماه
در مشهد ،برخی ادعاها را مبنی بر این که اعتراضات
صورت گرفته به دلیل اظهارات وی بوده است رد و اظهار
کرد :ربط دادن این وقایع به من یک تهمت و سوءاستفاده
از سوی دشمن است .در وهله اول جریانی به دنبال این
بود که فرد یا افــرادی را بهعنوان مسئول این اتفاقات
معرفی و بدینوسیله کمکاریهای خودشان را توجیه
کنند .وی گفت :مردم به دلیل مشکالت تحریک شدند
نه سخنان من.
آیتا ...سید احمد علمالهدی که با فارس گفت و گو می
کرد ،تصریح کرد :بنده در جمعه قبل از حادثه در خطبهها
مطلبی را با این عنوان که توهین به رئیسجمهوری که از
سویولیفقیهنصبشدهحراماستوشرع ًا جایزنیست،
مطرح کــردم .این مطلب در روزنامههای دولتی هم
منعکس شد ،بنابراین چگونه میتوانم مردم را تحریک
به انجام چنین اقداماتی کرده باشم.
عضو مجلس خبرگان رهبری درعینحال با طرح این
سؤال که آیا ما نباید نقدها و موضعگیریهای خود را
مطرح کنیم درحالیکه مردم به دلیل وجود نارسایی و
مشکل تحریک میشوند نه سخنان بنده ،ادامه داد :در
دورانی که مسئله برجام مطرح شد و مذاکرات در جریان
بود مقام معظم رهبری فرمودند ما اجــازه نمیدهیم
این قــرارداد باعث سلطه استکبار بر ما شود بر همین
اساس دوستان ما تجمعی را با عنوان «اجازه نمیدهیم»
راهانــدازی کردند که از ابتدا تا انتهای مراسم حرمت
دولــت حفظ شد و به کسی توهین نشد و ایــن تجمع
 30هزارنفری در اوج آرامــش برقرار شد پس اگــر ما
میخواستیم سروصدا راه بیندازیم توان مدیریت اش را
هم داشتیم و طرح این سخنان معقول نیست.
▪مردم ناراحتی و مطالبات به حقی داشتند

آیـــتا ...علمالهدی بابیان ایــن که مــردم ناراحتی و
مطالبات به حقی داشتند که دشمن از آنها باخبر بود،
تصریح کرد :من در نماز جمعه خطاب به مردم گفتم

شما به هر فراخوانی نباید پاسخ مثبت دهید بلکه ابتدا
باید به این توجه کنید که دعوتکننده چه کسی است،
بنابراین چطور میشود که خودم در برپایی غائله نقش
داشته باشم؟
اما مجمعه مشهد در پاسخ بــه ایــن ســؤال کــه برخی
معتقدند شما که در زمان فعلی برای مردم حق اعتراض
قائل هستید ،چرا سابق بر این در خصوص گرانیها
و مشکالت اقتصادی موضعگیری نکردید ،گفت:
خطبههای من از ابتدا تاکنون موجود است و میتوان
به آنها مراجعه کرد ،من مکرر ًا در خصوص اشرافیت و
مبارزه با تجملپرستی صحبت و با هر اقدامی که منجر
به توسعه این فرهنگ میشود مخالفت کــرد هام و در
خصوص فقر و حمایت از قشر کارگر خطبه خواند ه و
نقدهایی بر روابط کارگر و کارفرما داشتهام و حمایت از
معیشت مردم را به طور دایم متذکر میشدم ،بنابراین
افرادی که به طرح این تهمتها میپردازند یا دشمن
هستند یا مغرض.
▪دربــاره وقایع مشهد حــدود  850نفر بازداشت
شدند

آیــتا ...علمالهدی بابیان این که جریانی که از این
اتفاقات بهرهبرداری کند وابسته به دشمن استکباری
است ،افــزود :هنگامیکه این افراد وارد عرصه شدند
تعدادشان بیش از  50-40نفر هم نبود که بخشی از
آ نها هم نوجوانانی بودند که از هر شرارتی استقبال
میکنند ،بقیه هم اص ً
ال با شعار همراهی نمیکردند
بنابراین این جمعیت معلومالحال در مقایسه با آن سیل
عظیم مردم انقالبی عددی نیستند.
وی اظهار کرد :در وقایع مشهد حدود 850نفر بازداشت
شدند که تعداد بسیاری از آ نهــا بیانگیزه بودند و
سرشاخهها حــدود  50-40نفر می شدند ،بنابراین
وجود این اقلیت در نظام  40ساله موضوعی طبیعی
است و نمیتوان آ نها را معیار یک ملت  80میلیونی
انقالبی دانست.

