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ویژه های خراسان

راهدورزدنفروشخانههای
دولتیبستهشد
پس از پیگیری ها و استعالماتی که برخی سازمان
های دولتی برای واگذاری خانه های سازمانی به
صورت ترک تشریفات مزایده داشته اند ،یک مقام
مسئول با ارسال بخشنامه ای تاکید کرده طبق
قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصالحات
آن ،روش فروش خانههای سازمانی در مالکیت
وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای صد
درصددولتی،صرفامزایدهعمومیبودهوفقطچند
اولویتخاصبرایاینالزامدرنظرگرفتهشدهکهبر
ایناساس،هرگونهترکتشریفاتمزایدهیافروش
خانههای مذکور به غیر اشخاص واجــد شرایط
مندرجدرقانونکامالغیرقانونیاست.

هشداردربارهماموریتکارمندان
دولتیدربخشخصوصی
طبقابالغیهیکنهادنظارتیبهتعدادیازاعضای
کابینه ،اعالم شده با توجه به این که شرکتهایی
کهازطریقمضاربهومزارعهوامثالاینهابهمنظور
بهکار انداختن سپردههای اشخاص نزد بانکها و
مؤسساتاعتباریایجادشدهیامیشوند،شرکت
دولتی شناخته نمیشوند ،بنابراین ،مأموریت و
انتقالکارمندانومدیرانازدستگاههایاجرایی
به شرکتهــای خصوصی مــورد تایید قانون و
نهادهاینظارتینیست.

چهره ها و گفته ها

شکست ایده بستن با کدخدا
حجت االســام رستمی رئیس نهاد نمایندگی
رهبری در دانشگا هها گفت :بخش عمد های
از مشکالت اقــتــصــادی بــه دلــیــل بــی توجهی
مسئوالن به ظرفیتهای داخلی بود و شکست
ایــده بستن با کدخدا نیز پس از
خروج آمریکا از برجام و بی
توجهی به گفتمان درونزا
ایــن مشکالت را تشدید
کرد/ .فارس

قهر انتخاباتی اصالح طلبان؟
محسن مهرعلیزاده فعال سیاسی اصالحطلب با
بیان این که تحریم و قهر انتخاباتی زیبنده جریان
اصالحطلبی نیست ،افــزود :نظارت استصوابی
قابلاحتراماستامانهادهایحاکمیتیدرمسیر
انتخابات فضا را بیشتر باز کنند تا
مردمبااحساساینکهنامزدمورد
عالقهشان حضور دارد ،رغبت
بیشتری بــرای مشارکت
نشاندهند/.ایلنا
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اثباتدروغمذاکره

