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تازههای مطبوعات
••آرمان – غالمرضا انصاری در گفت و گو با
این روزنامه اظهار کرد :جریانی  80درصد
پایگاهاجتماعیدارد،ولی10درصددردولت
حضورعملیاتیواجراییندارد،اماجریانیکه
 10تا  15درصد پایگاه اجتماعی دارد ،باید
بیش از  80درصد اختیارات عملیاتی داشته
باشد .دولت موجود روحانی نیز متاسفانه
گرفتار چنین شرایطی شده است.
••کیهان –اینروزنامهتوئیتیکیازکاربران
فضای مجازی درباره پاسخ رحیم پورازغدی
به اظهارات اخیر روحانی را منتشر کرد که
در آن آمده است :تو این چندسال حتی اگه
گفت قرآن نازل نشده ،بگید «باشه ،فقط تو
بگو برای کشور چه کار کردی!؟»
••آفتاب یزد – این روزنامه اظهارات صالحی
دربــاره ترفند ایــران بــرای خرید لوله های
جدید راکتور اراک پیش از اجــرای برجام
را با این تیتر منتشر کرد :رودست دولت به
دلواپسان بعد از  3سال!
••شهروند  -بیلهای مکانیکی در تنگه
تــکــاب ،درســـت در گــوشــهای از منطقه
حفاظتشده خاییز ،درحال کار هستند.
آن ها کوهی را صاف میکنند که تا چند
وقت پیش َکلهای وحشی در بلندیهایش
مینشستندو پلنگها پشت صخر ههایش
پنهانمیشدند.قراراستدراینمنطقه32
هکتاری با اجــازه سازمانحفاظت محیط
زیست  156واحــد اقامتی 60 ،سوئیت
گردشگری روستایی 20 ،اتــاق اقامتگاه
گردشگری و ...ساخته شود.    

...

انعکاس
••سایت  598نوشت  :وزیر راه اعالم کرد:
بنده از نامه ارسالی برخی وزیــران به مقام
معظم رهبری برای تسریع در تصویب پالرمو
و  CFTاطالعی ندارم و آن را امضا نکردم.
••جام نیوز نوشت  :در حالی که مسئوالن
شهر ساری ،همچون گذشته برای تشویق
م ــردم بــه ورزش و شرکت در پــیــاده روی
خانوادگی یک دستگاه خودرو را به عنوان
جایزه در نظر گرفته اند ،یکی از مخاطبان
شبکه«من و تو» مدعی شد این جایزه برای
حضور مــردم در راهپیمایی  12بهمن(!)
اعالم شده است .عوامل من و تو که ایرانی و
همواره مدعی اطالع رسانی دقیق هستند،
هنوز خبر ندارند در ایران ،در روز  22بهمن
راهپیمایی برگزار می شود نه  12بهمن.
••انتخاب نوشت :فارین پالیسی سردار
سلیمانی را بین یکی از  100متفکر برتر
در سال گذشته معرفی کرده است .ژنرال
مک کریستال فرمانده سابق عملیات ویژه
مشترک آمریکا ،در یادداشتی در فارین
پالیسی نوشته است :سلیمانی یک سرباز
ساده نیست ،او یک استراتژیست عمل گرا و
محاسبه گر است.
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همزمان با تأکید دولت و تحصن منتقدان صورت می گیرد

امروز تعیین تکلیف سومین الیحه مرتبط با  FATFدر مجمع
نشست فو قالعاده مجمع تشخیص
بــرای تعیین تکلیف الیحه الحاق به
کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان
یافته (پــالــرمــو) امـــروز تشکیل می
شود .این در حالی است که به نوشته
خــبــرگــزاری فـــارس دو کمیسیون
سیاسی-امنیتی و حقوقی مجمع در
جلسه روز چهارشنبه ،این کنوانسیون
را خــاف مصلحت کــشــور دانسته
اند .در واکنش به این رخداد ،مجید
انصاری عضو مجمع گفته که صحن
علنی مجمع تصمیم گیرنده نهایی
اس ــت نــه کمیسیون ه ــای مجمع.
همزمان چهره های دولتی در روزهای
گذشته دفاعیات خــود از  FATFرا
افزایش داده انــد .روزنامه ایــران که
در شــمــاره چهارشنبه نامه وزیــران
به رهبر انقالب را به عنوان تیتر یک
خود انتخاب کرد ،در شماره روز پنج
شنبه گفت و گو با لعیا جنیدی معاون
حقوقی رئیس جمهور را به عنوان
عکس خود انتخاب کرده و به نقل از او
نوشته است :دو الیحه پالرمو و  CFTبه
مصلحت کشور است .به گفته جنیدی
ایــران با حق شر طهایش میتواند
مالحظات خود را پوشش دهد.معاون

