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شکایت ناجا از عنابستانی به دادستانی

تازه های مطبوعات

عضو هیئت رئیسه :نیروی انتظامی باید به دلیل ادبیات غیرقانونی مامورش از
نماینده مجلس عذرخواهی کند!

••کیهان-اینروزنامهبااشارهبهشروعدههفجردر
گزارشیباعنوان«انقالباسالمی ۴۲سالهشد۷،
رئیسجمهورآمریکاگموگورشدند»،نوشت«:ملت
بزرگایراندرحالیچهلودومینسالگرددههفجر
را جشن میگیرد که فردی مثل ترامپ هم به مثابه
اسالفخوددربرابرعزت،عظمتواقتدارجمهوری
اسالمیزانوزدهوبهزبالهدانتاریخپیوستهاست».
••ایران  -آصفی ،سخنگوی پیشین وزارت خارجه
در گفت و گو با این روزنامه اظهار کرد  « :معلوم بود
که بایدن به راحتی به برجام برنمیگردد .مواضعی
که مسئوالن آمریکایی قبل از پیروزی در انتخابات
گرفتند در قیاس با آن چه که بعد از آن موضع گیری
کردند ،تغییر رویکرد را نشان میدهد .تیم بایدن در
سهمرحلهمقابلایرانقدمبهقدمسختترشد».
••دنیای اقتصاد – این روزنامه درباره واکسن های
روسینوشت«:هماکنون ۵۰کشورتقاضایخرید
این واکسن را ارائه کردند و این واکسن توانسته در
مراحل آزمایشی ،کارایی باالی  ۹۰درصد را ثبت
کند.امانقطهابهامبرانگیزایناستکهشرکتروسی
نتایجفازآخرپژوهشیرامنتشرنکردهوازسویدیگر،
سازمان بهداشت جهانی نیز به شکل رسمی این
واکسنراهنوزتاییدنکردهاست».
••اعتماد  -این روزنامه اصالحطلب در گزارشی با
عنوان «ائتالف سیاسی یا وزنکشیانتخاباتی؟»
آوردهاست«:باشدتیافتنتنشمیاناصالحطلبان
و دولــت دربــاره ائتالف در انتخابات آینده به نظر
میرسدفاصلهاصالحطلبانباحمایتازالریجانی
نیز بیشتر شده است .به این تعبیر میتوان گفت که
اظهاراتاخیرواعظیبرایآیندهسیاسیالریجانی
گرانتمامشدهوآقایرئیسدفتربههمانمیزانکه
در پاسخ دادن به اصالحطلبان با ادبیاتی تند و تیزتر
وارد میدان می شود ،احتماال به همان میزان نیز
انگیزهاینجریانسیاسیرابرایدورشدنازجریان
اعتدالیتقویتمیکند».

انعکاس
••انتخاب نوشت:محسن هاشمی گفت :امروز
اکثریتجامعهدرمحدودهخطفقرهستند.اگرفضای
تکثر و تنوع دیدگاه ها در انتخابات وجود نداشته
باشد ،سردترین انتخابات در تاریخ انقالب همزمان
باپرشورترینانتخاباتتاریخآمریکا،شکلمیگیرد؛
این موضوع قدرت ملی ایران را در رویارویی با حریف
تضعیفمیکند.
••جهان نیوز مدعی شد  :برخی از ه ــواداران
سعید جلیلی فعالیت های انتخاباتی برای وی را
آغاز کرده اند .گرچه سعید جلیلی برای حضور در
انتخاباتتاکنونابرازتمایلعلنینداشتهولیبرخی
از هواداران وی تحرکاتی را در این زمینه داشته اند.
بعضی از هــواداران وی تالش می کنند که او برای
انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود و برخی نیز
پیشنهاد حضور در انتخابات میان دوره ای مجلس
را مطرح کرده اند .برخی از کارشناسان سیاسی نیز
معتقدندکهسعیدجلیلیبرایهیچکدامازانتخابات
پیش رو و به خصوص ریاست جمهوری شرکت
نخواهدکرد.

