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هشدارهسته ای ظریف به آمریکا

تازههای مطبوعات

واکنش روسیه به عدم حضور معارضان درآستانه

ظریف :برجام کارایی اش را از دست بدهد ،برنامه خود را به سرعت به راه می اندازیم

••شرق – این روزنامه در گزارشی با عنوان «یک لشکر
مقابل روحانی» نوشت :برخی اصولگرایان میخواهند
انتخابات را به سمت دوقطبیشدن پیش ببرند تا نامزد
اصولگرایان باقی بماند و روحانی.تجربه نشان داده که در
فضای دوقطبی ،بخت با اصولگرایان یار نیست .انتخابات
 ،٧6مجلس ششم ،شورای شهر اول ،ریاستجمهوری٩٢
و مجلس دهم (در تهران) این را میگوید.
••اعتماد-علیصوفیفعالسیاسیاصالحطلبگفت:قرار
بر این شد که ارتباط معناداری بین آقای روحانی و شورای
ح طلبان به
عالی سیاستگذاری به نمایندگی ازطرف اصال 
وجود بیاید واین مسئله استمرار داشته باشد.مثال درتعیین
کابینه بعدی اصالحطلبان بتواننداثر بگذارندودربقیهامور
حطلبانبتوانندحضورپررنگتریداشتهباشند.
کشوراصال 
••کیهان –این روزنامه های دولتیها برای القای کارآمدی
خود هرآنچه درچنته داشتند رو کردند اما حمالت تند
روحانی وتیمش به منتقدان ازیک سووحجم قشون کشی
برای بقای روحانی والقای شکست اتحاد رقیب با طرح
گزار ههایی چون «شکست زودهنگام جمنا»« ،جمنا به
پایان کار رسید»و...بیتردید نشان ازکابوس تبدیل شدن
روحانی به اولین رئیسجمهور تک دورهای ایران است وبا
آشکارشدن بهرهمندی انقالبیون ازیک تشکیالت کشوری
وباالرفتن احتمال اجماع روی یک کاندیدا ،این تالشها
برای القای شکست نیروهای انقالبی به طرز فوقالعادهای
تشدید شده است.

...

وزیر خارجه کشورمان بهترین راه پیش روی
دولت آمریکا را اجرای برجام دانست و درباره
هرگونه تالش طرف های توافق علیه منافع
ایران در این توافق هشدار داد « :ایران خود را
برایهراحتمالیآمادهکردهاستواگرتوافق
کارایی خود را از دست بدهد ایران نیز این
امکان را دارد که برنامه خود را به سرعت به راه
بیندازد ».وی تاکید کرد :البته این گزینه آن
چیزی نیست که ما ترجیح میدهیم؛ اما به هر
حال این گزینه نیز مطرح است .محمد جواد
ظریف که با شبکه خبری المیادین گفت و گو
می کرد ،در پاسخ به سوالی درباره این که آیا
احتمال اق��دام نظامی از سوی آمریکا علیه
ایران وجود دارد ،به دفاع مقدس و حمایت
همه جانبه آمریکا و همسایگان عربی ایران از
صدام اشاره کرد و گفت :در طول این جنگ و
پس از آن تا کنون آمریکا ،ایران را از دستیابی
به راههای دفاع از خود محروم کرده است اما
مردم ای��ران با آن مقابله کردند .به گزارش
فارس ظریف افزود :هیچ زمانی حتی فکر این
را هم در سر نداشته باشند که کشوری خارج
از منطقه آمده و بر ایران فشار بیاورد.
▪ ▪ایران آماده گفت و گو با اعراب است

