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تازههای مطبوعات
••شرق  -آقای کرباسچی سهشنبه همین
هفتهبیاییدباآقای حناچی بادوچرخهسری
به شهر بزنید ،با رکــابزدن از میدان توحید
تا انقالب ببینید که چه ساختهاید؟ ...اگر با
دوچرخهدرشهرگشتمیزدیدیاباپایپیاده
یک بار لذت کوهنوردی در شمال تهران را
چشیده بودید ،آن وقت حتی قویترین نیرو
هم نمیتوانست شما را در ساختن دانشگاه
آزاد در آن شیبهای تند مجاب کند و االن
ایــن  ۱۰جــوان به جــای گورستان در کنار
خانوادهشانزندگیمیکردند.
••ایران  -کمال تبریزی به این روزنامه گفت:
واکنش ها به فیلم مارموز در فضای مجازی
هم دو دسته است یک عده معتقدند خیلی
عالی است و بعضی هم میگویند مزخرف
است؛یعنیبراساستمایالتاجتماعیشان
دربــاره آدمــی خــاص قضاوت میکنند و نه
دربــاره خود فیلم .به اعتقاد من کسی مثل
احمدینژادمشکلاینجامعهراحلنمیکند
شاید فردی با ترکیب بیان و کالم روحانی و
عملاحمدینژادبتواندمشکالتراحلکند.
••جوان  -مدیرانی که زمانی خود را مؤثر در
روی کار آمــدن دولــت روحانی و ژنرالهایی
میشناختندکهجایگروهبانهاراگرفتهاند،
یکیپسازدیگریعرصهتصمیمگیریدرحوزه
اقتصادراترکمیکنند.قهرهایمصلحتیکه
نه تنها برای شانه خالیکردن از بار مسئولیت
تصمیمگیریهای شان است ،بلکه رهاسازی
غیرمنصفانه دولتی است که در شرایط سخت
بایدتصمیمهایسختوواقعیرابگیرد.

...

انعکاس
••تابناکنوشت:مجلهشورایآتالنتیکدر
گزارشی ضمن پرداختن به معنای استعفای
متیس بــرای ایـــران ،نوشته اســت :محور
بولتون -پمپئو -کاتن و حمایت آن از سوی
رئیس جمهوری که از اقــدام نظامی علیه
تهران سخن می گوید بــرای تهران نشانه
هایی به همراه دارد .اگرچه خروج از سوریه و
افغانستانامکاندرگیریوبرخوردتصادفی
میاندوکشوروهمچنینبیننیروهایتحت
حمایت تهران و نیروهای ایاالت متحده را
کاهش می دهد،این احتمال مطرح است
که در نتیجه این اقدام توجه دولت ترامپ بر
ایران حتی بیشتر از قبل شود.
••روی ــداد 24نوشت  :نیروهای امنیتی
چین سه مسجد را در ایالت «یوننان» این
کشور به دلیل «فعالیتهای غیرقانونی» به
روی نمازگزاران مسلمان بستند.
••جهان نیوز نوشت  :رضا کیانیان بازیگر
مطرح سینما و تلویزیون گفته است :اگر بازی
میکنم برای لذت شخصی خودم است حاال
اگر کسی دوست داشت و لذت برد ،فبها! اگر
هم کسی دوســت نداشت کفها! کسانی که
میگویندمابرایمردمکارمیکنیمهمیشهاز
مردمطلبکارند،امامننهطلبکارمونهبدهکار.
مننمیخواهمازاینمملکتبروم.منامکانش
رادارمدرخارجازایرانزندگیکنم،امانمیروم؛
چوننمیخواهمانساندستدومباشم.مندلم
برایکشورمومردممواینآبوخاکمیتپد.
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سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از صدور رای پرونده خبرداد

