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پس از  3دور گفت و گوهای فشرده ظریف با الوروف و موگرینی برگزار می شود

تازههای مطبوعات
••دنیای اقتصاد -این روزنامه درگزارشی با عنوان « موانع
پسابرجامی تجارت» نوشت:یک سال مذاکره مداوم بین
غول های تجاری اروپا با دولت و بخش خصوصی ایران برای
ورودسرمایه،اگرچهازمراحلاولیهومیانیعبورکردهاست
اما «انجماد فرآیند گفت وگوها در آستانه عقد قراردادهای
تجاری» این پرسش را به وجود آورده که آیا تحریم های
مرتبط با هسته ای به طور کامل لغو نشده یا اینکه محتوای
برجام ،ناقص اجرا شده است.
••جوان – این روزنامه با اشاره به این موضوع که بحثها
راجع به پذیرفتن یا نپذیرفتن پروتکل «منع به کارگیری
کودکان در منازعات مسلحانه» از جانب ایران باال گرفته
نوشت :اگرچه کشور ما به کنوانسیون حقوق کودک
پیوسته است ،اما پروتکل مورد بحث در م��وارد بسیاری
تعهدات بسیار بیشتری به نسبت اصل کنوانسیون بر ما
تحمیل خواهد کرد .یکی از این موارد ،الزاماتی است که
برای گروههای مسلح غیر از نیروهای رسمی نظامی کشور
تعبیه شده است .نتیجه این الزامات به پایگاههای بسیج
مساجد و نیروهای مردمی بسیج و م��واردی چون بسیج
مستضعفین هم کشیده خواهد شد و اساس فعالیت آنها را
با مشکالت عدیدهای مواجه خواهد ساخت.
••همشهری  -روای��ت بانک مرکزی ازگرانی کاالهای
اساسی طی یک سال گذشته حاکی ازآن است که برنج با
 49.8درصد و قند و شکر با  45.8درصد افزایش قیمت
صدر نشین گرانی های یک سال گذشته بوده است.
•• شرق-اینروزنامهدرخبریباعنوان«سرمایهگذاریبنیاد
مستضعفان در فرودگاه امام » به نقل از علی صباغی ،یکی از
مشاورانارشدفرودگاهامام(ره)تهران،نوشت:اکنونبرای
توسعهترمینالایرانشهربرای٤٠میلیونمسافردرسال،به
حداقل دومیلیارددالر سرمایهگذاری نیاز داریم که آن را
در یک پروژه بلندمدت ١٠ساله در نظر گرفتهایم.به گفته
او،این پروژه تاکنون از بودجه عمومی دولت بهر ه میگرفت؛
اما بهتازگی با تصویب هیأت وزیران قرار است تحت قرارداد
به ص��ورت مستقیم به بنیاد مستضعفان واگ���ذار شود.
••ای���ران – ای��ن روزن��ام��ه در مطلبی باعنوان «اف��زای��ش
اعتماد شرکای خارجی» ضمن اشاره به خطوط اعتباری
60میلیارد دالری برای ایران ،نوشت :پس از اجرای برجام
تاکنون میلیاردها دالرخط اعتباری برای ایران گشایش
یافته اس��ت .رئیس سازمان سرمایه گ��ذاری خارجی از
مذاکره برای گشایش بیش از 40میلیارد دالر خط اعتباری
خبرداده است که بخشی از این رقم گشایش یافته و بخشی
نیز در مراحل پایانی کار قرار دارد.

...

