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تحویل  ۱۵جنگنده «کوثر»
به نهاجا تا  ۳سال آینده

...

ویژه های خراسان
دستور مهم دولت درباره
جلوگیری از اعطای بورس
خارجی به ژن های خوب
یک مقام مسئول دولتی در نامه روزهــای
اخیر خود به تعدادی از سازمان ها و ادارات
دولتی از آن ها خواسته است در راستای
مدیریت و نظارت موثرتر بر بــورس های
آموزشی خارج از کشور و همچنین اجرای
دقیق دستورالعمل های مرتبط با ایجاد
بانک اطالعاتی بــورس های آموزشی ،از
این پس توزیع بورس های آموزشی صرفا
به صــورت الکترونیکی و از طریق سامانه
اعالمی دولت انجام شود و دستگاه ها باید
نام افراد واجد شرایط و مدارک آن ها را برای
بررسی ،ارسال کنند.

هشدار به مدیران درباره نحوه
انتخاب امین اموال دولت
یک نهاد نظارتی در بخشنامه جدید خود
به همه مدیران ارشد دولتی متذکر شده با
توجه به سواالت و ابهامات برخی دستگاه
های اجرایی ،مخاطبان باید توجه داشته
باشند تصدی پست هــای مربوط به امور
مالی همچون ذی حساب ،امین امــوال،
کارپرداز و امثال آن توسط کارمندان پیمانی
و قراردادی فاقد وجاهت قانونی است.

چهره ها و گفته ها

حجت االسالم محمدرضا تویسرکانی
مسئولنمایندگیولیفقیهدرسازمان
بسیجمستضعفینگفت:خداوندکسانی
که چهره حزب اللهی دارند و خودشان
را شخصیت ارزشــی
نــشــان میدهند،
ولی خائن به خون
شــهــدا هستند،
نـــمـــیبـــخـــشـــد/ .
خبرآنالین

عفت مرعشی همسر مرحوم آیت ا...
هاشمی رفسنجانی گفت :با توجه به
فیلمها و کتا بها و مطالبی که برای
تخریب مرحوم هاشمی ساخته یا نوشته
مــیشــونــد ،هــنــوز هم
احــســاس میکنم
آشیخ اکبر زنده و
تاثیرگذار است.
/جــمــهــوری
اسالمی

محمد عطریانفر فعال سیاسی اصالح
طلب با تاکید بر این که کسی را به لباس
اصالح طلبی نمی شناسیم و به عمل،
اندیشه و رفتار اجتماعی افــراد صفت
اصــاح طلبی می دهیم ،گفت :آقای
علی الریجانی که یک روز عنصر متقابلی
بــه حساب مـیآمــده ام ــروز رویــکــردش
بــه نــحــوی اســـت که
مـــا او را بـــر یک
چــهــره شــاخــص
اصال حطلبی در
مجلس ترجیح
میدهیم/ .
نامه نیوز

ضمن اشاره به حمایت های فراکسیون امید مجلس از دولت

عارف:برخییادشانرفتهچگونه
برسرکارآمدند
رئیس فراکسیون امید مجلس با بیان
اینکه برخی یادشان رفته چگونه بر
سرکارآمدند،افزود:وزیرانیکهمدعی

اص ــاح طلبی هستند  ،هماهنگی
مناسبی با فراکسیون امید ندارند و
متاسفانه باید بگویم برخی دوستان

حضور محمد جواد ظریف در مراسم جشن انتشار
بیست هزارمین شماره روزنامه خراسان که پنج
شنبهگذشتهدرمشهدبرگزارشد،باواکنشطیف
خاصیازفعاالنمنتسببهاصولگراییونیزروزنامه
کیهانمواجهشد.روزنامهکیهاندرمطلبیکهروز
گذشته به عنوان «خبر ویژه» منتشر کرد ،دعوت
از ظریف را «مایه تعجب ناظران» دانست هرچند
توضیح نداد که این ناظران چه کسانی هستند.
روزنامه کیهان با اشاره به توئیتی که چندی قبل
دکتر محمد سعید احدیان مدیر مسئول روزنامه
خراسان در انتقاد از بخشی از اظهارات ظریف
در گفت و گو با روزنامه خراسان منتشر کرده بود،
نوشت« :با وجــود این موضع ،مدیریت روزنامه
خراسان چند روز بعد ،از ظریف دعوت کرد تا به
مشهد رفته و سخنران و مهمان ویژه جشن این
روزنامه باشد!»اشارهکیهانبهاینتوئیتاستکه
 3دی منتشر شد و احدیان در آن با انتقاد از ظریف
نوشته بود« :در خراسان فردا گفت و گوی چالشی
با ظریف را چاپ می کنیم ،اودر پاسخ به سواالت
انتقادی ما می گوید هدف از برجام اقتصادی
نبوده اســت .وی درپاسخ به مصادیق روشــن از
وعده های اقتصادی دولت بازهم توجیه می کند
ولی مردم هرچه را یادشان برود وعده «چرخیدن
چرخ کارخانه ها» را فراموش نمی کنند ».روزنامه
کیهان در پایان مطلب خود مدعی شده است...« :
مدیر روزنامه خراسان در اوج هیجانات مربوط به
مذاکرات برجام ،کتابهایی متضمن تجلیل از
توافقوآثارمثبتآنمنتشرکرد».
دربارهآنچهروزنامهکیهان منتشرکردهاست،
نکاتیمحلتاملاست:
 -1بخش پایانی مطلب روزنامه محترم و با سابقه
کیهان دربــاره کتاب های مدیر مسئول روزنامه
خراساننشانمیدهدکهمتاسفانهنویسندهخبر