وی همچنین در م��ورد ائتالف کشورهای
عربی حاشیه خلیج فارس با اسرائیل علیه

انعکاس
••جهان نیوز مدعی ش��د :به اعتقاد ناظرین سیاسی
اختالفات درب��اره انتخابات ش��ورای شهر تهران حتی از
ریاست جمهوری هم بین دولتی ها و اصالح طلبان چالش
برانگیزتر است .از هم اکنون اختالفات جدی میان اصالح
طلبان در مرحله اول با خودشان و سپس با دولتی ها برای
این مصداق که چه کسی شهردار تهران شود ،به وجود آمده
است.برخالف صحبتی که در مورد صفدر حسینی فعال
مطرح شده ،خاتمی بر شهردار شدن مهر علیزاده نظر دارد.
این در حالی است که کارگزارانی ها به شدت اصرار دارند
که محسن هاشمی به ساختمان بهشت برود و دولتی ها نیز
به شهردار شدن آخوندی نظر دارند!
ل
••صبحانه آنالین نوشت :بنابر آمار گمرک ،در 11ماه سا 
جاری در مجموع  61هزار و  77دستگاه انواع خودروی
سواری به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته ،افزایش  49درصدی را نشان میدهد که این
آمار از جمله نشانه های رشد قابل توجه فروش این خودروها
در کشورمان است.
••تابناک خبرداد  :امیدوار رضایی گفت :تشکیل ستاد
انتخاباتی محسن رضایی یک دروغ بزرگ است .احتمال
می دهم این فضاسازی ها به دلیل موضع گیری های
اخیر ایشان باشد ،چرا که چندی قبل نامه ای استداللی
ودلسوزانه به آقای رییس جمهور نوشتند .نباید جواب
منطق را با شایعه سازی داد .نظر ایشان درباره انتخابات
تغییر نکرده و بارها ازایشان شنیدهام که گفته اند دعا کنید
به برادران شهیدم ملحق شوم.

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﺷﻬﺮدارى ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر

)واﮔﺬار� ﺳﺎﻟﻦ آﻣﻔ� ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻻﺑ� ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮا�
ﺳﻴﻤﺮغ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ� (

ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ۴

 /٩٥٣٦٦١٢٠ش

ای��ران ،ای��ن مسئله را مایه تأسف دانست و
گفت :ای��ران دوس��ت جهان اس�لام اس��ت و
در قلب جهان اس�لام ق��رار دارد و ما آم��اده
گفتوگو با آنها (کشورهای عربی) بر پایه
احترام متقابل هستیم تا در ام��ور داخلی
یکدیگر دخالت نشود.

وزیر خارجه کشورمان همچنین درباره آینده
روابط روسیه و ایران و اینکه آیا روابط دو کشور
به ائتالف راهبردی منجر خواهد شد ،گفت

...



دادستان کل کشور :لیست جدیدی
درباره دوتابعیتی ها به وزارت اطالعات ارسال شد
تسنیم  -دادستان کل کشور با بیان اینکه لیست دو تابعیتی جدیدی
که  52نفر هستند را به وزیر اطالعات ارسال کردیم گفت :یکی از این
افراد گرین کارتی خارج از کشور رفته و دیگر نیست .سه نفر از آنها اقامت
داشتند .دو نفر هم مشاوران مقامات دولتی و حتی وزارت خارجه بودند.
حجت االسالم منتظری افزود:وزیر اطالعات میگوید مشاور گرفتن
اشکالی ندارد! مگر ما مشاور صنعتی و ساختمان گرفتیم که حاال دو
تابعیتی باشد ایرادی نداشته باشد؟ واقعا باید یک نفر دو تابعیتی مشاور
برخی نهادهای مرتبط با برجام شوند؟

مسکو :این اقدام معارضان ،ناشی از فشار کشورهای
خارجی است

که ای��ران در رون��د ایجاد ائتال فها شرکت
نمیکند ولی رواب��ط قوی با روسیه دارد و
تهران به روابط خود با مسکو از منظر راهبرد
بلند مدت نگاه میکند .ظریف در پاسخ به
س��ؤال خبرنگار المیادین  مبنی بر وجود
اختالف بین ایران با دو دولت سوریه و روسیه،
اظهار داشت که وجود اختالف بین ایران و
روسیه و همچنین اختالف با دولت سوریه
در دیدگاهها امر عادی بوده ولی آنچه آنها
را متحد میکند این باور است که گروههای
تروریستی حاضر در سوریه هم تهدیدی برای
این  3کشور و هم برای همه دنیاست.