انعکاس
••تابناک مدعی شد  :پس از اعالم قطع همکاری شبکه
ماهوارهای «جم تی وی» با بازیگران سینما و تلویزیون ایران،
اکنون سرنوشت آنها در دوران پس از پایان همکاری با این
شبکهها نامشخص است و نگرانیهایی درباره دورنمای
زندگی شخصی آنها که عمدت ًا ساکن ترکیه هستند ،وجود
دارد .ظاهر ًا بستر پوشالی که فراهم شده بود ،اکنون در
حال فروریختن است و در مقابل ،شماری از بازیگران
ایرانی احتما ًال فرصت فعالیت مجدد را نخواهند داشت.
••انصاف نیوز مدعی شد  :مدیرعامل سابق بانک دی که از
اواسط شهریورماه بازداشت شده بود ،گویا چند روز پیش با
قرار کفالت آزاد شده است.
••خبرآنالین :در حالی که در برخی شبکه های اجتماعی
شایعاتیدربارهاحتمالبازگشتبهروزوثوقیبهایرانمطرحمی
شود،خبرآنالین نوشت:غالمکویتیپوردریکبرنامهاینترنتی
با اجرای فریدون جیرانی گفت« :بهروز وثوقی چه گناهی
کرده است که باید پشت مرز ترکیه بایستد ،پدر مریضاش
را که در حال احتضار اس��ت ،ببیند و خداحافظی کند؟!»
••تابناک خبرداد  :بازیگر معروف هالیوودی در مجلس
عزاداری در لندن حضور پیداکرد .مورگان فریمن ،بازیگر
اسکاری سینمای هالیوود ،با حضور در حسینیه آیتا...
خویی در لندن ،ع��زاداران را همراهی کرد .این بازیگر
مشهور در حال ساخت مستندی با نام «داستان خدا»
است .فریمن برای بازی در فیلم «دختر میلیون دالری»
موفق به کسب جایزه اسکار نقش مکمل شد.
•• پارس نیوز مدعی شد  :این روزها جبهه یکتا سخت در
حالفعالیتاست.جلساتشورایمرکزیآنبهطورهفتگی
و منظم برگزار میشود تا جایی که این حزب افرادی را به
عنوان گزینه انتخابات ریاست جمهوری مدنظر دارد .حال
با کنارهگیری احمدینژاد از انتخابات ،فعالیت انتخابات
یکتا جدیتر ش��ده بهطوریکه خبرهایی مبنی بر آغاز
فعالیت انتخاباتی چهار عضو جبهه یکتا به گوش میرسد،
فعالیتهایی که منجر به تشکیل ستادهای انتخاباتی هم
شده است.رستم قاسمی ،کامران دانشجو،حمیدرضا
حاجی بابایی و محمد عباسی از جمله این افراد هستند.
••جام نیوز نوشت  :پایگاه اینترنتی شبکه "الجزیره" در
بخش انگلیسی خود یادداشتی تحلیلی به قلم "احمد
بورای" منتشر نموده و در آن نوشت :بعید است که ایران
همه تخم مرغ هایش را در یک سبد گذاشته باشد .حتما در
تهران برای مقطع بعد از اسد هم برنامهریزی شده است» .
••تابناک نوشت  :نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس با
تاکید بر اینکه هیچ استیضاحی در دستور کار هیات رئیسه
نیست ،اظهار کرد :استیضاح کنندگان وزیر آم��وزش و
پرورش باید در مورد آن تعیین تکلیف کنند زیرا بیش از این
معطل شدن به صالح مجلس و وزیر نیست.

نشستلوزاندربارهسوریه؛ امروزباحضورایران
قاسمی :یکی دو هفته آینده در تحوالت سوریه مهم است

همزمان با بحرانی تر شدن اوضاع حلب در سوریه و در
حالی که وزرای خارجه چند کشور از جمله روسیه ،آمریکا،
ترکیه و عربستان امروز در لوزان سوئیس گرد هم میآیند
تابرایاوضاعسوریهمذاکرهکنند ،درآخرینلحظاتشب
گذشته اعالم شد که ایران هم در این نشست شرکت می
کند .در همین حال مذاکرات تلفنی ظریف با همتایانش
در روسیه و اتحادیه اروپا شدت یافت؛ به طوری که طی 4
روز اخیر  2گفتوگو با الوروف و یک گفتوگو با موگرینی
داشته است.

کمتر از  48ساعت  2مرتبه با سرگئی الوروف وزیر امور
خارجه روسیه به رایزنی و تبادل نظر پرداخت .همچنین
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
نیز در تماس تلفنی دیگری با ظریف در خصوص آخرین
تحوالت منطقه به ویژه سوریه گفتگو و رایزنی کرد.
▪ ▪روسیه :هیچ جایگزین دیگری ب��رای حل و فصل
سیاسی بحران سوریه وجود ندارد

▪ ▪آمریکا :نمی توانیم درباره حضور ایران در نشست
لوزان اظهار نظر کنیم

در حالی که چهارشنبه گذشته «رائد فقیه» خبرنگار شبکه
الجزیره به نقل از منابع دیپلماتیک مدعی شد که ایران در
نشست وزرای خارجه گروه موسوم به «حمایت از سوریه»
شرکت می کند ،صبح روز گذشته یک منبع آگاه حضور
ایراندرهرسطحیدرنشستباآمریکا،روسیه،عربستانو
ترکیه را رد کرد .اما در شب گذشته حسین جابری انصاری
معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه شرکت ایران در
نشست لوزان در مورد سوریه را تأیید کرد .در همین حال
وزارت امور خارجه آمریکا درباره احتمال حضور ایران در
این نشست ،ایران را «یکی از اعضای گروه بین المللی
حمایت از سوریه» دانست اما اعالم کرد :ما نمی توانیم
درباره حضور این کشور در نشست لوزان اظهارنظر کنیم.
▪ ▪واک��ن��ش سخنگوی وزارت خ��ارج��ه ب��ه اظ��ه��ارات
رئیس جمهور فرانسه

