سیاست
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نیروی دریایی سپاه به شناور موشک انداز جدید
با سرعت  ۸۰کیلومتر مجهز شد

فارس-جدیدترینشناورتندرویموشکاندازساختایراندرنمایشگاهاقتدار ۴۰رونماییشد.بررویاینقایقتندرو،مقرنصبالنچرموشکهایکروز
ضدکشتیقرارگرفتهاستومیتواندموشکهایکروز«ظفر»و«نصر»رابرایانهداماهدافخودحملوشلیککند .پیشازاینشناورشهیدناظریباقابلیت
حملبالگردساختهشدهبودکههماکنوندرحالاجرایماموریتدرآبهایخلیجفارساست.

...

عارف :بعد از انتخابات  98درباره
انتخابات  1400جواب می دهم

ویژه های خراسان
کارمندانهمبهزنگورزش
میروند!
با توجه به دستور هیئت وزیــران در آذرماه
س ــال گــذشــتــه مبنی بر آســیــب شناسی
وضعیت کالن شهرها در بخش اجتماعی
و فرهنگی و نیز ارائــه راهکاری بــرای حل
معضالت مــوجــود ،یــک مقام مسئول در
کابینه با ارسال پیشنهادهایی در این زمینه،
درخواست کرده برنامه نواختن زنگ ورزش
و فعالیت بدنی کارکنان به میزان  15دقیقه
در روز و رأس ساعت مقرر ،در سراسر کشور
پیش بینی و توسط شــورای عالی اداری
تصویب شود.

مراقب خرد کردن زمین های
دولتی باشید
یک نهاد مسئول قضایی در نامه خــود به
تعدادی از مدیران اقتصادی دولت به آن
ها متذکر شده با توجه به الزامات قانونی
همچون م ــوارد مــنــدرج در قــانــون تنظیم
مقررات مالی دولت ،نگهداری و استفاده
صحیح از اراضی و امالک دولتی باید مورد
توجه جدی  مدیران اجرایی قرار بگیرد اما با
توجه به وصول گزارش هایی مبنی بر تضییع
این حقوق عمومی ،مخاطبان باید از صدور
مجوزها و گواهی هایی همچون خرد کردن
اراضــی دولتی بدون اخذ مجوز مکتوب از
هیئت وزیران جلوگیری کنند  .

چهره ها و گفته ها

سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده
نیروی قدس سپاه با بیان این که امروز
حفظ دین و ارزشهای دینی بدون حفظ
نظام و حفظ نظام بدون حفظ ارزش های
دینی امکانپذیر نیست،
افــزود :ایــن دو با هم
آمــیــخــتــه شــدهانــد
و جــــــدا ش ــدن ــی
نــیــســتــنــد/ .
تسنیم

الیاس حضرتی قائم مقام حزب اعتماد
ملی گفت  :بهرغم انتقادهایی که به
سازوکار شورای سیاستگذاری داریم،
اما متعهد شدیم که با تمام گرو ههای
اصــاحطــلــب در
قالب این شورا
تعامل داشته
ب ــاش ــی ــم/ .
تسنیم

...
سوریه

رئیس جمهور فردا عازم سوچی
می شود
ایسنا -رئیسجمهورکشورمانفرداپنجشنبه
 ۲۵بهمن به دعوت رسمی "والدیمیر پوتین"
با هدف شرکت در نشست سه جانبه رؤسای
جمهورایران،روسیهوترکیه،عازمبندرسوچی
درروسیهمیشود .عالوهبرنشستسهجانبه
با موضوع سوریه؛ حسن روحانی دیدارهای
جداگانه و دوجانبه ای نیز با همتایان روسی و
ترکیهایخودخواهدداشت.

با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22بهمن

مراجع تقلید :مردم آمدند ،نوبت مسئوالن است
مراجع تقلید ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم در
راهپیمایی پرشکوه 22بهمن ،حل مشکالت مردم توسط
مسئوالن را خواستار شدند .به گزارش حوزه ،آیت ا...
مکارم شیرازی روز گذشته در جلسه درس خارج فقه خود
از حضور گسترده مردم در راهپیمایی چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی تقدیر کــرد و گفت :مــردم در
مواقعی که احساس کنند خطری در میان است پرشورتر
از قبل در صحنه حاضر می شوند .وی افزود :مردم هرچه
بهتر به میدان بیایند مدیران و مسئوالن باید بیشتر در
حل مشکالت به ویژه مشکالت اقتصادی کوشا باشند؛
امیدوارم مسئوالن پیام این حضور باشکوه را بشنوند و
بدانند باید در حل مشکالت بیشتر بکوشند .آیت ا ...نوری
همدانی از دیگر مراجع تقلید ضمن دشمنشکن خواندن
راهپیمایی  22بهمن ،این حضور گسترده مردمی در 40
سالگی انقالب را منحصر به فرد دانست و تصریح کرد:
مردم در راهپیمایی 22بهمن با یک وحدت و همبستگی
نشان دادنــد که با عزت و سربلندی و اقتدار پشت نظام

