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تازههای مطبوعات
••ای��ران – این روزنامه با اش��اره به اینکه پای چینیها به
گردشگری داخلی ایران هم باز شده به نقل از فرخ مهر
رئیس اتحادیه هتلها و هتل آپارتمانهای استان تهران
نوشت:چینیها  20تا 30برج را درنقاط مختلف تهران در
اختیارگرفتهاندکهعالوهبرگردشگرانچینی،گردشگران
اروپایی را هم در آن اسکان میدهند.
••اعتماد -رحمانی فضلی درمطلبی با تیتر «با روحانی
اختالفیندارم»گفت:رابطهمنبارئیسجمهورهرگزخراب
نبودهوهمیشههمروبهبهبودبودهاستاالنبه خاطرتراکم
کارهاوفشارکاریرابطهودیدارمانبیشترکاریاست.
••جوان –این روزنامه درگزارشی با عنوان«چالش مانکن
درقصابی ها» به افزایش قیمت گوشت قرمز پرداخت
ونوشت «:خبرهای رسیده از بازار گوشت قرمز حاکی از
آن است که این بازار دچاررکود شده و مردم پولی برای
خرید گوشت  ۵۰ ، ۴۵و  ۶۰هزار تومانی برای هر یک
کیلو ندارند!
••آفتاب یزد -چند روزی است خبری منتشر شده مبنی بر
سفر ۱۰عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به جزیره کیش و
اقامت این نمایندگان در هتلی  5ستاره .دراین باره سلمان
خ��دادادی رئیس کمیسیون اجتماعی گفت ۱۰ :نفر از
نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی چهارشنبه شب بعد از
اتمام جلسه نوبت عصر عازم جزیره کیش شدند و پس از ۴۸
ساعتیعنیجمعهشببهتهرانبازگشتند.علتاینسفرهم
بررسیقانوناختیاراتوزارتکاربودهاست .هزینهاینسفر
کامالشخصیومحلتامینهزینههاازجانبخودنمایندگان
بوده است و چکهای پرداخت هزینهها نیز در اختیار ما قرار
دارد و مجلس به طور کامل در جریان این مسافرت بود.
••وط��ن ام���روز -درآستانه ب��رگ��زاری انتخابات ریاست
جمهوری برخی اخبارحاکی ازبازسازی «ستاد قیطریه»
مجهزبه به دستگاههای گران قیمت متناسب با نیازهای
امنیتی است .دعوت به کار مدیر پروژه از گروهی از نزدیکان
جریان فتنه و احیای تیم رسانهای فعال در تحریک مردم به
تقابل با حاکمیت ،حکایت از در پیش بودن حوادثی مهم
و قابل تامل دارد .یک گروه شناخته شده مرتبط با «ستاد
قیطریه  »2نیزدر فضای مجازی اقدام به خرید کانالهای
تلگرامی پرمخاطب با قیمتهای نجومی کرده است.
••ایران « -فرانسوا ِسمِ نو» سفیر فرانسه در تهران از رشد
جهشی همکاری دوجانبه سخن گفت .به گفته او در 10
ماهه نخست سال2016میالدی صادرات ایران به فرانسه
 1638درصد افزایش یافته است و در مقابل واردات ایران
از این کشور نیز با رشد  17درصدی مواجه شده است.وی
همچنین با اشاره به رفع تدریجی موانع بانکی موجود از
جابهجایی صدها میلیون یورو پول میان دو کشور از طریق
کانالهای بانکی خبر میدهد.
••آفتاب یزد -عبدا ...رمضانزاده در یادداشتی با عنوان
«ردصالحیت روحانی و ماجرای موجودات زنده در مریخ»
نوشت:اینکارفقطانجامیکجنگروانیازسوینیروهای
مخالف روحانی است .شخصیت دکتر روحانی هم گواه آن
است که او به این گونه رفتارها توجهی نشان نمیدهد.
••تجارت –اینروزنامهدرمطلبیباعنوان«کارتبیاعتبار!»
نوشت :به نظر میرسد انجام طرح «ک��ارت اعتباری» به
خط پایان رسیده است .گروهی از تولیدکنندگان امروز
نه تنها از مشکالت و ای��رادات این طرح گالیه میکنند
بلکه طرح کارت اعتباری را مهمترین عامل عمیق شدن
رک��ود در ب��ازار و صنعت ل��وازم خانگی معرفی میکنند.
••ش��رق  -یک منبع رسانهای در سفارت لبنان گفت:
دادگاه تجدیدنظر « نزار زکا» ،تبعه لبنانی بازداشتشده در
ایران ١٨ ،دی برگزار میشود .این متهم اکنون از وکالی
ایرانی و لبنانی برخوردار است و سفارت این کشور در
تهران در حال رایزنی با مقامات ایران برای پیگیری پرونده
این تبعه لبنانی است.
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انعکاس
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توضیحات اژه ای درباره حواشی پرونده بابک زنجانی و شفاف سازی هزینه ها
اژه ای :علت فشارها بر قوه قضاییه ،برخورد با مفسدین دانه درشت و آقازاده های فاسد است

