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امام علی بن موسی الرضا(ع) می فرمایند:
یه َلم َی ُ
َمن َلم َی ُ
شکر وا ِل َد ِ
شک ِر ا....
کسی که سپاسگزا ِر پدر و مادرش نباشد ،از خدا سپاسگزاری نکرده است.
(عیون أخبار الرضا علیه السالم :ج  ،۱ص  ،۲۵۸ح )۱۳
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...

تازههای مطبوعات
••شهروند -در پــرواز عسلویه به تهران بر
حسب اتفاق ،احمدی نژاد در پروازی حضور
داشت که علی دایی ،مهدی تارتار و دیگر
اعضای دو تیم لیگ برتری فوتبال ایران هم
بودند اما شهریار فوتبال ایران حاضر نشد در
ردیف جلو کنار احمدینژاد بنشیند.
••شــرق-پــوتــیــن ،از طــرحــی ب ــرای ایجاد
کمیتهای بینالمللی به منظور عقبنشینی
نیر وهای خارجی از خــاک سوریه پس از
پــیــروزی بر گــروه تروریستی داعــش پرده
برداشت .پوتین تأکید کرده که این طرح
کامال مطابق با مواضع روسیه در قبال بحران
سوریه است و این موضوع در برنامه گفت
وگوها با طرف اسرائیلی مطرح شده است .

...

انعکاس
••خبرآنالین خبرداد :سازمان اداری و
استخدامی در بخشنامهای تأکید کرد:
در نحوه تطبیق و هم تــرازی در پست های
سازمانی مصوب دستگاه ها ،استفاده از
عناوین ترکیبی نظیر «مشاور وزیــر ،مدیر
کل ،مشاور مدیر کل و عناوین مشابه» برای
تخصیص به پست های دولتی در دستگاه
های اجرایی ممنوع است.
••مشرق نوشت :ابوالحسن بنیصدر در
یک سخنرانی در پاریس گفت :آقا رفته در
کنگره آمریکا و با نمایندگان دموکرات و
جمهور یخواه دربــاره تدابیری که برای
حمایت از مــردم ایــران [اســت] گفتوگو
کرده ،شما با مردم ایران گفتوگو نمیکنید
بعد رفتید با سناتور و نماینده جمهوریخواه
درباره ایران ،گفتوگو کردید! وی افزود:
من برای قدرت خارجی سر سوزن حقی در
تحول ایران قائل نیستم؛ پس با وابسته به
قدرت خارجی همکاری نمیکنم.
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رمزگشایی ازدالیل تعویق رایگیری
درباره «پالرمو» درمجمع

محسن رضایی :مجمع رفتار اروپا و  FATFرا رصد می کند

چهارمین جلسه مجمع تشخیص هم برای بررسی الحاق به کنوانسیون
پالرمو به نتیجه نرسید و ادامه رسیدگی به دو الیحه باقی مانده از لوایح
 FATFآن طور که برخی اعضای مجمع گفته اند به سال آینده موکول
شد .از جمله غالمرضا مصباحی مقدم به ایلنا گفت که «با توجه به اینکه
گفتوگوها همچنان ادامه دارد ،رایگیری کردیم که بررسیها به سال
آینده موکول شود ».یکی از دالیل این مسئله آن طور که محسن رضایی
گفته درخواست دو کمیسیون درگیر در بررسی این لوایح است .دو روز
پیش احمد توکلی از درخواست دولت برای به تعویق افتادن بررسی
این لوایح خبر داده بود .احمد توکلی دیروز هم تأکید کرد که پیشنهاد
تعویق رأی گیری توسط مجید انصاری داده شده است .همچنین محسن
رضایی توضیح داده که بررسی الیحه پالرمو در ابعاد مختلف انجام شده
اما همزمان مصوبه  CFTهم به مجمع ارسال شده که به دلیل ارتباط این
دو مصوبه و هم پوشانی های آن ،قرار شده تا نظرات موافقان و مخالفان
گرفته شود و تصمیم عجوالنه ای گرفته نشود .مجتهد شبستری عضو
دیگر مجمع نیز یکی از علل تعویق تصمیمگیری درباره پالرمو را ،بررسی
تعهدات اروپاییها دانست .به گزارش فارس ،وی افزود :باید مقداری
صبر کنیم تا اروپاییها به تعهدات خود عمل کنند؛ اگر عمل نکردند آن
وقت مجمع تشخیص تصمیم مقتضی را میگیرد .به گزارش خبرگزاری
صداوسیما ،محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص با بیان این که ایران از
رفتار اروپا راضی نیست ،افزود :مجمع در این مدت رفتار اروپا را رصد
خواهد کرد و اگر آن ها سازنده رفتار کنند ،میتوانند مؤثر باشند همچنین
ما بیانیه  FATFو نکات مثبت و ابهام آمیز آن را به کمیته حقوقی دبیرخانه
ارجاع دادیم تا دقیق ًا مطالعه شود.
▪محسن رضایی :مجمع از گرفتن تصمیم ناپخته ای که معیشت مردم
را بدتر کند پرهیز می کند