«تذکرکتبی» و «درج در پرونده» پایان کار ماجرای درازهی در مجلس
محمداکبری  -هیئت نظارت بر رفتار
نمایندگان مجلس با تشکیل آخرین
نشست خــود به منظور بررسی رفتار
محمد باسط ُدرازهی ،نماینده سراوان
در پرونده ویدئوی جنجالی وی ،برای او
حکم تذکرکتبیودرجدرپروندهصادر
کرد.به گزارش خراسان ،محمد جواد
جمالینوبندگانیروزگذشتهدرحاشیه
جلسه علنی مجلس با بیان این که «این
هیئتبعدازاتفاقاتگمرکاتکشورسه
جلسهباحضورمسئوالنمربوطازدولت
و گمرک برای بررسی موضوع تشکیل
داد» افزود :در این جلسات مطرح شد
که درازهی پیش از این برای حضور در
گمرکوقتقبلیگرفتهبود،اماساعت
آنممکناست،قطعینشدهباشدکهدر
نهایتهیئتنظارتبررفتارنمایندگان
تصمیماتیدربارهاینپروندهاتخاذکرد.
وی تصریح کرد :قطعا درازهی در نحوه
گفتوگوبامامورگمرکدچارخطاشد
وعباراتنادرستیبهکاربردکهالبتهدر

جلسه غیر رسمی مجلس عذرخواهی
کــرد .جمالی همچنین یــادآورشــد:
آقای پزشکیان (رئیس هیئت) جلسات
مختلفی با طــرف ها داشته اســت که
در این جلسات اعــام شده که قصد و
غرض خاصی در گمرک برای برخورد
با درازهی نبوده و اشکال این بود که با
وجودمعرفینمایندهمتأسفانهآنفردکه
در ورودی گمرک ایستاده این مسئله را

بامسئولدفتررئیسگمرکهماهنگ
نمیکند.
به گــزارش خانه ملت ،وی با بیان این
که در ماده  6آیین نامه داخلی مجلس
محدودیت هایی درباره نوع برخورد با
تخلفوجوددارد،تصریحکرد:براساس
اینمادهمیتوانتذکرشفاهییاکتبیبا
درج در پرونده به فرد خاطی داد یا تعهد
کتبی از این فرد اخذ کرد یا این که می

توان یک یا چند تذکر در جلسه علنی یا
غیرعلنی مطرح کرد ،لذا اگر شخصی
ایراد بگیرد که چرا این گونه در مجلس
برخورد شده باید گفت که این حد را
قانونتعیینکردهاست.
سخنگوی هیئ ت نــظــارت بــر رفتار
نمایندگان با بیان این که براساس ماده
 6آیین نامه داخلی مجلس به درازهی
تذکرکتبیدادهشدهاست،تاکیدکرد:
درآییننامهداخلیمجلسموضوعکسر
از حقوق مطرح شده اما در این پرونده
اعمالنشدهاست،چراکهکسرازحقوق
در مــوارد به خصوصی همانند حضور
و غیاب اعمال می شــود .به گــزارش
خــراســان ،در عین حــال سلیمی یک
عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
گفت :در عین حال حق شکایت برای
کارمند گمرک باقیاست و میتواند در
دادگستری شکایت کند و بگوید به من
اهانت شده اما محل رسیدگی به این
موضوع هیئتنظارتنیست.

▪فیلم بردار جلسه غیرعلنی متخلف
است

وی افــزود :همچنین فیلم بــرداری
از جلسه غیر رسمی مجلس توسط
نمایندگان با هر انگیز های خالف
بــوده و در ایــن مــورد تــذکــر قانونی
ب ــراس ــاس مـــاده  ۶هــیــئــت نــظــارت
بــه آن نماینده (علیم یارمحمدی
نماینده زاهــدان) داده شده است.
علیرضا سلیمی عضو دیگر هیئت
نظارت بر رفتار نمایندگان در این
باره به خبرنگاران پارلمانی گفت:
براساس تصمیم هیئت نظارت مقرر
شد برای نمایند های که فیلم جلسه
غیرعلنی مــربــوط بــه ایــن بخش را
ضبط و منتشر کرده نیز ماده  6قانون
نظارت بر رفتار نمایندگان اعمال
شود .وی افزود :به احتمال زیاد برای
وی بندهای "الــف و ب" ایــن قانون
یعنی تذکر شفاهی یا کتبی اعمال
می شود.

کنایه وزیر خارجه به منتقدان

ظریف :من به نتانیاهو حمله میکنم شما به من؟ دمتانگرم!