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ایلنا  -امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده ،فرمانده نیروی هوایی ارتش درخصوص جنگنده کوثر و تحویل آن به نهاجا گفت :اولین جنگنده
کوثر به نیروی هوایی تحویل داده شده است.وی افزود :طبق برنامهریزیهای صورت گرفته و پس از تولید انبوه ،طی سه سال  ۱۵جنگنده
کوثر به نیروی هوایی ارتش تحویل داده خواهد شد.

اصالح طلب که عهده دار سمتی می
شوند با رفتاری که از آن تلقی عافیت
طلبیوماندگاریدرقدرتبههرقیمتی
میشودعملکردشانبعضابههیچوجه
با گفتمان اصــاح طلبی همخوانی
ندارد .به گزارش جماران ،محمدرضا
عارف در دیدار با اعضای تشکل مجمع
فرهنگیان ایران اسالمی ضمن اشاره
به عملکرد فراکسیون امید ،با یادآوری
شرایطیکهفراکسیونمتبوعششکل
گرفت ،تصریح کرد :در زمان انتخابات
مجلسدهمبهدلیلردصالحیتهای
ص ــورت گرفته کسانی را در برخی
استان ها مورد حمایت قرار دادیم که
بعد مهم ترین وظیفه شان را در مجلس
رودرروی ــی با فراکسیون امید تعریف
کردند .وی افــزود :برخی رسانه های
خارجیکهمیخواهندنظامراناکارآمد
جلوه دهند به دنبال القای ناکارآمدی
اصــاح طلبان هستند که باید همه
دوستداراننظاماسالمیبهویژهرقبای

جریان اصالح طلب هوشیار باشند و از
حمالت رسانههای خارجی به اصالح
طلبان خشنود نشوند چرا که هدف آن
ها اصل نظام است .رئیس فراکسیون
امید با اشاره به این که امروز حفظ نظام
در گرو تاثیر گــذاری گفتمان اصالح
طلبی است ،گفت :خط امامی ها که
بعدها جریان اصالح طلب نام گرفتند،
جریان اصیل انقالب هستند و نباید
خودشان را از متن تحوالت جامعه کنار
بکشند.رئیس شورای عالی سیاست
گذاریاصالحطلبانبابیاناینکهباید
در مقابل مردم مسئولیت پذیر باشیم،
اف ــزود :در درون خــانــواده اصالحات
باید وحــدت  ،هماهنگی و انسجام را
سرلوحه فعالیت های خود قرار دهیم و
برای رسیدن به وحدت هیچ راهی جز
گذشت نداریم.اگر از داخــل شورای
عالی سیاست گــذاری اصالح طلبان
چندصدابیرونبیاید،مطمئناشکست
خواهیمخورد.

