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واکنش وزارت خارجه به اتهام
تاجیکستان درباره گردشگران خارجی
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اظهارات فرزند طهماسب مظاهری حاشیه ساز شد

ویژه های خراسان

دفاع عجیب یک «ژن خوب» از
زندگی الکچری و توهین به شهدا

تذکر جالب درباره نام متهمان به قاچاق
کاال
یک نهاد مسئول در نامه ای به تعدادی از سازمان ها و
دستگاه های ذی ربط در امر مبارزه با قاچاق کاال ،تاکید
کرده است در صورت کشف کاالهای مشکوک به قاچاق،
مدیران و کارشناسان مربوط باید توجه داشته باشند در
زمان استعالم از مراجع رسیدگی کننده ،اطالعات غیر
ضروری پرونده مانند نام متهم و عنوان اتهامی نیازی نبوده
و صرفا ایرانی یا خارجی بودن کاالهای مکشوفه به ظن
قاچاق استعالم شود .مهلت پاسخ به استعالم نیز فقط 20
روز خواهد بود.

خبرهای تلخ از «آزمایش» ادامه دارد
گزارش یک نهاد مسئول به تعدادی از مدیران اجرایی نشان
می دهد فعالیت اصلی کارخانه های صنعتی «آزمایش»
همچنان متوقف بوده و درآمد شرکت منحصر به اجاره بهای
امالک است ،در حالی که ساالنه پنج میلیارد تومان ،سود
بانکی می دهد .همچنین فعالیت شرکت های فرعی آن
نیز عمدتا به صورت راکد و فاقد فعالیت های عملیاتی بوده
و در حالی که زیان انباشته شرکت به  116میلیارد تومان
رسیده ،سرمایه آن فقط  21میلیارد تومان است.

...

چهره ها و گفته ها

داوودهرمیداسباونددیپلماتپیشینبا بیان این
که ناتوی عربی قوام چندانی نخواهد داشت ،تاکید
کرد :مهم ترین هدف ترامپ در
پیشنهاد و مطرح کردن ناتوی
عــربــی فـــروش ســاح و کسب
درآمد از اعراب است و واشنگتن
از این طریق سود هنگفتی
را کسب میکند/ .ایلنا
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام گفت :هنر نسل قبل ایــن بــود که ملت ما را
از آن مسائل به گونهای عبور داد که
امـــروز دیــگــر دشــمــن فکر گزینه
نظامی را هــم نمیکند .نسل
امــروز باید به گونهای عمل کند
که دشمن بداند گزینه اقتصادی
و فشار اقتصادی دیگر جواب
نمیدهد/ .تسنیم

علی تاجرنیا فعال سیاسی اصالح طلب تصریح
کـــرد :نــم ـیدانــم چـــرا گــف ـتوگــوی تلویزیونی
رئیسجمهور به تاخیر میافتد امــا مـیدانــم که
هرچه بگذرد ،دشواری این گفتوگو بیشتر خواهد
ش ــد و همچنین شــایــد دیگر
مـــردم شــنــوای صحبتهای
رئیسجمهور نباشند چرا که
اعتماد مــردم به شدت در
حـــال آســیــب دیــدن
است/ .ایلنا
شهیندخت مــــوالوردی عضو کابینه دولــت
دوازدهــــم بــا بــیــان ای ــن کــه منتظر
عملیاتی شدن دیدار چهر ههای
نمادین نظام هستیم ،گفت:
به گشایش سیاسی اعتقاد
داریــم اما تمام اختیارات
دســت دولــت نیست/ .
خبرآنالین

