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امام جواد(ع) می فرمایند:
َأخیر التَّ و َب ِة ِ
رار .
ت
إغت ٌ
ُ
به تأخیر انداختن توبه ،فریب [شیطان] خوردن است.
(تحف العقول ،صفحه )456
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تازههای مطبوعات
••شرق – این روزنامه در مطلبی با عنوان « یک میلیون
نفر «حداقلبگیر» درصندوق کشوری» نوشت82 :درصد
مستمر یبگیران صندوق بازنشستگی کشوری زیر دو
میلیون تومان حقوق میگیرند.بیش از ٩٣٨هــزار نفر
از حقوقبگیران آن مرد هستند و احتمال این که حقوق
دریافتیشان درآمد خانواده تحت پوششان محسوب شود
بیشتر است.
••اعتماد – طیبه سیاوشی ،نماینده مردم تهران ،از افزایش
فشارها بر نمایندگان برای جلوگیری از بررسی طرحی خبر
داد که بر اساس آن ،زنان ورزشکار و نخبه علمی میتوانند
بدون اذن همسر از کشور خارج شوند .او افزود :مقاومتها و
مانعتراشیهایزیادیدرمسیرتصویباینطرحوجوددارد.
••جوان –در حالی که تا پیش از این ،مؤسسات و ناشران
کنکوری تنها در پیامهای بازرگانی فعالیت داشتند اکنون
صدا و سیما بــدون توجه به اولویتهای نظام آموزشی
کشور و طبق تصمیمی مبتنی بر منافع م ــادی ،آنتن
شبکههای مختلف تلویزیونی و رادیویی را ساعتها در روز
به مسئله کنکور در قالب معرفی و تبلیغ مؤسسات کنکوری
اختصاص می دهد.
••آرمان –محسن اسماعیلی عضو شورای نگهبان گفت:
هر کسی هر موقع سوار قطار انقالب میشود به او خوش
آمد میگوییم ،اما آن ها که در روزهای تاریک آن زمان به
حراست از انقالب پرداختند ،جایگاه دیگری دارند.
••شهروند -این روزنامه درمطلبی با عنوان « اجاره کارت
ملی به دالالن دالر» با اشــاره به این که دالر مرز 4هــزار و
 ٨٠٠تومان را رد و صفهای طوالنی در خیابان فردوسی
ایجاد کرد نوشت :هر کارت ملی در خیابان فردوسی ۴۰
تا ۷۰هزار تومان اجاره داده میشود اما با ایجاد مالیات بر
درآمد ضربه سنگینی به سودجویان وارد میشود.
••صبح نو –این روزنامه در مطلبی باعنوان « ایست پلیس
به تختهگاز شهرداری» با اشاره به این که جنجالها بر سر
اخذ عوارض ورود به طرح زوج و فرد باال گرفت نوشت :تیم
جدید مدیریت شهری انگار با بنای گران کردن هزینههای
زندگی وارد شهرداری شده و میخواهد آن را به شکل
موسسه مالی اداره کند .ریسک و هزینه زندگی در این
شهر همینجوری هم باالست دیگر نیاز نیست مسئوالن
شعله آن را زیاد کنند.
••صبح نو – آمــار جدیدی از مصرف دخانیات در کشور
مطرح شده که نگرانیهای زیــادی را برانگیخته است،
آمــاری که نشان میدهد نهتنها در ســا لهــای گذشته
سازمانهای متولی در مبارزه با مصرف دخانیات موفق
نبودهاند بلکه هر روز شاهد افزایش میزان مصرف و گرایش
سنین مختلف به آن هستیم .حریرچی سخنگوی وزارت
بهداشت  ،گفت 10 :درصد از جمعیت باالی  18سال
کشور سیگار میکشند.
••شهروند –بیوکصحاف،رئیسانجمنپالستیک گفت:
قراربودکهپتروشیمیهاخوراکپلیمریراباقیمتمناسب
در اختیار صنایع تکمیلی قرار دهند ،اما پلیمر را  ١٠تا
٣٠درصد باالتر از فوب خلیج فارس دریافت میکنیم .او
گفت:به راحتی بازارمان را به ترکیه واگذار کردیم و یارانه
دولت برای خوراک پتروشیمیها به جیب ترکها میرود.

...