ویدرپاسخبهکسانیکهدلیلتأخیربررسیپالرموراازمجمعتشخیصجویا
میشوند،گفت:دلیلشایناستکهمابهشدتنگرانمعیشتمردمودنبال
این هستیم که هر تصمیمی می گیریم بتواند اقتصاد کشور را بهبود بخشد از
این رو اعضای مجمع از گرفتن تصمیم ناپخته ای که ممکن است وضعیت
معیشتمردمرابدترکندپرهیزمیکنند.درهمینحالفالحتپیشهرئیس
کمیسیونامنیتملیتأکیدکردکههماکنونپالرمورأیالزمبرایتصویبرا
ندارد .توکلی و مصباحی مقدم دو عضو مجمع هم در اظهارنظرهایی مشابه
تأکید کردند که در شرایط فعلی نظر مجمع درباره پالرمو منفی است.
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▪پاسخ آملی الریجانی به اظهارات رئیس جمهور علیه مجمع

در ابتدای جلسه دیروز رئیس مجمع تشخیص ،اظهارات اخیر رئیس
جمهور علیه مجمع تشخیص را مغالطه آمیز و غیرقابل قبول دانست
و گفت :این تعبیر که "ده ،بیست نفر نشستهاند و برای مردم تصمیم
میگیرند!" سخنی هضمناپذیر است .به گزارش تسنیم آیت ا ...آملی
الریجانی با انتقاد از این که یک مسئول عالی مقام نظام که سوگند خورده
پاسدار قانون اساسی باشد این طور درباره مجمع صحبت می کند ،تأکید
کرد :در هر حال مجمع تشخیص مصلحت وظیفه خودش را انجام میدهد
و امیدواریم این گونه نباشد که مسئوالن عالی رتبه کشور ،هر وقت باب
میلشان مطلبی گفته میشود ،بپذیرند و هر وقت خالف میل ایشان باشد،
بگویند ده بیست نفر نمیتوانند تصمیم بگیرند! رئیس مجمع تشخیص با
اشاره به این که همه نهادهای جمهوری اسالمی از جمله مجمع تشخیص
با واسطه یا بی واسطه منتخب مردم هستند ،افزود :مسئوالن باید سعی
کنند ،معیشت مردم را اصالح و مشکالت اقتصادی را برطرف کنند و از
ایجاد حاشیههای غیر الزم بپرهیزند .احمد توکلی نیز در گفت و گو با الف
اظهاراتروحانیعلیهمجمعراغیردموکراتیکدانستوگفت:درگذشته
آقای بنیصدر و آقای احمدینژاد نیز چنین اظهارات نادرستی را مطرح
کرده بودند .به گزارش فارس محسن رضایی نیز درباره اظهارات رئیس
جمهور با بیان این که «این حرف حرف دوستانه ای نیست و حرف قانونی
هم نیست» افزود  :اعضای هیئت دولت کم جمعیت تر از اعضای مجمع
تشخیصمصلحتنظامهستندواگربناباشدبراساسایناظهاراترئیس
جمهور عمل شود ،پس ایشان نیز یک نفر است و نمیشود که نظرات یک
نفر را مبنای بسیاری از حرکات کشور قرار داد.

