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ویژه های خراسان

خبرخوشدولتبرای
واگنسازانچینی
گزارش یک مقام مسئول به مدیران ارشد اجرایی
نشان می دهد در حالی که از زمان انعقاد قرارداد
تامین  ۳۱۵دستگاه واگن مترو بین وزارت کشور
و یک شرکت چینی در سال  ۱۳۸۷تاکنون،
 ۱۰۰دستگاه واگن در کشور چین تولید شده
و بــرای تقویت سیستم مترو به سه شهر تبریز،
اصفهان و شیراز تحویل داده شده ،به پیشنهاد
یک عضو کابینه مقرر شده به منظور تامین ناوگان
متروی یکی دیگر از شهرهای کشور نیز ،تولید
 ۸۰دستگاه واگن به قرارداد مذکور اضافه شود.

درخواستجالبکابینهاز
مجلسدربارهیکمصوبهدولت
احمدینژاد
در حالی که الیحه نحوه کمک های اشخاص
حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه
ای کشور ،در تاریخ  13آذر سال  1391از سوی
دولت محمود احمدی نژاد برای بررسی و تصویب
به مجلس ارســال شده ،این الیحه همچنان در
نوبت تصویب قرار داشته اما طی روزهای اخیر
به پیشنهاد یک عضو کابینه و تایید هیئت وزیران
به استناد مــاده  100قانون آیین نامه داخلی
مجلس ،برای بررسی سریع تر آن در قوه مقننه،
درخواست اولویت رسمی آن تایید و برای رئیس
مجلس ارسال شده است.

چهره ها و گفته ها

اصالحاتودولت
عباس عبدی تحلیل گر سیاسی اصال حطلب
با بیان این که دولتی که نتواند سریع تصمیم
بــگــیــرد عــمــلــکــرد درســتــی
نخواهد داشـــت ،گفت:
کلیت جریان اصالحات،
قصد زاویه گرفتن با
دولــت ن ــدارد/ .
فارس

عمرتهدیدهایترامپ
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام با بیان این که عمر تهدیدهای ترامپ دی
امسال به سر میآید گفت :رئیس جمهوری آمریکا
بــه دنــبــال خــودنــمــایــی
است ،اما از دی ماه به
بعد درگیر جریانهای
انــــتــــخــــابــــاتــــی
مــــیشــــود/ .
دانشجو
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ناکارآمدیاستراتژیترامپدربرابرتهران

ایران،چهارمینقربانیراهمازکاخسفیدمیگیرد؟
رکــس تیلرسون ،ژن ــرال متیس و
مک مستر؛ آیــا می تــوان نــام جان
بولتون را هم به این فهرست اضافه
کــرد؟ ســه نفر نخست ،بــه ترتیب
عالی ترین مقامات دیپلماتیک،
نظامی و امنیتی دولت ترامپ را در
ابتدا تشکیل می دادند یعنی تصدی
وزارت خارجه ،وزارت دفاع و شورای
امنیت ملی آمریکا را بر عهده داشته
اند .ویژگی مشترک هر سه نفر این
بود که به دلیل پاره ای از اختالف
نظرها بــا شخص رئــیــس جمهور
آمریکا از کاخ سفید کنار گذاشته
شده اند؛ اصلی ترین اختالف نظر
هم به ایران باز می گشت .هر سه نفر
به دنبال متعادل کــردن سیاست
های شخصی ترامپ در قبال ایران
بودند ولی نتوانستند .در هفته های
اخیر برخی منابع خبری مدعی
شده اند که اختالف بین ترامپ و
مشاور امنیت ملی فعلی او یعنی
جان بولتون به اوج خود رسیده و
حتی برخی تحلیل گــران و رسانه
های آمریکایی نبود جان بولتون در
دیدارهای مهم ترامپ از جمله سفر
به کره شمالی را نشانه ای بر فاصله
گرفتن تــرامــپ از او دانسته انــد.
آدام شف رئیس کمیته اطالعات

مجلس نمایندگان آمریکا در نشست
امنیتی اندیشکده آسپن به صراحت
درباره این اختالف نظر گفت« :بین
ترامپ ،پمپئو ،شورای امنیت ملی و
کارکنان وزارت خارجه درباره ایران
اختالف نظر وجود دارد ».به گفته او
هیچ گاه چنین تفرقه ای بین دیدگاه
های مقامات آمریکایی درباره ایران
نبوده است .چند هفته پیش هم خود
ترامپ به صراحت گفت که سعی
می کند خــوی جنگ طلبانه جان
بولتون را متعادل کند .دیدار ظریف
با «راند پاول» که یک سناتور مخالف
بولتون اســت و به صــورت علنی با
چراغ سبز ترامپ همراه بود تحلیل
ها درباره بدبینی ترامپ به مشاور
امنیت ملی اش را پررنگ تر کرد

