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روزنامه خراسان
صاحب امتیاز:
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سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوقپستی:
تلفن:
نمابردبیرخانه:
پذیرشآگهی:

رسول خدا(ص) می فرمایند:
الدنْيا َو ا ْآل ِخ َر ِة َم َع ا ْل َج ْه ِل.
الدنْيا َو ا ْآل ِخ َر ِة َم َع ال ِع ْل ِم َو َش ُّر ُّ
َخ ْي ُر ُّ
خیر دنیا و آخرت با دانش است و شر دنیا و آخرت با نادانی.
(بحاراالنوار ،جلد  ،1ص )204
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تازه های مطبوعات
••کیهان  -حسین شریعتمداری مدیرمسئول
این روزنامه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه
و دبیر شــورای امنیت ملی نوشت :این پرسش
از آقایان امیرعبداللهیان و شمخانی در میان
است که چرا و با کــدام تحلیل منطقی و قابل
قبول از احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا سخن
میگویید؟ آیا فکر نمیکنید که تالش آمریکا
بــرای مــذاکــره مستقیم با هــدف اف ــزودن مواد
دیگری به برجام صورت میگیرد؟! آیا تن دادن
شما به مذاکره مستقیم فرورفتن در باتالقی که
برای کشورمان تدارک دیدهاند ،نیست؟! تردید
نکنید که چنین است!
••ایران – این روزنامه با تیتر «رشد  10میلیارد
دالری صــادرات در  10ماه» نوشت :آمارهای
ارائــه شده  10ماهه امسال نشان میدهد که
صــادرات غیرنفتی کشور با رشد باالیی نسبت
به مدت مشابه سال قبل به نزدیک  39میلیارد
دالر رسیده است .این درحالی است که هنوز سه
ماه تا اتمام امسال باقی مانده است و انتظار این
است که تا پایان سال ،رکورد صادرات غیرنفتی
 45میلیارد دالری و دستیابی به مجموع تجارت
خارجی نزدیک به  100میلیارد دالری محقق
شود.
••آرمــان ملی – ایــن روزنــامــه نــوشــت :فاصله
معیشت فعلی جامعه کارگری با دستمزدی
که میگیرد بسیار بسیار بــزرگ و عظیم است
و اگر نگاهی به سبد معیشت و خط فقر امسال
هم نداشته باشیم ،سبد معیشت سال گذشته
حــدود ششمیلیون و  900هزارتومان برای
خانواده  3.3نفری تعیین شد ،دستمزدی که
تعیین شده چهار میلیون و  50هزارتومان بود و
فقط در همین جا دو میلیون و  850هزارتومان
عقبماندگی داریــم و قطعا و یقینا تورم و سبد
معیشتی سال آینده هم به آن اضافه خواهد شد و
فاصله ،فاصله بسیار بزرگی خواهد شد.
••همشهری – این روزنامه با تیتر «زنان فقط در
 ١٠درصد تصادفات مقصرند» به نقل از معاون
پلیس راهور نوشت :رانندگی خانم ها برخالف
مردان تهاجمی نیست و عجله زیادی ندارند.
••آفتاب یزد – علی بیگدلی در گفت و گو با
این روزنامه گفت :یادمان باشد اگر قرار باشد
آمریکاییها مشکل فروش نفت ما را بردارند و
شبکه بانکی را از تحریم خالص کنند و آن را به
سمت ما باز کنند یعنی پنجره بانکی سوئیس
به سمت ما بــاز شــود ما به دلیل ایــن که هنوز
عضو  FATFنشده ایم نمیتوانیم فعالیتهای
بانکیمان را ادامه دهیم و این طور هم نیست که
اگر همین االن عضو شویم مشکل حل شود ،باید
شش ماه تا یک سال صبر کنیم.