پاسخ روزنامه خراسان به ادعای روزنامه کیهان
ویژه کیهان این کتاب ها را نخوانده است .چه این
که اگر یک بار فقط فهرست یا مقدمه این کتاب
ها مطالعه می شد نویسنده درمی یافت در کتاب
اول یعنی «از سعدآباد تا لوزان» که پیش از توافق
هستهایمنتشرشد،موضعمدیرمسئولخراسان
دریکنگاه«برایندی»بابررسینقاطضعفوقوت،
در مخالفت با توافق ژنو و سند بیانیه لوزان بود و
در کتاب دوم که با عنوان «برجام در تحلیل خرد
و کالن» پس از توافق هسته ای منتشر شد ،باز با
همان نگاه «برایندی» ،نقاط قوت و ضعف برجام
بررسی و تصریح شده بود که توافق برجام قابل
پذیرش است چون بخش مهمی از نقاط ضعف
توافقهایقبلیبرطرفشدهاستاماتاکیدشدکه
دراجرابایدنقاطضعفباقیماندهاشپوششداده
شود .انتظار این بود که نویسنده محترم روزنامه
باسابقه کیهان الاقل یک بار مقدمه کتاب های
مذکوروفهرستآنرامالحظهوبعدآنرانقدکنندو
طبعاروزنامهخراساننیزبهتبعمرامروزنامهنگاری
خودپذیراینقدهرمنتقدیخواهدبود.
 -2متاسفانه به نظر می رسد اشکال جدی در
محتوایمطلبروزنامهکیهان،ناشیازیکاشکال
ریشه ای است که در فضای سیاسی کشور وجود
دارد.ایناشکالنگاه«دوقطبی»یا«صفرویکی»به
موضوعات،پدیدهها،افرادوجریانهاستکهباعث
نگاهغیرواقعبینانهواحساسیومتوهمانهبهمسائل
میشودودرستنقطهمقابل«نگاهبرایندی»است
که می تواند تحلیل واقع بینانه و عینی ایجاد کند.
به همین دلیل است که روزنامه کیهان نمی تواند
تحلیل کند که چرا مدیر مسئول روزنامه خراسان
در توئیتر خود ،یک موضع آقای ظریف را نقد می
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کند و درعین حال او مهمان ویژه روزنامه خراسان
می شود .پاسخ این است که روزنامه خراسان نگاه
صفر و یکی به موضوعات و افراد و پدیده ها ندارد و
در نقد ظریف همان قدر صریح است که در دفاع از
اقداماتمثبتاو.
متاسفانه با دور شدن از نگاه واقع بینانه و منصفانه
و نزدیک شــدن به نگاه دوقطبیساز ،مسائل
سیاسی و حتی اقتصادی در کشور به کشمکش
هایانحرافیوغیرضرورتبدیلمیشودکهنتیجه
آن جز صدمه زدن به سرمایه اجتماعی انقالب
اسالمی و به حاشیه رفتن مسائل و مشکالت
اساسی مردم نیست .توصیه ما به همکاران مان
در روزنامه با سابقه کیهان این است که در تحلیل
ها و نگاه های سیاسی خود ،اوال نگاه برایندی را
جایگزین نگاه دوقطبی کنند؛ یعنی به پدیده ها از
این منظر نگاه نکنند که یا سفید سفید هستند یا
سیاه سیاه .بلکه اگر در بخشی انتقادی دارند آن
را بیان کنند و اگر هم در جایی یا از سوی فردی که
در جبهه انقالب اسالمی تعریف می شود ،اتفاق
قابل دفاعی رخ داده از آن تجلیل کنند .با این نگاه
منطقی و منصفانه اگر آقای ظریف جایی اشتباه
کردمانندمرامروزنامهخراسانمیتواننداورانقد
کنند و اگر هم در جایی اقدام قابل دفاعی انجام
داد می توانند از آن دفاع کنند .دوم این که دایره
انقالب اسالمی را آن قدر کوچک ترسیم نکنند
که جز خودشان کسی را نبینند ،بلکه به تبعیت
از راهبرد رهبر معظم انقالب مبنی بر «جذب
حداکثری و دفع حداقلی» به دنبال افزایش
هرچه بیشتر سرمایه های اجتماعی انقالب
اسالمی باشند.

ازسویدیگرعباسعبدیازچهرههای
فعال اصالح طلب نیز درباره عملکرد
مجلس دهم به نامه نیوز گفت :این چه
مجلسی که درست شده و جمعی که
اصال معلوم نیست چه درکی از مسائل
دارند و هیچ گونه مسئولیت پذیری نیز
ندارند ،مانع قانون نویسی میشوند
یا کارهای دیگری انجام میدهند.
وی اظهار کرد :به نظر من از این پس
انتخابات باید یک حداقلی از مضمون
را داشته باشد و امکان ندارد با وضعیت
مــوجــود انتخابات کسی بتواند در
پوشش اصــاح طلبی وارد انتخابات
شود و حمایت مردم را جلب کند .وی
همچنین در بخش دیگری از این گفت
و گو با بیان این که نمیشود هم اصالح
طلب بود و هم با آن براندازهای رسمی
همپیاله شد ،افــزود :اما مرزبندی با
جریاناتبراندازخارجیبایدانجامشود
و ضروری است .اصالح طلبان نیز کم و
بیشاینکارراکردهاند.