و انقالب و رهبری ایستادهاند و به هیچ کشوری اجازه
جسارت نخواهند داد .وی با اشاره به این که مسئوالن باید
قدردان مردم باشند ،گفت :این مردم با ندای رهبری و با
اعتقاددینیومذهبیآمدند؛قدرمردمبهخصوصجوانان
را بدانید و آگاه باشید که وظیفه شما در مقابل این مردم
بصیروانقالبیسنگینشدوتعللدرانجاموظایفوخدمت
به این مردم گناه بزرگی است.آیت ا ...علوی گرگانی
نیز ضمن قدردانی و تشکر از حضور گسترده مــردم در
راهپیمایی 22بهمن که با وجود همه مشکالت و گرانی به
میدان آمده اند ،گفت :این حضور باعث خوشحالی و سرور
رهبر انقالب و مراجع تقلید شده است .این مرجع تقلید
تأکید کرد :این حضور با شکوه مردم با وجود گرانی و نبود
اشتغال ،بسیار با عظمت بود و مسئوالن باید قدردان مردم
متدین ایران اسالمی باشند و برای رفع مشکالت آن ها
تالش کنند .از سوی دیگر راهپیمایی پرشور مردم ایران در
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی بازتاب گسترده
ای نیز در رسانه های بین المللی و منطقه ای داشت.

خبر مرتبط

افزایش 20درصدی حضور مردم در راهپیمایی  22بهمن

عبدا...گنجیمدیرمسئولروزنامهجواندرتوئیتیدربارهمیزانحضورمردمدرراهپیمایی22بهمننوشت:سنجشهای
چندمرجعرسمیمشخصمیکندراهپیماییچلهانقالبدرکلیهاستانها(احتساباستانی)بین3تا50درصدرشدداشته
و میانگین کشوری بیش از20درصد بوده است .راهپیمایی 22بهمن در استان تهران نیز 20درصد رشد داشته است اما
برخیاستانهامانندخراسانرضوی،البرز وآذربایجانغربیدرصدرقراردارند.ویهمچنیندرتوئیتدیگرینوشت:مدل
علمیکههرسالمحاسبهمیشود:مسیرفردوسی-آزادی۹کیلومتر،سهمسیردیگرهرکدام۳کیلومتر،جمعا۱۸کیلومتر.
عرضحداقل۴۰متر 720000مترمربع،بااحتسابمتریدونفرمیشود 1440000نفر و بااحتسابمتریسهنفرمی
شود[ 2160000نفرشرکتکنندهدرراهپیماییتهران]

رئیس شورای عالی سیاست گذاری
اصالح طلبان شروط جریان اصالح
طلب بــرای ائتالف در انتخابات را
مطرح کرد و گفت :اگر ائتالف کنیم
ائتالف رسمی خواهد بــود و کام ً
ال
می گوییم که چه می دهیم و چه می
گیریم .وی همچنین تاکید کرد :بعد از
انتخابات  98درباره انتخابات 1400
جواب می دهم .به گزارش جماران،
محمدرضا ع ــارف دربــــاره احتمال
ائتالف اصالح طلبان با جریان های
دیگر در انتخابات آتی گفت :اگرچه
هویتبرایمابسیارمهماست،اماهیچ
وقت ائتالف را رد
نمی کنیم ،معمو ًال
جــریــان سیاسی
نمی تواند از ابتدا
بگوید که ائتالف
را رد می کنیم بلکه
تحتشرایطخاص
تــصــمــیــم گــیــری
مــی کــنــد .رئیس
فراکسیون امید در
توضیح این مطلب
افزود :به طور کلی
ائتالف در دنیا رایج است ،به دالیلی
ممکن است در یک رویداد مهم ائتالف
کنیم ،اگر ائتالف کنیم ائتالف رسمی
خواهدبودوکام ً
المیگوییمکهچهمی
دهیم و چه می گیریم .رئیس شورای
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان
همچنین گفت :امروز بحث جدی ما
این است که جریان اصالحات با حفظ
هویت برای انتخابات مجلس  ۹۸به
میدان می آید.
وی ضمن بیان ایــن که ما اعتقاد به
رابطه خوب و نزدیک با دولت داریم و
در همه زمان ها برای تعامل با دولت