از سویی دیگر اظهارات رئیس جمهور فرانسه در مورد
نقش ایران در سوریه ،با واکنش سخنگوی وزارت خارجه
همراه شد .به گزارش ایرنا ،بهرام قاسمی ضمن انتقاد از
عملکرد آمریکا در پایبند نبودن به آتش بس در سوریه ،به
نقش مخرب فرانسه در رویداد های سوریه اشاره کرد و
گفت« :این کشور ها با جذب و اعزام تروریست ها از همه
مناطق جهان به سوریه سعی کردند دولت قانونی حاکم
در این کشور را سرنگون کنند».

▪ ▪قاسمی:یکیدوهفتهآیندهدرتحوالتسوریهمهماست

قاسمی که با خبرگزاری صداوسیما گفت وگو می کرد ،با
بیان این که «یکی ،دو هفته آینده در تحوالت سوریه مهم
است» گفت :اکنون رایزنی هایی در سطح کشور های
منطقه و فرامنطقه ای درباره سوریه در حال انجام است،
امیدوارم با نگاه مثبت و سازنده و باتوجه به وضع ملت و
آوارگاناینکشوروخطرهاییکهتحوالتشمیتواندبرای
منطقه داشته باشد شاهد تفاهم و اجماع در برقراری آتش
بس در این کشور باشیم .قاسمی با تاکید برلزوم برقراری
آت��ش بس در سوریه و ایجاد شرایطی ب��رای مذاکرات
سیاسی ،خاطرنشان کرد :نباید اجازه داد دیگرانی از
کشور های مختلف جهان که در پی منافع خود هستند
صحنه سوریه را به مکانی برای آزمایش ها و مانور قدرت
خود به منظور مطامعشان تبدیل کنند.
▪ ▪جابری انصاری:خبر آمد ،خبری در راه است

نوشت« :نشست بین المللی سوریه شنبه (امروز) در لوزان
سوئیس با مشارکت وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران ،روسیه ،آمریکا ،ترکیه ،عربستان ،عراق ،مصر و قطر
برگزارمیشود».بهگزارشفارسقراراستدرایننشست
در مورد اوضاع سوریه بحث و گفتوگو شود.
▪ ▪فارین پالیسی :باید با حامی بشار اسد یعنی ایران
گفتوگو کرد

فرانسوا اوالن��د روز سه شنبه تاکید ک��رده ب��ود که همه
کشور های منطقه همراه با  3کشور ایران ،روسیه و ترکیه
باید در مذاکرات صلح سوریه حضور داشته باشند .در
همینرابطهنشریه آمریکایی فارین پالیسی هم در تحلیلی
ضمن اشاره به بحران سوریه نوشت« :در مذاکرات سوریه،
آمریکاهرگزنباید روسیه را طرف اصلی مذاکرات قرار دهد
بلکه باید با حامی بشار اسد یعنی ایران به دلیل بیشترین
تاثیرگذاری در سوریه مذاکره کرد».

همزمان به گ��زارش توئیتر خبرگزاری ف��ارس ،حسین
جابری انصاری معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه
کشورماندر کانال تلگرامیاش نوشت« :خبر آمد ،خبری
در راه است» وی ساعاتی بعد نیز در کانال تلگرامیاش

گفت وگو های ظریف با همتایان روسی و اروپایی اش
برنامه دیگر دیپلماتیک ایران بود .از جمله وی در فاصله