رایزنیهایطالبانهمچناندرتهران

ظریف  :از ایده تشکیل حکومتی همه شمول با حضور همه اقوام و گروه های
سیاسی در افغانستان حمایت می کنیم
کــامــیــار -هیئت طــالــبــان بــه ریــاســت مال
بـــرادر کــه همچنان در تــهــران بــه ســر می
بــرد ،با وزیــر امــور خارجه کشورمان دیدار
و گفت وگــو ک ــرد .ظــریــف در ایــن دی ــدار
ضــمــن ابــــراز خــشــنــودی از ایـــده تشکیل
حکومتی همه شمول با حضور همه اقوام
و گروه های سیاسی در افغانستان اظهار
کــرد :تصمیمات سیاسی نمی تــوانــد در
خأل اتفاق بیفتد و تشکیل حکومت همه
شمول باید در یک فرایند مشارکتی و با در
نظر داشــت ساختارها و نهادها و قوانین
بنیادی مانند قانون اساسی شکل گیرد.
اعــام آمــادگــی جمهوری اسالمی ایــران
برای تسهیل گفت وگو بین طالبان و دولت
و دیگر گروه های افغانستانی بخش دیگری
از صحبت های وزیر امور خارجه کشورمان
با طالبان بود و در این خصوص دکتر ظریف
تاکید کرد  :مردم خوب افغانستان مظلوم
واقــع شده انــد ،جنگ و اشغال افغانستان
لطمات سنگینی به مردم افغانستان وارد
ساخته است ،امیدوارم که تمام تالش شما
آن باشد که آالم و مشکالت مــردم هرچه
زودتــر به پایان برسد و با برقراری صلح در
افغانستان هرچه زودتر بهانه اشغالگران از
دستشان خارج شود.در ابتدای این دیدار ،
ریاست هیئت طالبان گزارشی را از روند
صلح و گفت وگوهای بین االفغانی ارائه
و تاکید کرد که روابــط ایــران و افغانستان
همواره روابطی مبتنی بر دوستی و حسن
همسایگی بوده و امیدواریم که با برقراری
صلح و آرامش در افغانستان روابط دو کشور
بیش از پیش گسترش یابد .مالبرادر در این
مالقا ت با اشاره به نقش مخرب داعش در
افغانستان و منطقه از روند گفت وگوهای
بین االفغانی اظهار خشنودی کرد و تشکیل
دولتی همه شمول با حضور همه اقــوام و
گروه های سیاسی را امری ضــروری برای
برقراری صلح کامل در افغانستان برشمرد.
بــه نوشته نــور نیوز،سفر هیئت سیاسی
طالبان به تهران در حالی رخ داده است
که «گفت وگوهای صلح افغانستان» با توقف
و عدم پیشرفت مواجه شده است و با توجه
به نزدیکی مالحظات تهران با نظرات کابل
در این خصوص ،اگر طالبان ،تهران را طرف

مراجعه خود بداند ،ایران میتواند به رفع این
بنبست کمک کند.به بیان ساد هتر؛ از آن
جا که دیدگاههای تهران و کابل در موضوع
آتـشبــس و استقرار صلح در افغانستان
بسیار نزدیک به هم است ،اگر طالبان در
موضوع صلح جدی باشد و در فکر یک بازی
جدید نباشد ،این سفر گامی مهم برای رفع
موانع گفت وگوهای بیناالفغانی تلقی
می شود و فرصت خوبی برای توافق صلح
میان طالبان و دولــت افغانستان فراهم
خواهد کرد.آمریکا از سال گذشته تالش
کــرد با فعال کــردن گفت وگــوهــای دوحه
میان نمایندگان این کشور و طالبان فرایند
دستیابی به توافق نامه صلح با این گروه را
سامان دهد .اگرچه مذاکرات دوحه ،امضای
سندهای جداگانهای با طالبان و دولت
افغانستان را به دنبال داشت اما از ابتدا به
دلیل حضور نداشتن دولت افغانستان در
مذاکرات با انتقادات جدی کابل همراه
شد.تمدید شش ماهه ماموریت «زلمی
خلیلزاد» به عنوان نماینده آمریکا در امور
افغانستان نیز نشان میدهد که بایدن هم
فعال به مسیر طی شده از سوی ترامپ در
افغانستان ادامه خواهد داد و همچنان به
توافق دوحه اعتقاد دارد.بــا توجه به نقش
کامال متفاوت ایــران با دیگر بازیگران از
جمله آمریکا در تحوالت افغانستان به دلیل
روابط گرم با دولت و ملت این کشور ،گرچه
قرار نیست تهران در توافق مذکور در زمین
آمریکاییها بازی کند ،اما میخواهد به صلح
افغانستان کمک کند.در حقیقت ایران در
مقام گفت وگو با طرفین مذاکرات صلح در
افغانستان موضوع جنگ با اشغالگر بیگانه
را کامال متفاوت از مبارزه با دولت قانونی
افغانستان میداند و معتقد است مسیر صلح
در این کشور با خروج مسئوالنه نیروهای
نظامی بیگانه هموار خواهد شد.برقراری
گفت وگوهای صلح میان تمامی طوایف و
اقوام افغانستانی و استقرار آتشبس پایدار
بــرای ایجاد فضای تفاهم میتواند توقف
خو نریزی و فراهم شدن زمینه مراجعه به
صندوق رأی و مشارکت واقعی مردم مظلوم
افغانستان را در تعیین سرنوشت شان به
دنبال داشته باشد.