؛ پایگاه نورنیوز دیروز در گزارشی
دربـــاره کمرنگ شــدن نقش جان
بولتون در کاخ سفید نوشت« :کنار
گذاشتن بولتون در یک بزنگاه مهم
سیاسی ،یعنی درست در زمانی که
وزیــر خارجه ایــران در نیویورک به
سر می برد ،معنایی جز افزایش بی
اعتمادی ترامپ به بولتون ندارد.
قطعا مشاور امنیت ملی آمریکا خود
از اصلی ترین مخالفان دیدار راند
پاول و ظریف بوده است ».بنا بر این
گزارش ترامپ شخص جان بولتون
را در شکست هایش در برابر ایران
مقصر و او را مسئول محاسبات غلط
درباره توان دفاعی و راهبردی ایران
(هم در حوزه سیاسی ـ اقتصادی و
هم در حوزه میدانی) می داند.

ترسآمریکا ازدیپلماسی
عمومیظریف

ظاهر ًا محدودیت تردد هم نتوانسته
ازاثرگذاریدیپلماتهایایرانیکم
کند و مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا
حاالبهمصاحبهرسانههایآمریکایی
با محمدجواد ظریف معترض شده
است .او می گوید این کار «بد» است
و رسانه های آمریکایی نباید تریبون
ایرانباشند.کاخسفیددرسفرقبلی
ظریف به آمریکا هم به شدت منتقد
مصاحبه فاکس نیوز با ظریف بود.
ظریفدرآنمصاحبهایدهخرابکاری
تیم «ب» را مطرح کرد که به شکاف
سیاسی در آمریکا دامــن زد .وزیر
خارجه آمریکا دیــروز در مصاحبه با
واشنگتناگزماینرباانتقادازمصاحبه
رسانه های آمریکایی از دیدارهای
مقامات سابق و فعلی این کشور با

ظریفهمانتقادکردهاست.اوخطاب
بهرسانههاومقاماتآمریکاییتوصیه
کــرد در ایــن گونه مــوارد «صحنه را
خالی کنند»! پمپئو در انتها گفت:
اگــر قــرار اســت مذاکراتی با ایــران
انــجــام ش ــود ،آن مــذاکــرات توسط
من انجام خواهد شد! وزیــر خارجه
آمریکا همچنین در کنفرانس خبری
مشترک با رئیس جمهور اکــوادور
مدعی شد اگر ایــران تصمیم گرفت
کهرفتارشراعوضکند،آمریکاآماده
مذاکرهبدونپیششرطاست.ویدر
ایننشستمنظورشازتغییررفتاررا
توضیحنداداماقبلتر 12شرطبرای
گفت و گو با ایران مطرح کرده بود!
و فقط طی چهار ماه اخیر  10دوره
تحریمعلیهایرانوضعکردهاست.

هنگام مقابله با یک گروه تروریستی رخ داد

شهادت 2تنازرزمندگانقرارگاهقدسسپاهدرسراوان

بامداد دیروز دو تن از رزمندگان قرارگاه قدس
نیروی زمینی سپاه در منطقه ِ
«کشتگان»
س ــراوان هنگام مقابله با عوامل یک گروه
تروریستی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
دفاع پرس گزارش داده که شهدای این حادثه

تروریستی ،پاسدار تکاور «سید محسن نقیبی»
اهــل کرمانشاه و «عبدالخالق درازه ــی» از
بسیجیان بومی استان سیستان و بلوچستان
هستند .همچنین دو تن از نیروهای سپاه
پــاســداران به نام «محمد ثــوری» و «شمس

الدین بوداق» در این حادثه مجروح شدند   .به
گــزارش مهر ،روابــط عمومی قرارگاه قدس
سپاه در بیانیه ای خبر این اتفاق را اعالم کرده
اســت .در این باره مهدی هنردوست سفیر
ایــران در پاکستان به ایسنا گفت :متاسفانه

برخی از طرفهای سوم از حسن روابط ایران و
تعامالت دو جانبه بین ایران و پاکستان راضی
نیستند و در همین چارچوب برای خدشه وارد
کردن به این روابط دست به انجام برخی از
خرابکاریها میزنند.

محسنرهامی:نظامدرانتخاباتمنتظراصالحطلباننمیماند
یک فعال سیاسی اصالحطلب با بیان اینکه
«مــایــوس کــردن مــردم از صــنــدوق هــای رای و
نهادهای انتخابی میتواند به جایگاه جمهوریت
نظام آسیب جدی وارد کند» ،اظهار کرد :قطع ًا
مجلس تشکیل خــواهــد شــد امــا ایــن مجلس
میتواندباحضورقدرتمندنیروهایاصالحطلب

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

تشکیل شود یا بدون حضور آن ها و با حضور دیگر
جریانهایسیاسیکشورمانندنیروهایاصولگرا
که احساس تکلیف میکنند .بنابراین ،این گونه
نیست که نظام منتظر ما باشد تا با تحقق کلیه
شرایط اعالمی آماده شرکت در انتخابات شویم.
محسن رهامی که با ایسنا گفت وگو می کرد در