برجام

روسیه

آمریکا

▪ ▪گفت و گوهای ظریف با موگرینی و الوروف

به گزارش ایرنا ،رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در
این گفتگو ها ،ضمن بیان مواضع اصولی ایران در مقابله
همه جانبه با تروریسم و گروه های تروریستی ،بر تحقق
آتش بس انسانی فوری و پایدار و یافتن یک راهحل سیاسی
فراگیر برای حل بحران سوریه تاکید کرد .همچنین بنا
بر اعالم اتحادیه اروپ��ا موگرینی در تماسش با ظریف،
بیش از هر چیز بر «انتقال کمک های بشردوستانه به
حلب» تأکید داشته و در مورد «لزوم احیای روند سیاسی
با مشارکت بازیگران کلیدی بین المللی و منطقه ای»
صحبت کرده است .در همین حال اینترفکس گزارش داد
که وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای به مذاکرات ظریف و
الوروف پرداخته است .بنا براین گزارش «سرگئی الوروف
ومحمدجوادظریفتاکیدکردندکههیچجایگزیندیگری
برای حل و فصل سیاسی بحران سوریه وجود ندارد».
▪ ▪الریجانی :برخی کشور های منطقه جمع شده اند تا
معادالت را به هم بزنند

در داخل کشورمان هم رئیس مجلس شورای اسالمی
ب��ا اش���اره ب��ه ت��ح��والت اخیر س��وری��ه گفت :در چند روز
اخیر شرایط در سوریه تغییر کرده به گونه ای که برخی
کشور های منطقه جمع شده اند تا معادالت را به هم
بزنند .به گزارش فارس ،علیالریجانی که درقمسخنرانی
میکرد ،افزود« :آنها نمیخواهند غائله سوریه پایان پیدا
کند و قصدشان درگیر کردن مسلمانان است ،در حال
حاضر اسرائیل بیشترین بهره را از بحرانی که در سوریه
ایجاد شده است میبرد».

تبه رهبرجمهوری
نامه7سناتوردموکرا 
خواهان برای تمدید قانون ضد ایرانی

ابراز نگرانی «مونیز» از تغییر نظر
مردم ایران درباره برجام

ف��ارس -همزمان با پایان قانون تحریمهای ایران
(تحریم های  10ساله معروف به داماتو) در 31
دسامبر (11دی ماه سال ج��اری ) ،هفت سناتور
دموکرات آمریکا هفته گذشته در نامهای خطاب به
«میچمککنل»رهبراکثریتجمهوریخواهانبرنامه
ریزیبهمنظوررایدادنبرایتصویبمجدداینقانون
در اولین نشست سنا پس از انتخابات جدید آمریکا را
خواستار شدند.سناتورهای دموکرات در نامه خود
تاکید کردند :تصویب این الیحه اطمینان مسلمی را
برایواشنگتنتضمینمیکندکهبراساسآنآمریکا
از ساز و کارهای اعمال تحریمها برخوردار است.

فارس  -وزیر انرژی آمریکا مدعی شد  :کشورش
همه تعهدات برجامی خود را اجرا کرده ولی با این
حال نگران است که به واقعیت نپیوستن امیدهای
برجامی مردم ایران ،نظرآنان را به این توافق مهم
عوض کند.همچنین به گ��زارش ایسنا «ارنست
مونیز» گفت  :بگذارید شفاف بگویم که ما به طور
کامل به سهم خود در این توافق عمل کردهایم.
این حقیقت که آن ها احتماال متوجه سرعت تاثیر
اقتصادی مورد انتظارشان از برجام نیستند به
مواردپیچیدهزیادیوابستهاستکهشاملممانعت
آمریکا از انجام تعامالت مجاز با ایران نمیشود.

شبکهخبر-روسیهاعالمکردسامانهپدافندهوایی
اس 300-رابهطورکاملبهایرانتحویلدادهاست.
براساساینگزارشآژانسصادراتتسلیحاتروسیه
اعالمکردکه مسکوفرایندتحویلسامانههایدفاع
موشکی اس ۳۰۰-رابه تهران تکمیل کرده است .
روسیهبهموجبقراردادیکهدرسال 2007باایران
امضاکردبایددستکمپنجسامانهدفاعهواییاس-
 300رابهایرانتحویلمیداد.گفتنیاست سامانه
اس 300 -قادر به نابود کردن اهداف بالستیک
است و می تواند هواپیماهای دشمن را در فاصله
 150کیلومتری و ارتفاع 27کیلومتری نابود کند.

ایرنا-معاوناولستادمشترکارتشروسیهگفت:
استقرارسامانهپدافندموشکیآمریکادراروپاهیچ
ارتباطی با تهدید موشکی ایران و کره شمالی که
واشنگتنآنهاراعلتاستقراراینسامانهاعالمکرده
است،ندارد.ژنرالویکتورپوزنیخیرافزود:آمریکابه
بهانه مقابله با تهدید موشکی کره شمالی و ایران،
سامانه ای را مستقر می کند که هدف اصلی آن
مقابلهباموشکهایروسیهوچیناست.ویگفت:
استقرار سکوهای پرتاب سپرموشکی آمریکا در
رومانیولهستان،ناقضقراردادمحدودیتموشک
هایمیانبردوکوتاهبرداست.