وزیرخارجهکشورماندریکگفتوگوی
مشروحازمنتقدانشگالیهوالبتهخطاب
به آن ها تأکید کرد که با این انتقادها از
مواضعش دست نمی کشد .محمد جواد
ظریفدرمصاحبهباروزنامه«همشهری»
با اشاره به ماجرای اظهارنظر اخیرش
درباره نابودی اسرائیل و این که مقامات
ایرانی نگفته اند که اسرائیل را نابود
مــی کنند ،گفت« :مــن عین سیاست
ایـــران را بــیــان مـیکــنــم ،مــن دارم به
نتانیاهو حمله میکنم شما به من حمله
میکنید؟دمتان گرم!»
▪من حرفم را میزنم

بــه گــــزارش ایــســنــا ،ظــریــف در عین
حال تصریح کــرد :دوستان ما بدانند
ایــن که خیال کنند با هزینه داخلی
درستکردن بــرای عرایض من باعث
میشوند از فردا این حرفها را نزنم نه
این طور نیست ،من حرفم را میزنم.
▪آقــایــان حــرف امـــــام(ره) را دست
می گیرند و حمله می کنند

وزیر خارجه به دو گفت و گوی اخیرش
که حاشیه ساز شده اشاره کرد؛ گفت و
گوهایی که یک مورد آن درباره مسئله
نابودی اسرائیل صورت گرفت و مورد
دیگر آن درب ــاره وجــود پــول شویی در
کشور .ظریف دربــاره مصاحبه اولش
تأکید کرد :آقایان میآیند حرفی را که
صریح است و حرف امام(ره) است و من
همان را تکرار کردهام ،دست میگیرند
و حمله میکنند؛ شـــروع میکنند
میگویند فالنی سیاست ایران را عوض
کرد! من کجا سیاست ایــران را عوض
کردهام.من عین سیاست ایران را بیان

میکنم ،من دارم به نتانیاهو حمله
میکنم شما به من حمله میکنید؟
دمــتــان گـــرم! وی دربــــاره مصاحبه
دومش هم تأکید کرد که هرگز عبارت
پولشوییگستردهرابهکارنبردهاست.

▪دوستان ما احساس می کنند اگر
کسی کلیشه های شان را تکرار نکند،
با انقالب در افتاده است

ظریف در تحلیل این که چرا در داخل
هدف انتقادها قــرار می گیرد ،گفت:
خطوط کلی سیاست خارجی ایــران
تــوســط مــقــام معظم رهــبــری ترسیم
میشودوبسیارسیاستهوشمندانهای
اســت ...ولــی برخی دوستان ما روی
یک کلیشههایی تأکید دارنــد که باید
تکرار شود و اگر کسی آن کلیشهها را
تکرار نکند احساس میکنند با خطوط
اصلی انقالب در افتاده اســت! وی با
اشــاره به هشتگ «دروغگو» که مدتی
پیش در فضای مجازی علیه خودش به
راه افتاده بود ،ادامه داد :اگر یک نگاهی
به گفتمان نتانیاهو بکنید مشخص
میشود که او از چه حرفهایی خوشش
میآید ،دوست دارد چه حرفهایی از
ایران بیرون بیاید ،روی چه حرفهایی
سرمایهگذاری میکند ،نتانیاهو به که
میگوید دروغگو؟ اگر حرفهایی که
من میزنم برای نتانیاهو خوب باشد
هیچ وقت به من نمیگوید دروغگو.

▪زمــان شــاه کسی جرئت نمیکرد
حرف بزند

وی با بیان این که بعضی وقتها برخی
که شاید کمترین اطالعی از سیاست
خارجی ندارند برای سیاست خارجی

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحريريه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

...