انعکاس
••الــف خــبــرداد 16 :روز پس از سفر حسین
امیرعبداللهیان وزیرخارجه کشورمان به قطر
و گفت وگو با وزیر خارجه این کشور ،امروز پنج
شنبه محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون
نخست وزيــر و وزيــر امــور خارجه قطر مهمان
کشورمان است و در تهران با امیرعبداللهیان
مالقات خواهد کرد .روز گذشته نیز دو طرف دو
مرتبه با هم تماس تلفنی داشتند.
••انتخاب مدعی شد :سعید محمد یکی از
پرسروصداترین مدیران دولت سیزدهم در شش
ماهه اول کاری این دولت بوده؛ سروصداهایی
که گویا یک هدف غیرمنتظره را دنبال می کند
و آن هم کاندیداتوری مجدد وی در انتخابات
ریاست جمهوری در سال  ۱۴۰۴است .به نظر
می رسد سعید محمد ... ،برای نشستن روی
صندلی رئیسی ،خیز برداشته است .عملکرد
سعید محمد نشان داده که او برای رسیدن به
چنین هدفی ،اقدامات تبلیغاتی گسترده ای را
تدارک دیده و به دیگر پست های ارشد دولتی
هم چشم دارد.
••تابناک نوشت :ولیا ...لونی ،رئیس مجمع
عمومی جامعه مدرسین در نامهای به ابراهیم
رئیسی رئیسجمهور ،با ورود زنان به ورزشگاه
مخالفت کرده و نوشته ،طرح چنین موضوعی
«موجب شگفتی بدنه انقالبی و متدین جامعه
که حامی شماست» می شود.
••عصرایران نوشت :پایگاه خبری بغدادالیوم
به نقل از منابع سیاسی مطلع اعــام کرد که
ایران به منظور نزدیک کردن رویکردهای احزاب
کردی عراق ،میان آن ها وساطت می کند .این
منابع تاکید کردند که یک هیئت ایرانی به اربیل
رفته و با رهبران حــزب دمــوکــرات کردستان
عراق دیدار و گفت وگو کرده است .هیئت ایرانی
با رهبران اتحادیه میهنی کردستان نیز دیدار
خواهد کرد تا رویکردهای دو حزب دموکرات
و اتحادیه میهنی درخصوص انتخاب یک نامزد
بــرای منصب ریاست جمهوری عــراق را به هم
نزدیک کند.
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وین در گردنه سخت تصمیم گیری
آمریکابدوناشارهبهآمادگیاینکشوربرایعملبهتعهداتشبازهمخواستار
مذاکرهمستقیمباایرانشد

زاهــــدی-در حالی کــه مــذاکــره کنندگان
در گــفـتوگــوهــای رفــع تحریمها در وین
ســرگــرم تــدویــن مــتــون پــایــانــی هستند و
احتمال شکلگیری توافق نهایی همچنان
وجــود دارد ،کــاخ سفید با طــرح موضوعات
انحرافی تالش میکند با فرار به جلو از گردنه
تصمیمگیریهای دشوار سیاسی عبور کند.
آمریکادرتازهترینکارزارتبلیغاتانحرافیدر
بحبوحهمذاکراترفعتحریمها،بدوناشارهبه
آمادگیاینکشوربرایعملبهتعهداتشاعالم
کردهاستکهبرایدیدارمستقیمباجمهوری
اســامــی ایـــران آمــادگــی دارد .نــد پرایس
سخنگویوزارتخارجهآمریکامدعیشد:ما
بهصورتدایماینموضعراداشتهایمکهتعامل
مستقیمباایراندرخصوصمذاکراتبرجامو
دیگرمسائلازجملهقالبهایدوجانبهوچند
جانبه مفیدتر خواهد بود .همزمان یک مقام
آمریکایی که نامش فاش نشده ،به رسانه های
مختلف بین المللی گفته است ما آماده ایم با
ایران به صورت مستقیم دیدار کنیم تا گفت
و گوهای احیای برجام را که تاکنون از سوی
شرکایاروپاییبهنمایندگیازواشنگتنمورد
مذاکره قرار گرفته است ،به نتیجه برسانیم.
این در حالی است که به نوشته ایرنا ،سیاست
هوشمندانه تیم مذاکره کننده ایران در وین
تاکنون یکی از بــزرگ ترین فضاساز یها
و کارزارهای تبلیغاتی غرب را با محوریت
آمریکا خنثی کرده است .از کارت سوخته
تعیین ضرباالجلهای ساختگی با چاشنی