مصطفی طاهری

سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران به اظهارات
اخیر برخی از مقامات دولتی درباره این قوه پاسخ داد .به
گزارش میزان ،حجت االسالم محسنی اژه ای در پاسخ
به سوالی مبنی بر این که آقای بابک زنجانی به کمک های
انتخاباتی اعتراف کرده و آقای ترکان نیز مطرح کرده که
اینقضیهکذباستوهمچنینآقایروحانیهمدوتوئیت
داشتند و گفتند که ما حاضریم سامانه ای را راه اندازی
کرده و حسابمان را شفاف کنیم ،بیان کرد :حساب های
قوهقضاییهشفافاستوشفافترازاینهم،هرکهبخواهد
در اختیارش قرار می گیرد .عملکرد قوه قضاییه روشن
است .بیشتر نمایندگان محترم مجلس که در این دوره
برخی از آن ها جدید بودند و در دوره قبل نبوده اند و در
جریان نیز نبودند ،آمدند و همه مسائل را از نزدیک دیدند.

▪ ▪دادستان کل کشور:دولت نمی تواند درباره برخی
حساب های قوه قضاییه حساب کشی کند

▪ ▪خواهش می کنم که شرط نگذارند

وی افزود :بیش از  200نفر از نمایندگان افرادی بودند
که شهادت بر این معنا دادند .وزیر اقتصاد ودارایی دولت
مسائل را از نزدیک دید و خودش از قبل هم در جریان
بود .تمام مسئوالن ذی ربط در طول  21سال گذشته در
جریان این امور بودند و هستند ،کامال قضایا روشن است
درباره آنچه نقل شده است و نمی دانم که این نقل از قول
جناب آقای روحانی و آقای ترکان درست است یا خیر،
خواهش می کنم که شرط نگذارند.
▪ ▪یک کلمه به مردم بگویند که در دوران انتخابات
ریاست جمهوری ،چقدر هزینه کرده اند؟

▪ ▪با وکالت بابک زنجانی شرکت نفت می تواند با شرایط
قانونی اقدام به فروش کند

محسنی اژه ای با اشاره به پیگیری های قوه قضاییه درباره
پرونده بابک زنجانی گفت« :این اموال با زحمت فراوان در
داخل و خارج از کشور شناسایی و ردیابی شد و خود وی
وکالت داد که اگر خواستید اموال را بفروشید  ...شرکت
نفتمیتوانداگرمشتریپیداشدباتوجهبهشرایطقانونی
اقدام به فروش کند».

