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همیشه در خدمت مادر و همراه او باش  ،چون بهشت زیر پای مادران است و
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تازههای مطبوعات
••اعتماد  -از اقبالهای بلند ما در زمان جنگ
تحمیلی یکی این بود که هنوز تلفن همراه
اختراع نشده بود ،چیزی به اسم فضای مجازی
تحقق نیافته بود و مردم عادی ،محض تفنن و
به این شکل افراطی در امور تخصصی سیاست
دخالت نمیکردند .اگر زمان جنگ هم مثل
امــروز ،منتقدان دولت ،تکههایی از سخنان
دکتر والیتی را سندتوآل (ارســال به همه)
میکردند ،نه تنها جنگ به پایان نمیرسید،
بلکه وزیر امور خارجه ایران اعتماد به نفسش
را ب ــرای تـــداوم گــفـتوگــوهــای دیپلماتیک
از دســت مــیداد .از خــاطــرات قابل اعتنای
دکتر والیتی ،مالقات با صدام است .صدام
پلیدترین و بیشر مترین و قسیالقلبترین
دشمن ما بود.
••جـــمـــهـــوری اســــامــــی  -والدیـــمـــیـــر
ژیرینوفسکی ،رهبر حزب لیبرال دموکرات
روسیه گفت :شیوع ویــروس کرونا در چین،
توطئه آمریکاست .وی افــزود :بــازار بورس
چین از ابتدای شیوع ویروس کرونا به میزان
قابل مالحظهای سقوط کــرده ،بسیاری از
فعالیتهای اقتصادی در چین تعطیل شده
و ضررهای هنگفتی به بازار سرمایه و خدمات
این کشور وارد شده است.
••کیهان  -پایگاه اینترنتی مید لایستآی که
در لندن به روزرسانی میشود ،نوشت :ترور
ژنرال سلیمانی در بغداد به وسیله آمریکاییها
تاکنون دو نتیجه روشن داشته؛ اول این که
مردم ایــران بهرغم تمام نظرات متفاوتی که
دارند ،در مراسم عزاداری قاسم سلیمانی به
صورت خودجوش شرکت کردند و نشان دادند
در مقابل اقدام علیه کشورشان همه متحدند.
دوم این که ،آمریکا با چنین اقداماتی همچنان
رتبه نخست خــودش را در انجام رفتارهای
شر مآور حفظ کرد .بزرگ ترین نتیجه ملموس
تــرور سلیمانی در حقیقت میتواند تحقق
رویای دیرینه خود او یعنی وادار شدن آمریکا
به ترک منطقه غرب آسیا باشد.
••جــوان  -تهران بیش از  ۳۰درصــد تعداد
مراکز نــابــاروری کل کشور را در خود دارد.
عالوه بر آن کیفیت مراکز ناباروری تهران از
کیفیت کل مراکز شهرستا نها جز یزد بیشتر
است ،درحالیکه تهران تنها هشت میلیون
نفر جمعیت دارد و  ۱۱درصد جمعیت کشور
را تشکیل میدهد و توزیع مراکز کمک باروری
در کشور بسیار نامتوازن و ناعادالنه است.

