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موج توئیتری کاربران در پی نطق توفانی سیدحسن نصرا...
در حمایت از ایران و رهبر انقالب

ماترکناکیابنالحسین!
حضورمقتدیصدردر
مراسمعزاداریشامغریبان
حسینیهامامخمینی(ره)
سایت  khamenei.irشب گذشته این
تصویر را از مراسم عزاداری شب یازدهم ماه
محرم (شام غریبان) در حضور رهبر انقالب
درحسینیهامامخمینی(ره)منتشرکرد.

ویژه های خراسان

دستورقضاییبرایابطالبرخی
کارتهایاعتباریدولتی
در حالی که بر اســاس مــاده  17قانون برنامه
ششم توسعه مقرر شده بود برای شفا ف سازی
و ایــجــاد امــکــان نــظــارت آنــایــن ،کلیه حساب
های دستگا ه های دولتی اعم از ریالی و ارزی
صرفا از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک
مرکزی افتتاح شود ،یک مسئول مهم دولتی در
ابالغیه چندی قبل خود ،اجازه استفاده از کارت
اعتباری یا افتتاح حساب غیردولتی مشترک با
مجوز باالترین مقام دستگاه اجرایی را تایید کرده
بود .اما با شکایت دیوان محاسبات به دستگاه
قضایی ،این مجوز باطل و به مدیران ارشد دولت
ابالغ شده است.

ورود نهادهای مبارزه با قاچاق
کاال به رجیستر مسافرتی
یک نهاد مسئول در بخشنامه جدید خود خطاب
به تعدادی از ادارات و تشکل های صنفی مرتبط
با موضوع گردشگری و خدمات مسافرتی ،به آن
ها متذکر شده با توجه به وصول گزارش هایی
در خصوص تخلف برخی آژانس ها در واگذاری
اطالعات پاسپورتی و مسافرتی گردشگران
ایرانی به افراد و شرکت هایی که قصد رجیستری
گوشی های تلفن همراه در داخل کشور را دارند،
ضمن صدور هشدارهای پیشگیرانه ،در صورت
مشاهده چنین تخلفی ،موضوع را در اسرع وقت
گزارش و این سوء استفاده را پیگیری کنند.

در پـــی ســخــنــان حــمــاســی و
عاشورایی دبیر کل حــزب ا...
لبنان خطاب به رهبر انقالب،
کاربرانتوئیتر عبارت«ماترکناک
یابن الحسین» بــه معنای «ای
فرزند حسین ،شما را رها نمی
کنیم» را که سید حسن نصرا...
خطاب به حضرت آیت ا ...خامنه
ای بیان کــرد تبدیل به هشتگ
ک ــرده و بــا محوریت آن توئیت
های حمایت آمیز منتشر کردند.
کــاربــری ذی ــل همین هشتگ
نوشت« :الــی آمریکا الشیطان
االکبر و إسرائیل و آل سعود و
کل محور الشر فی معسکر یزید
والمفسدین فی األرض ِ
فک ْدوا
سعیکم و ِ
ناص ْبوا
َ
کیدکم ْ
واس َعوا َ
فــــوا ِ
هلل #ماترکناک_
جهدکم
َ
یابن_الحسین» به این معنا که
«ای آمریکا و شیطان بــزرگ ،ای
اسرائیل،آلسعودوتماممحورشر
کهاکنوندراردوگاهیزیدهستید،
هر تالشی داریــد انجام دهید و
سعی خود را به انتها برسانید که
بهخداقسممافرزندحسینرارها
نخواهیمکرد».
▪سیدحسن نصر ا :...اگر
آیــت ا ...خامنه ای بیعت ما را
برداردهرگزاورارهانمیکنیم

دبیر کل حزب ا ...لبنان در دو
سخنرانی در شب و ظهر عاشورا،
برادامهحمایتجریانمقاومتاز
جمهوری اسالمی و رهبر انقالب
تأکیدکرد.سیدحسننصرا...در
سخنرانی انقالبی و صریح خود
به مناسبت شب عاشورا گفت:
ما در دل نبردی بزرگ هستیم و
آمریکا و اسرائیل تالش میکنند
خیمهگاه ما را محاصره کنند.
امــروز جمهوری اسالمی ایران
خیمه گاه ما و آیت ا ...العظمی
امامخامنهای،فرماندهخیمهگاه

