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تازههای مطبوعات
••جمهوری اسالمی-صداوسیمادربخش
خبری شبکه یک و یک برنامه از شبکه  3از
مسئوالن دانشگاه آزاد برای توجیه فاجعه
اتوبوسدانشگاهعلوموتحقیقاتوهمچنین
یکی از فرماندهان سپاه برای توجیه توئیت
جنجالیش دعوت کرد و زمان زیادی به آن ها
برای پاسخ گویی و رفع و رجوع مسائل پیش
آمده مرحمت کرد .این رفتار رسانه ملی اگر
برای همه جناحها و از سال ها پیش صورت
میگرفت ،اکنون ایــن رسانه حــال و روز
بهتری داشت و مطمئن ًا حضور ماهوارهها در
کشور کم رنگ میشد .حیف که هنوز به این
مسئله ساده پی نبردهاند.
••فرهیختگان -این روزنامه در گزارشی با
بررسی موضوع طرح اصالح قانون انتخابات
نوشت :طرح اصالح قانون انتخابات مجلس
به صحن پارلمان میآید ،بر اساس این طرح
وزن رای مراکز استا نها بیشتر میشود،
احتمال شکافهای قومی افزایش مییابد
و البته سهم شهرت افراد در انتخاب نهایی
هم بیشتر خواهد شد.
••صبح نو -بر اساس آن چه سایت مؤسسه
نظرسنجی گــالــوپ منتشر کــرده اســت،
40درصد از زنان زیر 30سال آمریکا دوست
دارند ایاالت متحده آمریکا را ترک کنند.

...

انعکاس
••مشرق نیوز نوشت « :عیسی کالنتری»،
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان محیط
زیست گفت :من در ابتدا که موضوع انتقال
آبمطرحشدبهرئیسجمهورمعترضشدم،
چراکه ما برای انتقال آب از دریای خزر باید
رضایت چهار کشور دیگر را نیز داشته باشیم.
اما رئیسجمهور گفتند که چهار کشور دیگر
وقتی دریــا را برخالف مصوبات لولهکشی
کردندو لولههایانتقالنفتوگاز را از داخل
دریاعبوردارند،ازماسوالکردند؟
••نامه نیوز نوشت  :غالمعلی جعفرزاده
ایمنآبادینایبرئیسفراکسیونمستقالن
والیی مجلس گفت :قبول ندارم که دولت
دارد بی ژنــرال می شــود .اگر احــزاب قوی
داشتیم این طور نمی شد که کسانی وسط
راهببرند.آقایربیعیاستیضاحشدولیبقیه
خیر ،همین االن چند نفر دیگر هم از اعضای
کابینهمیگویندمااستعفاکردیم،ایناستعفا
را قبول کنند تا ما برویم ....این حرف یعنی
آن که برخی فقط در دوران خوش خوشان
هستند .ام ــروز دولــت در وضعیت سخت
اقتصادی به سر می برد .باید همه پای کار
این دولت بایستند .این که کم بیاورند و فرار
کنند ،کار درستی نیست.
••فــرارو نوشت  :یک شاهزاده سعودی با
انتقادشدیدازبنسلمان،درخصوصبرپایی
کنسرتخوانندگانزنومردعربدرنزدیکی
حرمنبویوپخشآنازشبکههایسعودیبه
شدتموضعگیریکرد.
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برخی منابع خبری در عراق از آموزش به اعضای منافقین توسط آمریکا خبر می دهند

گزارش ها از بازگشت منافقین به پایگاه های آمریکایی درعراق

یک نماینده ائتالف البناء عراق اعالم
ک ــرد کــه آمــریــکــا هــمــزمــان بــا خــروج
نیروهایش از سوریه عناصر گروهک
تروریستی منافقین را وارد عراق کرده
اســت .این اظهارنظر درحالی مطرح
شده است که چهره هایی چون جان
بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا و
رودی جولیانی وکیل دونالد ترامپ
رئیس جمهور آمریکا از چهره های
شاخص مرتبط با گروهک تروریستی
منافقین هستند که بــرای حضور در
نشست هــای ایــن گروهک پــول های
هنگفتی دریافت می کنند و با قدرت
گرفتن در کــاخ سفید ،عمال به البی
این گروهک در دولــت آمریکا تبدیل
شــده انــد .حــتــی وزارت دادگستری
آمریکا تابستان گذشته اســنــادی را
منتشر کرد که نشان م ـیداد بولتون
و جولیانی از زمــان تحلیف ترامپ در
کاخ سفید ،دستکم پنج بار با اعضای
گروهک تروریستی منافقین دیــدار
کردهاند .جولیانی به تازگی در نشست
گروهک منافقین گفته بــود که این
گروهکتنهاسازمانیاستکهمیتواند
جایگزین نظام ایــران شود  .براساس
گزارش ایسنا و ایرنا ،محمد البلداوی،
نماینده ائتالف البناء عــراق در گفت
وگو با پایگاه خبری المعلومه دربــاره
بازگرداندن منافقین به عراق توسط
آمریکا تصریح ک ــرد :اردوگــــاه های
آمریکا در شمال عراق از ده ها عنصر