انعکاس
••انصاف نیوز مدعی شد  :براساس شنیده ها
محمدعلی وکیلی ،الــیــاس حضرتی و علی
مطهری برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس
تایید صالحیت شدند.این سه نفر هم اکنون
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی
هستند.
••رجــا نیوز نوشت  :حمید رســایــی نوشت:
مطابقنظرسنجی دو مرکز معتبر ،در انتخابات
پیش روی مجلس ،مردم در پاسخ به این سوال که
کاندیدای خود را بر اساس کدام گزینه انتخاب
میکنند ۲۷ ،درصــد گزینه بر اســاس لیست،
 ۵۶درصد گزینه افراد و چهرهها و  ۱۷درصد هم
گزینه ترکیبی از لیست و فرد را انتخاب کردهاند.
این نتیجه نشان میدهد که با توجه به گسترش
و تأثیر فضای مــجــازی ،در انتخابات امسال
لیستها حرف اول را نخواهند زد.
••جهان نیوز نوشت  :صدیقی امــام جمعه
موقت تهران به ماجرایی از بــرگــزاری مراسم
یادبود شهید حاج قاسم سلیمانی اشــاره کرد
که در آن جمعی از مردم الجزایر به آیین تشیع
گرویدند.وی یــادآور شد :یکی از بزرگان نقل
میکرد در دانشگاهی در کشور الجزایر مجلس
یادبودی برای ســردار شهید سلیمانی برگزار
شد ،یکی از شعرای مشهور شعر مفصلی خطاب
به دختر شهید سلیمانی خواند که مضمون آن
چنین است :کسانی که شما را به تشیع مالمت
میکنند بدانید که اگر تشیع این است که حاج
قاسم سلیمانی داشت ،ما هم شیعهایم .در این
مجلس عده زیادی اعالم کردند از این پس زیر
پرچم والیت آمدهایم.
••خبرآنالین نوشت  :عباس سلیمینمین،
فعال سیاسی اصولگرا گفت :شــورای ائتالف
سازوکار مناسبی دارد و فکر میکنم خروجی
آن میتواند لیست  ۳۰نفره جامعی باشد.
جبهه پــایــداری هم اکنون خیلی نقش مهم و
تعیینکننده ندارد و حتی قدرت تخریبگری
آنها به شدت تنزل یافته است.
••فرارو نوشت  :در حالی که جریان نزدیک به
احمدینژاد از اظهار نظر رسمی درباره انتخابات
پرهیز میکند ،اما به نظر میرسد آنان در جاده
انتخابات با چراغ خاموش حرکت میکنند.
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با اشاره به رایزنی هایش با شورای نگهبان و روسای قوا

عارف:منتظریمدر ١٢بهمنلیستخوبی
را ارائهکنیم

دو روز پیش خبری منتشر شد
مبنی براین که محمدرضا
عارف با شورای نگهبان،
علی الریجانی  ،آیتا ...سید
ابراهیم رئیسی و محمود
واعظی برای تأیید صالحیت
نامزدهای اصالحطلب رایزنی
کرده است.اکنون به گزارش
خبر آنالین ،محمدرضا عارف
این خبر را تایید کرده و درباره
نتیجهپیگیریتاییدصالحیتها
گفته است :خوشبین هستم با
توجه به این که در حد توان در
سطوحی که الزم بود ،پیگیری
و رایزنی کردیم و منتظریم در
 ١٢بهمن لیست خوبی را ارائه
کنیم.وی درباره ائتالف با دیگر
جریان ها توضیح داد :براساس
جمع بندی صورت گرفته در
شورای عالی سیاست گذاری
اصالح طلبان لیست باید اصالح
طلبانه باشد بنابراین لیست
کامال اصالح طلبانه است و هر
جا که کاندیدای اصالح طلب
داشته باشیم لیست می دهیم.
عارف درباره رد صالحیت
اصالح طلبان سرشناس بیان
کرد :اصالح طلبان در مجلس
یازدهم لیست ائتالفی نمی
دهند و افرادی در لیست اصالح
طلبان قرار میگیرند که شورای
عالی استان ها و شورای عالی
اصالح طلبان ،اصالح طلبی
آن ها را تایید کنند .در همین

زمینه ابتدا افراد میثاق نامه
لیست امید و فراکسیون امید را
امضا می کنند و امضاکنندگان
پس از ورود به مجلس باید در
فراکسیون امید قرار بگیرند.
همچنین علی رضــا محجو ب
نماینده مردم تهران نیز با بیان
این که پنج نفر رایزنی با شورای
نگهبانراانجاممیدهیم،افزود:
بیشترازهمهماآقایعارفتالش
کــرد .آقــای عــارف با بسیاری از
اعضای شورای نگهبان رایزنی
کــرد و بنایش ایــن اســت کــه با
تکتک اعضای شورای نگهبان
توگوکند.هرجاییکهکسی
گف 
به خاطر اعتقاد و دیدگاه طرف
تعریض قــرار گرفته قطعا همه
ما ورود کرده و دفاع میکنیم و
ایشان هم مشغول است.وی در
گفت وگو با ایلنا بیان کرد ما نیز
تماسهای محدودی که امکان
آن را داشتهایم انجام دادهایــم
اما امکان تماسهای گسترده