ما و حسین زمــان ماست .وی با
بیان این که مقاومت اسالمی،
خیمه گاه خود را در برابر فشار
آمریکا و رژیم صهیونیستی تنها
نمیگذارد ،ادامــه داد :در نبرد
امــروز شما نمی توانید در میانه
بایستید ،یا با حسین هستید یا با
یزید .امروز اگر آیت ا ...خامنه ای
بهمابگویدازتاریکیشباستفاده
کنید [و بــرویــد] مــا مــی گوییم
ای سید ما و ای امــام ما ،به خدا
قسم اگر بدانیم که همه ما کشته
خواهیم شد ،سپس آتش زده می
شویموخاکسترمارابهباددهندو
سپس زنده شویم و این عمل هزار
بارتکرارشود،ایفرزندحسینتو
رارهانخواهیمکرد(...ماترکناک
یابنالحسین) .پسازاینسخنان
سیدحسن ن ــص ــرا ...جمعیت
هــزاران نفری حاضر در ضاحیه
بیروت ،عبارت «ماترکناک یابن
الحسین»راتکرارکردندودرادامه
دبیر کل حزب ا ...لبنان خطاب
به دشمنان جمهوری اسالمی
هم گفت :به ترامپ و نتانیاهو
میگوییم ما قومی هستیم که
نه محاصره نه تحریم ،نه فقر و نه
گرسنگی ،هیچ یک اراده ما را

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

سست نمیکند .دبیر کل حزب
ا...درسخنانظهردیروزخودنیز
استراتژیادامهحمایتازایرانرا
تکرارکرد.
▪هــشــدار نـــصـــرا ...دربــــاره
پیامدهایجنگعلیهایران

سید حسن نصرا ...در سخنرانی
دیروز خود نیز درباره پیامدهای
هرگونه جنگ علیه ایران هشدار
داد و گفت :هرگونه پروژه جنگی
علیه جمهوری اسالمی ایران را
نمیپذیریمزیرااینجنگمنطقه
را شعله ور و کشورها و ملت ها را
ویــران خواهد کــرد .ایــن جنگ،
جنگی علیه همه محور مقاومت
خواهد بــود .وی با بیان ایــن که
امروز ما به عنوان بخشی از محور
مقاومت موضع خود را تکرار می
کنیمومیگوییمکهدرنبردحقو
باطل ونبردحسین(ع)ویزید بی
طرف نخواهیم بــود ،گفت :این
جنگ فرضی پایان اسرائیل و
سلطه و حضور آمریکا در منطقه
خواهد بود .امام و رهبر و سید و
حسین ما در این زمــان حضرت
آیتا...العظمیسیدعلیخامنه
ای هستند .ایشان رهبر محور

مقاومت و رهبر ما هستند .ایران
قلبمحورمقاومتومرکزاساسی
آن اس ــت .وی همچنین تحریم
هــای آمریکا علیه ایــران و محور
مقاومت را محکوم کرد و افزود:
ایــن اقـــدام ،تــجــاوزگــری دولــت
آمریکا با فشار مالی و اقتصادی
بعد از شکست در جنگ هایش
علیهمقاومتدرلبنان وفلسطین
و همچنین شکست سیاست
هایش در جنگ های نیابتی در
لبنان ،سوریهوعراقاست.
▪واکنش سی .ان  .ان به مواضع
نصرا...