از سویی دیگر واکنش ها به سخنرانی رئیس
جمهور درباره همه پرسی و اجرای اصل 59
همچنان ادامه دارد تا جایی که کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان در کانال تلگرامی
خود به این موضوع واکنش نشان داد .وی
گفت :کاربرد اصل  59برای همه آشنایان
به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث
بیشتر ن ــدارد .اصــل  59مربوط به اعمال
اختیارات قوه مقننه است .شاید آقای رئیس
جمهور با اصلی دیگر آن را اشتباه گرفته اند!
وی افزود :البته باید بدانیم که قانون اساسی
ظرفیتهای متنوع در حوز ههای مختلف
دارد که ما هم نگرانیم چرا این ظرفیتها
بهدرستی بهکار گرفته نمیشوند ،مث ً
ال چرا
نباید سؤال و استیضاح در رویکرد مجلس
محترم وجود داشته باشد.
▪واکنش نوبخت به موضع کدخدایی

روز گذشته در نشست خبری سخنگوی

دولت خبرنگاری پرسید آیا دولت برنامهای
برای برگزاری همه پرسی دارد؟ به گزارش
خراسان نوبخت در پاسخ گفت :استناد آقای
رئیسجمهوربهاصل 59قانوناساسینشان
میدهد در مسائل اقتصادی و رخدادهای
بزرگ می توان از نظرات مردم استفاده کرد
و این از نقاط قوت قانون اساسی ماست که
پاسخگوی شرایط است .وی درباره اظهارات
سخنگوی شــــورای نگهبان درخــصــوص
اظهارات رئیس جمهور دربــاره همه پرسی
گفت :این روشن است که ما به همه اصول
قانوناساسیپایبندباشیم.رئیسجمهورهم
بر اساس قانون اظهار نظر کرد.
▪احـــمـــد خـــاتـــمـــی :ســـخـــنـــان اخــیــر
رئیسجمهور تبدیل به تیتر اول بیبیسی
فارسی شد

به گزارش فارس آیت ا ...احمد خاتمی عضو
مجلس خبرگان رهبری هم با بیان این که
راهپیمایی  ۲۲بهمن بدخواهان انقالب
را کــه میخواستند آن را بــه ضــد خــودش
تبدیل کنند ناامید کرد افزود :سخنان اخیر
رئیسجمهور برای بدخواهان انقالب آنقدر
شیرین بود که تبدیل به تیتر اول بیبیسی
فارسی شــد .محمدنبی حبیبی دبیر کل
مؤتلفه هم از رئیس جمهور خواست که دعوت
حزب موتلفه اسالمی را درباره طرح مسائلی
از قبیل همه پرسی و بنبست سیاسی و
ارائــه تصویری ناقص از اوضــاع اقتصادی و
به خصوص معیشت مردم با شرکت در یک
مناظره زنده قبول کند.

روایتفیروزآبادیازروشهایجدیدجاسوسی

دشمنان به جای جنگ نظامی با ایران به جنگ هیبریدی روی آورده اند

مشاور عالی نظامی فرمانده کل قــوا با بیان ایــن که
دشمنان بــه جــای جنگ نظامی بــا ایـــران بــه جنگ
هیبریدی روی آوردهاند ،اظهارکرد :در جنگ هیبریدی
ممکن است ،تحت عنوان ایرانگرد و فعال محیط زیست
جاسوس بفرستند .به گزارش ایلنا ،سردار سرلشکر
فیروز آبادی با بیان این که غربیها بعد از هر تجربهای که
با ایران کردند ،دچار شکست شدند ،افزود :در سه سال
گذشته در اروپا جمع شدند و به این نتیجه رسیدند که
جنگ با ایران نمیتواند جنگ نظامی ،جنگ فرهنگی
یا جنگ سیاسی باشد به همین دلیل گفتند که باید
با هر چیزی که داریــم با ایــران بجنگیم و اسم اش را
هم گذاشتند «جنگ هیبریدی» .سردار فیروزآبادی
در تشریح جزئیات جنگ هیبریدی افــزود :در جنگ
هیبریدی ممکن است ،ایرانگرد بفرستند که جاسوس
باشد .ممکن است فعال محیط زیست بفرستند که
جاسوس باشد ،ممکن است دانشمند فعال در تحقیقات
کشاورزی بفرستند که جاسوس باشد .در دورانی که من
خدمت میکردم همه این موارد با دلیل و مدرک پیدا
میشد .وی ادامه داد :به طور مثال یک خانم و آقایی را از
آلمان به عنوان جاسوس استخدام و بعد از دوبی و کویت
آن ها را سوار کشتی ماهی گیری می کنند و به خلیج
فارس میفرستند تا سیستمهای دفاعی ما را شناسایی

...

خارج از دستور

کنند اما وقتی آن ها را دستگیر میکنیم میگویند آن ها
برای ماهی گیری آمده اند و جهانگرد هستند .سردار
فیروزآبادی به نمونه دیگری از موارد جاسوسی اشاره
و تصریح کرد :برای مثال افرادی چندین سال پیش به
عنوان فعالیت برای جمعآوری کمک به فلسطین به
ایران آمدند ،از تهران شروع کردند بعد به ورامین رفتند و
از آن جا به سمت نایین و یزد راه افتادند .ما به مسیری که
انتخاب کرده بودند شک کردیم زیرا اگر کسی بخواهد
برای فلسطین کمک جمع کند باید به تهران و اصفهان
بیاید جایی که مردم هستند و پول دارند نه وسط کویر
راه بیفتند .آن ها این مسیر را ادامه دادند و تا جیرفت
کرمان رفتند .زمانی که به تهران رسیدند ،اجازه دادیم
خودشان از کشور خارج شوند اما اموال همراهانشان را
نگه داشتیم .او ادامه داد :در اموالشان انواع جانوران
صحرایی را خریده بودند مثل سوسمار ،مارمولک و
آفتابپرست .سپس بررسی کردیم که این موارد به چه
دردشان میخورد ،بعد متوجه شدیم که پوست آن ها
امــواج اتمی را جذب میکند و این ها جاسوس اتمی
بودند که میخواستند با این بهانه در داخل جمهوری
اسالمی از طریق پوست این جانوران صحرایی به این
نتیجه برسند که ما در چه مکا نهایی معدن اورانیوم
داریم و کجا در حال کار اتمی هستیم.