با همه اعضا یا بسیاری از اعضا
وجــود نــدارد بنابراین ما خیلی
دســـت و پــا شکسته در حــال
پیگیری هستیم .محجوب در
عین حال تصریح کرد تالش ها
هنوز حاصلی نداشته است.در
همین حال سیدحسن رسولی
در گفتوگو با ایرنا ،با بیان این
کــه در عبور از فیلتر نظارتی،
متاسفانه بستر ب ــرای ایــن دو
جریان به صورت مساوی فراهم
نبوده و این فرایندی است که در
گذشته به عنوان یک رویه درآمده
است ،افزود :جریان اصالحات
به طرز بی سابقهای هم در تهران
و هم در سراسر کشور با نبود یا
کمبودنامزدتاییدصالحیتشده
بــرای بستن لیست انتخاباتی
مــواجــه اســت .در بــســیــاری از
استانها ما حتی فاقد یک نامزد
اصــاحطــلــب هستیم کــه بدنه
جــریــان اصــاحــات ،بــرای رای
دادن به وی راغب باشد.

رئیس دستگاه قضا :با قاتالن شهید سلیمانی
پای میز محاکمه مالقات خواهیم کرد
رئیس قوه قضاییه گفت :در آیندهای نه چندان
دور ،قاتالن شهید سپهبد سلیمانی پای میز
محاکمه خواهند ایستاد و اراده ایران و عراق
بر پیگیری حقوقی و قضایی اقدام تروریستی
آمــریــکــا در بــه شــهــادت رســانــدن ســـرداران
مقاومت ،کامال راسخ است.به گزارش میزان
آیتا ...سیدابراهیم رئیسی روز گذشته در
جلسه شــورای عالی قوه قضاییه با اعالم این
مطلب خون حاج قاسم سلیمانی را موجب
برانگیختگیملتهایآزادهوصیانتازجوامع
موردستمدرمنطقهدانستوخاطرنشانکرد:
ان شــاءا ...امر حقوقی و قضایی این جنایت
دنبال میشود .در گفت و گویی که با رئیس
دادگـــاه عالی عــراق داشــتــم ،روشــن شد که

انگیزه باالیی برای پیگیری این موضوع دارند
و از همان ابتدا برنامه ریزیهای الزم را در این
زمینه داشتهاند .ما هم کار را از طریق مجامع
بینالمللیدنبالمیکنیم.دیریازودباقاتالن
حاج قاسم مالقات خواهیم کرد ،اما نه برای
مذاکرهوگفتوگوبلکهبرایمحاکمهوکیفر.
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مهر پایان بر پرونده  FATFدر مجمع
رضایی :زمان بررسی  FATFدر مجمع تمام شده و نظر شورای
نگهبان حاکم است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با
بیان این که زمان بررسی لوایح پالرمو و
 CFTدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
سپری شده اســت ،افــزود« :از نظر آیین
نامه ،وقتی زمان تمام شود ،نظر شورای
نگهبان دربــاره لوایحُ ،م َح َکم (حاکم)
اســت 19 ».مهر امسال پرونده بررسی
مصوبه مجلس شــورای اسالمی دربــاره
الیحه الحاق دولــت جمهوری اسالمی
ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد
برایمبارزهباجرایمسازمانیافتهفراملی
(پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت
نظام با توجه به پایان مهلت قانونی یک
ساله مجمع برای بررسی الیحه مذکور
که یکی دیگر از لوایح درخواستی FATF
از ایــران بود ،در مجمع بسته شده بود و
اکنونمهلتبررسیالیحهالحاقایرانبه
کنوانسیونمقابلهباتامینمالیتروریسم
( )CFTبه پایان رسیده است .این دوالیحه
از جمله لوایح جنجالی مرتبط با FATF
هستندکهبابهپایانرسیدنمهلتبررسی
شان در مجمع و حاکم شدن نظر شورای
نگهبان ،عمال تصویب شان منتفی شده
چــرا کــه پیشتر شـــورای نگهبان بــا این
لوایح مخالفت کــرده اســت .به گــزارش
تسنیم محسن رضایی روز گذشته در
جمع اعضای بسیج رسانه افــزود :دولت
و مجلس به دنبال این هستند که مسائل
را از طریق دیگری پیگیری کنند ،اما از
نظرمادرمجمعتشخیصمصلحتنظام،
فعال نمیتوانیم بحث را پیگیری کنیم،
بنابراینازنظرمجمعنظرشوراینگهبان
حاکماست.دبیرمجمعتشخیصمصلحت
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نظام اضافه کرد :بنابراین بحث پذیرش
شروط  FATFفعال متوقف به این است که
خود نهاد FATFکاری را انجام دهد،چون
مجمع بی اعتماد شــده اســت .دولــت و
مجلس به دنبال این هستند که مسائل
را از طریق دیگری پیگیری کنند و مجوز
بررسی مجدد در مجمع را بگیرند ،اما
از نظر ما فعال نظر شورای نگهبان حاکم
است.دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظام
بابیاناینکهشرایطکشورماشرایطبسیار
مهمی است و ما در حال عبور و گذر از یک
وضعیت قبلی به یک وضعیت راهبردی
جدیدهستیم،اظهارکرد:بعضیاوقاتو
زمانها،سالهاوماههامیگذردتاشرایط
راهبردیتغییرکند،االنازآننقاطعطف
تاریخ انقالب اسالمی اســت .رضایی
افزود:اززمانپایانجنگتاقبلازدوسال
پیش ما در کشور یک شرایط راهبردی
داشتیم و از دو سال پیش به این طرف،
وارد شرایط راهبردی جدیدی شدیم که
درک این شرایط برای همه و به خصوص
مسئوالنوتصمیمگیرانبسیارمهماست.
▪آیا امکان بررسی مجدد این لوایح
وجود دارد؟