با سفر یک روزه نماینده رئیس جمهور روسیه به تهران انجام شد

تقدیم پیام پوتین به رهبر انقالب

الورنتی اف :همکاری ایران و روسیه پایدار و راهبردی است

▪ ▪والیتی :همکاری ای��ران و روسیه ،نقش مهمی در
پیروزی های اخیر دولت سوریه داشت

رئیسمرکزتحقیقاتاستراتژیکمجمعتشخیصاهمیت
هماهنگی و همکاری ایران و روسیه در موضوع سوریه را
یادآور شد و افزود :ایران و روسیه متحدین اصلی دولت و
ملت سوریه هستند و همین همکاری ها توانست نقش
مهمی را در تحوالت منطقه و پیروزی های اخیر ملت و
دولت سوریه به دنبال داشته باشد.
والیتی همچنین از ت�لاش برخی کشورهای مرتجع
 /٩٥٢١٧٠٧٩آ

ﻫﺘﻞ ﻓﺮوﺷﯽ در ﻣﺸﻬﺪ
ﺗﻠﻔﻦ٠٩١۵٣١٠٧۴۶٠ :

▪ ▪گزارش نماینده پوتین به شمخانی

 /٩٥٢٢٢٠٦٩م

ﻫﺘﻞ ﻓﺮوﺷﯽ در ﻣﺸﻬﺪ

همچنین در جریان این مالقات آخرین وضعیت امنیتی،
 /٩٥٠٣٣٩٤٨د
میدانی در سوریه مورد بحث و بررسی قرار
سیاسی و
گزارش
روسیه،
،ﺳﻪ��ژه
نماینده وی
گرفت و
ﺗﻮﻣﺎن
جمهورﻣﻴﻠﻴﻮن
رئیسﻫﺸﺘﺼﺪ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد و
ﻣﺠﻮز داﺋﻢ
ﺑﺎ

ﺗﻠﻔﻦ٠٩١۵٣١٠٧۴۶٠ :

محمدرضازائری

اینجادرمانگاهاست!

مجالس س��وگ��واری س��االر شهیدان بزرگترین و مهمترین
کانون های اجتماعی و اساسی ترین هسته های جامعه مدنی
شیعی است .محافل ع��زاداری ماه محرم و حسینیه ها  ،هم
نقش اجتماعی دارند و مرکز اصلی انتقال ارزش های دینی
و اجتماعی به شمار می آیند و هم کارکرد فردی دارند و بیش
از هر جایی فضای روحانی آرام��ش معنوی را ب��رای انسان
قرن بیست و یکم فراهم می سازند.حلقه یاد خاندان پیامبر
شفای دردهای انسان پریشان و آلوده دنیای مادیات و در واقع
درمانگاهیاستکههمهبرایالتیامدردهایروحیخودبهآن
نیازدارند .ارتباطآیینهاومشارکتاجتماعی،جامعهپذیری
وسبکزندگیکامالواضحاستونسلهایمختلفبا تمرین
تعاونوهمکاریومهارتهایزندگیدراینمحافلنورانیبه
نقش آفرینی خود در زندگی اجتماعی نزدیک می شوند .در
عین حال کودکان و نوجوانان با انجام خدمات و کارهای
خیریه عالوه بر اثرات معنوی و برکات مستقیم این خدمت ،
شخصیت و هویت اجتماعی و دینی پیدا می کنند و در تجربه
معنویگریهبامفهومرنجومرگبهترآشنامیشوندوبهصورت
غیر مستقیم می آموزند که رنج و اندوه بخشی از واقعیت های
زندگی است .حفظ این کانون های پرشور معرفت و آگاهی و
نور و معنویت در این روزگ��ار بیش از هر زمان دیگر ضرورت
دارد و حاصل و دستاورد این مجالس چنان است که هیچ نهاد
اجتماعیدیگرینمیتواندجایگزینآنشود .رابطهایننهاد
دینیبایکایکما،رابطهایدوسویهومتقابلاستوهمانقدر
که بقای دین و استمرار نقش آفرینی فردی و اجتماعی آن به
مجالسحسینیوابستهاست،ثباتشخصیتفردیوقدرت
روابطاجتماعیمانیزبهاینمجالسربطدارد .مراقبتازصفا
و طراوت این نهاد دینی از جهات گوناگون در محتوا و شکل
همچونحساسیتبرغیرحاکمیتیماندنواستقاللآن،دوری
ازخرافاتورفتارهایناپسند،سالمتسخنورانوذاکرانو...
درحقیقتتالشبرایحفظصالحآیندهفرزندانخودماست.