انعکاس
••جهان نیوز نوشت :بررسی کارشناسان درباره جمعیت
حاضر در راهپیمایی  22بهمن امسال نشان می دهد از
 415شهرستان کشور فقط  6شهرستان نسبت به سال
قبل رشد جمعیت نداشته اند و  409شهرستان حضور
بیشتری از مردم را نسبت به سال گذشته شاهد بوده اند.
البته در  500شهر(نه شهرستان) دیگر و هزاران روستا نیز
راهپیمایی انجام شده است.آمار برخی استان ها و شهرها
این گونه است :تهران  15درصد رشد ،اراک 100درصد
رشد ،آبــادان  20درصــد  ،آذربایجان غربی 30درصــد،
آذربایجان شرقی 20درصد ،کردستان30درصد ،مشهد
40درصد ،قم 30درصد ،اردبیل40درصد ،همدان25
درصد ،کرمان15درصد ،کهگیلویه و بویراحمد35درصد
و کاشان 50درصد .شهرهای شیراز و اهواز همانند سال
گذشته بــوده اند اما در هیچ شهری افت جمعیت نبوده
است .اگر این ها مردم حساب می شوند لطفا همه خود را با
آنان تنظیم و به مشکالتشان هم توجه کنند.
••انتخاب نوشت  :حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی
در دیدار با جمعی از طالب و روحانیون اظهار کرد :پاسخ
متناسب به حضور پرشور مردم که با وجود گلهمند یها
در راهپیمایی  ۲۲بهمن حضور داشتند ،دمیدن در آتش
تفرقه و بیان سخنان جناحی و انتخاباتی نبوده و نیست.
قدرشناسی از این حضور پرشور ،در گرو مبارزه بیامان با
فقر و فساد و تبعیض است .امروز ،روز امیدآفرینی است ،اما
نه فقط با حرفزدن ،بلکه با کار عالمانه و مجاهدانه برای
ساختن آینده ایران اسالمی.
•• پارسینه مدعی شد :پایگاه اطالع رسانی سازمان
هواشناسی کشور در اقدامی عجیب تمام شهرهای
سرزمین های اشغالی ،از جمله بیت المقدس را به عنوان
شهرهای اسرائیلی معرفی می کند .این مسئله البته
تنها به بیت المقدس مربوط نمی شود ،بلکه شهرهایی
همچون غزه ،نابلوس و جنین که توسط فلسطینی ها
کنترل می شود هم به عنوان شهرهای اسرائیل معرفی
شده اند(!)
••انصافنیوزنوشت« :محمدعلیابطحی»،فعالسیاسی
اصالح طلب و مدیر دفتر رئیس جمهور در دولت هفتم و
هشتم ،گفت  :حداقل بعد از انتخابات دو ،سه بار را به یاد
دارم که روحانی و خاتمی باهم دیدار داشتند .ترکیبی از
آقای ناطق نوری ،حسن آقای خمینی و آقای خاتمی معمو ًال
مالقاتی با رئیس جمهور دارند .دیدارها در سطحی نیست
که رئیس دفتر دربار ه آن تصمیم بگیرد .دربار ه این دست از
دیدارها خود رئیس جمهور تصمیم میگیرد و در دفتر وی
در کاخ سعد آباد برگزار می شود.
••پارس نیوز مدعی شد :مقامات چینی با اشاره به موضوع
تحریم و نگرانی از مجازات کاخ سفید ،حساب دانشجویان
ایرانی در این کشور را مسدود کرده اند.هم اکنون انتقال
پول برای این گروه از دانشجویان ایرانی خارج کشور با
مشکالت بسیاری روبه رو اســت.از سوی دیگر براساس
قانون چین دانشجویان تا زمان تحصیل اجــازه فعالیت
در هیچ شغلی را ندارند .این قانون نیز سبب وخیم شدن
اوضاع مالی و معیشتی دانشجویان ایرانی شده است.
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استقبال از انتصاب ابوترابی فرد به عنوان امام جمعه تهران
شکوری راد :ابوترابی فرد جانب انصاف را نگاه می دارد و اگر حقی بشناسد آن را پاس می دارد
حجتاالسالمابوترابیفردازسویرهبرمعظمانقالببه
عنوان خطیب جمعه تهران منصوب شد و نماز جمعه این
هفته تهران نیز به امامت وی اقامه خواهد شد .به گزارش
باشگاه خبرنگاران انتصاب وی با استقبال برخی چهره
های سیاسی و تحلیلگران مواجه شد .حجتاالسالم
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد در دوره های ششم  ،هفتم
و هشتم مجلس نماینده مردم قزوین بود .در استقبال از

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:

این انتصاب علی شکوریراد فعال سیاسی اصالح طلب
و دبیر کل حزب اتحاد ملت در توئیتر خود نوشت« :حجت
االسالم والمسلمینابوترابیفرد یک اصولگرای آرام،
معتدل و اخالق مدار است .اگر به او باشد جانب انصاف
را نگاه می دارد و اگر حقی را بشناسد آن را پاس می دارد.
از او نسبت به بزرگان و محترمین در بین مردم ،بی ادبی
و بی احترامی ندیده و نشنیده ام ».به گزارش انتخاب

...