اعالم آمادگی کرده ایم و ان شاءا ...در
آینده تعامل بیشتری با دولت داشته
باشیم ،افــزود :امــروز دولــت ،دولت
ائتالفی ما نیست ،اما دولتی است که
با حمایت اصالحات پیروز شده و اگر
اصــاح طلبان از این دولــت حمایت
نمی کردند امــروز با شرایط دیگری
روبه رو بودیم .رئیس فراکسیون امید
تأکید کــرد :ما سهمی نخواستیم و
توقع غیر طبیعی هم نداشتیم ،اما
توقع داشتیم و داریــم که انصاف را
رعایت کنند و مطالبات ،انتظارات و
توقعات کسانی را که برای پیروزی آن
ها زحمت کشیدند
نـــادیـــده نــگــیــرنــد.
انتقادی کــه امــروز
ب ــه دولــــت داریــــم،
انتقادی صمیمانه
و مشفقانه در جهت
اصـــاح و عملکرد
بهتر دولت است.
عـــــارف در پــاســخ
بــه ســؤالــی دربـــاره
احــتــمــال نــامــزدی
اش در انتخابات
ریــاســت جــمــهــوری ســال آیــنــده هم
گفت :هم اکنون مهم ترین مسئله
ما مشکالت کشور از جمله مسائل
اقتصادی و معیشتی مردم است و باید
به آن ها بپردازیم از طرف دیگر قبل از
انتخابات  ۱۴۰۰انتخابات مجلس
 ۹۸بــرگــزار می شــود و باید همگان
برای برگزاری شکوهمند آن تالش
کنند .اگر در انتخابات  ۹۸عملکرد
خوبی داشتیم ،طبیعت ًا محکم به این
سوال شما جواب می دهم .فردای روز
انتخابات  ۹۸بیایید ،پاسخ این سوال
را خواهم داد.

 2کمیسیون امنیتی و قضایی مجمع  :ارتباطی بین  FATFو اینستکس وجود ندارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی
ارتباط  FATFبا ساز و کار مالی اروپا در جلسه
مشترک دیروز دو کمیسیون امنیتی و قضایی
مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت:
در این جلسه به این نتیجه رسیدیم که هیچ گونه
ارتباطی بین لوایح مرتبط با  FATFبا ساز و کار
مالی اروپا وجود ندارد.حجت االسالم غالمرضا
مصباحی مقدم در گفت وگو با ایرنا از جلسه
شنبه آینده مجمع تشخیص با موضوع بررسی
کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی
موسوم به پالرمو خبر داد.
وی دربـــاره اظــهــارات و توصیه هــای مقامات

اروپایی درباره پذیرش  FATFتوسط ایران گفت:
اروپایی ها باید به تعهدات خود درخصوص برجام
عمل کنند ،نه این که برای جمهوری اسالمی
ایران شروط جدید تعیین کنند.
مصباحی مقدم همچنین در مصاحبه با شبکه
پرستیوی گفت« :ایران باید برای جلوگیری از
درگیری با غرب ،به  FATFملحق شود ،اما نباید
به هر آن چه که در  FATFیا  CFTآمده و مغایر با
قانون اساسی ماست ،تن دهیم و اسرار مالی مهم
خود را فاش کنیم؛ بهویژه آنهایی که استقالل
ما را زیــر ســوال می بــرنــد ».به تازگی اعضای
مجمع تشخیص درباره  FATFمواضع انتقادی

چمران  :کنگره سراسری «جمنا»
به سال آینده موکول شد
فــارس -نایبرئیس جبهه مردمی نیروهای
انقالباسالمی(جمنا)گفت:کنگرهجمنا سال
آیندهبرگزارخواهدشد.مهدیچمران،بااعالم
این خبربا اشاره به طوالنی شدن روند انتخاب

شوراهای استانی در برخی استانها گفت :با
توجه به این که برگزاری کنگره در اسفندماه
و پایان سال ،چندان مناسب نیست ،بنابراین
کنگرهدرسالآیندهبرگزارخواهدشد.

بیشتری گرفته اند؛ حجت االسالم والمسلمین
رئیسی در سخنرانی راهپیمایی  22بهمن
مشهد درخصوص تبعات تصویب لوایح FATF
هشدار داد .احمد توکلی نیز چند روز پیش در
اظهاراتی با اشــاره به اظهارنظرهای وقیحانه
مقامات اروپایی تأکید کرد که با لوایح مربوط به
 FATFمخالف است.
در همین حال به گزارش فارس ،بیش از هفت
هزار نفر از طالب و استادان حوزه علمیه قم،
طی نامهای به رئیس جامعه مدرسین و اعضای
شــورا یعــالــی حـــوزه هــای علمیه خواستار
برگزاری تجمع در مدرسه فیضیه قم در دفاع

از معیشت مردم و مخالفت با لوایح استعماری
موسوم به  FATFشدند .در این نامه خواسته
شــده کــه تجمع ،صبح چهارشنبه (امـــروز)
برگزار شود و یکی از مراجع عظام تقلید در آن
سخنرانی کند .در بخشی از نامه طالب آمده
است« :غرب گرایان لیبرال ،پس از تجربه تلخ
خسارت محض برجام که حاصلی جز کوچک تر
کردن سفره مردم در کنار تخریب تاسیسات
هسته ای؛ یکی از مهم ترین مولفه های قدرت
و امنیت ملی نداشت؛ اکنون به دنبال تحمیل
خسارت محض دیگری به مراتب خطرناک تر از
برجام هستند».