...

یادداشت
سید علی علوی

دفاع موشکی

روسیه :اس  ۳۰۰به طور کامل
تحویل ایران شد

منطقه برای ایجاد «گفت وگوهای غیر متوازن و به وجود
آم��دن راه نجاتی ب��رای تروریست ها» خبر داد و گفت:
آن ها می خواهند شکست های پیاپی تروریست ها را
جبران کنند.
دیدار با شمخانی ،یکی دیگر از برنامه های سفر «الکساندر
الورنتی اف» ب��ود .این دی��دار هم دوشنبه برگزار شد.
شمخانی که مسئولیت هماهنگی ارشد امنیتی ،نظامی
و سیاسی بین ای��ران ،روسیه و سوریه را در امور سوریه
بر عهده دارد ،با اشاره به انفعال آمریکا و غرب در برابر
ابتکار عمل جبهه مقاومت در مبارزه با تروریسم گفت:
تاریخ مصرف نمایشهای رسانهای و سیاسی غرب برای
سرپوش گذاردن بر سیاست های دو گانه آنان در مقابله با
تروریسم به پایان رسیده است.
در این دیدار شمخانی با تأکید بر لزوم ایجاد «فضای امن
و سالم انتخاباتی برای مشارکت مردم سوریه در تعیین
آینده این کشور» مداخله نظامی کشورهای خارجی
بدون درخواست و موافقت دولت قانونی سوریه را نقض
حاکمیت ملی دانست و با ی��ادآوری ض��رورت تقویت و
ارتقای همکاری نزدیک سه کشور ایران ،روسیه و سوریه
برای مبارزه با تروریسم گفت :شعارهای انسان دوستانه
آمریکا عم ً
ال موجب گروگان گرفته شدن مردم مظلوم
ﻣﻴﻠﻴﻮناست.
تکفیری شده
تروریست
دست
حلب به
ﺗﻮﻣﺎن
هایﻫﺸﺘﺼﺪ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد و
داﺋﻢ ،ﺳﻪ
ﻣﺠﻮز
ﺑﺎ

...

بدون موضوع

alavi@khorasannews.com

مسکو :ایران بهانه آمریکا برای
مقابله با چین و روسیه بود

همزمان با اوج گیری بحران سوریه و افزایش تنش های
روسیه با آمریکا و از سویی دیگر در حالی که هفته گذشته
روند تحویل سامانه موشکی اس 300به ایران تکمیل
شد ،نماینده رئیس جمهور روسیه به تهران آمد تا پیام
ویژه والدیمیر پوتین خطاب به رهبر انقالب را تسلیم
مقامات کشورمان کند« .الکساندر الورنتی اف» نماینده
ویژه رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه در سفری یک روزه
به تهران ،ابتدا با علی اکبر والیتی ،مشاور مقام معظم
رهبری دیدار کرد که در این دیدار پیام والدیمیر پوتین
به رهبر انقالب تسلیم وی شد .درباره محتوای این پیام
خبری منتشر نشده است .به گزارش ایرنا و تسنیم ،علی
اکبر والیتی در این دیدار با اشاره به اهمیتی که ایران
برای «روابط استراتژیک و راهبردی با روسیه قائل است»
گفت :روابط مستحکم ،استراتژیک و راهبردی دو کشور
در ایجاد صلح و ثبات منطقه ای و حل و فصل موضوعات
بسیار مهم است و هر روز نقش چنین رابطه ای در منطقه
و عرصه بین الملل نمایان تر می شود.
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نمابر تحریریه021 88437330 :
2000999
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فراخبر