-3روزنامهکیهانباانتخابتیتر«آقایتوجیهگرو
اتهامپراکن در جشن روزنامه شما چه میکرد؟!»
برای مطلب خود به نحوی وانمود کرده که گویا
روزنامه خراسان از یک فرد خارجی یا ضدانقالب
دعوت کرده است .درحالی که مهمان ویژه جشن
روزنامهمردمیخراسانوزیرامورخارجهجمهوری
اسالمی ایران بود که از سوی رهبر انقالب مفتخر
به القابی همچون «بچه های انقالب»« ،امین»،
«غیور»« ،متدین» و  ...شده است .اختالف سلیقه
روزنامه خراسان با آقای ظریف و نقدهایی که ما از
ویکردهایمهمهمنتشرشدهاست،اماآیا«گزینش
گری سلیقه ای» از بیانات و مواضع رهبر انقالب
والیتمداری است؟ وقتی رهبر انقالب از ظریف تا
اینحدتعریفکردهاند(البتهاینتعریفهابهمعنی
تاییدهمهعملکردنیست) آیاروزنامهخراسان باید
در دادگــاه روزنامه کیهان محکوم شود که چرا
ظریفرادعوتکردهاست؟مسئوالنکیهانبهاین
اندیشیدهاندکهباایننگاه«دفعحداکثری»تاکجا
میخواهندپیشبروند؟
آیا بهتر نبود اگر مسئوالن روزنامه محترم کیهان،
واقعا دغدغه انقالب اسالمی را دارند وقت خود را
بهجایپرداختنبهروزنامهخراسان،صرفبازنشر
سخنانظریفدردفاعازدستاوردهایانقالبمی
کردند؟ سخنانی که در آن ظریف دستاوردهای
نظام جمهوری اسالمی را سر دست گرفت و آن را
ثمره خون شهدا و ایستادگی مردم دانست و پس
ازآنکهتاکیدکرداینحرفهاراکسیمیزندکه
دوره رژیم منحوس پهلوی را دیده است ،خطاب
به جوانان ایرانی گفت« :این دستاوردها را دست
کم نگیرید» اساسا آیا مسئوالن روزنامه کیهان
یک بار صحبت های صریح آقای ظریف در دفاع
از دستاوردهای انقالب اسالمی را که در جشن
روزنامهخراسانبیانشدمطالعهکردهاند؟

واکنش استاندار خوزستان به ادعای نماینده
کارگران هفت تپه درباره شکنجه
در واکنش به ادعای نماینده کارگران هفت تپه
مبنی بر شکنجه شدن در مدتی که بازداشت
بوده ،استاندار خوزستان گفت :موضوع شکنجه
را از دستگاههای ذی ربــط جویا شــدم ،آن ها
به شــدت چنین مسئلهای را تکذیب کردند.
غالمرضاشریعتیکهباجمارانگفتوگومیکرد
افزود :ایشان 25روز است که آزاد شده ،چرا االن
چنینحرفهاییرامطرحکردهاست؟استاندار
خوزستانگفت:سیستمهاییدرنظامجمهوری
اسالمیهستندکهاینادعاهاراپیگیریمیکنند
و دستگاهها نیز سیستمهای ارزیابی دارند ،ولی

بازهمتأکیدمیکنمکهدستگاههایذیربطاین
مسئله را تکذیب میکنند و مدارکش هم موجود
اســت .در همین حــال ،نایب رئیس کمیسیون
قضایی مجلس درباره ادعای نماینده کارگران
هفتتپهبهایلنا گفت :درقانوناساسیماشکنجه
ممنوعاستوبایدادعایاسماعیلبخشیدرباره
شکنجه اش در مدتی که بازداشت بوده بررسی
شود.محمدکاظمیافزود:بااینادعافضاسازی
بسیاریعلیهمسئوالنکشورصورتگرفتهاست
ولی در هر حال این ادعایی است که باید اثبات
شودونیازبهرسیدگیقضاییدارد.