با تأکید بر این که جنگ نظامی رخ نخواهد داد

ناطق نوری:تغییر و ترمیم کابینه می تواند
به جامعه آرامش دهد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال
که آیا تغییر در مدیران را به نفع انسجام ملی می دانید یا
خیر؟ اظهار کرد :تغییر در مدیران و ترمیم کابینه در شرایط
خاص این چنینی می تواند اثر روانی و اجتماعی داشته باشد
و به جامعه آرامــش دهد .به گــزارش ایرنا ،حجت االســام
والمسلمین علی اکبر ناطق نــوری در حاشیه بــازدیــد از
خبرگزاری جمهوری اسالمی با تأکید بر این که جنگ نظامی
رخ نخواهد داد ،گفت :سال هاست که تهدید می کنند و می
گویند همه گزینه ها روی میز است اما اکنون ،جنگ رسانه
ای و روانی مطرح است .وی تأکید کرد :امروز هرچند هجمه
هایی در نقاط مختلف دنیا وجــود دارد اما معتقدم جنگ
نظامی رخ نخواهد داد ،استکبار جهانی دنبال جنگی است
که ارزان تمام شود اما آثار تخریبی آن زیاد باشد؛ بنابراین در
عرصه رسانه ها به اشکال مختلف دنبال جنگ روانی است.
ناطق نوری اضافه کرد :سال هاست که تهدید می کنند و می
گویند همه گزینه ها روی میز است اما اکنون ،جنگ رسانه ای
و روانی مطرح است.
▪اعتماد و همبستگی اجتماعی باید تقویت شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با بیان این که
شرایط رسانه ای باید به گونه ای باشد که مردم اعتماد کنند،

گفت :خبرگزاری ها و خبرنگارها باید آزاد باشند ،آزاد به معنای
آزادی در چارچوب نظام و جمهوری اسالمی ،یعنی متملق
و چاپلوس نباشند و کاسبکارانه برخورد نکنند .رئیس اسبق
مجلس شورای اسالمی،ادامه داد :خبرنگار امروز باید واقعیت
های جامعه را تا آن جایی که به کلیت نظام لطمه نزده و در عین
حال اعتماد جامعه را جلب کند ،منعکس کند .ناطق نوری
افزود :باید شرایط رسانه ای در کشور به گونه ای باشد که مردم
به اخباری که از سوی خبرنگاران در رسانه ها تولید و منتشر می
شود اعتماد کرده و دلخوش باشند ،این بزرگ ترین رسالتی
است که یک خبرنگار می تواند در حیطه کار خود داشته باشد.
وی در ادامه با تاکید بر تاثیر مولفه های اجتماعی از جمله اعتماد
اجتماعی و انسجام ملی ،افزود :یکی از مشکالت امروز جامعه ما
این است که مقوله اعتماد در جامعه در حال از بین رفتن است و
این درحالی است که باید اعتماد و همبستگی اجتماعی تقویت
شود .ناطق نوری اظهار کرد :رسانه های خارجی ،برخی منابع
خبری غیررسمی و سایت ها حرف هایی می زنند که مکتوم نمی
ماند و اگر به آن ها پرداخته نشود،اعتبار خبرگزاری و خبرنگار را
مخدوش می کند .ناطق نوری تاکید کرد :کوچک ترین خطای
رسانه ای می تواند بیشترین آسیب ها را در دوران کنونی که به
جنگ شباهت دارد ،در پی داشته باشد؛ بنابراین همه باید یک
دست و یکپارچه عمل کنیم و وحدت ملی داشته باشیم.