بدون موضوع

رئیسمرکزبررسیهایاستراتژیکریاستجمهورینیز
ازانتصابابوترابیفردبهعنوانخطیبنمازجمعهتهران
استقبال کرد .حسامالدین آشنا با انتشار پستی در توئیتر
خود نوشت« :اگر تهران باشم؛ این هفته به نماز جمعه
خواهمرفت.انشاءا»....علیعلیزادهتحلیلگرسیاسی
نیز در توئیتر خود نوشت 20« :سال به تریبون های نماز
جمعهتهرانحملهکردهاند.گفتهانددرانحصارخطیبان
جناحخاصیاست.حاالیکیازمنصفترینروحانیونبه
امامت تهران انتخاب شده .ولی منتقدان حتی خبرش
را پخش نکردهاند .مثالی کوچک از موج #اکتیویسم_
منفی که امید ایرانیان را هدف گرفته است».

سیدعلی علوی

alavi@khorasannews.com

آقای رئیس جمهور ،رفراندوم مسئله مردم
است؟

درخواست ترامپ برای افزایش بودجه تحریم ایران

اعتراف سرکرده منافقین
به نقش داشتن دراغتشاشات اخیر

نوبخت :سیاست های منطقه ای و موشکی جمهوری اسالمی به کسی ارتباط ندارد

درحالی که طی روزهای گذشته برخی از مسئوالن از ارتباط برخی آشوبگران حوادث
اخیر با گروهک منافقین خبر داده بودند ،روز گذشته سرکرده این گروهک تروریستی
صراحت ًا از این ارتباط پرده برداشت .به گزارش مهر به نقل از النشره ،مریم رجوی
سرکرده گروهک تروریستی منافقین در گفت و گو با روزنامه سعودی عکاظ گفت :ما
خواهان یک نظام الئیک هستیم .پایگاه های مجاهدین خلق و مراکز شورش وابسته
به آن ها در شورش های اخیر در ایران ایفای نقش کردند .چندی پیش سردار رسول
سناییراد معاون سیاسی سپاه گفته بود :شدیدترین درگیریها در تویسرکان روی
داد و چند نفر هم کشته شدند از جمله دو نفر که در حمله به زندان کشته شدند و هنوز
شناسایی نشدهاند ،چون لیدر و تحریک کنندههای اعتراضات در این شهر از منافقین
هستند و از شهرهای دیگر آمدند تا شناسایی نشوند و کسانی دستگیر شدند که از بعد
عملیات مرصاد تحت تعقیب بودند .وی همچنین به نقش منافقین در برخی از شهرها
اشاره کرده و گفته بود :آنهایی که از کرج بودند در کرمانشاه دستگیر شدند یا آنهایی
که از بندرعباس بودند در شیراز دستگیر شدند؛ اینها منافقینی بودند که سازمان
یافته در شهرها حضور مییافتند و شعارها را جهت میدادند .سخنگوی قوه قضاییه هم
درنشست خبری خود در اواخر دی ماه امسال گفته بود :عواملی شناسایی و دستگیر
شدهاند که عمدتا ازکسانی هستند که دست به تخریبها زدند و مرتبط با منافقین و
برخی جریانهای سلطنت طلب بودهاند.

همزمان با لفاظی ها و نگرانی های برخی
مقامات اروپایی علیه ایــران ،رئیسجمهور
آمریکا در پیشنویس بــودجــه ســال مالی
 ۲۰۱۹خواستار افــزایــش بودجه یکی از
نهادهای وزارت خزانهداری با هدف افزایش
فشار تحریمها علیه ایران شده است.
دونــالــد تــرامــپ در ســنــدی کــه کــاخ سفید
دراین باره منتشر کرده ،درخواست 159
میلیون دالر افزایش بودجه را برای "معاونت
خــزان ـهداری در امــور تروریسم و اطالعات
مالی" ارائــه کــرده که بهمنزله  36میلیون
دالر افــزایــش نسبت بــه رقــم اجــراشــده در
سال  2017است .به گزارش تسنیم رئیس
جمهور آمریکا محل هزینه کــرد افزایش
بودجه را «منزوی کردن کره شمالی از لحاظ
اقتصادی ،تکمیل مرکز مــبــارزه با تأمین
مالی تروریسم در عربستان و افزایش فشار
تحریمها علیه ایــران با رو شهــای مختلف