یادداشت

بهشتیگونهقضاوتکنیم

روحانی خطاب به ترامپ :اگر در مذاکره صادق هستید چرا
همزمان وزیر خارجه را تحریم میکنید
رئیس دستگاه اجرایی با اشــاره به مواضع
متناقض رئیسجمهور آمریکا خــطــاب به
مقامات این کشور گفت :حداقل مدتی صبر
میکردید تا دنیا دربــاره ادعای مذاکره شما
تردید کند که آیا راســت میگویید یا دروغ؟
بــافــاصــلــه بــا تــحــریـمهــا دروغــگــویــی خــود
را ثابت کردید که دنبال مــذاکــره نیستید.
رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکاییها عهد و
امضای خود را زیرپا گذاشتند تصریح کرد :در
این شرایط چگونه توقع دارند مجدد با ایران
مذاکره کنند .دکتر روحانی که دیروز در دیدار
مدیران ارشد نظام سالمت کشور سخن می
گفت ،تحریم رهبر انقالب اسالمی را نشانه بی
خردی دولتمردان آمریکایی دانست و گفت:
اگــر آمریکاییها در مذاکره صــادق هستند
چرا همزمان وزیر خارجه را تحریم می کنند.
روحانی با بیان این که هیچ حکومت عاقلی
باالترین مقام یک کشور را که مقام دینی،
اجتماعی و معنوی هم است ،تحریم نمی کند،
یک بار دیگر استفاده سیاسی آمریکا از شورای
امنیت علیه کشورمان ناکام ماند و جلسه این
شورادربارهاتفاقاتوتنشهایخلیجفارس،بی
نتیجهپایانیافت.دوشنبهشبدرحالیکهجلسه
شورای امنیت سازمان ملل بدون دعوت از ایران
برگزارشد،نمایندهکشورمانبهجمعخبرنگاران
رفتوبهسؤاالتآناندربارهاتهاماتآمریکاپاسخ
داد.نمایندهآمریکاهمکهکشورشنتوانستهبود
اعضایشورارابهمحکومکردنایرانمجابکند،
بدون آن که به پرسش های خبرنگاران پاسخ
دهد ،بیانیه اش را خواند و رفت .جلسه شورای
امنیت به درخواست آمریکا و پشت درهای بسته
برایبررسیموضوعحملهبهنفتکشهاوهدف
قرارگرفتنپهپادجاسوسیاینکشوربرگزارشد،
اماحتیدرغیابنمایندهایرانبازهمباشکست
آمریکا همراه شد .براساس گزارش رویترز ،در
بیانیه نشست غیرعلنی دو ساعته دوشنبه شب
کهازسوینمایندهکویتدرسازمانمللبهعنوان
رئیس دوره ای شورا قرائت شد ،ضمن تاکید بر
حل و فصل مسالمت آمیز و دیپلماتیک تنشها،
تصریح شده است« :اعضای شــورای امنیت از
طرف ها و همه کشورهای منطقه میخواهند با
نشاندادنبیشترینخویشتنداری،اقداماتیبا
هدفکاهشرویاروییهاانجاموبهتنشهاپایان
دهند ».همان طور که واضح است قرائت بیانیه
پایانینشستشورایامنیتسازمانمللبدون
تکرار اتهامات آمریکا علیه ایران ،موید شکست
دیپلماتیک دیگری بــرای واشنگتن و حمایت

افزود :رهبر انقالب اسالمی نه تنها رهبر ایران
که رهبر عاشقان ایران در سراسر جهان ،رهبر
مسلمانان و شیعیان جهان است؛ رهبر ایران
تنها به ایران تعلق ندارد ،مسلمانان زیادی در
عراق ،لبنان ،سوریه ،پاکستان ،افغانستان،
کویت ،شیعه وغیرشیعه مقلد ،عاشق و مطیع
رهبر ایــران هستند .مقامی که عقل خود را
از دست داده ،در اقدامی وقیحانه و احمقانه
چنین رهبری را تحریم میکند که او به آمریکا
سفر نکند!
▪اموال رهبری تنها یک حسینیه و یک خانه
ساده است

رئیس جمهور تصریح کــرد :تحریم امــوال
رهــبــری ،زمانی که امــوال رهبری تنها یک
حسینیه و خانه ساده است احمقانه خواهد
بــود .رهبران کشور مــا ،مانند رهبران بقیه
کشورها نیستند که در حسا بهای خارجی
خــود میلیاردها پــول داشــتــه باشند و شما

بخواهید آنها را تحریم و مسدود کنید .رئیس
جمهور ساقط کردن پهپاد آمریکایی را موجب
سردرگمی و معلولیت ذهنی دولتمردان این
کشور دانست و با اشاره به بومی بودن سامانه
راداری و هدف قرار دهنده این پهپاد ،گفت:
ما دست همه آن هایی که در وزارت دفاع این
صنعت داخلی را ایجاد کردند و دست همه
آن هایی را که از این ابــزار به خوبی در سپاه
پاسداران استفاده کردند ،میبوسیم چرا که
کار عظیمی انجام دادند.