پس از آن که اظهار نظر فرزند محمدرضا عارف
درباره «ژن های خوب» کم کم رو به فراموشی می
رفت،چندروزیاستکهدوبارهموضوعآقازادهها
وزندگیبهاصطالحالکچریبرخیازاینافرادبه
سوژه داغ رسانه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل
شده است .حاال این بار نوبت به آقازاده طهماسب
مظاهری وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی دولت
اصالحات و رئیس بانک مرکزی دولت احمدی
نژاد رسیده که تصاویر و سخنانش دربــاره نحوه
زندگی اش مورد توجه و انتقاد رسانه ها و کاربران
شبکههایاجتماعیقراربگیرد.براساسگزارش
تابناک ،مهدی مظاهری در فیلمی که از خود
برای پاسخ به انتقادها منتشر کرده است ،می
گوید« :گناه ما این است که پایین نبودیم ،اما این
جور نیست که چون پایین نبودیم ،پایین را ندیده
باشیم .وی ادامه می دهد :ما هر وقت خواستیم
رفتیم بیرون ،توی خیابان دعوا کردیم .توی برج
سفید بزن بزن کردیم .مثال شیشه یک مغازه را
شکسته ای تویی که به من می گویی آقازاده؟! تا
حاال بازداشت شده ای که وثیقه نداشته باشی؟
پدر حتی برای آن ماجرا هم نیامد و وثیقه را بچه ها
آوردند!»امامظاهریدربخشدیگریازسخنانش
با توهین به مقام شامخ شهدا گفت :چه کسی در
جریان انقالب بوده؟ اگر یک عده ای جان دادند،
یک عده ای هم این وسط پول دادنــد .او که گویا
دستی در شعر هم دارد ،سخن عجیب تری از آن
چه پیش از این گفته بر زبان جاری می سازد و با به
کار بردن این بیت که «جان چه باشد که نثار قدم
دوست کنم *** این (جان) متاعی است که هر
بی سروپایی دارد» می افزاید  :در قرآن هم می
گوید « :باموالکم و انفسهم» .او در ادامه سخنانش
می گوید« :جهان هر کس چقدر است؟ آیا جهانت
به انــدازه یک حجره  2در  2است؟ خب برو دنیا
رو بگرد! اگر تو ماشین خوب نداری ،مشکل بچه
های مردم است؟ گفته بودند چند میلیارد ،واال ما

تا االن بیشتر از  400 – 300میلیون تومان پول
به ماشین نداده ایم! دروغ هم نداریم بگوییم؛ هر
کسی می گوید که من بیشتر از این ارقام پول به
ماشین داده ام بیاورد وسط رو کند و مدرک بدهد،
مننوکرشهمهستم».ایناظهاراتواکنشهای
انتقادی بسیاری را در پی داشت .مهسا جزینی
خبرنگار روزنامه شرق در توئیتی با انتشار فیلم
سخنانمظاهریدرتوئیترنوشت«:اگهمنماشین
خوب ندارم واسه اینه که  ۱۴ساله روزنامهنگارم و
پدرم هم تو کار تولید کفش بود اما واردات دمار از
روزگارش درآورد .اگه تو ماشین  ۴۰۰میلیونی
داریواسهاینهکهماهنوزنمیدونیمشغلپولساز
جناب عالی چیه! ولی می دونیم پــدرت رئیس
بانک مرکزی بــود!» محمد صالح مفتاح مدیر
مسئول فردانیوز هم در توئیتی نوشت« :این حجم
از وقاحت یک آقــازاده جلوی چشم هــزاران نفر
قلب آدم رو به درد میاره» تعداد زیادی از کاربران
همازتوهینمظاهریبهمقامشهداانتقادکردندو
خواستاربرخوردبااینموضوعشدند.

آیت ا ...جوادی آملی:اولین وظیفه نیروی انتظامی این است که کشور را امن کند ،نه امنیتی
آیت ا ...جوادی آملی در دیدار جمعی از فرماندهان
نیروی انتظامی شرق استان تهران در سخنانی با
بیان این که اولین وظیفه نیروی انتظامی این است
که کشور را امن کند ،نه امنیتی  ،خاطر نشان کرد:
عنایت ما باید به امن کردن کشور باشد؛ کشوری امن
است که اکثریت قاطع مردم آن نه بیراهه بروند و نه
راه کسی را ببندند.
وی افزود  :با فشار مردم را ساکت کردن نتیجه تلخ
دارد لذا باید با نشاط مردم را ساکن ،نه ساکت کرد!