سومین جلسه دادگاه فعاالن محیط زیستی متهم
به جاسوسی برگزار شد
ایسنا  -سومین جلسه محاکمه چند فعال محیط
زیست متهم به جاسوسی از مراکز نظامی کشور
روزگذشته به صورت غیرعلنی و به ریاست قاضی
صلواتی برگزار شد.در این جلسه با حضور وکالی

تعیینی متهمان ،نماینده دادستان تهران ادامه
کیفرخواستپروندهراقرائتکرد.بهگفتهسیدکاظم
حسینی وکیل مدافع یکی از متهمان این پرونده
کیفرخواستاینپروندهبیشاز ۳۰۰صفحهاست.

...

آن سوی سیاست
امید ادیب

info@khorasannews.com

اعتبار رسانه های خارجی بر باد
رسانه های خارجی فارسی زبــان به حدی
از حجم حضور مردم شوکه شدند که بعض ًا
رسالتحرفهایخودرادرپوششراهپیمایی
 22بهمنفراموشکردندوهمگیبهبایکوت
اینحضورپرداختند!درعینحالدیگررسانه
ها برای تحت الشعاع قرار دادن عظمت این
مراسم ،روش های دیگری انتخاب کردند؛
تعدادی به تمسخر راهپیمایی پرداختند و از
اساسمنکرحضورمردمشدند.اینرسانهها
با استناد به تصاویری جعلی ،مدعی استفاده
صداوسیماازتصاویرآرشیویشدندکههمین
مسئله موجب شد تعداد زیــادی از کاربران
از ادعای فتوشاپی بودن تصاویر صداوسیما
انتقاد و عم ً
ال یک پویش گسترده برای انتشار
عکسهایخوددرراهپیماییایجادکنند.
با این حال برخی رسانه های مطرح که بایکوت
کاملیاتمسخررابهمصلحتخودنمیدیدند،
تالش کردند با غلبه حاشیه ها و مسائل کم
اهمیت تر شکوه حضور مردم را کمرنگ کنند.
یکی از اصلی ترین رسانه های فارسی زبان
خارجی ،سایت بی بی سی بود که در اقدامی
ســوال برانگیز نمایش موشک های سپاه در
راهپیمایی را به عنوان تیتر خود برگزید .نکته
عجیب تر این که در همین خبر هم هیچ اشاره
ای به حضور مردم نشده و توضیحاتی درباره
موشکهایبهنمایشدرآمدهارائهشدهاست!
در این جا این پرسش مطرح می شود که چرا
بایدیکرسانهمدعیحرفهایگری،میلیونها
انسانحاضردربرفوبارانرانبیندوتنهاازچند
موشک راهپیمایی تهران گزارش تهیه کند .به
نظرمیرسداینراهپیماییجداازبقیهتبعاتش،
بهشدتبهاعتباراینرسانههاضربهزدهاست.

...

اخبار کوتاه
عامالنحادثهتروریستیماهشهر
دستگیرشدند

ایــرنــا  -فــرمــانــده انــتــظــامــی خــوزســتــان
گفت :در پی حادثه تروریستی شهرستان
ماهشهر پلیس اطالعات و امنیت عمومی
نیروی انتظامی استان خوزستان ،موفق به
دستگیری  ۹نفر از عامالن اصلی و مرتبط
بــا ایــن حــادثــه شدند .ســـردار عباس زاده
افزود:طی این دستگیری دو قبضه اسلحه
جنگی و خودرویی که در عملیات تروریستی
استفادهشدهاستکشفشد.

اخبارمنتسببهسردارجعفری
دربارهافزایشحقوقکارکنان
سپاهتکذیبشد
تسنیم  -در پی انتشار خبری جعلی منتسب
بهسرلشکرجعفریفرماندهکلسپاهمبنیبر
افزایشحقوقکارکنانسپاهدربهمنواسفند
مــاه ،ســردار رمضان شریف سخنگوی سپاه
گفت :این خبر جعلی و کذب بــوده و جریان
رسانهایمعاندباهدفتشویشاذهانعمومی
وایجادشبههواختالفآنرامنتشرکردهاست.