محتوای پیام پوتین به رهبر انقالب چه می تواند باشد؟
از محتوای پیام رئیس جمهور روسیه به رهبر انقالب،
خبری منتشر نشده است .اما نقدا می توان گفت که
نفس ارسال این پیام با توجه به شرایط منطقه و روابط
بسیار نزدیک و راهبردی روسیه و ای��ران در شرایط
کنونیبسیارمهماستوبهنظرمیرسدتحوالتمنطقه
به خصوص سوریه یکی از محورهای قطعی این نامه
باشد .یکی از فاکتورهای مهم تحوالت سوریه در شرایط
فعلی ،احتمال ورود نظامی آمریکا به سوریه است که با
توجه به برخی تحلیل ها مبنی بر نیاز دموکرات ها برای
اقدام عملی در سوریه و همچنین با توجه به اخباری
که از کاخ سفید می آید ،محتمل است .هرچند تحلیل
گران درباره نتایج مثبت یا منفی هرگونه اقدام نظامی
مستقیم آمریکا در سوریه ابراز تردید می کنند؛ به این
معنا که واقعا معلوم نیست این دخالت در نهایت به
مبسوطی از روند تقابل و کارشکنی آمریکا و هم پیمانان
غربی و منطقه ای این کشور در مسیر مقابله واقعی با
تروریسم و روند امداد رسانی به شهروندان تحت محاصره
مسلحین درحلب ارائه کرد.
به گزارش فارس نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در
 /٩٥٢٢١٥٠١ف
راهبردی
بخش دیگری از این دیدار با اشاره به مناسبات
رو به توسعه ایران و روسیه اظهار کرد :همکاری ایران

نفع طیف دموکرات که حزب حاکم کنونی آمریکاست
تمام شود یا وزنه سقوط کرده جمهوری خواهان را
پرقدرت کند .بنا بر این فرض ،نحوه و سطح مواجهه
ایران و روسیه با این اتفاق ،می تواند یکی از محورهای
احتمالی پیام پوتین به رهبر انقالب باشد .موضوع باقی
ماندن یا نماندن رئیس جمهور سوریه در قدرت یا مقوله
ای چون مسیر مذاکرات فعلی در مورد سوریه ،می تواند
موضوعات دیگری باشد که در این پیام مطرح شده
است .با این حال و فارغ از محتوای این نامه ،اظهارات
مقامات ارشد ایران و روسیه طی هفته گذشتهوتحوالت
ماه های اخیر نظیر تحویل کامل اس 300به ایران و
مشارکت گسترده دو کشور در سوریه به خصوص در
عرصه میدانی ،نشان می دهد که روابط «راهبردی» 2
کشور قرار نیست ضعیف شود.
و روسیه در حوزه مبارزه با تروریسم در سوریه پایدار،
راهبردی و همه جانبه است .وی با بیان این که آمریکایی
ها جلب آرای انتخاباتی را بر جلوگیری از تداوم رنج مردم
سوریه مقدم می شمارند ،تصریح کرد :ناتوانی آمریکا
 /٩٥٢١٧٠٧٩آ
و خلف وعده مکرر این کشور در جدا سازی مسلحین از
تروریست های جبهه النصره عامل اصلی شکست توافق
آتش بس در سوریه است.