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

رزمایش بزرگ نیروهای مسلح تا پایان سال برگزار می شود

هادی محمدی – فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران با بیان این که رزمایش بزرگ نیروهای مسلح
تا پایان سال برگزار خواهد شد ،افزود:کارکرد تنگه هرمز به
شدت وابسته به منافع ملی ایران است و ادامه اجرای تعهد
نیروی دریایی در ایجاد امنیت در این تنگه مهم وابسته به
تامین منافع ملی و اجرای تعهدات از سوی جامعه بین المللی
است و اگر جامعه بین الملل منافعی در منطقه برای خود می

بیند باید پای اجرای تعهدات خود در قبال ایران بایستد و این
همان تکلیفی است که مقام معظم رهبری صراحتا مشخص
کردند البته ما قطعا آمریکا را در این معادله حساب می کنیم
اما تاثیرگذار در اتخاذ و اجرای تصمیمات خود نمی دانیم.به
گزارش خراسان ،امیر دریادار حسین خانزادی که روز گذشته
به مناسبت آغاز مسابقات بین المللی غواصی عمیق نیروهای
نظامی در ایران در نشست خبری شرکت کرده بود ،با بیان این

جامعه ،اظهار کرد« :ما خوشحال هستیم که نیروی
پربرکت ناجا ،مفاسد اقتصادی را کشف میکند که

که اصوال کارکرد تنگه ها به شدت وابسته به باز بودن آن
است،تصریحکرد:تحریمهامیراییرادرهمکاریباالمی
برد و برکارکردها اثر می گذارد یعنی قطعا تحریم هایی که
بهصورتظالمانهعلیهجمهوریاسالمیایراناعمالمی
شود بر کارکردهای تنگه هرمز اثر می گذارد.وی ادامه داد
 :آن چیزی که بسیار اهمیت دارد این است که تبعات یک
تصمیم صرفا وابسته به یک بازیگر نیست بلکه قطعا متاثر
از اقدامات و تصمیمات دیگران هم هست و با این نگاه باید
بپذیریم که تنگه هرمز بخشی از منابع جمهوری اسالمی
ایران است و نیروی دریایی ارتش تا امروز با قدرت ،امنیت
و آزادی تردد در این تنگه را برقرار کرده و این کار را ادامه
خواهد داد اما موضوع مهم منافع ملی است .خبرنگاری از
برنامه رزمایش های نیروی دریایی ارتش در آینده پرسید
که وی در پاسخ اظهار کرد  :همه نیروهای مسلح در طول
سال تمرین های تاکتیکی دارند که ما هم امیدواریم در
آذرماه شاهد رزمایش نیروی دریایی باشیم ضمن این که
عالوه بر آن در رزمایش بزرگ نیروهای مسلح که تا پایان
سال برگزار خواهد شد ،حضور داریم.
خانزادیهمچنیندربارهصیادیچینیهادرخلیجفارس
ودریایعماننیزگفت:دراینحوزهعالوهبرنیرویدریایی

مجتبی کشاورز

political@khorasannews.com

آقازادگان غیر محترم!

در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی شرق استان تهران

ما باید بین سکوت و سکون فرق بگذاریم .آن سکینت
است که پشتوانه ملت است و ما باید آن را در جامعه
ایجاد کنیم .در قرآن کریم ذات اقدس الهی فرمود
هرگز خدا شما را تنها نمیگذارد ،برای این که شما
مجاهدت کردید ،برای این که شما کار کردید ،ملت
بیکار را خدا رها میکند ،ملتی را که کار کرد خدا
فرمود من شما را رها نمیکنم.
آیت ا ...جــوادی آملی با تقدیر از نیروی انتظامی
در مبارزه با جرایم اقتصادی و در نتیجه امن کردن

...

آن سوی سیاست

کشور را از لرزه به در میآورد و به این وسیله بازار که
ملتهب هست و امنیتی ،می شود امن و ما میخواهیم
همیشه این طور باشد.
شما باید چپاولگرها را شناسایی کنید و قبل از این
که آن ها شروع به کار کنند شما عزیزان توطئه آن
ها را خنثی کنید ،نه این که تنها کشف جرم کنید
بلکه باید دفع جرم کنید! در حقیقت باید ُجــرم را
جلوگیری کنیم نه ایــن که تنها جــرم واقــع شــده را
کشف کنیم».