محمد اکبری

تجلیل مطهری از رفتار شاعرانه دولت
در زمــان بررسی تبصره ( )18الیحه بودجه که مربوط
بــه ص ــدور ک ــارت اشتغال بــه افـــراد جــویــای کــار اســت،
اظهارات فریدون احمدی نماینده زنجان در موافقت با
حذف این بند با اشاره کنایه دار به دولت مبنی براین که
«شاعر می گوید ...قافیه چون تنگ آید /بودجه نویسی
به جفنگ آید» نمایندگان مجلس را به خنده واداشــت.
اما کار شعر خوانی در مجلس با این ابیات پایان نیافت و
به دنبال آن سیدحمید پورمحمدی نماینده دولت نیز در
موافقت با حذف بند الحاقی این تبصره با درخواست از
نمایندگان برای حذف آن شعری این گونه قرائت کرد:
«این گره بگشاد ،کیسه ای تهی /یک گره کور است بر
کیسه تهی» .همچنین علی مطهری نایب رئیس مجلس که
ریاست جلسه را برعهده داشت ،با تجلیل از نماینده دولت
گفت« :خوب است که دولت هم طبع شعر دارد .خوشحال
شدیم ،ما هم در مجلس آقایان دلخوش و قوامی را داریم،
دولت هم وارد شعرخوانی در مجلس شد».

تقدیر مجلس از حماسه تماشایی ملت ایران
در راهپیمایی  ۲۲بهمن
 ۲۲۰نماینده مجلس بــا صــدور بیانیه ای از حضور
تماشایی ملت ایــران در راهپیمایی  ۲۲بهمن تقدیر و
تشکر کردند.درمتن این بیانیه که در صحن مجلس قرائت
شد آمده است« :حماسه بزرگ و تماشایی ملت بزرگ و
قهرمان ایران اسالمی در  ۲۲بهمن  ۹۶لبیک به ندای
رهبر عزیز انقالب اسالمی بود».
در بخش دیگر این بیانیه آمده است« :پیام صریح مردم
مطالبه تالش مضاعف سه قوه برای حل مشکالت آن ها
و پرهیز از حاشیهسازی بود .پیام روشن  ۲۲بهمن مردم
به سردمداران آمریکا و رئیسجمهور عقب افتاده ذهنی
آن و رژیم کودککش صهیونیسم ،مقاومت و ایستادگی
در مقابل زیاده طلبی آن ها بود .باش تا صبح دولت اش
بدمد که این هنوز از نتایج سحر است».

انتقاد به رفتار خالف آیین نامه ای الریجانی
در پی تذکر محمددهقان نماینده طرقبه و شاندیزدر
انتقاد از رأیگیری نکردن الریجانی برای ارجاع برخی
تبصرههای الیحه بودجه به کمیسیون تلفیق ،علی مطهری
که ریاست جلسه را در غیاب الریجانی برعهده داشت گفت
که بهتر بود رایگیری انجام میشد.

 3سوال از وزیر ارشاد اعالم وصول شد
روز گذشته سوال ملی نصرا ...پژمانفر از وزیر ارشاد در
این باره که وزارت ارشاد با چه مجوزی برخالف مصوبه
هیئت وزیران در آییننامه نحوه تخصیص یارانه در حوزه
نشر و مطبوعات اقدام به تفکیک روزنامهها و مطبوعات
در قالب دو دسته دولتی ،عمومی و خصوصی کرده است،
از تریبون هیئت رئیسه اعالم وصول شد .همچنین سوال
قاسم میرزایینکو نماینده دماوند و  23نماینده دیگر از
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در خصوص انتقال بقعه
امامزادههاشم از شهرستان دماوند به آمل و سوال ملی نادر
قاضیپور نماینده مردم ارومیه از وزیر عباس صالحی درباره
علت توزیع سراسری روزنامه همشهری که نهاد متعلق به
شهرداری تهران است نیز اعالم وصول شد.

علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام تأکید کــرد :برخی تــا دو تــار مــو مــی بینند،
می گویند این هم شد انقالب ،در حالی که نمی دانند
ما کشور را با چه وضعیت حجابی
در دســت گرفتیم و حــال که از
آن شــرایــط عــبــور ک ــرده ایــم،
عــده ای بــه وضعیت کنونی
حجاب گالیه می کنند/ .
خبرآنالین
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