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واکنش جامعه مدرسین
به شهادت کودک خردسال عربستانی

ویژههایخراسان
توقفواگذاریخانهدولتیبابت
پاداشبهیکمسئول!
پس از اطالع یک مقام اجرایی از برنامه نهادی
دولــتــی بــرای واگــــذاری یــک دستگاه خانه
سازمانی بابت پــاداش پایان خدمت یکی از
مسئوالن خود در غرب کشور ،وی با ارسال
ابالغیه ای به مدیران مربوط در آن استان،
متذکرشدهباتوجهبهاینکهقانونگذارصرفا
حکمبهفروشاینمنازلسازمانیدادهومبالغ
بهدستآمدهازفروشتمامیاموالغیرمنقول
نیز باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز
شود ،این اقدام فاقد مجوز قانونی است و باید
درهرمرحلهایکهقراردارد،متوقفشود.

دستور فوریدولتبرای
ساماندهیبازارسیگار
یک مسئول دولتی در ابالغیه روزهای اخیر
خودبهتعدادیازسازمانهاونهادهایمرتبط
با موضوع مبارزه با قاچاق کاال اعــام کرده
حسبتصمیماتجدیددولت،تولیدکنندگان
و واردکنندگان سیگار در کشور موظفند
حداکثرظرفسهماهآینده،برایساماندهی
موجودی کاالی خود در بازار و انبارها اقدام
کنند و پس از پایان مهلت قانونی ،هر کاالی
غیرمنطبق بــا ایــن دستورالعمل ،قاچاق
محسوب می شود و ضمن توقیف محصول،
جریمه نقدی و حتی ضبط وسیله نقلیه حمل
اینکاالهااجراییخواهدشد.

خبرآخر
بیانیهتفصیلیرهبرانقالبدر
تبیینگامدومپیشبردانقالب
اسالمیبهزودیمنتشرمیشود
ملت سرافراز ایران اسالمی با هدایت الهی
و به اتکای اندیشه دورانس ــاز حضرت امام
خمینی رحمةا ...و راهبریهای جانشین
صالحش ،مـــیرود تــا بــا شــرکــت در جشن
 40سالگی انقالب پرشکوهش ،از کرامت
خــود و اصــالــت شعارهایش صیانت کند و
وارد فرایند بــزرگ و جهانی  40ســال دوم
شود .براساس گزارش دفتر حفظ و نشر آثار
رهبر انقالب ( ،)Khamenei.irبه همین
مناسبت و در ارزیــابــی سرگذشت راه طی
شده و مسیری که پیش روی ملت بزرگ ایران
است ،حضرت آیتا ...خامنهای رهبر انقالب
اسالمی بیانیهای تفصیلی را در تبیین «گام
دوم» برای پیشبرد انقالب اسالمی به نگارش
درآوردهاندکهبهزودیمنتشرمیشود.

ایسنا-جامعهمدرسینحوزهعلمیهقمدربیانیهایضمنمحکومیتقتلزکریاالجابرکودکخردسالعربستانیتوسطیکوهابیتأکیدکرد:اینکودککشی
آشکارتنهابخشیازافکاروبرداشتهایمتحجرانهوهابیتازاسالموجنایاتوظلمهایرژیمسعودیاست.درادامهبیانیهتصریحشدهاست:اینفاجعهبزرگ
انسانیماهیتمفسدوجهنمیوهابیترارسواترخواهدکرد وانشاءا...سقوطوخواریوزبونیاینتفکرپلیدزودترفراهمخواهدشد.

دربرابرآمریکاپیروزمیشویم .
همچنین در پایان راهپیمایی  ۲۲بهمن امسال قطعنامه این
راهپیمایی سراسری در هشت بند قرائت شــد.در بخش هایی از
این قطعنامه آمده است  :با تاکید بر ضرورت شجاعت ،عقالنیت و
نهراسیدن از توپ و تشر و یاوه گوییهای دولتمردان آمریکایی و
اروپایی از سوی مسئوالن کشور ،پایبندی عملی مقامات محترم،
اجراییوتقنینیبهرعایتدقیقمصالحومنافعملیبهعنوانوظیفه
مسلم شرعی و قانونی خود در بررسی معاهدات و کنوانسیونهای
بینالمللیراکهاغلبدرراستایتأمینسیاستهایخصمانهوزیاده
خواهانهقدرتهایبزرگوشیطانیاستخواهانیم.