بدون موضوع
غالمرضابنی اسدی

political@khorasannews.com

حقیقتدفاعمقدس
واقعیتجنگو
ِ
ِ

ِ
عملیات فریب یا لو رفته که این روزها درباره
به
عملیات کربالی  ۴راه افتاده است -در این
نوشته -کاری ندارم بلکه می خواهم به صریح
ترینکلماتبگویمکه جنگوعملیاتها،چه
با فتح همراه باشد چه با عدم الفتح ،قاعده و
ِ
واقعیتجنگهستند.اماوقتیدربرابرجنگ
تحمیلی ،به دفاع مقدس برخاستیم ،حقیقت
هم زاده شد .آدم های دفاع مقدس ،واقعی و
حقیقیبودند.وقتیازآدمهایاینعرصهمی
کمین جلوتر از ِ
خط
گوییم ،از رزمنده سنگر
ِ
مقدم را شامل می شود تا آن پیرزن روستایی
که چند تخم مرغ -راکه همه داشته اش بود
و -به جبهه هدیه کرد هم در بر می گیرد .من
حقیقت های جهاد مقدس را در فرو افتادن
رزمندهوقامتکشیدنشهیددیدهامودرشکوه
استقامت پدر و مادرو همسر و فرزند شهید نیز
هم .من همین چند روز پیش در تعزیت مادر
شهیدی شرف حضور داشتم که در آخرین روز
های حیاتش ،هر روز ،چند بار به زیارت تصویر
شهیدش می رفت که در میدان روستا نصب
شــده بــود .مــادری که انگار از پسر شهیدش
ِ
دعوت سفر در یافت کرده بود که کفن و وسایل
سفر آخرت خود را هم تهیه کرده وجایش را به
بانوی همسایه گفته بود تا بعد مرگش ،دنبال
ِ
ِ
واقعیت دفاع مقدس ما ،حقیقت
آن نگردند.
هایبهزندگیدرآمدهرزمندگانماواهلبیت
ایثار بود .واقعیت ،همان مادری بود که بعد از
عملیاتخیبرتامرداد،۷۹پیچاخباررادیواش
بسته نشد تا شاید خبری از عزیزش بخواند.
بــاری ،دفــاع مقدس را باید در عرصه حیات
شهیدانخواندنهدرضربوتقسیمهاوپیروزی
هاوشکستهایظاهری...

خبر
تبریکروحانیبهآملیالریجانی

خطمشی تعیین میکنند ،افــزود :از
برکات جمهوری اسالمی همین جامعه
چندصداییاست،برخیدوستانجوان
یادشان نیست زمان شاه کسی جرئت
نمیکرد حرف بزند و نظرش را بگوید
حتی در منزل هم میخواستید صحبت
کنید میگفتند دیوار موش دارد و موش
گوش دارد.
▪مذاکرات اقتصادی را  3ماه قبل از
توافق هسته ای شروع کردیم

ظریف درباره گفت و گویش با روزنامه
خــراســان هم که در برخی رسانه ها
با عنوان «غیراقتصادی بــودن هدف
مذاکرات» بازتاب پیدا کرد ،این طور
توضیح داد :ما کی در برجام مذاکرات
ریز درباره اقتصاد کردیم؟ ورود آقای
دری اصفهانی -که متأسفانه بهرغم
همه خدمات به ایشان اتهاماتی زده
میشود -به مذاکرات برجام مشخص

است ،ایشان سه ماه قبل از توافق به
مذاکرات پیوست .این نشان میدهد
ما کی مذاکرات کارشناسی اقتصادی
را شروع کردهایم ،نیاز به فحش دادن
نیست بروند تاریخ را نگاه کنند.
▪تا امروز  ۱۶نامه به خانم موگرینی
درباره قصورها و موارد نقض آمریکا و
اروپا نوشتهام

وی با بیان این که تا امروز
 ۱۶نامه به خانم موگرینی
دربـــاره قصورها و مــوارد
نقض آمریکا و اروپا نوشتهام
که یک زمانی این نامهها
چـــاپ مـــیشـــود ،گــفــت:
دوســت دیگری میگوید
تو که میگویی همه دنیا
غرب نیست ،چرا نگاهت به
غرب است؟ بگوید کجا من
نگاهم به غرب بوده است؟!

بیشاز۲۰باربهروسیهوبیشاز ۲۰بار
بهترکیهرفتهام،شمایککشورغربیرا
پیدا کنید که من برای مذاکره دو جانبه
بیشازسهباررفتهباشم .ظریف گفت:
سابقه ما با برخی دوستان عزیزمان به
 40 -30سال میرسد ،دوستانمان
هم میدانند بنده که ۴۰ -۳۰سال در
برابر این حرفها دوام آوردهام بازهم به
حول و قوه الهی دوام میآورم.

ایرنا -دکتر روحانی رئیس جمهور در پیامی
ضمنتبریکانتصابآیتا...آملیالریجانیبه
سمتریاستمجمعونیزعضویتفقهایشورای
نگهبانتأکیدکرد«:درآغازفصلنوینایننهاد
سرنوشتساز...امیدوارمباحضورموثروحسن
تدبیرتان و همدلی و همکاری دیگر مسئوالن،
بیشازپیششاهدرفعسریعمعضالتنظاماز
طریقآنمجمعواقداماتاثربخشآندرجهت
رفعشبهاتمعانداندرزمینهحکومتاسالمی
وکارآمدیوکاراییجمهوریاسالمیوتأمین
پایدارمنافعملیباشیم».