گالیهایازمیراثدارامام(ره)
حدود 2ماهقبلفایلیصوتیازآیتا...منتظریتوسطفرزند
ایشانمنتشرشدکهحاویاظهاراتتندآیتا...منتظریبه
نحوه برخورد امام با اعضای سازمان منافقین در سال 60
بود .صوتی که خروجی آن تطهیر سازمان منافقین و تخطئه
عملکردامامعلیهمنافقینبود.درواکنشبهانتقادهادرباره
انتشار این فایل ،احمد منتظری به اینکه فایلی تاریخی را
منتشرکردهبسندهکردوگرچهدرپیایناتفاقبرخیچهره
ها واکنش نشان دادند اما عمال از یاران نزدیک و دفتر حفظ
نشر امام و  ...واکنشی در خور مشاهده نشد .سکوت ها ،
واکنش های دیر هنگام  ،دفاع های نیم بند و غیر مستقیمی
کهشائبهسیاسیبودنشانراپررنگترمیکرد ،اماآنقدری
بود که بشود به سختی خود را راضی کرد .تا این که انتشار
عکسحضورحجتاالسالموالمسلمینسیدحسنخمینی
درکناراحمدمنتظری(عاملانتشارفایلصوتیعلیهامام)،
در مراسم عزاداری حسینی در بیت آیت ا ...صانعی خاطره
ناخوشایند هجمه ناجوانمردانه به امام را مجددا زنده کرد.
اینحضوردرخوشبینانهترینحالتتصوربیتفاوتینسبت
به عامل توهین به امام را به ذهن مخاطبان متبادر می کند و
فی الواقع جای سوال دارد که نسبت به عامل اهانت به حاج
احمد آقا و امام چرا باید بی تفاوت بود؟ سخن از برخوردهای
تند نیست اما نشستن در کنار عامل بی احترامی و اهانت
به امام و حاج احمد آقا چه معنایی دارد؟ گرچه تمامی مردم
ایران خود را متولیان حریم روح ا ...می دانند اما حاج حسن
آقادرزمرهکسانیاستکهبیشازدیگرانازایشانتوقعمی
رود که پاسدار این حریم باشد .توقع و انتظار آن بود و است
که در بزنگاه های هجمه های تاریخی به امام ،میراث دار
امام عزیزمان بیش و پیش از دیگران مدافع حریم و حرمت
و اندیشه های امام مان باشند .به قول سید حسن آقا که در
صفحه اینستا گرامشان نوشتند« :کربال دو بعد دارد یکی
کشتنحسین(ع)ودیگریانتقامازعلی(ع)...دشمناندر
کمالوقاحتخطاببهامامحسین(ع)گفتندبهخاطرکینه
ایکهازپدرتدردلداریمباتومیجنگیموتورامیکشیم».
کینه و انتقامی که مشابه آن در مورد امام و حاج احمد آقا هم
میتواندیدکینهایکهاز زمانحیاتامامشروعشداماپس
از رحلت ایشان در طول سال ها به شکل های مختلف اوج
حوزوی
راستو
چپو
نزدیکودور،
،ﺳﻪکه
کینهای
ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻫﺸﺘﺼﺪ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد و
است.داﺋﻢ
گرفتهﻣﺠﻮز
ﺑﺎ
کینه
این
برابر
در
دفاع
شناسد.
نمی
و
نشناخته
حوزوی
وغیر
٠٩١۵٣١٠٧۴۶٠
ﺗﻠﻔﻦ:
 /٩٥٢٢٢٠٦٩م
هاوتحریفهاصراحتلهجهایمیخواهدکهسیدحسنآقا
نشاندادهازآنبرخورداراست.صراحتیکهبایددرجایخود
 /٩٥٠٣٣٩٤٨د
بهکارآید.باالخرهامامبههماناندازهکهجاذبهداشتدافعه
هم داشت و در دفاع از آرمان ها و مسیر انقالب با هیچ کس
تعارفنداشتبهگونهایکهآنجاکهپایآیندهانقالببهمیان
آمدآیتا...منتظریراکهثمرهعمرعلمیخودمیدانستند
بدون مماشات کنار گذاشتند .میراث داری امام ،صراحت،
فراجناحی بودن و جاذبه و دافعه در کنار هم می خواهد.

ﻫﺘﻞ ﻓﺮوﺷﯽ در ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٢٢٠٦٩م

 /٩٥٢٢١٥٠١ف
 /٩٥٠٣٣٩٤٨د
 /٩٥١٧٥٠٧٥آ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺼﺮى
اﻧﺘﺼﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را ﺑﻌﻨﻮان

ﻫﺘﻞ ﻓﺮوﺷﯽ در ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٢١٥٠١ف

 /٩٥١٧٥٠٧٥آ

ﺑﺎ ﻣﺠﻮز داﺋﻢ ،ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﻠﻔﻦ٠٩١۵٣١٠٧۴۶٠ :

 /٩٥٢٢٢٠٦٩م

 /٩٥٢١٧٠٧٩آ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺼﺮى
اﻧﺘﺼﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را ﺑﻌﻨﻮان

اوﻟﻴﻦ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اى اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده  ،رﺟﺎء واﺛﻖ دار�ﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟ� و ﻫﻤ�ﺎر� ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﺪوم ﺗﺤﺖ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﻋﺎﻟ� ﺷﻤﺎ ،ﻃﺮح

اوﻟﻴﻦ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اى اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده  ،رﺟﺎء واﺛﻖ دار�ﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟ� و ﻫﻤ�ﺎر� ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﺪوم ﺗﺤﺖ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﻋﺎﻟ� ﺷﻤﺎ ،ﻃﺮح
ادﻏﺎمراﻫﺪار�وﺣﻤﻞوﻧﻘﻞﺟﺎدها�ﻣﻮﺟﺐارﺗﻘﺎءﺟﺎ�ﮕﺎهﺣﻤﻞوﻧﻘﻞوا�ﻤﻨ�وز�ﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ�آنﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﺳﻴﺪﮐﺮﯾﻢ ﯾﺜﺮﺑﯽ -ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻋﻠﯽ ﭘﻮر

 /٩٥٢٢٠٤٦٦م

CMYK