از جمله از طریق اجــرای "قانون مقابله با
دشمنان از طریق تحریمها" اعــام کرده
اســـت».در همین حــال سخنگوی وزارت
خارجه فرانسه در نشست خبری هفتگی
خــود در پاسخ به سوالی دربــاره اینکه آیا
پاریس از بروز ناآرامی در غرب آسیا یا حتی
مواجهه احتمالی ایران و اسرائیل بیمناک
اســت ،گفت« :فرانسه به امنیت اسرائیل
توجه دارد و با نگرانی شاهد تحوالت اخیر
در وضعیت نظامی سوریه است ».همزمان
بوریس جانسون وزیــر خارجه انگلیس نیز
دیروز گفت که لندن نگران رفتارهای ایران
در سوریه است .یک نماینده پارلمان انگلیس
هم مدعی شد با رفتارهای منطقه ای ایران،
تحریم ها ادامه خواهد یافت.
▪پاسخ نوبخت به اروپایی ها

در عین حال به گزارش خراسان روز گذشته

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر
این که برخی منابع خبری اعــام کرد هاند
سه کشور اروپــایــی یعنی آلــمــان ،فرانسه و
انگلیس بنا به درخواست رژیم صهیونیستی
دربــاره بحث موشکی و حضور منطقهای به
رئیس جمهور کشورمان هشدار داد هانــد،
گفت :بنده در این زمینه اطالعی نــدارم و
جایی هم با ایــن مطلب برخورد نکردم اما
تأکید میکنم که سیاستهای منطقهای و
موشکی جمهوری اسالمی ربطی به کسی
ندارد ،مگر ما در سیاستهای دیگر کشورها
دخالتی کردهایم؟ نوبخت ادامه داد :کسانی
باید جوابگو باشند که با وجود هزاران کیلومتر
فاصله با منطقه ما ،در این جا آفتابی میشوند
ما در منطقه با کشورهای همسایه منافع
مشترک زی ــادی داری ــم و تاکنون در طول
ایــن  40ســال از ایــن حــرفهــای پــوچ زیــاد
شنیدهایم.

ابعاد تازه ای ازجزئیات پرونده متهم به جاسوسی
عارف :اگرعوامل ناظر قصورکردند باید برخورد شود

درحالی که وکیل خانواده سیدامامی از تحویل جنازه او به
خانواده اش و دفن وی خبر داده است ،تعدادی از نمایندگان
که فیلم خودکشی این استاد دانشگاه را در بازداشتگاه دیده
اند،جزئیاتیتازهازآنرااعالمکردند.همزماندولتکانادانیز
با ادعای این که این متهم به جاسوسی دارای تابعیت کانادایی
بوده است ،خواستار توضیح ایران در این باره شده است.
▪توضیحات عضو هیئت رئیسه مجلس دربــاره فیلم
خودکشی سیدامامی