▪ ▪تهران به روابط با مسکو نگاه بلندمدت
دارد

قوه قضائیه

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:

چ��ه��ارم��ی��ن دور از م���ذاک���رات آس��ت��ان��ه
با محوریت صلح در سوریه که ق��رار بود
چهارشنبه هفته گذشته پایان یابد یک
روز دیگر تمدید شد تا معارضان سوری هم
در آن شرکت کنند ،اما آنها برخالف تعهد
قبلی مبنی بر پیگیری سازوکار گفت و
گوهای آستانه به این مذاکرات نیامدند .در
واکنش به این اقدام معارضان ،روسیه آن را
ناشی از فشار کشورهای خارجی دانست:
« مسکو هیچ تردیدی ن��دارد که برخی از
نیروهای خارجی مخالفان س��وری را به
خ��ودداری از شرکت در مذاکرات آستانه
وادار کردند ».به گ��زارش العالم به نقل
از رویترز ،این مطلب را «ماریا زاخ��ارووا»
سخنگوی وزارت ام��ور خ��ارج��ه روسیه
اعالم و تاکید کرد« :اگر کسی از شرکت در
مذاکرات خودداری کند ،به این معناست
که خواستار حل و فصل مسائلی که سال
هاست جامعه جهانی را درگیر خود کرده،
نیست ».سرگئی الوروف وزیر امور خارجه
روسیه هم دالیل معارضان مسلح را برای
حضور نیافتن در مذاکرات ،غیرمنطقی
خواند و رد ک��رد .دستور ک��ار مذاکرات
آستانه ب��ه ق��دری ف��ش��رده ب��ود ک��ه غیبت

...



روسیه



نمایندگان گروه های مسلح مخالف دولت
سوریه نیز بر رون��د و فضای گفت وگوها
تاثیر چندانی نداشت.شرکت کنندگان
در مذاکرات سه روزه آستانه در خصوص
مسائلی همچون آزادی زندانیان ،تقویت
آتش بس و مین روب��ی گفت وگو کردند.
ط��رف ه��ای مذاکره کننده همچنین به
توافق اولیه برای تشکیل گروه کاری جدا
ک��ردن معارضان س��وری از تروریست ها
دست یافتند .در بخشی از بیانیه پایانی
م��ذاک��رات آم��ده اس��ت« :ب��راس��اس توافق
انجام شده ،دور بعدی مذاکرات دو روزه
کارشناسی  29فروردین سال آینده در
تهران آغ��از خواهد شد و نشست سطح
عالی نیز  13و  14اردیبهشت در آستانه
برگزار می شود».

...
انتقاد

چین خواستار پایبندی همه طرف ها
به برجام شد

نامه  4نماینده اصالح طلب به روحانی
درباره بازداشت ها

خبرگزاری صداوسیما-نماینده دائم چین در سازمان ملل ضمن تاکید
بر پایبندی همه طرف ها به برجام ،خواستار تالش جامعه بین المللی
برای دستیابی به اهداف تعیین شده در زمینه منع اشاعه سالح های
کشتار جمعی و بردباری همه طرف ها در مناطق دارای تنش شد«.لی
جی یی» این درخواست را در نشست شورای امنیت سازمان ملل بیان
کرد .وی تصریح کرد :برنامه جامع مشترک اقدام (برجام) به سختی به
دست آمد و همه طرفها باید اعتماد سیاسی دوجانبه را تقویت کنند و به
تعهدات خود عمل کنند تا این توافق به صورت فعال و موثر باقی بماند.