شــایــد کمتر کسی ویــدئــوی جنجالی علی
اصغر عنابستانی ،نماینده مجلس و برخورد
فیزیکیاشبایکسربازراندیدهباشد،ویدئویی
که بالفاصله در فضای مجازی دست به دست
شد و در آن یک سرباز ماجرای سیلی خوردنش
از یک نماینده به علت ممانعت از ورود وی به
خط ویژه و اجرای قانون را بیان می کند .پس از
واکنش های فراوان به این ماجرا ،عنابستانی در
ابتدا این اقدام را تکذیب کرد ،اما موج انتقادات
و واکنش ها به این رفتار عنابستانی آنچنان
داغ بود که پس از گذشت سه روز این نماینده
تصمیم گرفت در یک ویدئوی  ۳دقیقهای از
مــردم عذرخواهی و از آن سرباز هم به دلیل
اجــرای قانون تشکرکند .اما موضوع مهم در
این میان این است که در همان ساعات اولیه
رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح
کرد ،این هیئت پیگیری را برای بررسی صحت
و سقم و چگونگی موضوع آغاز کرده و برخورد
قانونی را انجام خواهد داد اما طبق گفته های
موسی غضنفرآبادی این هیئت هنوز به این
موضوع ورود نکرده است!به نوشته برنا،موسی
غضنفر آبادی ،سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار
نمایندگان ،در پاسخ به این سوال که آیا هیئت
نظارت بر رفتار نمایندگان به رفتار جنجالی این
نماینده اصولگرا ورود می کند؟ گفت :هنوز به
این موضوع ورود نکرده ایم اگر طرح شکایتی
شود ،بررسی می کنیم .او در پاسخ به این سوال
که آیا این رفتار عنابستانی نیاز به شکایت دارد،
گفت :هیئت این موضوع را بررسی می کند
اما جزو اولویت ما نیست و موضوعات
دیگری در دستور کار داریم!در این
بین ،سید امیرحسین قاضی زاده
هاشمی رئیس هیئت نظارت بر
رفتار نمایندگان مجلس دربــاره
این پرونده و برخورد نماینده مردم
سبزوار با سرباز راهور خبر داده
که راهور ناجا در دادستانی
طرح شکایت کــرده است.
وی اظهار کرد:با فرمانده
نیروی انتظامی درباره
اتفاق افتاده بین آقای
عنابستانی و سرباز
راهور صحبت کردم
و ســــردار اشــتــری
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گفت که ما گزارش را تهیه و برای دادستانی
ارسال کردهایم.به گفته قاضی زاده هاشمی
،راهور ناجا مستقیم به مجلس شکایت نکرده
است و در دادستانی طرح شکایت کرد هاند.
وی با این حال ابراز امیدواری می کند که نظریه
دادرسی و گزارش ناجا برای بررسی در مجلس
سریعتر به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
ارســال شــود.امــا حــاال جالب ایــن جاست که
حسینعلی حاجیدلیگانی عضو هیئت رئیسه
مجلس از نیروی انتظامی خواسته است که به
دلیل« ادبیات غیرقانونی مامورش» از نماینده
مردم سبزوار عذرخواهی کند.حاجیدلیگانی
در حاشیه جلسه علنی دیروزمجلس  ،گفت:
ضمن تحسین نمایند های که با عذرخواهی
خود یک سیلی به نفس اماره و سیلی دیگری
به دشمنان نظام و مجلس زد به نیروی انتظامی
توصیه میکنم که از عذرخواهی این نماینده
عبرت بگیرد و اجــازه ندهد که مامورانش به
هنگام اعمال قانون از چارچوب قانون تجاوز
کنند.برای نظام اسالمی ،مردم و قانون فرقی
نمی کند که یک نماینده یا یک پلیس از قانون
تخلف کند .ناجا باید به دلیل ادبیات غیرقانونی
مامور خود همچون نماینده مجلس عذرخواهی
کند.درخواستعذرخواهیناجاازعنابستانیبا
واکنش بسیاری از کاربران در فضای مجازی نیز
روبه رو شد.کاربری با هشتگ «سرانجام اجرای
قانون» نوشت«:نماینده بزرگوار شما با این
صحبتی که کردی  6 -5تا سیلی به ماها که
از شما حمایت کردیم زدی ،چشم کل ایران
از عنابستانی عذرخواهی می کنن!».
کاربر دیگری نیز نوشت «:عنابستانی
بعد از چند روز داستان سرایی در
نهایت به عذرخواهی رسمی از رفتار
غیرقانونی رسید و از رفتار قانونی
سرباز اکبری تشکر کرد.محاکمه
کـــه نــشــد هـــیـــچ ،حــاجــی
دلیگانی ام ــروز دوبــاره
بــا لحنی طلبکارانه
خواستارعذرخواهی
ناجا شد.یک نفر در
مــجــلــس نــبــود دو
شــاخــه بــرادرمــان
را از بــــــرق در
بیاورد؟».