رئیسجمهور هــم در مصاحبه ای
گفت« :موضوع عادیشدن وضعیت
ایران در  FATFمربوط به نظام است و
ان شاء ا ...آرزو میکنیم مانند دو الیحه
اصــاح قانون مبارزه با پول شویی و
اصالح قانون مبارزه با تروریسم ،دو
الیحه پالرمو و CFTنیز قانون شوند ».به
گزارش خبرآنالین ،نوبخت در پاسخ به
این سوال که «کدام ارکان حاکمیتی
با دولت در موضوع قانون شدن لوایح
چهارگانه موافق هستند؟» اظهار
کــرد« :مجلس کــه لــوایــح را تصویب
کــرد ،رئیس قــوه قضاییه همکاری
الزم را دارنــد و شــورای عالی امنیت
ملی نیز موافق ایــن مسئله اســت».
در همین حال شــورای عالی امنیت
ملی اظهارات نوبخت مبنی بر مطرح
شدن لوایح چهارگانه مربوط به FATF
در جلسه این شورا و موافقت شورا با
این لوایح را رد کرد .به گزارش فارس
یک عضو شــورای عالی امنیت ملی
در گفت و گو با این خبرگزاری ضمن
تکذیب ایــن اظــهــارات ،تأکید کرد:
اخبار و گزارش های مربوط به شورای
عــالــی امنیت ملی صــرفــا از طریق
سخنگوی این نهاد اعــام میشود.

در عین حال اکبر ترکان مشاور سابق
رئیس جمهور هم در یادداشتی در
روزنامه آرمان نوشت« :این طور نیست
که وقتی به لوایح چهارگانه بپیوندیم
امکان شکستن تحریمها و ارتباطات
بانکی ما در دنیا فراهم و دیگر مشکل
بانکیمانحلشود.اگرکسیاینطور
فکر کند ،فردا این اتفاق نمیافتد و از
مردم شرمنده میشویم ».غالمرضا
نظربلند نیز در سرمقاله روزنامه شرق
مدعی شد« :منتقدان کمتر به متون
اصــلــی مــربــوط مراجعه ک ــرده انــد و
بیشتر بخشهای تقطیعشده ،آن هم
با ترجمههای نارسا را گزینش کرده و
مالک داوری قرار دادهاند».
▪تــحــصــن مــنــتــقــدان در مسجد
لوالگر

در مــقــابــل جبهه مــنــتــقــدان هــم بر
انتقادات خود افــزوده اند؛ عده ای از
آن ها روزهــای پنج شنبه و جمعه در
مخالفت با تصویب پالرمو و  CFTدر
مسجد لوالگر تهران تحصن کردند.
به گزارش فارس ،متحصنان در بیانیه
خــود ضمن تاکید بر ایــن که راهحــل
بیشتر مشکالت کشور در داخل است

در گفت و گوی تلفنی وزیران خارجه 2کشور مطرح شد

اعالم حمایت ایران از دولت ونزوئال
همزمان با تحوالت اخیر در ونزوئال ،ظریف وزیر
خارجه عصر روز گذشته با خورخه آرره آسا وزیر
خارجه این کشور تلفنی گفت و گو کرد .براساس

گزارش ایرنا ،وزیر امور خارجه در این گفت و گو
حمایت ایران از دولت ونزوئال را اعالم کرد .در
اینگفتوگودوطرفدرخصوصراههایمقابله

اتحادیه اروپا ،ژاپن ،کره جنوبی ،کویت ،قطر و ترکیه
نیز اعالم کردهاند در اجالس ضد ایرانی ورشو شرکت
نمیکنند ».خبرنگار بی بی سی نیز در این باره نوشت:
«دیپلماتهایاروپاییگفتهبودنداگراینکنفرانسبر
ایران متمرکز باشد در آن در سطح وزیر خارجه شرکت
نمیکنند ».دربیانیه رسمی که آمریکا منتشر کرد
بدون اشاره به نام ایران صرفا اعالم شده «بحران های
منطقهای و تاثیر آن بر غیرنظامیان در منطقه»« ،توسعه
موشکی و منع تکثیر»« ،امنیت سایبری و تهدیدهای
نوظهور در بخش انــرژی» و «مقابله با افــراط گرایی»
دستور کار این نشست خواهد بود .این نشست دقیق ًا
مشابهنشستشورایامنیتدرحاشیهاجالسامسال
سازمانمللبودکهآمریکامجبورشددستوراینجلسه
را از تمرکز بر ایران به مسئله «عدم اشاعه» به صورت
کلی تغییر دهد ،اما تمام اعضای آن نشست از خروج
این کشور از برجام انتقاد کردند.