ایسنا -الیاس حضرتی ،ح��س��ی�نزاده  ،پارسایی و وکیلی  4عضو
فراکسیونامیددرنامهایبهرئیسجمهوربااشارهبهبازداشتمسئوالن
 12کانالتلگرامیوچندفعالسیاسیدیگرخواستارپاسخگوییوزرای
اطالعات ،دادگستری ،کشور و ارشاد در این رابطه شدند .در بخشی از
ایننامهبابیاناینکههنوزمشخصنیستچهدستگاهیوبراساسکدام
اختیارات این اقدام را انجام داده ،آمده است :چنین اقداماتی اسباب یاوه
سرایی دشمنان را مهیا کرده و در اصل فرصت و بهانه به دست دشمنان
سرزمینمان خواهد داد.

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحريريه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید
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بدون موضوع
محمدرضازائری

مردم همه چیز ما هستند!

بنیان و اس��اس همه مشکالت سیاسی ،اقتصادی و ...
فرهنگی و اجتماعی است و ریشه همه گشایش ها ،چاره ها
و راه حل ها نیز اصالح و تغییر فرهنگ است و هر گونه تحول
فرهنگی نیز جز با همراهی و همدلی و توافق و مشارکت
عمومی ممکن نیست .ما بخواهیم یا نخواهیم چاره ای جز
با هم بودن نداریم  ،چادری و مانتویی ،حزب اللهی و ضد
انقالب ،با هم هستیم و در سرنوشت هم شریکیم و باید
بپذیریمکههیچگروهینمیتواندطرفمقابلرایکبارهنابود
کند و مثال به دریا بریزد!دوست داشته باشیم یا نه مجبوریم
این واقعیت را قبول کنیم که قرار است توی این کشور با هم
باشیم و مشکالتش را با هم برطرف سازیم و در تلخی ها و
شیرینی هایش با هم شریک باشیم.باید تفاوت ها و اختالف
ها را بپذیریم و دیدگاههای گوناگون همدیگر را تحمل کنیم
وانتظارنداشتهباشیمکهدیگراننیزکامالمثلمابیندیشند
وشبیهماباشندومانندمازندگیکنند.درنخستینقدمباید
با هم حرف بزنیم ،سخت است ولی باید یاد بگیریم که هدف
ازگفتگوتسلیمشدنیکطرفنیستبلکهکشفوشناسایی
ودرکوفهممتقابلاستودرواقعگفتگوبیشازآنکهبرای
تحقق نتیجه ای مشخص در مصداق مورد نظر ما مفید باشد
برایایجادارتباطوتفاهممفیداست.گفتگوبادیگرانپیش
از هر چیزی به تقویت خودم کمک می کند و باعث میشود
که خودم را بهتر بشناسم و شخصیت خودم را رشد بدهم و
باورهای خودم را ریشه دار و عمیق سازم.در این میان رابطه
روحانیون و دیگر قشرهای مردم به دالیل گوناگون بسیار
مهم تر و ضروری تر است زیرا مردم و روحانیت باید با هم
حرف بزنند تا برای اداره جامعه و ترویج ارزشه��ای دینی
درک و تعامل متقابل به وجود آید .البته این هدف به آسانی
محقق نمی شود زیرا طی سالهای گذشته اختالل و ضعف
قابلتوجهیدراینارتباطرویدادهوبرخیمسائل(عواملی
همچون ترورهای منافقین) ضربه هایی به این رابطه زده و
فاصله ای جدی ایجاد کرده است .مردم از روحانی ها انتظار
محبت و پدری دارند و در رفتار وگفتار آنان آرامش و امنیت و
خیرخواهی و محبت را جستجو می کنند .مردم از روحانی
ها توقع درشتی و تندخویی و تکبر و خودخواهی ندارند و
می خواهند که آنان با روحیه ای بسیار صمیمی و با تواضع
و فروتنی در کنارشان بنشینند و حرفشان را بشنوند .شاید
نخستینقدمآنباشدکهحتیازسادهترینبهانههااستفاده
کنیم و توی مترو یا اتوبوس  ،کنار خیابان ،داخل یک مغازه یا
اداره به هم سالم کنیم و دست همدیگر را به گرمی بفشاریم.
تردید نکنیم که مردم همه چیز ما هستند و روحانیت بدون
مردم چیزی ندارد و از این روست که هرگز نباید در ضرورت
این گفتگو و فوریت آن تردید کرد.

و ﺗﻨﻬﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﻴﺴﺖ

ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧ� از ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﻮاران در ﻣﺮاﺳﻢ
ﺧﺎ�ﺴﭙﺎر� و ﺗﺮﺣﻴﻢ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر

ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدى ﻫﺎﺷﻢ ﻧﻴﺎ

ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ،ﺑﺎﻃﻼع ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ �ﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎ�ﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮارﺳﻴﺪن ا�ﺎم ﻧﻮروز و وﺻﻴﺖ آن ﻣﺮﺣﻮم ﺗﺎزه
درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ا�ﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮا� ﻓﺎﻣﻴﻞ،
دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ،ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺐ ﻫﻔﺖ
ﺻﺮف اﻣﻮر ﺧﻴﺮ�ﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺿﻤﻦ آﻧ�ﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻴﺪاول ،روز ��ﺸﻨﺒﻪ٢٩ ،
اﺳﻔﻨﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  ٩٫٣٠ﺗﺎ  ١١٫٣٠ﺻﺒﺢ در
ﺧﻴﺎﺑﺎن آﺧﻮﻧﺪﺧﺮاﺳﺎﻧ� ،٢٢ﭘﻼ�  ١٠٣٨ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﻫﺎﺷﻢ ﻧﻴﺎ ،اﻣﻴﺪوار ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﺑﻬﺮوزﯾﺎن ،ﻋﻠﻮى،
ﻗﻨﺎدان ،ﻓﺎﻣﻴﻠﯽ ،ﻧﺠﻔﻴﺎن رﺿﻮى ،ﻗﺮآﻧﯽ و ﺧﺎﻧﺪان واﺑﺴﺘﻪ
 /٩٥٣٦٥٨٩٠ت

ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﻘﺪان ﻫﻤﺴﺮ
وﭘﺪرﻋﺰ�ﺰﻣﺎن ﺷﺎدروان

ﺣﺎج ﺳﻴﺪﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺠﺘﺒﺎﯾﯽ

راﺑﺎ�ﺎدوﺧﺎﻃﺮه ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎ�ﺶ ﮔﺮاﻣ� ﻣﻴﺪار�ﻢ
ﻏﻢ ﻓﻘﺪاﻧﺶ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد
روﺣﺶ ﺷﺎد و�ﺎدش ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺘﺒﺎﯾﯽ

 /٩٥٣٦٦٠٣٧د

اﻟﺬﯾﻦ اذا اﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﻣﺼﻴﺒﻪ
ﻗﺎﻟﻮا اﻧﺎ ﷲ و اﻧﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﭘﺮوﯾﺰى
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

درﮔﺬﺷﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را
ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻢ .از ﺧﺪا� ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا�
آن ﻣﺮﺣﻮم ،ﻏﻔﺮان و آﻣﺮزش اﻟﻬ� و
ﺑﺮا� ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ� ﻋﺰادار ﺻﺒﺮ ﺟﺰ�ﻞ
ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻢ.

ﭘﻴﺎم ﺑﺨﺸﯽ ﻃﻮﺳﯽ
ﺷﻬﺮدار ﻃﺒﺲ ﮔﻠﺸﻦ

 /٩٥٣٦٦١٣٦ج

 /٩٥٣٦٥٣٦٩ب
 /٩٥٣٦٥٩٦٢آ
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