هــراس از پیشرفتهای اتمی ایــران تا دام
توافق موقت به منظور رفع پارهای از تحریمها
در برابر اعمال محدودیتهای هستهای،
رنــگ باخته اســت و اکنون قریب به اتفاق
کشورهای مشارکت کننده در گفتوگوها
این واقعیت را پذیرفتهاند که اقدامات آمریکا
با خــروج از برجام و تحمیل سیاست فشار
حداکثری ،اقدامی یک جانبه ،خودسرانه
و غیرقانونی بوده و نباید تکرار شود .اکنون
مذاکرات وارد مراحل حساس تدوین متون
پایانی شده است .رایزنیها در این باره از
یک شنبه گذشته که دیپلمات های ارشد
گروه  4+1و ایران برای نخستین بار در دور
هشتم تشکیل جلسه دادهاند شدت گرفته و
جلسات پیدرپی هیئت های مذاکره کننده
جریان دارد ،امــا درحالی که گفتوگوها
به گردنه سخت تصمیمگیر یهای آمریکا
رسیده است ،گزارشها از شکاف در اردوگاه
مذاکر هکننده آمریکایی حکایت دارد.
یک نشریه آمریکایی با اشاره به اختالفات
پیشآمده در تیم آمریکایی در وین نوشت،
چند عضو دیگر ایــن تیم از مــذاکــرات رفع
تحریمهای ایــران کنار کشیدند یا ویــن را
ترک کردند .نشریه «والاستریت ژورنال»
بامداد سهشنبه خبر داد که دو عضو دیگر تیم
مذاکرهکننده آمریکایی به دلیل اختالف نظر
با مواضع «رابرت مالی» سرپرست این تیم در
قبال ایران ،مذاکرات وین را ترک کردند و به
واشنگتن بازگشتند.

دانمارک و بلژیک تفرجگاه تروریست های فراری

دومین جلسه دادگاه سرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال در حالی برگزار
شد که نماینده دادستان گفت :دانمارک و بلژیک تروریست ها را تحویل ایران
دهند ،سعودی میلیون ها دالر به تروریست های اهواز پول داده است

مجاور  -دومین جلسه رسیدگی به پرونده
حبیب فرج ا ...چعب ملقب به حبیب اسیود
سرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال
روز گذشته در دادگـــاه انــقــاب اسالمی
به ریاست قاضی افشاری برگزار شــد .در
این جلسه رسیدگی ،نماینده دادستان به
ناگفته هایی از روند فعالیت این گروهک و
اقداماتتروریستیانجامگرفتهتوسطحرکة
النضال پرداخت .وی در بخشی از سخنان
خود به نکات قابل توجهی از جمله درآمد
این گروهک تروریستی اشــاره کرد ،از پول
توجیبی های ده ها هزار دالری سعود پرده
برداشت و حتی اظهار کرد که این گروهک
برای تامین هزینه های اقدامات تروریستی
خود گندم کشاورزان را به سرقت می بردند.
نماینده دادستان همچنین تاکید کرد که
کشورهایاروپایینظیربلژیکودانمارکبه
تفرجگاهیامنبرایاینتروریستهاتبدیل
شده اند .در ادامه بخش های مهم اظهارات
نمایندهدادستانراکهبراساساقاریرحبیب
اسیود انجام گرفته بود ،به گزارش میزان می
خوانید *:متهم اقرار کرده است که در سال
 ۸۴اقداماتتروریستیخودرادرفرمانداری
اهــواز و سازمان برنامه و بودجه انجام داده
است و طی فاصله زمانی  ۱۰تا  10:30هر
 10دقیقه یک بار یک بمب منفجر میشده
و به شهادت تعداد زیــادی از هموطنان ما
منجر شــده اســت *.حبیب فــرج ا ...چعب
سرقت  ۳۰۰تن گندم مــردم بــرای تأمین
سالح ،تالش برای تخریب لوله انتقال نفت
آبادان در سال  ،۸۴بمبگذاری در اهواز و
بانک سامان این شهر را پذیرفته است *.وی
با فرار از ایران و استقرار در اروپا به بازسازی
گروهکتروریستیخوداقدامکردهوباشاخه
جدید نظامی در کشور به منظور عدالت،
عملیاتهای تروریستی انجام داده است و
با هسته جدید نظامی اقدام به بمب گذاری
کردهاست*.اینعناصرگروهکتروریستی
درکشورهایدانمارکوبلژیکساکنهستند
و از آن کشورها علیه شهروندان جمهوری
اسالمیاقداماتتروریستیانجاممیدهند.
از کشورهای بلژیک و دانمارک میخواهیم
به منظور تعهدات مقابله با تروریست و در
راستایکنوانسیونژنوعملکنندواینافراد