برایچهلمینباروباوجودمشکالتو

تهدیداتدشمنمردمبازهمحماسهآفریدند

سالمپرشکوه
بهدههپنجم
انقالب

هادی محمدی – چهلمین سال اقتدار آفرینی ملت بزرگ ایران هم
رقم خورد .اقتداری که دیگر جزء جدا نشدنی از این ملت تاریخ ساز
شدهاست،دیروزبارانوبرفکهرحمتالهیاستبرخینقاطکشور
رافراگرفتهبود،شایدخدامیخواستباردیگرمارابیازمایدیااینکه
بهترازگذشتهبهدشمنانمانشاندهدباچهملتیطرفهستند.ملتی
کهاینروزهاباسختترینمشکالتاقتصادیومعیشتیدرگیراست
اما زمان را به خوبی می شناسد ،مشکل بزرگ تر را درک و با حضور
چند ساعته خود بسیاری از نقشه های پیدا و پنهان در اتاق های فکر
دشمنانش را نقش بر آب می کند .ملتی که می داند چه می خواهد و
به کجا می رود .ملتی که آرمان انقالب اسالمی خود در بهمن  57را
فراموشنکردهوامروزبانسلهایسوموچهارموحتیپنجمنشسته
درکالسکههاودرآغوشپدرانومادرانخودبرآنآرمانهایبلندپای
می فشارد .این ملت را چه کسی می تواند شکست دهد؟ چه قدرت
مادی در این دنیا سراغ داریم که توان رویارویی با این ملت را داشته
باشد؟ آن ها که هنوز به ترامپ ها و بولتون ها امید دارند نقش خیال
بر خانه عنکبوت می زنند چون این ملت در چهلمین جشن انقالب
خود با حضوری باشکوه تر از همیشه ثابت کرد بیدار و هوشیار است و
هنوزدولتمردانودولتزنان زیادیبایددرواشنگتنبیایندوبروندو
بمیرندوآرزوهایخیالیخودرابرایشکستاینملتبهگورببرند.
به گزارش خراسان ،روز گذشته همچون تمام  40سال گذشته از
اولینبهارآزادیایراناسالمی،میلیونهاانسانخداجویدرخیابان
های هزار شهر و  10هزار روستای ایران عزیز به خیابان ها آمدند و
با غریو «ا ...اکبر»« ،این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده»« ،مرگ
برآمریکا»«،مرگبراسرائیل»و«خونیکهدررگماستهدیهبهرهبر
ماست»،درعینمشکالتاقتصادی،ضمنحمایتازنظاماسالمی،
باردیگردشمنشناسیخودرابهجهانیاننشاندادند.درتهراننیز
خیابانهایانقالباسالمیوآزادیتامیدانبزرگآزادیانبوهزنانو

حاشیه های راهپیمایی  22بهمن

کودکانومردانرادرحالیدرخودجایدادهبودندکهازساعاتصبح
روزگذشتهباراننیزمیباریداماتنهاچیزیکهدیروزدرتهراناهمیت
نداشت سرما و باران بود تا جشن 40سالگی انقالب با لطافتی زیبا و
حضوریباشکوهثبتشود.
▪روحانی:برایساختنانواعموشکازکسیاجازهنمیگیریم

همچون سال های اخیر حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن
روحانیرئیسجمهورنیزبهعنوانسخنرانرسمیمراسمراهپیمایی
 22بهمن در اجتماع بزرگ مردم تهران ،با برشمردن ویژگی های
خاصمراسم 22بهمنامسال،تاکیدکرد:برایتقویتقدرتدفاعیو
ساختنانواعموشکهایضدزره،پدافندهوایی،زمینبهدریاودریابه
دریا،هوابههواوزمینبهزمینازکسیاجازهنگرفت هونخواهیمگرفت.
رئیسجمهوردربخشدیگریازسخنانشبابیاناینکهدموکراسی
دستاوردبزرگانقالباسالمیاست،تاکیدکرد:صندوقآراتضمین
حفظ این نظام است و هر کس هر نوع تغییر میخواهد پای صندوق
آرا به دنبال تحقق آن است .حواسمان باشد ،همه مسئوالن اجرایی
ونظارتیبایدباسعهصدرباانتخاباتبرخوردکنند.هرچهسعهصدر
بیشتر باشد و راه را برای حضور همه افکار ،احزاب و جناحها آماده تر
کنیم،نظاممستحکمترخواهدبود.ویافزود:باهمراهیوهمکاری

پاسخ ظریف درباره کمک نظامی ایران به لبنان
ظریف در بیروت با نصرا ...و حریری دیدار کرد
وزیرامورخارجهکشورماندربارهاحتمالکمک
نظامی ایــران به لبنان گفت« :در صورتی که
دولتلبنانبخواهد،ایرانآمادههمکاریبااین
کشور در همه زمینه هاست ».خبرگزاری رویترز
این سخن ظریف در فرودگاه بیروت را ناظر به
پیشنهاد چندی قبل تحویل تجهیزات نظامی و
سامانههایپدافندهواییایرانبهلبناندانسته
است .به نوشته وبگاه النشره دبیر کل حزب ا...
پیش از سفر ظریف از آمادگی حزب ا ...برای
کمک به تامین سالح پیشرفته از ایــران برای
ارتــش لبنان و به خصوص سالحهای پدافند
هوایی و پدافند زمینی سخن گفته بــود .سفر
ظریف به بیروت اولین سفر یک وزیر خارجه پس
ازتشکیلدولتدومسعدحریریدرلبناناست
کهدوهفتهقبلپساز 9ماهرایزنیتشکیلشد.