طلوعآفتابفردا 7:04

ویژه های خراسان

رصدآنالینلوازمخانگی
درکشوراجباریشد
بر اساس ابالغیه با قید فوریت یک نهاد نظارتی
در روزهای اخیر به تعدادی از مسئوالن دولتی
و تشکل های خصوصی ،از مخاطبان خواسته
شده با توجه به لزوم رصد دقیق تر و شفاف شدن
وضعیت عرضه کاالهای مربوط به لوازم خانگی با
اولویت تلویزیون ،لباس شویی ،جاروبرقی و انواع
یخچال ،باید هرگونه تغییر مکان و تغییر مالکیت
این اقالم در سامانه تعیین شده برای این موضوع
به سرعت ثبت شود تا امکان رصد شبکه توزیع و
فروش این محصوالت مشخص شود.

تذکربهمدیرانیکهتسهیالتکرونایی
راتفسیربهرایمیکنند
طبق گــزارش یک نهاد مسئول به تعدادی از
مسئوالن اقتصادی ،به رغم تاکیدات و دستورات
اعضای ارشد دولت مبنی بر تسهیل در تمدید
مجوزها و پروانه های صادرشده در دوران اوج
شیوع بیماری کرونا ،همچنان این موضوع دچار
اشکاالت و ابهامات مختلفی است به گونه ای که
برخی دستگاه های اجرایی بخشی از مجوزهای
صادرشده توسط خود را به آسانی تمدید کرده اند
اما بخشی دیگر را مسکوت گذاشته اند که این
موضوع موجب سردرگمی و بروز مشکالتی در
روند فعالیت های جاری موسسات و تشکل های
ذی نفع شده است.

بدون تیتر
چــهــارمــیــن دادگــــاه ج ــرم ســیــاســی بــرای
رسیدگی به پرونده «محمدعلی وکیلی»،
نماینده سابق مجلس و سخنگوی ستاد
انتخاباتی روحانی برگزار شد .اتهام این فرد
نشر اکاذیب به قصد اصالح امور کشور بود
که هیئت منصفه به اتفاق اکثریت آرا متهم
را در اتهام فوق الذکر مجرم ندانست.در
دوره تحول قوه قضاییه اجرایی شدن قانون
جرم سیاسی برای اولین بار پس از انقالب با
دستور رئیس قوه قضاییه کلید خورد که پس
از دادگــاه زاکانی ،احمدی و حسام الدین
آشنا ایــن چهارمین دادگــاه جــرم سیاسی
است /ایرنا
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