...
اخبار

بهبهانهدستورحاجعلیاکبری
مطرحشد:

استقبالازبرداشتننردههای
مصالیتهرانوارتباطنزدیک
مسئوالنبامردم
دستور اخیر امام جمعه موقت جدید تهران
مبنی بر برداشتن دو ردیــف از موانع میان
مــردم و مسئوالن بــا استقبال چهره های
مختلف سیاسی و فرهنگی روبــه رو شد .در
این بــاره حجت االســام والمسلمین کاظم
صدیقی امامجمعه موقت تهران ،انتصاب
حجتاالسالمعلیاکبریبهعنوانامامجمعه
تهرانواقداماتاخیرویدربارهتحولدرنماز
جمعهرامسرتبخشتوصیفکرد.بهگزارش
تسنیم ،صدیقی گفت :برداشتن نردههای
اضافیدرنمازجمعهتهرانودعوتازمسئوالن
برای نشستن میان مردم از اقدامات شایسته
آقای علیاکبری بود؛ واقع ًا هیچ معنایی ندارد
که بین مردم و مسئوالن فاصله باشد چراکه
مسئوالن هرچه دارنــد ،از مردم دارنــد .امام
جمعه موقت تهران ابــراز امیدواری کرد که
تحولدرنمازجمعهدرتهرانودیگراستانهای
کشورادامهداشتهباشدچراکهبهگفتهوی،این
تحول مطالبه جدی مردم و متدینان است .با
اینحالمحمودصادقیعضوفراکسیونامید
مجلس هم در توئیتی نوشت :برداشتن نرده
هایحائلبینمردمومسئوالندرنمازجمعه
تهراناقدامیدرخورتقدیراست؛امابعضیاز
ایناقدامطوریسخنمیگویندکهگویانصب
نرده ها کار دشمن بوده! به هرحال امید است
این حرکت نمادین آغازی برای کاهش فاصله
ها و موانع بین مسئوالن و مردم باشد.مهرداد
بذرپاشنمایندهسابقمجلسشورایاسالمی
هم در توئیتی با اشاره به این موضوع نوشت:
همزمان با اولین حضور جوانترین خطیب
فعلی،نردههایمیانمردمومسئوالنبرداشته
شد؛ اتفاقی که باید سال ها قبل میافتاد .وی
افزود :اما همین جداسازیهای ظاهری در
بسیاری مواقع به جداسازی واقعی ختم شده
است.اینروزهابهایناصالحاتهرچندساده
خیلینیازمندیم.مسعوددهنمکیکارگردان
سینما هم با اشاره به این موضوع نوشت :خدا
را شکر گرچه دیر بود ولی شروع خوبی بود.
ده نمکی افزود :زمانی به خاطر این مطالبات
و مطالب در نشریه شلمچه و جبهه متهم به
افراطی گری می شدیم و حاال در تریبون های
رسمیطرحمیشود.

روایتدامادروحانیازجلسه
خواستگاری

  داماد رئیس جمهور در گفت و گویی به بیان
جزئیاتیازخواستگاریوازدواجبادختررئیس
جمهورپرداختهاست.بهگزارشفردا،کامبیز
مهدی زاده در بخش هایی از این گفت وگو با
بیان این که انتخاب همسرم به این دلیل نبود
که او دختر رئیس جمهور است افزود :ایشان
نهمنونهخانوادهامراقبالنمیشناختند.من
نه آقازاده هستم و نه رفیق آقازاده دارم .دست
روزگارمرابهسمتوسویاینازدواج کشید.
ویاظهارکرد:ایشانبهویژهبهواسطهجایگاه
شان تحقیقات کاملی درباره من انجام داده
بودند و من هم با پــرس و جو از اســتــادان و
همکالسیهای همسرم در دانشگاه درباره
خلق و خو و خصوصیات اخالقی اش ،تحقیق
کــردم .این حق هر خانوادهای است .اولین
دیدارم با رئیس دولت در دفتر شخصی شان
انجام شد .مهدی زاده که با همشهری گفت
و گو می کرد افزود :آقای رئیس جمهور از من
در خصوص خانواده ام سؤال کردند و من هم
به شوخی در جواب گفتم مگر به شما درباره
مننگفتهاندکهبالبخندایشانمواجهشد.در
ادامهآقایروحانیدربارهلزومتحکیموحدت
خانوادهوسادهگرفتنزندگیواحترامبینزن
وشوهرصحبتکردند...درخاللصحبتها
آقایروحانیبهصراحتپرسیدندکهازمنچه
میخواهید .بنده هم به شوخی جواب دادم
که آقای رئیس جمهور من دنبال میز نیستم
و این میزها گذرا هستند .من چیزی از شما
نمیخواهم جز نگاه و عطوفت پدرانه شما .در
نهایتایشانتصمیمرابههمسرم(دخترخانم
شان) واگذار کردند و گفتند که باید استخاره
کنم.دامادرئیسجمهوردربارهمراسمازدواج
نیزگفت:با ۱۰۰نفرمراسمبسیارسادهایرا
برگزارکردیموهیچوزیرونمایندهمجلسیهم
دعوت نبود .فقط آقای جهانگیری و چندنفر
از دوستان و نزدیکان شان در مراسم حاضر
شدهبودند.