▪ ▪علت فشارها بر قوه قضاییه ،برخورد با مفسدان
دانه درشت و آقازاده های فاسد است

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد :نقل قول شده که آقای
ترکان گفته اند که ما حاضریم بگوییم چقدر پول خرج
کرده ایم و از چه کسانی گرفته ایم و نیز از چه منابعی این
را گرفته ایم .این را بگویند؛ شرط نمی خواهد؛ یعنی واقعا
همین یک کلمه را به مردم بگویند که در دوران انتخابات
ریاست جمهوری ،چقدر هزینه کرده اند و این از چه منابع
وچهکسانیگرفتهشدهاست.حجتاالسالموالمسلمین
اژه ای در ادامه بیان کرد :یکی از وزیران مسئول مالی این
قضیه بوده است و آن وزیری که می گویند بیش از 1000
میلیارد تومان سرمایه اش است -که البته من این را هم
نمی دانم و فقط مطرح می کنم -اشکالی ندارد؛ بگویند
همه آنچه خرج شده است ،مال شخص ایشان و یا افرادی
از این قبیل بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهاراتش
گفت :مطلبی که بیان می کنم ،تحلیل نیست و خبر است
و سیستم های اطالعاتی ما این خبر را می دهند و شواهد
و قراینی هم در این زمینه وجود دارد که موضوع ازخارج
سرچشمه می گیرد و برخی از عوامل داخلی آن را دنبال
می کنند و دامن می زنند مبنی بر این که افراد را وادار
می کنند که به هر نحوی قوه قضاییه را تحت فشار قرار
دهند .علت آن هم این است که قوه قضاییه با مفسدان دانه
درشت  ،آقازاده های دارای فساد و افراد منتسب به قدرت
برخورد می کند و آن ها احساس می کنند که به زودی قوه
قضاییه سراغ برخی از افراد می رود؛ بنابراین می خواهند
پیشگیری و جو سازی کنند و فشار بیاورند.

▪ ▪م��ردم و ق��وه قضاییه از اع�لام دخ��ل و خ��رج دولت
استقبال می کنند

▪ ▪تابش :وزارت اطالعات برای بازبینی پرونده بابک
زنجانی وارد عمل شود

ویتصریحکرد:خبرگزاریایرناازقولجنابآقای روحانی
درتوئیترنوشتهاندکهماحاضریمسامانهایراتشکیلداده
و همه دخل و خرج دولت را اعالم کنیم؛ اگر حاضر هستند،
عمل کنند؛ کسی جلوی ای��ن حضور را نگرفته اس��ت و
حتما مردم و قوه قضاییه از این حضور استقبال می کنند.
به گ��زارش تسنیم ،وی همچنین با اش��اره به موضوعات
امنیتی گفت :آیا دولت همه قراردادها را بهصورت شفاف
مطرح میکند؟ قطع ًا نه؛ مث ً
ال در برجام خیلی چیزها را
نگفتند ولی وقتی افشا میشد و یا آمریکایی ها میگفتند
مجبور به اطالعرسانی میشدند ،یا اینکه جواب بدهند؛
همه بانک ها س��ودده هستند؟ حتم ًا اینطور نیست،
پس چطور پادا شهای چندین میلیونی داده میشد؟



...

قوه قضائیه

در همین حال محمدرضا تابش ،نایب رئیس فراکسیون
امید مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه
مجلسباآقایروحانیگفت:ایشاناعالمکردکهدرابتدای
طرح پرونده بابک زنجانی من نامهای به رئیس قوه قضاییه
نوشتمواعالمآمادگیکردمکهبهروالبقیهپروندههاوزارت
اطالعاتدرحکمضابطقوهقضاییهدراینپروندهواردعمل
شود ،بررسیهای اولیه را انجام دهد و پرونده را تکمیل کند
ودراختیاربازپرسقراردهد.ویافزود:آقایرئیسجمهور
گفتند که آیتا ...آملی الریجانی پینوشت خوبی درباره
این نامه داشتند و دستور خوبی دادند اما نمیدانم چرا این
موضوععملینشدهاست.نمایندهمردماردکاندرمجلس
ادامهداد:اکنونهمبرایبازبینیپروندهوحواشیکهوجود



...

وزارت کشور

دارد میتوانند پرونده را به وزارت اطالعات بدهند اگر این
موضوع در حکم هم تأثیر نداشته باشد به هر حال حواشی
اینپروندهکهازپروندههایمهمدرتاریخجمهوریاسالمی
ایران است مشخص میشود ،اذهان مردم روشن میشود،
اعتمادمردمنسبتبهمسئوالنجلبمیشودواگرکسانی
تقصیر داشتند ،مجازات میشوند.
▪ ▪ابوطالبی :امیدواریم شفافیت مالی در همین ماه
اتفاق بیفتد