در همین زمینه حجت االسالم حسین
سبحانینیانمایندهادوارمجلسدرگفت
وگوباخراساندرپاسخبهاینسوالکهآیا
ممکن است مجدد این لوایح در مجلس
بررسی شود ،تصریح کرد :خیر ،مگر این
کهدولتتغییراتماهویدرالیحهایجاد
کندیااین کهنظامبربررسیمجددلوایح
درمجلسنظرداشتهباشد.

طلوعآفتابفردا 7:07

خبر

بیانیه وزارت خارجه درباره
واکنش ها به مصاحبه اخیر ظریف
وزارت امـــور خــارجــه درخــصــوص واکــن ـشهــا و
حاشیههای اخیر درباره مصاحبه ظریف با نشریه
آلمانی اشپیگل بیانیهای صادر و در آن تاکید کرد
کهایجاددوقطبی«مذاکره-عدممذاکره»درشرایط
فعلی سیاست خارجی و فضای انتخاباتی داخلی،
آثار مخرب بر منافع ملی کشور و اعتماد عمومی
جامعه خواهد داشت .به گزارش ایسنا در این بیانیه
آمده است« :تاکید بر این که ایاالت متحده اگر مایل
به مذاکره است باید به سر میز مذاکره کمیسیون
مشترک برجام که خود آن را ترک کرده بازگردد و
تمامی تحریم ها و اقدامات غیر قانونی انجام شده را
لغووجبرانکند-درصورتانجام-شکستمطلق
آمریکادرصحنهبینالمللیودالبرقدرتبرترایران
در صحنه دیپلماتیک خواهد بود .بنابراین چنین
رویکردی باید با قدرت پیگیری شود و نباید اجازه
دهیم آمریکا از وضعیت موجود که خواهان گریز از
آن است خارج شود .برخالف بعضی سوء برداشت
ها ،این موضع نماد قدرت ایران بوده و این ایاالت
متحده است که مایل است به لطایف الحیل میز
برجام را که برای خود تله میداند برهم زند ».در
بخش دیگری از این بیانیه آمده است « :گاه به دلیل
عدماطالعازپیچیدگیهاونیزتصمیماتمتخذهاز
سوی نهادهای فرادستی ،برداشت هایی نادرست
از عملکرد وزارت امور خارجه ترویج میشود که
متاسفانه مورد سوء استفاده رسانهها و نهادهای
سیاسی بدخواهان ایــران زمین قــرار می گیرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ضمن
تقدیر از حساسیت های عالقهمندان به آرمان های
انقالب و بهره بردن از نقدهای کارشناسی انجام
شده ،وظیفه خود می داند یک بار دیگر نسبت به
استفاده جناحی از موضوعات ملی هشدار دهد.
ایجاد دوقطبی «مذاکره  -عدم مذاکره» در شرایط
فعلی سیاست خارجی و فضای انتخاباتی داخلی
آثار مخرب بر منافع ملی کشور و اعتماد عمومی
جامعهخواهدداشت».