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده
مردم قم در مجلس با اشاره به نمایش
فیلم سیدامامی در بازداشتگاه برای
تعدادی از نمایندگان مجلس گفت:
آن چه در این فیلم پخش شد این بود
کهکاووسسیدامامیحالتیکامالمضطربداشتوبعداز
چند بار قدم زدن در سلول پیراهن خود را بیرون آورد و پس
از این که پیراهن خود را به حالت طناب دور گردنش بست،
آن را چند بار گره زد و کشید و پس از آن به داخل سرویس
بهداشتی رفت .اگر چه زمان ورود او به این بخش در فیلم
مشخص است اما از آن جا که طبق قوانین زندانها در داخل
سرویسهای بهداشتی دوربین کار گذاشته نمیشود
اقداماتی که وی در این مکان مرتکب شده ،در فیلم نیست.
امیرآبادیخاطرنشانکرد:سیدامامیازسرویسبهداشتی
خارج شد و وسیلهای را که در دست داشت چند بار به طرف
سقف پرتاب کرد تا شاید المپ یا دوربین را بشکند و فیلمش
برداشتهنشود.ویافزود:پسازاینرفتارپیراهنراازگردن
خود باز کرد پتوی خود را به گونهای روی تخت گذاشت که
گویا کسی روی تخت خوابیده اســت و مجدد به داخل
سرویس بهداشتی رفت .عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار
کرد :درست است زمان خودکشی به دلیل این که داخل
سرویس بهداشتی بوده و در آن جا دوربینی گذاشته نشده
است مشخص نیست اما مقدمات کار که در فیلم نشان داده
شده،بیانگراینموضوعاستوطبقتوضیحاتیکهماموران
بهمادادند،ویپسازوروددوبارهبهسرویسبهداشتیخود
را حلقآویز میکند .امیرآبادی در گفت و گو با مهر همچنین
تأکید کرد :این فرد خودش را با پیراهن به پنجره سرویس
بهداشتی آویــزان و با ضربه اولی که خودش وارد کرده و
کشیده شده ،نخاعش قطع شده است .عضو هیئت رئیسه
مجلس اظهار کرد :ماموران به ما گفتند که دلیل این که
موضوع مربوط به سید امامی در این مقطع به نمایندگان
مجلس انتقال داده میشود این است که نمایندگان در
جریان بخشی از کار قرار گیرند و زمانی که میخواهند
اظهارنظر کنند با علم و اطالع اظهارنظر کنند و بی دلیل
کاری نکنند که موجب تشویش اذهان عمومی شود و زمینه
نگرانی مردم را فراهم آورد.
▪جاللی :زنگ خورد و نمایندگان تا پایان فیلم
خودکشی را ندیدند!

کاظم جاللی نماینده مجلس که در
دورانی نیز شاگرد سیدامامی بوده
است ،دربــاره فیلم لحظه مواجهه
نـــیـــروهـــای امــنــیــتــی بـــا جــنــازه
سیدامامی در اظهار نظری عجیب
گفت :یکخرده هم تقصیر همکاران ما بود .زنگ مجلس
خ ــورده بــود ،ساعت نــزدیــک دو بــود و دیگر دوستان
نرسیدند تا آخر فیلم را رؤیت کنند.
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▪عارف :اگر عوامل ناظر قصور کردند باید برخورد شود

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون
امید مجلس هم در این باره تأکید
کرد :طبیعتا فردی که بازداشت
میشود باید تحت مراقبت و نظارت
باشد و اگر عواملی که ناظر بودند
قصور کردند باید با آن ها برخورد شود .کاظم جاللی هم
در مصاحبه خود با شرق ضمن اشاره به این موضوع گفت:
«اگر مانیتور کنترل میشد ،معلوم بود ایشان کامال ناآرام
اســـت و م ـیخــواهــد اقــدامــی انــجــام دهـــد و قاعدتا
میتوانستند پیشگیری کنند .خود دوستان هم قبول
دارند .دراینباره هم توبیخ کردهاند».
▪توبیخ کسانی که پشت مانیتور دوربین اتاق سیدامامی
بوده اند

روزنامه شرق نیز بااشاره به نمایش فیلم در مجلس نوشت:
«نمایندگان سپاه همان ابتدای جلسه گفتهاند که از قضا
آن هایی که پشت مانیتور دستگاه فیلمبرداری بودهاند،
توبیخ شدهاند».
▪ ▪ برادر سیدامامی :رسانه ها به شایعات دامن نزنند

همچنین به گزارش فارس ،کامران سیدامامی ،برادر
کــاووس سید امامی که در روزه ــای گذشته به اتهام
همکاری با یک شبکه جاسوسی و جمعآوری اطالعات
به نفع بیگانگان در بازداشت خودکشی کرده است در
گفتوگو با رسانهها اظهار کرد :ما اکنون داغداریم و از
رسانهها خواهش می کنیم که به شایعات دامن نزنند.
سیدامامی با بیان ایــن که من شخصا مایل به کالبد
شکافی مجدد نیستم ،ادامه داد :بنده و همسر مرحوم
جنازه را دید هایم و با اصرار معاون دادستان که جنازه
را نگاه و همه موارد را بررسی کنید این کار را کردهایم
و به جز آثار حلقآویز شدن که روی جنازه معلوم است و
این موضوع در فیلم زندان هم کامال مشخص است هیچ
مسئله دیگری وجود ندارد و خودکشی از طریق حلقآویز
کردن کامال مشهود است.
▪درفشان :سید امامی کالبدشکافی شده است