را به جمهوری اسالمی تحویل دهند چرا که
اینافرادازخاکاینکشورهابهعملیاتهای
تروریستیعلیهشهروندانجمهوریاسالمی
اقدام میکنند *.گروهک تروریستی حرکة
النضال بــا گــروهــک تروریستی منافقین
که مسبب شهادت هــزاران ایرانی هستند
عهد اخوت بسته و با آنها همپیمان بودند و
جلساتیرابرگزارکردند*.بعدازدستگیری
حبیبفرجا...چعب،سعیدحمیدانجانشین
وی میشود و هماکنون به عنوان سرکرده
این گروهک در کشور سوئد زندگی میکند.
جای ســوال است که چرا رئیس فعلی یک
گروهکتروریستیبهراحتیدرکشورسوئد
حاضر اســت و به رغــم اعــان قرمز ،کشور
سوئد حاضر به تحویل ایــن فــرد نیست؟*
طبق اقــرار متهم ،عناصر متواری گروهک
حرکة النضال هماکنون در خارج از کشور
به دنبال ارتباطگیری مجدد هستند *.ترور
مجردی مقدم فرمانده بسیج دارخوین در
سال  ۹۸مهر تأییدی بر اقدامات تروریستی
گروهک حرکة النضال بــود .تــرور آیت ا...
جزایری نماینده امام جمعه و شماری دیگر
از شخصیتها و همچنین بمبگذاری در
مقر بسیج و تالش برای فعال کردن شاخه
نظامی در خوزستان از جمله دیگر اهداف
این گروهک تروریستی بــوده اســت *.این
گروهک برای انجام فعالیتهای تجاری در
استان و کسب درآمــد ،جلسات متعددی را
با دولت عربستان و سرویس اطالعاتی این
کشور داشته است .حسب اظهارات متهم
در سال ۹۸ارتباطگیری تشکیالت با کشور
عربستان آغاز شده و تا کنون ادامه دارد...
حقوق ماهانه به مبلغ  ۲۰هزار دالر به فرید
حمید از اعضای گروهک تروریستی از سوی
سرویس اطالعاتی کشور عربستان واریز
میشده است و این واریزها به صورت مستمر
هنوز هم ادامه دارد ...هم اکنون کمکهای
مالی دولــت سعودی به حمیدان جانشین
چعب حتی بعد از دستگیری فرج ا ...چعب
نیز ادامه دارد .این هزینهها شامل برگزاری
سمینار تشکیالت در خارج از کشور و تأمین
هزینه افرادی است که برای قرارهایی علیه
ایران به خارج از کشور به شکل پنهان اعزام
میشوند.
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ناگفتههایی از یک «سفیر مجاهد»

فاطمه ایرلو :حاضر به مبادله پدرم با فرماندهان سعودی نشدیم ،شهید ایرلو
مانند خود یمنی ها دچار سوء تغذیه شدید شد
صبح آخرین روز پاییز یعنی  ۳۰آذر ،خبر شهادت
حــاج حسن ایرلو ،سفیر ایــران در کشور یمن
منتشر شد .شهیدی در ظاهر گمنام که خبر
شهادت ،او را از غربت درآورد و با پیام رهبر
انــقــاب همه فهمیدیم چــه کسی را از دست
داد های ــم .رهبری در پیام تسلیت خود نوشته
بودند که «درگذشت شهادت گونه سفیر مجاهد
و کارآمد جمهوری اسالمی در یمن جناب آقای
حسن ایرلو رحمةا ...علیه را به خاندان گرامی
و به دوستان و همفکرانش در مراحل گوناگون
مجاهدت دراز مدت وی تسلیت و تبریک عرض
می کنم .پرونده افتخارآمیز او مجموعهای از
مجاهدات سیاسی و تالش های دیپلماسی و
تحرک اجتماعی است .»...شهید حسن ایرلو،
سفیر ایــران در یمن با ابتال به ویــروس کرونا و
کارشکنی در رسیدن زودتر به وطن به شهادت
رسید .این شهید ،کارشناسارشد حوزه عربی
و مسئول میز یمن در وزارت خارجه پس از آغاز
جنگ در این کشور از سال  ۲۰۱۵و هماهنگ
کننده کمکهای انساندوستانه ایران به یمن
بعد از جنگ بود .وی همچنین معاون دستیار
ویــژه وزیــر خــارجــه در امــور یمن در سا لهای
 ۹۴تا  ۹۹و در نهایت سفیر جمهوری اسالمی
ایران در این کشور از تاریخ  ۶آبان  ۹۹بود .به
مناسبت چهلمین روز شهادت این مجاهد سفیر،
خبرگزاری ایرنا با فاطمه ایرلو (دختر شهید)
گفت و گو کرده است که گزیده ای از آن را در
ادامه می خوانید:
*حضرت آقا در بیانیه ای که به مناسبت
شهادت پدرم صادر فرمودند ،چند بار
از کلمه مجاهد استفاده کردند،
ایشان از خانواده شهید نیز با
عنوان صبور و بصیر یاد کردند
کــه آن نــیــز بــه دلــیــل ایــام
بیماری ایشان بود .همان
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طور که می دانید آلسعود از خروج پدر ممانعت
کرده و شرط و شروطی مبنی بر مبادله پدرم با
فرماندهان سعودی مطرح بود .وقتی این مطالب
به گوش خانواده رسید همه از جمله مادرم با آن
مخالفت کردند و گفتند ما راضی نیستیم که با
این اقدام خسارتی به جبهه مقاومت وارد شود و
رنج دوری را متحمل شدیم.
*پــدرم تسلط زیــادی به اوضــاع یمن داشــت تا
حدی که به همه آداب رسوم و لهجه روستاهای
مناطق مختلف یمن نیز تسلط داشت اما به رغم
این همه آگاهی وقتی به آن جا رفتند متوجه
شدند که اوضاع بسیار وخیم است و مردم تحت
شدیدترین تحریم ها و محاصره ها هستند.
پزشکان نیز پس از انجام آزمایش های مختلف
روی پدرم متوجه این مطلب شدند و اعالم کردند
که وی دچار سوء تغذیه شده و هیچ ویتامینی به
بدنشان نرسیده است .حتی در یمن دارویی نیز
برای درمــان پدرم وجود نداشت .دقیقا مانند
تصاویری که از بچه های یمنی در رسانه ها وجود
دارد .این مطلب را در نظر بگیرید که ایشان به
عنوان یک دیپلمات در آن کشور حضور داشتند و
این اتفاق برایشان افتاده بود چه برسد به مردمی
که تحت محاصره و تحریم همه جانبه هستند.
*پدرماعتقادداشتکهدشمناناصلیملتایران
آمریکا و اسرائیل هستند و آن ها دوست دارند ما
را با همسایگانمان درگیر کنند بنابراین ما نباید
در این دام بیفتیم و با ترکیه ،عربستان،
افغانستان و دیگر کشورهای همجوار
دچ ــار اخــتــاف شــویــم .مثال پــس از
انتقادهای عمومی مبنی بر حضور
سران طالبان در ایران ،پدرم می
گفت که امنیت مرزهای ما 20
ســال توسط طالبان بــوده
اســت و نباید ایــن رابطه
دچار اختالل شود.
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چهره