که مسئولیت امنیت را بر عهده دارد ،نهادهای دیگری هم
مسئولیتدارند.آنجاییکهموضوعبهامنیتمربوطشود
بدونهیچمشکلیاقداممیکنیمامادرمجموعهیچاقدام
غیرقانونیوبدونمجوزیدرمناطقدریاییتحتحاکمیت
جمهوریاسالمیایرانقابلانجامنیست.فرماندهنیروی
دریایی ارتش در خصوص آخرین دستاوردهای این نیرو
خاطرنشانکرد:ناوشکنسهندبهعنواندومینناوشکن
نیرویدریاییدرناوگانجنوبآخرینآزمایشهایخودرا
دردریاانجامدادهواصالحاترویسامانهرانشآنصورت
گرفته و امیدواریم شهریور ماه آخرین آزمایش های خود را
انجام دهد و آماده الحاق به نیروی دریایی شود ،همچنین
ناوشکندناهمدرناوگانجنوبتوسطوزارتدفاعدرحال
ساخت است و قطعا تا پایان سال کار ساخت آن هم به پایان
می رسد عالوه بر این ها زیردریایی فاتح هم که در وزارت
دفاعساختهشدهمراحلپایانیخودرامیگذراندوتاامروز
بخشیازآزمایشهادردریارابهصورتگستردهباموفقیت
انجامدادهوامیدواریمفاتحراهمتاآذرماهدرناوگاننیروی
دریایی داشته باشیم همچنین کار احیای ناوشکن دماوند
همدردریایخزردرحالانجاماستکهحتماتاپیشازپایان
سالبهدریاخواهدرفت.

«آقازاده» واژه ای است که افکارعمومی به آن حساسیت
ویژه ای دارند .کافی است مردم متوجه شوند که فردی
آقازاده است تا رفتار ،مواضع و عملکرد او را زیر ذره بین
ببرند و با دقت رصد کنند .به خصوص آن که با گسترش
رسانه های اجتماعی ،خبرها درباره آنان با سرعت بیشتری
هم مخابره می شود .اگر روزگاری آقازاده ای خالفی
مرتکب می شد غالبا دایره گسترش آن خبر به یک رسانه
مکتوب و مخاطبانش منحصر می ماند و در جامعه پخش
نمی شد اما امروز بسیاری از مردم ،فرزندان مسئوالن و
شخصیت های برجسته را می شناسند و صفحات آنان را
در شبکه های اجتماعی دنبال می کنند .حساسیت ویژه
جامعه ،مسئولیت مقامات و فرزندان شان را هم چند
برابر می کند .اگر دورانی برخورد مسئوالن با تخلفات و
اظهارنظرهای توهین آمیز فرزندان شان در دایره روابط
پدر و فرزندی منحصر می ماند اما امروز با توجه به امکان
انتشار گسترده این سخنان و تاثیر گذاری منفی بسیار زیاد
آن باید الگوی برخورد با هنجارشکنی ها و تفاخر فرزندان
شان تغییر پیدا کند و به صورت علنی به آنان هشدار دهند.
اگر فرزند مسئولی در اظهارنظری موهن به مقام واالی
شهدا اهانت می کند ،پیش از آن که مسئوالن قضایی و
افکارعمومی آن را محکوم کنند ،باید مسئولی که چنین
فرزندی را تربیت کرده ،عذرخواهی کند و اجازه توهین به
اعتقادات و باورهای مردم انقالبی را به فرزندش ندهد .اگر
ژن خوبی! به خود اجازه می دهد زندگی الکچری اش را به
رخ دیگران بکشد و از آن دفاع و به آن افتخار کند ،در کنار
قوه قضاییه و افکارعمومی ،صاحب آن ژن باید در دهان
فرزندش بزند و او را ادب کند .اگر این کار را نکند ،او هم
در عقوبت دنیوی و اخروی این تفاخر سهیم است .به نظر
می رسد جریانی که در برابر اشرافیت و خودنمایی برخی
از آقازاده ها شکل گرفته فرصت خوبی است تا این عمل
مذموم را به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی مردم از
عملکرد مسئوالن تثبیت کند .مردم می توانند پس از این به
افراد و جریان هایی که اهل تفاخر و ثروت اندوزی هستند در
جریان انتخاباتی مانند مجلس ،شورای شهر و حتی ریاست
جمهوری جواب منفی دهند و دست آنان را از بیت المال و
اداره کشور قطع کنند .البته این اقدام مردم نافی مسئولیت
های دستگاه های نظارتی و قضایی برای برخورد با دست
اندازی ها به اموال مردم نیست.