این گروهک استقبال کرده اند و آن ها
را آموزش می دهند .البلداوی گفت:
آمریکا پس از خروج نیروهایش از سوریه
به دنبال ایجاد جنگ در منطقه ،ایجاد
بی ثباتی در خاورمیانه و هــدف قرار
دادن ایران است ،اردوگاه های نظامی
آمریکا در شمال عراق ده ها عنصر از
گروهک منافقین را وارد کــرده اند و
برای رهبری این توطئه به آن ها سالح و
آموزش می دهد .این نماینده عراقی از
فرماندهان سیاسی کشورش خواست
که «بــه ایــن مسئله توجه کنند و مانع
ایجاد بی ثباتی در همسایه هایی شوند
که در جنگ با داعــش به عــراق کمک
کردند ».چندی قبل «جان لیمبرت»
مسئول پیشین میز ایــران در وزارت
خارجه آمریکا که در جریان تسخیر
النه جاسوسی این کشور در تهران در

 13آبان  1358جزو گروگان ها بود،
در گفت و گو با شبکه بی بی سی گفته
بود که ترامپ سعی دارد منافقین را در
ایــران روی کار بیاورد .اواخــر شهریور
ماهبخشانگلیسیزبانتارنمایشبکه

الجزیره گزارش داده بود که سازمان
منافقین سازمان دهی جریان توئیتری
جعلی اخیر را که با هشتگ هایی علیه
جمهوریاسالمیبهراهافتاده،برعهده
داشت .یکی از این هشتگ ها که در ماه
های اخیر توسط برخی کاربران علیه
ایران در توئیتر استفاده می شد هشتگ
«براندازم» است که براساس گزارش
الجزیره توسط ســازمــان تروریستی
منافقین و به وسیله روبات های جعلی
راه انــدازی شده اســت .از سوی دیگر
خبرگزاری الغدیر عراق روز گذشته به
نقل از کارشناسان امنیتی این کشور
که نام آنان منتشر نشده ،خبر داد که
اطالعات رسیده حاکی است؛ آمریکا
عناصر گروهک تروریستی منافقین را
در پایگاه های نظامی خود در کردستان
عــراق آمــوزش می دهــد .کارشناسان

دبیر کل بنیاد هابیلیان :دولت باید به عراق هشدار بدهد

انوار  -دبیرکل بنیاد هابیلیان (شهدای ترور) با بیان این
که انتقال منافقین به عراق در ادامه عملیات ضد ایرانی
توسط آمریکا محسوب می شود ،افزود :با توجه به این که
تیم جدید آمریکا همکاری تنگاتنگی با منافقین داشته
و دارد ،طبیعی است که درموارد این چنینی از منافقین
سوءاستفاده شود .سید محمدجواد هاشمی نژاد در گفت
و گو با خراسان افــزود :کمک جمهوری اسالمی ایران
به مردم و دولت سوریه ،در مبارزه با تروریسم که بسیار

اژه ای :اگر در این باره شکایت شود ،دادستان قطع ًا ورود می کند

▪بررسی موضوع در فراکسیون امید و
کمیسیونامنیتملی

روز گذشته علیرضا رحیمی عضو کمیسیون
امنیت ملی از موافقت رئیس مجلس برای
بررسی این مسئله در کمیسیون خبر داده و
گفتهاست«:قرارشددراولینفرصتباحضور
وزیر اطالعات به همه ادعاها درکمیسیون به
طور دقیق رسیدگی شود ».همچنین فاطمه
سعیدی نماینده تهران در گفتوگو با ایسنا،
با اشــاره به جلسه صبح دیــروز هیئت رئیسه
فراکسیونامید،اظهارکرد:دراینجلسهمقرر
شد از مسئوالن وزارت اطالعات برای بررسی
ادعایآقایاسماعیلبخشیوارائهگزارشبه
فراکسیوندعوتشود.