ظریف در این سفر با رئیس جمهور لبنان ،وزیر
خارجهاینکشور،تعدادیازنمایندگانگروهها،
احزاب و جریانهای سیاسی لبنان و همچنین
اعضایدفترسیاسیجنبشحماسدیدارکرد.
او همچنین شب گذشته با سید حسن نصرا...
دبیر کل حزب ا ...و سعد الحریری نخست وزیر
لبناندیدارکردکهالبتهتالحظهتنظیماینخبر
جزئیاتیازایندیدارهامنتشرنشدهاست.

*مراجعتقلیددرقمبهراهپیماییپیوستنداماروسایقوایمقننه
وقضاییهتهرانرابهعنوانشهرراهپیماییخودبرگزیدهبودند.آیت
ا ...جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری ،علی اکبر ناطق نوری،
سید مجتبی ،سید مصطفی ،سید مسعود و سید میثم خامنه ای
فرزندانرهبرانقالب،حناچیشهردارتهران،محسنیاژهایوعلی
اکبروالیتی،حجتاالسالمرئیسیدرمشهد،محموداحمدینژاد
رئیسجمهورسابق،اعضایدولت،همچنیناسحاقجهانگیریدر
شیراز  ،سردار سلیمانی در کرمان  ،نوبخت در اردبیل  ،قالیباف در
بوشهر،سیداحمدخاتمیدرهمدان،،آذریجهرمیدربندرعباس
وعلیشمخانیدراهوازدرراهپیماییشرکتکردند.ازچهرههای
اصالحطلبنیز عارف،هادیخامنهای،منتجبنیا،محمدرضاو
علی خاتمی برادران رئیس دولت اصالحات  ،محمد علی ابطحی
 ،محسن هاشمی و عفت مرعشی همسر مرحوم آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی،محتشمیپور،ابتکارو ...حضورداشتند.
* دیروز را می توان به نوعی حماسه ویلچر و کالسکه هم نامید به
گونهایکهدرمسیرراهپیماییبهتعدادزیادیازجانبازانیاافراد
مسنی برمی خوردیم که با ویلچر آمده بودند و از طرفی نوزادان
و کودکانی که شاید اولین حضورشان را با والدین خود به وسیله
کالسکهجشنمیگرفتند.
* عده زیادی از راهپیمایی کنندگان دست نوشته هایی در دست
داشتند که روی آن ها از مشکالت اقتصادی و سیاسی از جمله
گرانیوتورمو FATFانتقادشدهبود.
* یکیازنمادهایجالبدرراهپیماییامسالشوخیهایمردم
با ترامپ بود که به شکل کاریکاتور  ،عروسک یا دیگر هنرهای
تجسمیدیدهمیشد.
* چهار فروند از موشکهای بالستیک ایران شامل قدر ،قیام،
شهاب و ذوالفقار در خیابان آزادی به نمایش گذاشته شده بود که
داغشدنبازارسلفیمردمبااینموشکهارادرپیداشت.

...
گزارش

واکنش «ضرغامی» به کنایه
آرشیوی «آشنا»
ادعای سرقت از آرشیو صداوسیما و ساخت
برنامه هایی از سوی شبکه های ماهواره ای
با استفاده از آن ها ،هر از گاهی مطرح می
شود .در جدیدترین موضع گیری در این
باره حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور
در توئیتی کنایه وار به عزت ا ...ضرغامی
رئیس اسبق صداوسیما نوشت« :در این
روزها یاد یکنیم از عزتمندانی که آرشیو
تلویزیون ملی ایران را با بودجهای درخور
ولی حفاظتی اندک دیجیتال کردند؛ اجنه
هم آرشیو آمــاده را چون ورق زر ربودند و
فروختند؛ نه به من و نه به تو بلکه به از ما
برترانی که در تونل زمان اسطوره ساختند
از عوامل دردهای بیدرمان ملت ایران».
اما توئیت آشنا بدون پاسخ نماند و ضرغامی
هم نوشت« :قرار بود پروندهسازی را جمع
کنید! شفاف ســازی« واجــا»ی خودتان را
قبول دارم .اون از چرخ زندگی ،اون از چرخ
هسته ای ،اون از تحمل منتقد ،این هم از
پــرونــد هســازی .چهار چــرخ را با هم پایین
نیاورید! باید هنوز رانندگی کنید!»
در همین بــاره سید احسان قاضی زاده
هاشمی عضو شورای نظارت بر صداوسیما
در گفت و گو با رویداد 24خبر داد که اساس ًا
موضوع فــروش آرشیو صداوسیما در این
شورا مطرح نشده است.
وی در عین حال تأکید کرد که آشنا عضو
شــورای نظارت است و اگر پیگیر باشد به
عنوان عضو می تواند ایــن موضوع را در
شورا مطرح کند .پیش از این امیرتاجیک
مدیر سابق شبکه مستند نیز در نامه ای
سرگشاده به ضرغامی ادعاهایی دربــاره
خــروج و فــروش آرشیو محرمانه سازمان
صداوسیما مطرح کرده بود.