در همین حال به گ��زارش ال��ف ،حمید ابوطالبی معاون
سیاسی دفتر رئیسجمهور در صفحه توئیتر خود نوشت:
«اک��ن��ون ک��ه همه ب��ا ک��م��ال میل خ��واس��ت��ار اع�ل�ام علنی
حسابهای تحت نظرشان با شفافیت کامل شدهاند،
امید است این انتظار مبارک مردمی در همین ماه اتفاق
بیفتد .ع�لاوه بر ای��ن ،همه کاندیداهای انتخابات سال
 ۹۲هم دخل و خرج انتخاباتیشان را علن ًا اع�لام کنند
تا مشخص شود به چه کسانی از بیتالمال کمک شده
اس��ت .همه صمیمانه در این «انتظار ملی» نشان دهیم:
آن را که حساب پاک است  /از محاسبه چه باک است».

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،همچنین حجت االسالم
والمسلمین منتظری ،دادستان کل کشور در حاشیه مراسم
تحلیف ک��ارآم��وزان قضایی در جمع خبرنگاران درب��اره
اظهارات اخیر ریاست جمهوری مبنی بر شفاف سازی
حساب های قوه قضاییه واین که دولت حاضر است دخل
و خرج خود را شفاف کند اما انتظار میرود قوه قضاییه نیز
حسا بهایش را شفاف کند ،گفت :به نظر میرسد این
موضوع گرو و گروکشی است ؛ اصل بحث شفا ف سازی
حسابها خوب است و شکی در این مسئله وجود ندارد.
منتظری ادامه داد :قوهقضاییه یک بودجه مصوب دارد که
همهمقرراتقانونیدرآنرعایتمیشودودیوانمحاسبات
و ذی حسابان از ری��ال اول تا آخ��ر آن را بررسی ک��رده و
میکنند .وی گفت :بخش دوم نیز وجوهی است که اخیرا
روی آنها مانور داده می شود که آن هم با اذن مقام رهبری
بوده است و صرف هزینه هایی شده است که متاسفانه قوه
قضاییه اعتبارات الزم را برای آن نداشته است.

▪ ▪مسئوالن کشور ابهامات را در جلسات خصوصی
مطرح کنند

منتظری افزود :چون حساب دولتی نیست ،دولت نمی
تواند آن را حساب کشی کند اما قوه قضاییه می تواند به
افکار عمومی ،رهبر معظم انقالب و هر جایی که الزم باشد
پاسخ دهد و از پاسخ گویی هیچ ابایی ندارد .وی درباره این
سوال که این حرف ها از زبان شخص اول اجرایی کشور آن
هم بعد از فضاسازی های متعدد ضد انقالب خارج شده
است گفت :وقتی انسان در مقام سخنرانی قرار میگیرد
گاهی حرفهایی را می زند که شاید توجهی به آثار و
تبعات آن هم ندارد  .دادستان کل کشور افزود :امیدواریم
این حرف ها که در این سطح و کیفیت زده می شود رعایت
شود تا جامعه در آسایش و آرامش به سر ببرد؛ چون این
مسائل ،موضوعاتی است که اگر هم هر کدام از مسئوالن
کشور ابهامات و نظری درباره آن داشته باشند ،میتوانند
در جلسات خصوصی آن را مطرح کنند.