...

بدون موضوع
محمدرضازائری

political@khorasannews.com

قدر کودکی فرزندان تان را
بدانید!

اعالم کردند « :تجربه برجام به ملت
ایـــران ثــابــت کــرد کــه مــذاکــره بــدون
تضمین اجرا درنهایت منجر به تعمیق
مشکالت و از دست دادن فرصتها
م ـیشــود ».در بخش دیــگــری از این
بیانیه نیز آمــده اســت که متحصنان
مسجد لوالگر به طور جدی به برخی
خواص  هشدار می دهند.این بیانیه
می افزاید  «:این بار مثل دفعات قبل
نیست .مصالح اســام و مسلمین و
اقتصاد و معیشت ملت بازیچه IPC
بــازی و  FATFبــازی شما و رفقایتان
نیستاگربهاینروندادامهدهیدجوان
مومن انقالبی پرده از چهره های تان
برخواهدگرفتوشمارابهملتمعرفی
خواهد کــرد ».همچنین به گــزارش
تسنیم دیــروز جمعی از نمازگزاران

بین المللی با توطئه های آمریکا علیه دولت های
مستقل به ویژه ونزوئال تبادل نظر کردند .در این
گفت وگوی تلفنی پیشنهاد دولت های مکزیک
و اروگــوئــه و دیگر روش ها بــرای تقویت گفت
وگوهایداخلیوراهکارهایسیاسیحلوفصل
اختالفات بین دولت ونزوئال و گروه های معارض
مــورد بررسی قــرار گرفت .همچنین قاسمی

آمریکا مجبور به حذف نام ایران از دستورکار نشست لهستان شد
وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای که درباره نشست
جنجالی لهستان منتشر کرد ،اسمی از ایران نیاورد؛
مسئله ای که برخی رسانه ها و تحلیلگران آن را نشانه
عقب نشینی در مقابل فشارهایی که به آمریکا آمده
است توصیف کردند .هفته پیش هم فشارها بر آمریکا
به عنوان برگزارکننده نشست لهستان تا حدی بود که
نماینده این کشور در جلسه شورای امنیت از اظهارات
قبلی وزیر خارجه کشورش عقب نشینی کرد و گفت:
«قرار نیست نشست ورشو به محلی برای «بدنام کردن
ایران» بدل شود ،بلکه صرفا به چالشهای پیش روی
غرب آسیا میپردازد ».این اظهارات در حالی بود که
وزیرخارجهآمریکامدعیشدهبوددستورنشستورشو
«ائتالف جهانی آمریکا علیه حکومت ایران و با هدف
حمایت از مردم ایران است»! خبرگزاری میزان نیز در
یادداشتی خبرداد که «کشورهای بزرگ مانند روسیه،
چین،هندوستانوحتیشرکایصمیمیآمریکامانند

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

جــمــعــه مــشــهــد بــا بــرپــایــی تجمعی
خواستار بــرخــورد مجمع تشخیص
مصلحت نظام با الیحه  CFTشدند و
شعارهایی علیه لوایح پالرمو و CFT
سر دادند .همچنین به گــزارش مهر
مصطفی میرسلیم عضو مجمع معتقد
استدرشرایطتحریمنبایددستخود
رابرایآمریکاروکنیموروشهایخود
را علنی سازیم به همین دلیل اگر به
معاهده «پالرمو» بپیوندیم ،آمریکا از
آن برای محاصره بیشتر ما استفاده می
کند .محمد حسین صفار هرندی نیز
در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما
تأکید کرد که با توجه به مغایرت حق
شــرط هــای ایــران با اصــول بنیادین
 FATFاین نهاد حق تحفظ را در تعریف
این گروه از تروریسم نمیپذیرد.

سخنگوی وزارت خارجه نیز با توجه به حوادث
سیاسی داخلی اخیر ونزوئال و دخالتهای علنی
و نامشروع آمریکا در امور آن کشور ،اظهار کرد:
ایران در مقابل هرگونه دخالت خارجی در امور
داخلی ونزوئال یا هر اقدام نامشروع و غیرقانونی
همچونتالشبرایکودتاواقداماتضدمردمی،
از دولت و ملت این کشور حمایت می کند.