پس از آن که دبیر کل حــزبا...
لبنان ،دوشنبه در شب عاشورا
( )۱۴۴۱رهبر انقالب اسالمی
رافرماندهخیمهگاهمقاومتنامید
وخطاببهاوگفت«فرزندحسین،
تو را مقابل آمریکا و اسرائیل تنها
نــم ـیگــذاریــم» ،شبکه خبری
سی.ان.انعربیآنراموردتوجه
قــرار داد و در گزارشی نوشت:
«[سید] حسن نصرا ...دبیر کل
حــزب ا ...لبنان ،در سخنرانی
[شب]سالروزعاشورا،رهبرعالی
ایرانرابه«حسین»تشبیهکرد».
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واکنشهابهانتقادتندپناهیانازشفافنبودنرأی
نمایندگان
اظهارات تند حجت االســام علیرضا پناهیان در
انتقاد از نمایندگان مجلس با واکنش شدید برخی
بهارستان نشینان روبــه رو شــد .پناهیان که در
شب های دهه اول محرم در دانشگاه امام صادق
(ع) سخنرانی می کــرد ،در انتقاد از رأی منفی
نمایندگانبهفوریتطرحشفافیتآراینمایندگان
در اظهاراتیتندگفت«:هرچهنمایندهانتخابمی
کنیم به شفافیت آرا رأی نمی دهند ،بعد به صورت
بسیار جاهالنه و احمقانه ای می گویند مگر می
خواهید تفتیش عقاید کنید ،شما باید بر اساس
کار کارشناسی رأی بدهید نه بر اساس عقاید! شما
غلط می کنید بر اساس عقاید رأی می دهید! آی
مجلس شورای اسالمی آدم باش!چهکسیبهشما
حقدادهکهشفافرأیندهیدوشفافرأیدادنرا
تفتیشعقایدبدانید؟بگوییدچهغلطیمیکنیدو
چه چیزی را دارید از ملت پنهان میکنید؟» اشاره
اظهاراتپناهیانبهرأینمایندگاندرسومشهریور
امسال است که طی آن دو فوریت طرح شفافیت
عملکرد نمایندگان در مجلس با پیشنهاد مجتبی
ذوالنوری مطرح شد اما رأی نیاورد .شهریور سال
گذشته نیز بهرغم آن که تعداد زیادی از نمایندگان
دو فوریت طرح شفافیت آرا را امضا کرده بودند اما
در اقدامی عجیب فوریت این طرح مورد موافقت
مجلسقرارنگرفت.بحثشفافیتآراینمایندگان
همواره یکی از بحث های مطرح در فضای رسانه
ای و سیاسی بوده و برخی معتقدند شفافیت آرای
نمایندگان بسیاری از اشکاالت سیستم قانون
گذاریازجملهحضورنداشتنجدینمایندگاندر
رایگیریوهمچنینبیدقتیدررایوبرخیموارد
دیگررامرتفعمیکندهرچندمخالفانعقیدهدارند
این شفافیت ممکن است نمایندگان را تحت تاثیر
جریان ها ومراکزی در رای دهی قرار دهد و حتی
در تایید صالحیت آن ها نقش ایفا کند .در واکنش
به سخنرانی پناهیان خبرگزاری ایرنا استفاده از
الفاظیهمچون«جاهالنه»«،احمقانه»«،شماغلط
کردید»« ،پنهان کار» و «سیاسیون جلب» را توهین
بهمجلسوزیرسوالبردناصلقوهمقننهدانست.
خبرگزاریخانهملتمتعلقبهمجلسهمدرسلسله
مصاحبه هایی معنادار با عنوان «منبر جای هتاکی
به مجلس نیست» به انتقاد از این سخنان پرداخت.
انتقادهایی که اصل موضوع مطالبه شفافیت را به
حاشیهبرد.
دربینخودنمایندگانازنخستینافرادیکهبهاین
سخن انتقاد کرد ،فالحت پیشه عضو کمیسیون
امنیت ملی بود که در توئیتر نوشت« :باید به حال و

روزمجلسایرانگریستکهبرخیمنبرنشینهای
 ...این گونه بی ادبانه به آن توهین کنند».محمود
صادقی نماینده اصالح طلب مجلس نیز در توئیتر
نوشت که چرا این شفافیت درباره مسئله حصر
وجودندارد.
▪قاضی زاده :بــــرای حفظ حرمت مجلس به
شفافیترویبیاوریم

متقاب ً
ال برخی نمایندگان از سخنان پناهیان دفاع
کردند.حجتاالسالمآزادیخواهباتشکرازپناهیان
از واکنش نمایندگان تعجب کرد و خطاب به آن
ها گفت :آن روزی که با شفافیت آرای نمایندگان
مخالفت میکردید باید به فکر جایگاه مجلس
میبودید .امیرآبادی نماینده قم نیز تصریح کرد:
چه اشکالی دارد مردم بدانند رای مخالف دادیم
یاموافق،چقدر حقوق می گیریم و امــوال مان را
شفاف اعالم کنیم .حاجی دلیگانی نماینده مردم
شاهین شهر نیزدر توئیتر خود نوشت« :موکالن
حق دارنــد از نظرات وکیل خود مطلع باشند؛ از
اظهارنظرها عصبانی نشویم هر چند تند و گزنده
باشد .تحمل مان را در برابر مردمی که ناکارآمدی
و بی تدبیری مسئوالن و همراهی مجلس با آن،
عصبانیشانکرده،زیادکنیم؛بدهکارشانهستیم
نه طلبکارشان!» علی اکبر گرجی استاد حقوق
دانشگاه شهید بهشتی نیز در صفحه اینستاگرام
خود با تایید دغدغه پناهیان نوشت« :گرچه ادبیات
ایــشــان بسیار خشن اســت ،اما  شفافیت آرای
نمایندگانمطالبهایاستکهنبایدآنراازیادبرد».
سیدامیرحسین قاضی زاده نماینده مشهد هم در
توئیتی نوشت :فارغ از نوع مطالبه و بیان مطالبه
گــران ،این که آرای نمایندگان علنی باشد حق
طبیعیمردماستتابدانندمنتخبانآنهاازطرف
آن ها به چه چیزی چه رایی می دهند .این مطالبه
مردم است نه یک فرد .باقی بهانه گیری و فرصت
برایفرافکنیاست.خوباستبرایحفظحرمت
مجلسبهشفافیترویآورد.