خبر مرتبط

آیت ا ...نوری همدانی :مسئوالن اختالفات خود را به روزنامه ها نکشانند
آیت ا ...نوری همدانی در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم با اشاره به این که مسئوالن اختالفات خود را به روزنامه
ها نکشانند ،اظهار کرد :یکی از موعظه های امام راحل ،تأکید بر وحدت و اتحاد بوده و مسئوالن باید به این نکته توجه
داشته باشند .به گزارش خبرگزاری حوزه ،وی اظهار کرد :امام خمینی(ره) فرمودند که انقالب با وحدت به وجود
آمده و برای حفظ انقالب ،وحدت را حفظ کنید .این مرجع تقلید خاطرنشان کرد :ممکن است قشرهای گوناگون،
مطالب مختلفی داشته باشند؛ اما باید اتاق فکری تشکیل دهند و مباحثات خود را در آن جا انجام دهند که در این
صورتمیتوانندبهنتیجهمطلوبیبرسند؛چراکهیکنفرنمیتواندهمهچیزرابداند؛چونهمهچیزراهمگاندانند.
این استاد برجسته حوزه تصریح کردند :در مملکتی که ولی فقیه حضور دارد ،نباید اختالف باشد؛ البته بحث ،گفت
وگو و مناظره اشکال ندارد؛ اما نباید این مسائل به روزنامه ها کشیده شود .آیت ا ...نوری همدانی بیان کردند :یکی از
دغدغه های آیت ا ...خامنه ای نیز همین مسئله بوده و ایشان تأکید دارند که مجادالت خود را به متن جامعه نکشانید.
این مرجع تقلید با تأکید بر این که فصل الخطاب ،سخن ولی فقیه است ،اظهار کردند :وحدت و اتحاد از نکات بسیار
ضروری است که باید محفوظ بماند؛ اگر اختالف در دیگر کشورها وجود دارد ،در ایران اسالمی نباید باشد؛ چراکه
ولی فقیه در این کشور حضور دارد .همچنین به گزارش رسا آیت ا ...نوری همدانی اظهار کرد :البته برخی خودشان
به مردم حرف هایی را می زنند و بعد توقع دارند کسی جوابشان را ندهد.



...
آمریکا



...
احزاب

همسر زاغری :دادگاه تجدیدنظر
همسرم برگزار شده است

تکذیب شایعه انفجار لولههای نفتی
اهواز توسط یک گروه تروریستی

فیزیکدان آمریکایی :هدف از نگارش
نامه به ترامپ حفظ برجام بود

مواضع انتخاباتی جامعه روحانیت
هفته آینده جمع بندی می شود

ایلنا  -شبکه تلویزیونی «آی تی وی» به نقل از
رادکلیف همسر نازنین زاغری از برگزاری جلسه
دادگاه تجدیدنظر او خبر داد.وی گفته روز گذشته
(چهارشنبه)جلسهاستماعیبرایتفهیمجزئیات
اتهام نازنین زاغری برگزار شده است  .پیش تر ایلنا
گزارش داده بود که زاغری در دادگاه انقالب به
پنج سال حبس محکوم شده است.زاغری تبعه
ایرانی  -انگلیسی در فروردین امسال به اتهام
عضویتدرشرکتهاوموسساتبیگانهدرطراحی
و اجرای پروژههایی با موضوع براندازی نرم نظام
مقدس جمهوری اسالمی دستگیر شد.

ایلنا  -سامانی سخنگوی وزارت کشور در واکنش
به شایعات برخی خبرگزار یهای خارجی در
خصوص انفجار دو لوله نفتی در استان خوزستان
توسط یک گ��روه تروریستی تجزیهطلب ،این
شایعات را تکذیب کرد .براساس این گزارش
«آسوشیتدپرس» ادعا کرده بودکه یک جریان
تجزیه طلب مدعی ش��ده ک��ه ل��ول�هه��ای نفتی
دراستان خوزستان را منفجر کرده است .این
خبرگزاری مدعی شده که این حمله به دلیل
امضای ق��رارداده��ای جدید نفت و گاز ای��ران با
شرکتهای خارجی بوده است.

مهر -پروفسور «فرانک فون هیپل» فیزیکدان
معروف هسته ای آمریکا و معاون سابق امنیت
ملی کاخ سفید و از امضا کنندگان نامه به ترامپ
معتقد است هدف ازاین نامه حفظ توافق هسته
ای با ایران بوده است.وی افزود :اکنون نمی توان
در خصوص آینده توافق هسته ای ایران اظهار نظر
دقیقیداشت .من امیدوار هستم که دونالد ترامپ
رئیس جمهور منتخب آمریکا به توافق هسته ای با
ایران پایبند باشد امیدوارم که چنین باشد.وی
گفت :در صورت نقض برجام توسط ترامپ آمریکا
در این خصوص تنها خواهد ماند.