قالیباف:قراردادهایذیلتفاهمنامه25
سالهباچینبایدبهتاییدمجلسبرسد
صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز در مجلس در
تذکریخطاببهرئیسمجلساظهارکرد:قراردادها
وفعالیتهایدیپلماتیکدولتجایتشکردارد،اما
در خصوص قراردادی که بین ایران و چین بسته شد
و به تازگی هم با روسیه بسته شده ،مجلس بیخبر
است .وی افزود :وقتی هم که مردم در این باره از ما
سؤالمیکنندکهاینچهنوعقراردادیاستومتن
آن چیست ،پاسخی برای مردم نداریم .صباغیان
خطاببهقالیبافرئیسمجلستأکیدکرد:حداقل
شما در این باره توضیح دهید که محتوای قرارداد
چیست و این انتظار از شما که روز اول گفتید اقتدار
مجلس را حفظ میکنید ،هست که در ایــن باره
اطالعرسانیکنید.پسازتذکرایننماینده ،قالیباف
درپاسخبهویتأکیدکرد:هنوزقراردادیبستهنشده
و تاکید کرد که «از نظر حقوقی اگر قراردادی بسته
شود باید به تایید مجلس برسد» .در خور ذکر است
که معادل انگلیسی تفاهمنامه Memorandum
 of Understandingکه به اختصار  MOUنامیده
میشود به سندی گفته میشود که دوطــرف یک
قــرارداد در نتیجه مذاکرات آن را تنظیم میکنند و
نشانمیدهدکهآنهارویموضوعاتمعینیتوافق
کرده اند و تالش دارند تا قــرارداد را به پیش ببرند.
تفاهم نامه نسبت به قــرارداد معموال از پیچیدگی
و جزئیات کمتری برخوردار است و از نظر قانونی
الزام آور نیست .قرارداد اما توافق الزام آور مذاکره
شده بین دوطرف یا بیشتر است و به وسیله قانون
قابلاجراست،بهطوریکهبههریکازطرفهاحق
قانونی برای درخواست عملکرد دیگری به صورتی
که در قرارداد وعده داده شده است ،داده می شود.
همان طور هم که دیروز رئیس مجلس توضیح داد،
طبق قانون قــراردادهــا باید
به تصویب مجلس برسد و
بین ایران و چین قراردادی
نبودهکهتصویبشود/.
فردانیوز