بلومبرگ SPV :احتماال دوشنبه ثبت می شود
درحالیکهطیهشتماهاخیرچندینوعده
اروپایی ها برای ایجاد سازوکار مالی ویژه در
حفظبرجامبدونهیچعملیازسویاروپایی
هابهسررسیدهاست،پایگاهخبریبلومبرگ
به نقل از سه دیپلمات اروپایی نوشته که قرار
است کانال ویژه پرداخت مالی اروپا و ایران
دو روز دیگر (دوشنبه) ثبت شود .این گزارش
درعینحالبهنقلازاروپاییهانوشتهاست:
«هرچند هنوز مسائلی در این باره مانده که
باید حل شود و همین موضوع میتواند زمان
ثبت این کانال را به تعویق بیندازد ».در هفته
گذشته اظهارنظرهایی درب ــاره احتمال
راه اندازی  SPVدر این هفته وجود داشت.
از جمله وزیر خارجه فرانسه به این مسئله
اشاره کرده بود .گفته می شود این کانال در
فرانسه راهانــدازی شده و یک مدیر آلمانی

برای آن منصوب می شود .انگلیس هم به
عنوان دیگر کشور اروپایی عضو گروه ،5+1
سهامدار این شرکت حقوقی خواهد بود .به
گزارشفارسدرخبربلومبرگآمدهاستکه
کمیسیون اروپایی روز پنج شنبه وعده داده
«خیلی زود» این کانال ویژه موسوم به SPVرا
ثبت کند .این کانال قرار است رابطه تجاری
شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی با
ایران را تا حدی تسهیل کند.همزمان وزارت
خارجه فرانسه باز هم بحث موشکی را پیش
کشیده است .به گــزارش فارس در موضع
گیری وزارت خارجه فرانسه تأکید شده
است :اگر در مذاکرات با ایران درخصوص
برنامه موشکی بالستیک آن ها پیشرفتی
حاصلنشود،آمادهاعمالتحریمهایسخت
علیهتهرانهستیم.

توی کتاب فروشی مشغول تماشای کتاب
هــای نخستین قفسه ها بــودم -تــازه های
نشر -که نخستین ردیــف از کتاب ها بود
و سرم گرم عناوین جدید و اطرافم دو سه
کودک خردسال سر و صدا می کردند که
متوجه شدم بچه های مرد و زنی هستند
که در نزدیکی من ایستاده اند.دختری که
قدری بزرگ تر بود پیاپی از پدرش سؤال
می کرد و دختری که کوچک تر بود لباس
پدرش را می کشید و از او می خواست با هم
به قسمت کتاب کودک و لوازم تحریر بروند
تا اسباب بازی ها را ببیند .مرد که سرش توی
کتاب های فلسفی و ادبی بود دیگر نتوانست
خودش را نگه دارد و با صدایی نسبتا بلند به
خانمش گفت :بچه ها رو ببر توی ماشین
چند دقیقه تا به کارم برسم!
گویا تا آن لحظه هر چه توانسته بود تحمل
کرده بود و دیگر کالفه شده بود و زن هم برای
این که سر و ته ماجرا را جمع کند بچه سوم را
بغل زد و دست دوتای دیگر را گرفت تا آن ها
را از پدرشان دور کند.نمی دانم چه شد که
ناخودآگاه رو کردم به مرد که کنارم ایستاده
بــود و به او گفتم :یک روزی می رســد که
حسرت همین لحظه ها را خواهی داشت!
از او عذرخواهی کردم و توضیح دادم که اهل
دخالت در مسائل شخصی دیگران نیستم و
نمی خواسته ام فضولی کنم.
مرد که حال درونم را از حالت چهره و نگاهم
فهمیده بود کتابی را که دستش بود روی
قفسه گذاشت و با خوش رویی باب گفت و
گو را باز کرد .به او گفتم :پسرم داماد شده و
دخترم نیز به سراغ زندگی اش رفته و اکنون
من و همسرم که روزگار تنهایی مان را می
گذرانیم گاهی حسرت و شوق آن را داریم
که بچه های مان فقط ساعتی در کنارمان
باشند.گفتم :روزی من هم حوصله داد و
قال بچه ها را نداشتم و فکر می کردم دارم
از قافله دانش و اندیشه عقب می مانم و باید
کارهای بزرگ برای جامعه بکنم ولی االن
آرزو می کنم به روزگــار کودکی بچه هایم
برگردم و تنها با سرگرمی های آن ها مشغول
باشم.گفتم :هیچ کدام از آن برنامه ریزی ها
و مطالعات و خدمات اجتماعی برایت باقی
نمی ماند ،ولی یک وقت چشم باز می کنی
و می بینی بچه هایت را از دست داده ای! تا
دیر نشده همین حاال قدر طراوت و شادابی
این دسته گل هایت را بدان!
چند لحظه بعد وقتی در قسمت دیگری
از کتاب فروشی مشغول جست وجو بودم
چشمم از دور به مرد افتاد که کنار دخترش
خــم شــده بــود و داشـــت بــا او مــی گفت و
میخندید!