ایلنا – سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با بیان
این که جلسه سه شنبه شب گذشته این تشکل با
حضور اعضای شورای مرکزی برگزار شد ،ادامه
داد:دراینجلسهمهمتریناخبارومسائلسیاسی
روز مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت .حجت
االس�لام مصباحی مقدم اف��زود :مسائل خوبی
راجع به برگزاری انتخابات مطرح و تصمیمات
خوبی هم گرفته شد .وی تاکید کرد :اما بنا به
دالیلی به یک نظر نهایی دست پیدا نکردیم و مقرر
شد در جلسهای که هفته آینده برگزار میشود به
یک جمع بندی نهایی برسیم.

کدخدایی :هیچ تضمینی نیست هر رئیس جمهوری برای دوره دوم هم تأیید صالحیت شود
عباسعلیکدخداییسخنگویشوراینگهباندریکگفت
و گوی تفصیلی استفاده از امکانات دولتی برای انتخابات
را جرم اعالم کرد و در پاسخ به این سوال که افکار عمومی
همیشهرئیسجمهورمستقرراتأییدصالحیتشدهفرض
می کنند ،تأکید کرد« :هیچ تضمینی دراین باره نیست».
▪ ▪تهدید و فشاری وجود ندارد ولی رایزنی چرا

عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخشی از گفت و گویش
با پایگاه مشرق ،به سواالتی درباره شایعاتی مبنی بر پشت
پرده های سفارش پذیری شورای نگهبان پاسخ داد .وی
تأکید کرد که «در روند بررسی صالحیت ها تهدید و فشاری
وجودندارد،چونهمهازجایگاهشوراینگهبانآگاههستند
ولی رایزنی و این که دوستان از سر حسن نیت ورود کنند و
بخواهند نظرشان را بدهند و شهادت بدهند ،بوده است».
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سوال
که آیا به این خاطر که سفارش های پشت پرده ای را رد
ک��رده ،در مجلس قبل رأی نیاورده ،گفت« :به هر حال
رأی مجلس بود و رأی نمایندگان محترم برای ما همچنان
محترمودارایاعتباراست».درادامهخبرنگارپرسید«:چه
شدکهپسازرأینیاوردنبهعنوانعضوحقوقدانشورای
نگهبان ،از ریاست هیئت تطبیق مصوبات هم استعفا
کردید؟ شنیده شد که شما در آن مقطع با آقای الریجانی
هم به خاطر رد کردن سفارشها به مشکل برخوردید و

▪ ▪در این دوره امکان حضور مینو خالقی در مجلس
وجود ندارد

وی در بخش دیگری از این گفت و گو درباره حضور مینو
خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم ،با

بیان این که نظری که شورای نگهبان میدهد ،تا نوبت بعد
انتخابات همچنان معتبر است ،تأکید کرد :در این دوره
چنین امکانی وجود ندارد .این عضو حقوقدان شورای
نگهبان در مورد درخواست عباس آخوندی نماینده نامزد
شکست خورده سال  88از شورای نگهبان که خواسته
بود صالحیت رئیس جمهور منتخب ،ابطال شود ،افزود:
«این درخواست ،درخواست قانونی نبود ،به همین دلیل
به آن توجهی نشد ».کدخدایی در مورد حد و حدود عملی
نظارتشوراینگهبانبرانتخاباتمجلس،بااشارهبهرویه
اینشورادردهههایگذشتهگفت:مرزنظارتاستصوابی
هم اکنون تصویب اعتبارنامههاست.
▪ ▪ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی در انتخابات