کدخدایی :کسی هراسی
از همه پرسی ندارد

اکبری  -سخنگوی شــورای نگهبان دربــاره
طرح برگزاری همهپرسی درباره لوایح مرتبط
با  FATFکهازسویبرخیتحلیلگرانمطرحمی
شود ،گفت :کسی هراسی از همه پرسی ندارد
ولی تا زمانی که مجامع قانونی هنوز وظایف
خودشان را انجام ندادهاند و مشغول انجام کار
خود هستند ،همهپرسی دراین باره موضوعیت
ندارد .به گزارش خراسان عباسعلی کدخدایی
روز گذشته در نشست خبری خود در این باره که
رئیسجمهوراعالمکردهاستشوراینگهبانبا
لوایح مربوط به  FATFموافق است گفت :این را
من شنیدم اما فکر میکنم تسامحی در فرمایش
هایایشانبودچونهردوالیحهمربوطبهپالرمو
و  cftبا ایراداتی برای مجلس ارسال شده است.
وی افزود :در الیحه پالرمو اشکاالت محتوایی
شورای نگهبان رفع شده بود اما اشکاالت هیئت
نظارت باقی بود که آن ها را هم طبق بند دو اصل
 ۱۱۰به عنوان ایرادات شورای نگهبان ارسال
کردیم .درباره  CFTهم مشکالت عمده ما حل
نشد که در دستورکار مجمع است.
▪طرح همه پرسی در  ۴موضوع تدوین شد

در همین حال جمعی از نمایندگان مجلس به
تازگی طرحی دارای فوریت برای برگزاری همه
پرسی درباره چهار موضوع تدوین کردند و قرار
است پس از جمعآوری امضا برای این طرح ،آن
را تقدیم هیئترئیسه مجلس کنند  .به گزارش
باشگاه خبرنگاران حسینعلی حاجی دلیگانی
نماینده شاهین شهر و میمه در صفحه شخصی
خود در توئیتر با اشاره به این طرح نوشت :این
طرح در چهار محور دربــاره  ،FATFهر ایرانی
روزی یک لیتر بنزین ،پرداخت یارانه نقدی
ماهیانه  ۲۰۰هزار تومان به جای دالر ۴۲۰۰
تومانی بابت  ۱۴میلیارد دالر کاالی اساسی
و تعیین سقف  ۷میلیون تومان بــرای حقوق
مدیران تدوین شده است.

طلوعآفتابفردا 6:31

...

بدون موضوع
غالمرضابنی اسدی

political@khorasannews.com

دقیقا از چه کسی انتقام می گیریم؟!

قصور ها و حتی تقصیر های مسئوالن را
در به وجــود آمــدن شرایط امــروز به همان
ِ
نحس دشمن
دست
روشنی قبول دارم که
ِ
ِ
دست
را در میان می بینم اما با هزار تاسف،
خودمان را هم بر یقه خودمان و پای مان را
روی گلوی خودمان هم بدجوری احساس
می کنم .شما که غریبه نیستید .چند روز
خواندن این ُپست ،خار را در
است که با
ِ
دیده و زخمی بزرگ را در دل ،احساس می
کنم .اول بار هم این نوشته را روزی دیدم
که پراید به سمت  45میلیون تومان شیب
پیدا کرده بود نه امروز که از مرز  50هم رد
شده است؛ «پراید  ۴۵میلیونی میخری به
این امید که  ۵۰میلیون بفروشی؛ گوشت
یخی  ۳۰هزار تومانی میخری که دو برابر
بفروشی؛ دالر میخری که با چنددرصد
سود بفروشی؛ از دولت میخری تا به مردم
باالتر بفروشی ،دقیقا درحــال انتقام از
چــه کسی هستی هــمــوطــن؟» راســتــی،
دقیقا ما از چه کسی انتقام می گیریم؟
با این سود ،میخواهیم بهره چه زندگی
را بدهیم؟ واقعیت این است که برخی از
ما (بــا هــزار نفرت از دشمن) در کنارش
ایستاده ایم و دقیقا همان کاری را انجام
مــی دهیم کــه او مــی خــواهــد .نقشی در
دفترمان می زنیم که او مهندسی کرده
اســت .شوربختانه شــده ایــم مثل همان
عقابی که ناصرخسرو تصویر می کند که:
....چون نیک نگه کرد و پر خویش بر او دید
گفتا" :ز که نالیم که از ماست که بر ماست"...
باور کنید باید درکنار مطالبه از مسئوالن و
ِ
سبک زندگی و
هوشیاری در برابر دشمن،
نگا ِه خود به آینده را هم باید تغییر دهیم. ...