امور امنیتی همچنین از دولت عراق
خواسته انــد با بازگشت منافقین به
کشورمخالفتکند؛ضمناینکهآنها
به دلیل ارتکاب جنایت علیه شهروندان
عراقی در دوره نظام دیکتاتوری صدام،
تحت تعقیب نهاد قضایی عــراق قرار
دارند .منابع رسمی عراق درباره این
خبر هنوز واکنشی نداشته اند .چندی
قبل روزنــامــه انگلیسی گــاردیــن در
گزارشی مشروح به اقدامات و ساختار
گروهک تروریستی منافقین پرداخت
و در افشاگری تکان دهنده از بهره
کشی جنسی در کمپ منافقین و
رفتار سبوعانه این گروهک با زنــان و
خانواده های آن ها خبرداد و به نقل
از یرواند ابراهامیان تاریخ نگار معروف
نشوت؛ پول های این گروه به طور حتم
از عربستان می آید.

گفت و گو

ورود 3قوه به بررسیادعای یککارگر درباره شکنجه

پــس از آن کــه اســمــاعــیــل بخشی یــکــی از
کــارگــران نیشکر هفت تپه ادعــا کــرد که در
مدت بازداشت اش شکنجه شده است ،چهره
هاومسئوالندولت،مجلسوقوهقضاییهاعالم
کردهاندکهدرصورتشکایتفردمدعی،این
مسئلهراپیگیریمیکنند.
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▪معاون پیگیری اجــرای قانون اساسی
رئیسجمهور:پیگیریمیکنیم

به گزارش ایلنا ،در دولت هم علی اکبر گرجی
اندرزیانیمعاونپیگیریاجرایقانوناساسی
رئیسجمهوردرصفحهاینستاگرامخودبابیان
این که «جناب اسماعیل بخشی بهتر است
هرچه زودتر شکایت خود را به صورت مکتوب
بهنهادهایصالحتقدیمکند»،نوشت:ماهمدر
معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست
جمهوری آمادگی خود را برای مساعدت به
ایشانوپیگیریقضیهاعالممیکنیم.
▪اژه ای :اگر شکایت شود دادستان قطع ًا
ورودمیکند

در روزهــای اخیر تشکل هــای دانشجویی
در نامه ها و بیانیه هایی از وزارت اطالعات
خواستهاندتاباپاسخگوییبهادعاهایمطرح
شده ،زمینه سوء استفاده از ضدانقالب از
بین برده شود .این موضوع دیروز به نشست
سخنگوی دستگاه قضا هم کشیده شد .به
گزارش خراسان ،محسنی اژه ای در پاسخ

به این سوال که آیا قوه قضاییه در این زمینه
ورود میکند ،بیان کرد :از دیگران شنیدم
و همچنین مطلبی دیــدم مبنی بر ایــن که
نامهای به وزیر محترم اطالعات نوشتهاند.
علیالقاعدهاگروزارتاطالعاتبایدپیگیری
کند یا نظری دهد آن را اعالم خواهد کرد».
اژه ای با بیان این که این گونه ادعاها توسط
حفاظت وزارت اطالعات بررسی میشود،
افــزود« :اگــر کسی تخلفی کــرده باشد ،به
طور طبیعی آنها پیگیر هستند و به دستگاه
قضایی معرفی میکنند.
در این باره هم ،چون نامه را خطاب به وزیر
اطــاعــات نوشتند ،علی القاعده وزارت
اطالعات اقــدام میکند و اگر خود ایشان
هم به قوه قضاییه مراجعه کند ،صددرصد
رسیدگی خواهد شد .در غیر این صورت باید
ببینیم موضوع چگونه است وآیا دادستان به
عنوان مدعی العموم وارد میشود یا خیر.
هم اکنون اطالع نــدارم که دادستان وارد
شده است یا خیر اما اگر شکایت کنند ،قطعا
دادستان وارد میشود».

تعیین کننده بــود ،آمریکا را
وا داشته تا در حالی که از سوریه
خارج می شود ،از منافقین به
عنوان ابزار جاسوسی و دریافت
اطالعاتدربارهایراندرسوریهسوءاستفادهکند.هاشمی
نژاد درباره واکنش ایران به این اقدام گفت :دولت باید
درخصوص این موضوع به دولت عراق هشدار دهد و از آن
بخواهد اقدام الزم را دراین باره انجام بدهد.