سخنگوی شورای نگهبان درباره این تلقی که اگر کسی
رئیسجمهور شود ،عم ً
ال هر رفتاری هم از او سر بزند،
در دوره بعد هم از طرف ش��ورای نگهبان ب��رای ریاست
جمهوری تأیید صالحیت میشود؟ توضیح داد« :هیچ
تضمینی در ای��ن جهت نبوده و نیست .قانونا ش��ورای
نگهبان در همه ادوار صالحیت روسای جمهوری مستقر را
هم دقیق ًا بررسی کرده است .حاال در این چند دور گذشته
نتیجه مثبت بوده است ».وی درباره ممنوعیت استفاده از
امکانات دولتی هم با اعالم این که این موضوع طبق قانون
جرم است ،اف��زود« :اگر مرجع قضایی تشخیص داد که
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بازی باخت-باخت!
بگو مگوهای اخیر مسئوالن ارشد کشور را می توان از الیه
های مختلف مورد بررسی قرار داد .اینکه شروع کننده
این اظهارات چه کسی بوده است؟ هدف دو طرف در این
اختالف چیست و آیا این اظهارات معطوف به انتخابات
است یا خیر؟ حق با چه کسی است و کدام طرف پاسخ
های منطقی تری داده است؟ و ده ها سؤال دیگر که در
این خصوص می توان مطرح کرد .اما در نگاهی کالن تر،
خروجی این کشمکش ها ،چیزی جز «کاهش اعتماد مردم
به مسئوالن ارشد کشور» و «موج سواری رسانه های بیگانه»
نخواهد ب��ود .رهبر معظم انقالب نیز همواره با توصیه
مسئوالنبههمدلیووحدتنسبتبهعلنیکردناختالف
مسئوالن هشدار داده ان��د .ایشان در این ب��اره تصریح
مضر ،اختالف میان مسئوالن و
کردهاند« :یکی از موارد
ّ
بدتر از آن کشاندن اختالف به میان مردم است...من به
مسئوالن و رؤسای قوا هشدار میدهم که مراقب باشند
و اختالفات را به میان مردم نکشانند .چیزهای جزئی
را مایه جنجال و هیاهو و استفاد ه تبلیغاتی دشمن و
خوراک تبلیغاتی رادیوهای بیگانه و تلویزیونهای بیگانه
نکنند» این اظهارات را رهبر انقالب در سال  91هنگامی
که اختالف میان رؤس��ای 3ق��وه ب��اال گرفته ب��ود مطرح
کردند .بعد از این هشدار بود که سران  3قوه به ایشان
نامه نوشتند و نسبت به این دستور علنی و البته همیشگی
اعالم تبعیت کردند .اکنون گویی بار دیگر هشدار رهبر
انقالب به فراموشی سپرده شده است .امیدوارم کار بار
دیگر به هشدار «پشت بلندگو»ی رهبر انقالب نکشد.

...
سوریه

در دیدار رئیس جمهور سوریه با بروجردی
در دمشق مطرح شد

اسد :برای پیروزی های سوریه
باید به ایران تبریک گفت

رئیس جمهور سوریه در دیدار با رئیس کمیسیون امنیت
ملی مجلس که به دمشق سفر کرده ،گفت برای پیروزی
هایی که در سوریه به دست آمده است باید به ایران تبریک
گفت .به گ��زارش خبرگزاری صداوسیما ،بشار اسد در
استقبال از عالء الدین بروجردی پیروزی های اخیر ارتش
سوریه را «در سایه حمایت های ایران» توصیف و تصریح
ک��رد :ای��ران و همه دولتهایی که در کنار ملت سوریه
ایستادند ،در دستاوردهایی که در مقابل تروریستها
محقق شده ،شریک هستند .بنا بر این گزارش بروجردی
هم در این دیدار با تبریک پیروزی های به دست آمده در
سوریه به ویژه پیروزی در حلب ،گفت :ایران این شرایط را
در زمان آزادی شهر خرمشهر تجربه کرده بود .بروجردی
همچنین افزود :جمهوری اسالمی ایران همیشه در کنار
سوریه در نبرد علیه تروریسم ایستاده و خواهد ایستاد ،زیرا
آینده سوریه برای ثبات منطقه بسیار مهم است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
همچنین با «ولید المعلم» وزیر خارجه و هدیه عباس رئیس
مجلس سوریه دیدار و در خصوص مسائل منطقه گفت و گو
کرد .بروجردی پس از آن در جمع خبرنگاران حاضر شد و
گفت  :اگر ما در سطح مستشاری در سوریه حضور داریم ،با
درخواست و هماهنگی دولت دمشق صورت گرفته است و
این اقدام دخالت در امور داخلی کشورها نیست .وی تأکید
کرد :کسانی باید خاک سوریه را ترک کنند که بدون اجازه
وارد شده اند و متجاوز هستند.
▪ ▪ادعای وزیر خارجه ترکیه :نیروهای تحت حمایت ایران
آتش بس را نقض کردند!