▪برخیدربرابردولتحالتمادرشوهریگرفتند

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با گله از انتقادات بعد از توافق هسته ای گفت :برخی
نگذاشتند مردم در روز خوشحالی لذت ببرند ،مانند مادر شوهر یا کسی که با عروس خانواده
دشمنیدارد،آنقدرغرمیزنندکهنمیگذارندهمانشبعروسیکههمهخانوادهشادهستند،از
آنجشنلذتببرند؛برخیحالتمادرشوهریگرفتند.شرکتهایخارجیمیآمدند،میگفتند
چرا آمدند؟ قرارداد میبستیم ،ایراد میگرفتند و وقتی قرارداد به هم میخورد باز غُ ر میزدند!
نگذاشتندمردملذتببرند.هواپیمامیخریدیممیگفتندخیانتشد!

یکجلسهبینتیجهدیگربرایآمریکادرشورایامنیت

شکست آمریکا در دیپلماسی راهروها
نکردن همپیمانانش
از ادعاهای خصمانه
اینکشوراست.
▪حــــضــــور تــخــت
روانـــچـــی در جمع
خبرنگاران

از ســوی دیگر سفیر
ایران در سازمان ملل
هم در حاشیه نشست شــورای امنیت سازمان
ملل در واکنش به دعــوت نکردن ایــران به این
نشست ،به جمع خبرنگاران رفت و اسناد تجاوز
پهپاد آمریکا به حریم ایران را نمایش داد .تخت
روانچیباانتقادازدعوتنکردنایرانبهنشست
شورای امنیت سازمان ملل که با موضوع ایران
برگزار شده بود ،این اقــدام را برخالف منشور
سازمان ملل دانست .او از خبرنگاران خواست
که همه سؤاالت خود را مطرح کنند تا او پاسخ
دهد.سفیرایراندرسازمانمللاتهامآسیبزدن
ایرانبهنفتکشهاراهممضحکخواندوگفت:
از یافتن تکه های پهپاد در آب های سرزمینی
ایران مهم تر ماجرای مختصات متعلق به ایران
استکهبالفاصلهپسازانهدامپهپادمشخصات

وی به نقض حریم سرزمینی ایران توسط پهپاد
آمریکایی اشاره کرد و گفت :این که بالفاصله
این پهپاد زده شود آن هم با سامانه داخلی
ما ،کار بزرگی است .اگر ما این پهپاد را با اس
 ۳۰۰میزدیم کار بزرگی نبود چرا که با یک
موشک خارجی زدیم ولی با سامانهای زدیم
که خود سامانه و موشک و رادارش ساخت
ایران است یعنی با رادار ایرانی ما سرچ و الک
کردیم و با موشک ایرانی آن را هدف قرار دادیم
که کارعظیم و بزرگی است.

اعــام شد اما آمریکا
ساعت ها پس از آن
مختصات ساختگی
خود را منتشر کرد.
پـــــس از نــشــســت
غیرعلنی شـــورای
امنیت هم جاناتان
کوهن سفیر آمریکا
در جمع خبرنگاران
بیانیه اش را خواند و مدعی شد پهپاد این کشور
خارج از حریم هوایی ایران بوده است .او بدون
آن که به پرسش های خبرنگاران پاسخ دهد،
سخنانش را پایان داد .با این حال سه کشور
اروپایی آلمان ،فرانسه و انگلیس در بیانیه ای
جداگانهبراجرایکاملقطعنامه،2231حفظ
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برجام و خویشتنداری همه طرف ها در منطقه
تأکید کردند .اما نماینده روسیه در سازمان ملل
متحد در پاسخ به سوالی دربــاره مذاکره ایران
و آمریکا گفت« :کدام مذاکره؟ وقتی ایران در
شدیدترینفشارهاازسویغرباست».
▪روسیه :پهپاد آمریکایی در حریم هوایی
ایران سرنگون شد