در حالی که رئیس کمیسیون امنیت ملی در روزهای
گذشته از درخواست نکردن خانواده متوفی برای کالبد
شکافی خبر داده بــود ،پیام درفشان وکیل خانواده
کــاووس سید امامی گفت :در تمام مــواردی که مرگ
مشکوک رخ میدهد کالبد شکافی انجام میشود در
این مورد هم کالبد شکافی صورت گرفت و بعد جنازه
تحویل خانواده شد .درفشان با رد نظریههایی که بیان
می کند سید امامی در زندان کشته شده است گفت :این
که چرا ایشان مجبور به خودکشی شده است بسیار حایز

اهمیت است و باید دلیل آن مشخص شود .دادسرای امور
جنایی هم به دنبال این موضوع است .درفشان همچنین
در گفت و گو با جماران با اشاره به فیلم نشان داده شده
از متهم به او و خانواده اش گفت :ما در فیلمی که دیدیم
آقای سید امامی منقلب و در بسیاری مواقع در حال گریه
کردن هستند .مدام در سلول راه می رود و انگار دنبال
راه های مختلف برای خروج از آن وضعیت می گردد .وی
همچنین با اشاره به تحویل جنازه به فرزندان این متهم
گفت :مراسم تشییع و دفن او در زادگاهش روستای امامه
(در فشم) برگزار شده است.
▪اظهارات مداخله جویانه دولت کانادا

روز گذشته همچنین دولت کانادا با
اشاره به این که استاد دانشگاه فوت
شده در بازداشتگاه دارای تابعیت
کاندایی بوده است ،از ایران خواسته
است تحقیقات الزم درباره مرگ او
انجام شود .گلوب اند میل با اعالم این خبر تصریح کرد:
کانادا با فشارهایی برای محکومیت ایران و درخواست
تحقیقات در پی مرگ یک پروفسور ایرانی -کانادایی در
زندان دو هفته پس از بازداشت وی ،مواجه است.

▪نوبخت :وقتی یک زندانی در اختیار قوه قضاییه قرار
می گیرد امانت است

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت
نیز روز گذشته دربـــاره وضعیت
زندانیان و خودکشیهای اخیر
اظهار کرد :دولت در این زمینه دو
رویــکــرد دارد؛ نخست دخالت
نکردن در کار قوه قضاییه که باید به این نوع رخدادها
نظارت کند و مسئولیت آن نیز بر عهده قوه قضاییه است
و دوم ایــن کــه آقــای رئیسجمهور دربـــاره برخی از
رخــدادهــای اجتماعی و قضایی نــگــران اســت و در
چارچوب فعالیتهای قانون اساسی به انجام وظایف
خود ادامه میدهد .وی افزود :باید بپذیرم که کشور با
خطرات مختلف مواجه است ،پس وقتی یک زندانی در
اختیار قوه قضاییه قرار میگیرد ،امانت ماست .دشمنان
از این حــوادث سوءاستفاده میکنند و خودمان باید
بدانیم که وقتی یک زندانی در اختیار ما قرار گرفته
است ،باید از او مراقبت و صیانت کنیم ،بنابراین اگر واقعا
تقصیر و قصوری صورت گرفته است انتظار میرود این
پیگیری صورت بگیرد و آقای روحانی نیز در این زمینه
پیگیر است.