با حضور در ساختمان سابق
سرکنسولگری ایران در مزار شریف

عراقچی :گذشته را فراموش
نمی کنیم
معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان در انتهای سفرش
به افغانستان با اشــاره به بــازدیــدش از ساختمان سابق
سرکنسولگری ایران در مزار شریف و زیارت قبور شهدای
دیپلمات ایرانی ،نوشت« :خون شهدا مسئولیتی سنگین
بر دوش همه ما قرار داده ،نگاه ما به آینده است اما گذشته را
هرگزفراموشنخواهیمکرد».
عراقچی برای پیگیری توافقات دوجانبه امنیتی و سیاسی
ایران و افغانستان و همچنین گزارش دهی روند مذاکرات
ایرانوطالبانبهکابلرفتهوبامقاماتعالیرتبهاینکشور
دیدار کرده بود .به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم مجتبی
ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره گفت
و گوی ایران با طالبان گفت :هر چه بین دولت افغانستان
و طالبان تفاهم بیشتری ایجاد شود ،جا برای تکفیریها
تنگتروبهدنبالآنازامکانوخیمترشدناوضاعجلوگیری
میشود.
همچنین صفاری نطنزی عضو دیگر این کمیسیون تصریح
کرد :اگر این گروه در آینده سیاسی افغانستان مشارکت
داشته باشند ،می توانند منافعی را نیز بــرای جمهوری
اسالمیایرانداشتهباشند.
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بدون موضوع
غالمرضابنی اسدی

political@khorasannews.com

ایران برای همه ما جا دارد
افق باورمان بلندتر و کرانه نگاه مان پر
کاش ِ
وسعتتربودوباشدبعداینتاچنینتنگنبینیم
آرنجبدبینیوقهرنکوبیم.درک
وپهلویهمرابه ِ
کنیم عظمت ُملک و دین را و بدانیم همان طور
ایران عزیز برای همه ما جا دارد و به توانمان
که ِ
نیاز،انقالبهمخیمهایبزرگداردوعمودی
بلند که برای همه جا دارد ،این ها را در جواب
عزیزی نوشتم که از هم افزایی صاحبان چند
نگاه در یک محفل ،به طعنه سخن گفته بود.
انگارصاحباننگاههایمتفاوت،نبایدکنارهم
بنشینند و اگر بر حسب اتفاق به هم رسیدند،
اگرمشتیحوالهدهانهمنکنند،حداقلباید
به اخم ،همدیگر را به تیر نگاه بدوزند! تعجب
می کنم از این نگاه که متاسفانه در دید برخی
افــراد می نشیند حال آن که می شود تفاوت
ها و اختالف نظرها را به رسمیت شناخت و در
کنار هم نشست و برای هدف های مشترک
کوشید .بــاور کنیم که تعلق خاط ِر واحــد ،به
ایران و انقالب ،هزاران بار بزرگ تر از تفاوت
دیدگاه ها و اختالف سلیقه هاست .این گونه
گونینگاهوبرنامهها،درجایخودمیتواندبه
فرصتیبرایرشدهمتبدیلشود.اینراهمبه
تاکیداضافهکردمکهامروزبیشازهمیشهباید
در کنار هم باشیم به ویژه که «تاجر مرگ» دارد
دنداننشانمیدهدوچنگمیکشد.اگرهم
پنجه اش بگیرد نه تنها اصالح طلب و اصولگرا
برایش فرقی نمی کند که ضد انقالب هم در
کنار انقالبی از او آسیب می بیند چنان که در
تحریم همه با مشکل مواجه می شویم .یادمان
بماند همه ایرانی هستیم و دشمن یکپارچگی
اینپهنهپرافتخارراناخوشدارد...
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خبر آخر
مرگطراحعملیاتحمله بهطبس
در ۹۱سالگی

میزان« -هارولدبراون»وزیردفاعدولتکارتر
و طراح عملیات حمله طبس در  ۹۱سالگی
درگذشت.بهگزارشگاردین،دردورانوزارت
براون ۹۰ ،کماندوی آمریکایی در اردیبهشت
 ۱۳۵۹برایانجامعملیاتیبهصورتمخفیانه
درصحرایطبسپیادهشدند.اینعملیاتبی
حاصلدرنهایتمنجربهکشتهشدنهشتتن
از نظامیان آمریکایی شد.براون از این عملیات
در کتابش به عنوان "بزرگ ترین پشیمانی و
دردناکتریندرسیکهآموخت"یادکرد.