همچنین نیکالی پاتروشف ،دبیر شــورای
امنیت ملی روسیه هم پس از مالقات با مشاور
امنیت ملی ترامپ و مشاور امنیت ملی رژیم
صهیونیستی با تأکید بر این که ایران شریک
اساسی روسیه در مبارزه با تروریسم است،
گفت :با استناد به اطالعات به دست آمده از
وزارت دفاع روسیه پهپاد آمریکایی که هفته
گذشته از سوی ایران سرنگون شد ،در حریم
هوایی جمهوری اسالمی ایران قرار داشت.
وی افــزود :هر نــوع تــاش بــرای جلوه دادن
ایران به عنوان تهدیدی برای امنیت جهانی،
مردود است.

قضایی شهید
ـش
غالمرضا بنی اســدی -مــنـ ِ
ِ
بهشتی؛این بایستگی است که باید هر قاضی در
خویشبارورسازد.چوناونگاهکندوفتوتاورادرکار
گیردحتیدربرابرمخالفان،نگاهیطبیبانهداشته
باشد تا مجرم را چون بیمار مــداوا کند و در اجرای
باالترین حدود و تعزیرات هم براین مشرب باشد و با
اجرای جراحی بزرگ ،برای به سالمت رساندن او
تالش کند .همواره نگاه کرامت مند به شهروندان
داشتهباشدواقتدارقضاییراتیغآختهدرکفنبیند
بلکه از اختیارات خود ،قدرتی بسازد در سر انگشت
های تدبیر برای گره گشایی از مشکالت مردم که به
حقاربابرجوعاندوقاضی،جزمستخدمعدالتبان
ارکان حکومتی
ستان آنان شأنی ندارد .دیگر
و حق
ِ
ِ
نیز جز تمشیت امور ملت ،فلسفه وجودی برایشان
متصور نیست .همه باید تالش کنیم و بکوشیم که
محیطزیستایمنواخالقیبرایجامعهشکلبگیرد
و شهروندان در مسیر تعالی ،با موانع کمتر مواجه
باشند .عدالت نیز در تحقق و جریان مدام خویش،
مخل
موانع زداست و هرآن چه سد راه کمال باشد یا ِ
اخالق ،آن را از سر راه برمی دارد .شاید از همین رو
باشدکهوظیفه"پیشگیریازجرم"رابرایقوهقضاییه
نوشته اند تا فضا برای کمال طلبی انسان ،ایمن تر
باشد.شهیدبهشتیدرمشربحقوقی،یکآیتا...
تمامبود.تجسمقضاییاسالمکهاگربا ُجرم،پنجهدر
پنجه می شد ،مجرم را از حیث انسانی نه تنها تحقیر
نمیکردونمیشکستکهنیکحرمتبانیمیکرد
وزنرابهجرمشویشنهتنهانمیگرفتبلکه"گرفته"
زن بنی صدر،
را هم آزاد می کرد چنان که دربــاره ِ
چنینکرد.امروزهمبازخوانیآننگاهورفتار،شکوه
قضاوهیمنهامنیتآفرینیراباباوربهتکریمعمومی
تضمینمیکند.

خارج از دستور

تنشالریجانیوحاجیدلیگانی
پس از تصویب ماده  7طرح اعاده اموال نامشروع
مسئو ال نتذ کرتندحا جید لیگا نی ،نما یند ه
شاهینشهر به الریجانی درباره روند تصویب این
پیشنهاد و حذف واژه های "فقرزدایی و اشتغال
زایی" در نهایت منجر به عصبانیت رئیس مجلس و
انتقادازرفتارایننمایندهشد.الریجانیدرشرایطی
که فریاداعتراضحاجیدلیگانیباوجودخاموش
بــودن میکروفن بلند بــود ،خطاب به وی گفت:
نمایندهحقداردنظربدهد،شماحقنداریدبیشتر
ازنمایندگاندیگرحرفبزنید.