...
مجلس

ره پیک راهی شورای نگهبان شد
اکبـری -بـا برگـزاری
انتخابـات در صحـن
علنـی مجلـس بـرای
حضـور یکـی از دو نامـزد
معرفـی شـده از سـوی
قـوه قضاییـه در شـورای
نگهبـان بـه عنـوان
حقوقـدان ،سـیامک رهپیـک کـه در سـال هـای قبل بـه مدت
شش سال حقوقدان شـورای نگهبان بود ،توانسـت باردیگر
اعتماد بهارسـتانی ها را جلـب کند .به گـزارش خراسـان ،با
درگذشـت محمدرضا علیـزاده از اعضای حقوقدان شـورای
نگهبانانتخابجایگزینویازمیانآقایانسیامکرهپیک،
احمد بیگی حبیـب آبادی و همچنین محمدحسـن صادقی
مقدم که از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی شدند
دسـتور جلسـه علنـی مجلـس در روز گذشـته بـود .البتـه در
ابتدای جلسـه دیروز محمد حسـن صادقـی مقـدم انصراف
ک رهپیـک و احمد
خود را رسـما اعلام کـرد و در ادامه سـیام 
بیگی حبیب آبـادی ،دو نامزد باقـی مانده چند دقیقـه ای در
دفاع از خود به معرفی سـوابق و برنامه های شـان پرداختند.
ایـن جلسـه درحالـی برگـزار شـد که باوجـود آن کـه هـر سـه
فراکسـیون امیـد ،والیـی و مسـتقالن مجلـس از اعلام نظـر
رسـمی خـود دربـاره نامـزد منتخـب شـان بـرای راهیابـی بـه
شـورای نگهبان ابا داشـتند اما اخبارغیر رسمی نمایندگان
حکایـت از آن داشـت کـه اقبـال ره پیـک در سـه فراکسـیون
اصلـی بیشـتر اسـت چـرا کـه گفتـه مـی شـد موضـع او درباره
اصلاح قانـون انتخابـات روشـن و شـفاف بـوده اسـت .براین
اسـاس نیـز وی در نطـق خـود در مجلـس بـر لـزوم بازبینـی
قوانین مربوط به انتخابات تأکیـد کرد و با بیـان این که «بنده
به صـورت تفصیلـی بـا مسـائل شـورای نگهبـان در خصوص
انتخابـات و بررسـی قوانیـن آشـنایی داشـته و اشـراف دقیق
دارم» بـرای اصلاح این قانون «قـول همـکاری» داد و تصریح
کـرد :در ایـن موضـوع قوانیـن را با هدف شـفافیت و بررسـی
چالشها باید مـورد بازبینی قـرار داد که در این راسـتا بخش
پژوهشهای شـورای نگهبان آمادگی کامل دارد .سـرانجام
نمایندگان سـیامک رهپیک را که پیش از این یک دوره شش
سـاله عضـو حقوقـدان شـورای نگهبـان بـود بـه عنـوان عضـو
حقوقـدان شـورای نگهبـان انتخـاب کردنـد .او از مجمـوع
 243رای توانسـت  145رای را بـه خـود اختصـاص دهـد.
در ایـن رایگیـری احمد بیگـی حبیـب آبادی مشـاور رئیس
قـوه قضاییـه تنهـا توانسـت اعتمـاد  93نماینـده را بـه خـود
جلـب کنـد.
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