خبر مرتبط
توضیحات دادستان تهران در خصوص دستگیری یک شبکه جاسوسی

دادستان تهران در خصوص دستگیری تعدادی از متهمان مرتبط با یک شبکه جاسوسی توضیحات تکمیلی ارائه
کرد .به گزارش میزان ،جعفری دولت آبادی گفت :در  19دی ماه امسال حسب گزارش کتبی یکی از نهادهای
امنیتی که به دادسرای شهید مقدس ارجاع شده است ،به موجب دستورات قضایی و با آغاز تحقیقات انجام شده،
مشخص شد متهمان پرونده با هدایت افسران اطالعاتی سیا و موساد ماموریت های سه گانه ای را شامل موضوعات
زیست محیطی ،نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطالعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه
های موشکی کشور ،دنبال می کرده اند .وی افزود :در تحقیقات انجام شده برخی متهمان به انجام سفرهای متعدد
به سرزمین های اشغالی از جمله به منظور شرکت در کنفرانس «منارید» که با حضور افسر اطالعاتی موساد در رژیم
صهیونیستی برگزار شده ،اقرار و اذعان کرده اند که هدف کلی پروژه مشترک سازمان سیا و موساد ،ایجاد بحران
در برخی از حوزه های زیست محیطی ایران بوده و اطالعات جمع آوری شده از طریق عوامل پنهان به آمریکا انتقال
می یافته است .دادستان تهران در ادامه تأکید کرد :حسب محتویات پرونده ،یکی از متهمان اصلی ،با مشخصات
اختصاری «م.ط» دارای تابعیت سه گانه ایرانی ،آمریکایی و انگلیسی و عضو و پشتیبان مالی موسسه ایرانی حیات
وحش بوده ،و همچنین دیگر عضو موثر و مدیر این موسسه کاووس سیدامامی دارای تابعیت مضاعف کانادا و از
مرتبطان اصلی افسراطالعاتی آمریکا در ایران بوده به نحوی که این افسر اطالعاتی در سفر به ایران در منزل کاووس
سیدامامی استقرار می یافته است .این شبکه در پوشش اجرای پروژه های علمی و زیست محیطی به جمع آوری
اطالعات مورد نیاز اقدام می کرده است .دولت آبادی تصریح کرد :طبق تحقیقات  ،اعضای این شبکه در برخی از
مناطق استراتژیک کشور تعدادی دوربین در ظاهر برای رصد امور زیست محیطی نصب کرده بودند که در واقع،
پوششی برای رصد فعالیت های موشکی کشور بوده و تصاویر و اطالعات ثبت شده را برای بیگانگان ارسال می کرده
اند .دادستان تهران افزود :پس از بازداشت کاووس سیدامامی و ارائه اسناد و اطالعات موجود به وی ،در فرایند
تحقیقات ،از بازجوی خود برای پاسخ به سواالت ،فرصتی درخواست کرده بود که مورد پذیرش قرار گرفته ،اما پس از
مراجعه متهم به محل نگهداری خود در بازداشتگاه ،با تدارک مقدمات ،در سرویس بهداشتی اقدام به خودکشی کرد.

آقــای رئیس جمهور روز گذشته در جمع استانداران و
درکمتراز  48ساعت مجددا از رفراندوم سخن گفتند.
گرچه بخش قابل توجهی از سخنان ایشان به موضوعات
اقتصادی اختصاص داشت اما مجددا در بخشی از صحبت
هایشان به امکان برگزاری رفراندوم در برخی موضوعات و
مسائل پرداختند؛ موضوعی که طی دو روز گذشته واکنش
های گسترده موافق و مخالف را در پی داشت .این که اصل
 59قانون اساسی از جمله اصول بر زمین مانده یا کمتر
استفاده شده قانون اساسی است موضوع قابل تاملی است
که در جای خود و مجموعه قوانین بر زمین مانده قانون
اساسی قابل بررسی است.
اما چند نکته در این خصوص قابل تامل و مداقه است
نکته نخست :در شرایطی که براساس نظرسنجی های
معتبر مهم ترین دغدغه امروز مردم ایران مسائل اقتصادی
و معیشتی است پرداختن به موضوعاتی همچون ضرورت
برگزاری رفراندوم که مسئله آحاد مردم نیست چه ضرورتی
دارد؟
نکته دوم :این که چه ضرورتی دارد نخبگان سیاسی از
هر سه جریان اصولگرا و اصالح طلب و اعتدالی مسئله ای
فرعی را تبدیل به مسئله اصلی کشور کنند آیا نمی شود
نخبگان سیاسی براساس یک تفاهم نانوشته و در جهت
مصالح و منافع ملی موضوعاتی این چنینی را که نان شب
این روزهــای مــردم نیست بایکوت کنند و از مچ گیری و
گروکشی و طعنه های سیاسی دست بردارند و این مسائل
فرعی را عمال مسکوت رها کنند و در عوض آن چه از روسای
قوا و مسئوالن مطالبه می کنند موضوعات و مسئله های
اصلی مردم باشد.
نکته سوم  :هر عملی را عکس العملی است و قریب به
یقین ،پیشنهادی فرعی و جنجالی پاسخی مشابه را درپی
خواهد داشت.هنوز ساعاتی از طرح این پیشنهاد از سوی
آقــای روحانی نگذشته بود که مخالفان و منتقدان این
پیشنهاد متقابال موضوعاتی چون کارآمد نبودن دولت
و بحث سوال و استیضاح از رئیس جمهور در این باره را
براساس اصول قانون اساسی مطرح کردند؛ به عبارتی دور
جدیدی از درگیری های سیاسی و مچ گیری های معمول
که همه ناظران منصف آن را در شرایط اقتصادی فعلی
سمیمهلکمیدانند،شرایطیکهمطرحکنندهپیشنهادو
پاسخ دهنده به آن نه به یک اندازه اما درایجاد آن سهیم اند.
نکته چهارم:روز گذشته رئیس جمهور از رسانه ها انتقاد
کرد که دستگاه های رسانه ای کار خود را بلد نیستند
و بذرناامیدی می کارند انتقادی به حق که با مرور اکثر
روزنامه ها و خبرگزاری ها صحت این گالیه رئیس جمهور
قابل تایید است .واقعیت این است که رسانه ها هم باید
براساس یک مصالح عالی و ملی گاه مسائل فرعی و غیر
ضروری را بایکوت یا کوچک نمایی کنند بی شک مسئله
ضرورت رفراندوم در این شرایط از این دست موضوعات
است اما آن چه در این موضوع از رئیس جمهور محترم قابل
مطالبه است؛ این است که بخشی از این جنس موضوعات
فرعییاالقاکنندهاحساسناامیدیازمصدرشخصرئیس
جمهور یا دستگاه و وزرای ایشان صادر می شود.
کوتاه سخن ایــن که پیگیری اصــل  59قانون اساسی،
رفراندوم ،مچ گیری هاو افشاگری های سیاسی مسئله
امروز مردم ایران نیست .بهبود وضعیت معیشت  ،کنترل
گرانی و تورم  ،کاهش بیکاری و احساس عدالت مسئله
امروز مردم ایران است موضوعاتی که دیگر با کارآمدی
انقالب اسالمی گره خورده است.
سردبیر خراسان