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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بخش دیگری تاکید کرد :جریان اصالحات آن
قدر قوت نگرفته است که بتواند مستقل از دیگر
جریانها ،در انتخابات موفقیت چشمگیری به
دستآورد؛بنابراینبهتراستبانیروهایاعتدالی
صــادق ،سالم و قوی موجود در دولــت و مجلس
همکاری کنیم و جریان ائتالفی قوی تشکیل

دهیم .وی معتقد است  :در یک فضای مناسب
 ۷۵درصدرأیجامعهایرانیبهاصالحطلبانتعلق
چ یک
دارد .این جایگاه و پذیرش اجتماعی را هی 
از جریانهای سیاسی کشور ندارد  ،این جایگاه
از طرف مسئوالن باید دیده شود که با تأسف باید
گفتنادیدهگرفتهمیشود.

اصالحیه

توضیحدادگستریخراسان
رضویدربارهتیتریکخبر
اداره کل دادگستری خراسان رضوی توضیحاتی
دربـــاره تیتر خبر «یــک نماینده مجلس مدعی
شد:بازداشت یک مقام سابق قضایی» ارائه و تاکید
کــرد که فــرد بــازداشــت شــده «مقام قضایی نبوده
است».هفتهگذشتهحسننوروزیعضوکمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس از بازداشت «اکبر طبری»
معاون اجــرایــی حــوزه ریــاسـ ِ
ـت رئیس پیشین قوه
قضاییهخبردادهبودکهبعداسخنگویدستگاهقضا
نیز اصل خبر بازداشت این فرد را تایید کرد .روزنامه
خراسان خبر این بازداشت را در روز  24تیر با تیتر
«بازداشت یک مقام سابق قضایی» منتشر کرده بود
کهدادگستریخراسانرضویدرتوضیحاتیتاکید
کــرد« :به استحضار می رساند فرد مذکور معاون
اجراییحوزهریاسترئیسسابقهقوهقضاییهبودهکه
یکمقاماداریمحسوبمیشودومجددخاطرنشان
میشودکهنامبردهمقامقضایینبودهاست».

خبر

قاضیپروندهشیرمحمدعلی:فرضیه
اجیرشدنقاتالنصحیحنیست
ممکناستبرکناریرئیسزندانتهرانبزرگتنها
تبعات قتل یک جوان دانشجو در زندان فشافویه
نباشد چرا که قاضی بابایی مسئول پرونده قتل
علیرضا شیر محمد علی که بیستم خرداد به قتل
رسیددربارهسهلانگاریمسئوالنزندانفشافویه
می گوید« :اگر اشتباه و قصوری در این جنایت از
سویمسئوالنرخدادهباشدبهدستورریاستقوه
قضاییهباآنهابرخوردخواهدشد».قاضیبابایی
درباره جلسه اول دادگاه این پرونده که روز شنبه
برگزار شد ،مبنی بر این ادعا که برخی میگویند
دو متهم این پرونده اجیر شده بودند تا مرحوم را به
قتل برسانند ،گفت« :خیر اص ً
ال چنین فرضیهای
صحیح نیست ».این قاضی دادگستری در گفت و
گو با روزنامه ایران تصریح کرد :با توجه به اقرار دو
متهمومدارکواسنادموجودحکمدومتهمروشن
است اما زمان صدور آن پس از انجام تشریفات
قضایی اطالعرسانی خواهد شد .پیشتر اعالم
شده بود علیرضا شیر محمد علی تنها در 90ثانیه
و به علت ضربات متعدد چاقو و سرامیک بریده به
قتل رسیده است.روزنامه ایران همچنین گزارش
داد که محمد رضا متهم ردیف اول این پرونده
ضمن قبول اتهام قتل درباره انگیزه خود گفت:
من وهمدستم  ۳۲ماه در شرایط بدی در زندان
فشافویه بودیم ومی خواستیم هرچه زودتــر به
زندان رجایی شهر منتقل شویم ،اما کسی حرف
مان را گوش نمیکرد از یک ماه قبل تهدید کرده
بودیم اگر ما را از این زندان منتقل نکنند دست به
قتل میزنیم روز حادثه شیشه کشیده بودیم و با
حمیدرضا تصمیم گرفتیم مرحوم را بکشیم ما با
او اختالفی نداشتیم او درواقع یک قربانی بود،
روز حادثه وقتی از بند بیرون آمدیم در یک چشم
به هم زدن مرحوم را به بهانه مصرف شیشه به
اتاق خودمان کشاندیم بعد من با تیزی دست ساز
خودم از پشت سر به او ضربهای زدم ودر همان
لحظه همدستم حمیدرضا با سرامیکی که در
دستش بود به جانش افتاد.