...
اخبار

انتقاد سردار فدوی از ضعف سازمان بنادر و
واکنش آخوندی
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به انتقاد فرمانده نیروی دریایی
سپاه پاسداران از ضعف سازمان بنادر در اعمال حاکمیت
دریایی گفت :عــدهای مدعیاند که ایــران چهارراه جهان
است حال این که در چهارراه جهان میتوان بگیر وببند
داشت؟به گــزارش باشگاه خبرنگاران ســردار علی فدوی
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیست و پنجمین
همایش هماهنگی ارگان های دریایی ضمن انتقاد از ضعف
سازمانبنادردراعمالحاکمیتدریاییگفت:دستگاههای
حاکمیتیدرحوزهدریادراینسالهااعمالحاکمیتنکرده
اند،سازمانبنادرودریانوردیبایدبهکشتیها،حتیکشتی
های جنگی اعالم کند که از کدام آبراه برود ،نه نیروی دریایی
سپاه؛ ما اجرا کننده هستیم ،دستگاه سیاست گذار سازمان
بنادراستوقوانینوکنوانسیونهایبینالمللینیزسازمان
بنادر را به رسمیت می شناسد .من به تازگی این موضوع را به
محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر اعالم کردم.سردار
فدوی خاطرنشان کرد :چند وقت پیش یک کشتی هندی
را که در حال تخلیه مخازن آلــوده خود در نزدیکی جزیره
الوان بود بازداشت کردیم ،ولی به سرعت رها شد .این در
حالی است که یکی از کشتی های ایرانی دو سال در توقیف
هندی ها بود آن هم به خاطر یک موضوع باطلی که به تحریم
ها مرتبط می شد.از سوی دیگر عباس آخوندی در واکنش به
صحبتهایفرماندهنیرویدریاییسپاهپاسداراندربارهاین
که سازمان بنادر در دریاها اعمال حاکمیت نمیکند ،اظهار
کرد :عدهای مدعیاند که ایران چهارراه جهان است حال
این که در چهارراه جهان میتوان بگیر وببند داشت؟ آیا در
چهارراهجهانمیتوانانواعسیستمهایتبعیضآمیزرااجرا
کرد؟ آیا در چهارراه جهان میتوان دندان شمرد؟وی تاکید
کرد :بنابراین چهارراه جهان بودن و دندان شمردن دو معنی
متفاوت دارد که آثار متفاوتی هم خواهد داشت.

ُاورهال  ۵۹مورد تجهیزات نظامی سنگین و
نیمهسنگین در  ۱۱ماه

میزان -در  ۱۱ماه سپری شده از ابتدای سال  ۱۳۹۶تا
کنون ۵۹ ،مورد تجهیزات و ادوات نظامی سنگین و نیمه
سنگین بازآماد شده ،به یگان های نیرو های مسلح کشور
الحاق شد.
CMYK