در همین حال وزیر خارجه ترکیه که کشورش بدون کسب
درخ��واس��ت دول��ت قانونی سوریه در شمال ای��ن کشور
دخالت نظامی می کند« ،گروه های تحت حمایت ایران» را
ناقض آتش بس اعالم کرد! به گزارش میزان چاووش اوغلو
با اشاره به مذاکرات  4بهمن درباره سوریه گفت« :ایران
باید برای برقراری آتش بس در سوریه به دولت سوریه و
حزب ا ...فشار آورد ».وی در ادعایی جالب مدعی شد:
معارضان به توافقنامه آتش بس پایبند بودند و این طرف
مقابل است که آتش بس را نقض کرد.

ناگفته های سخنگوی شورای نگهبان ازتأیید صالحیت ها دردوره های قبل
برای همین از آن جا هم استعفا کردید ».کدخدایی در
پاسخ گفت« :نه من با هیچ کس مشکلی نداشته و ندارم.
گرفتاریهای دانشگاهی هم داشتم و دارم و ترجیح دادم
بیشتر در دانشگاه باشم ».کدخدایی همچنین درباره
«رایزنی های احتمالی محمدرضا عارف برای رأی آوری
اش به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان» اظهارکرد:
«طبیعت ًا در رأی مجلس ،معمو ًال رسم هست که با برخی
نمایندگان و روسا و مسئوالن مجلس صحبتهایی بشود.
صحبتهامثلهمیشهبهصورتعادیبودونظراتمنهم
خیلی شفاف و روشن اعالم شد ».در ادامه پرسش کننده
سوال کرد« :شنیده شده که اصرار آیت ا ...جنتی به آیت
ا ...الریجانی در معرفی شما برای این دوره عضویت در
شورای نگهبان به عنوان حقوقدان مؤثر بوده ،آیا درست
است؟» سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ گفت« :نه.
بندهازقدیمبهآیتا...آملی الریجانیارادتداشتمواتفاق ًا
ایشان اصرار داشتند که ما خدمتشان باشیم .من اوایل
امتناع میکردم ولی ایشان اصرار داشتند و ما هم از نظر
آیت ا ...آملی الریجانی تبعیت کردیم».

...

بدون موضوع

نامزدیازامکاناتدولتیاستفادهکردهاستبهشرحیکه
در قانون انتخابات مقرر است ،قطع ًا باید با او برخورد شود
و نتیجه آن عدم صالحیت فرد در شورای نگهبان است».
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ﺣﻤﻴﺪى ﻧﻴﺎ ،ﻣﺤﻤﺪى ،ﻧﺠﻔﻴﺎن ،ﻋﺮب ،ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪم
رﻓﻴﻌﯽ ،زرﮐﻤﯽ ،ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﻏﻔﺮاﻧﯽ ،ﻣﺴﺠﺪى،ﺧﺎﮐﺒﺎز
ﻋﻄﺎﯾﯽ ،زﻣﺎﻧﻴﺎن ،ﻗﺮﺑﺎن زاده ،ﺳﺎدات،اﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺎن
اﻋﺰازى ،ﭘﻴﺎم ﺣﺴﻨﯽ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ راد ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،زاﻫﺪ
ﺣﻴﺪرى ،ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮﻗﯽ،ﻏﻔﻮرﯾﺎن،ﺳﺎﻻرزاده ،ﺗﻮاﻧﺎ
ﻋﻠﻴﺰاده ،رﺣﻤﺎﻧﯽ ،وﻓﺎدار ،ﺧﺎﻣﻪ ﭼﻴﻦ،ﺣﻘﺎﻧﯽ
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ :ﺻﺎدﻗﻴﺎن ،ﺣﻴﺪرﯾﺎن ،رﺿﻮاﻧﯽ ،ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
ﻣﺮادﯾﺎن
 /٩٥٣٠٢٥١٣آ

ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮى ﺧﺮاﺳﺎن

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻏﻴﺎث آﺑﺎدى

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﻋﺰﯾﺰﺗﺎن را
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده  ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا�
آن ﻓﻘﻴﺪه ﺳﻌﻴﺪه رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪ و ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ و
ﺳﺎ�ﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ ﺟﺰ�ﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ .

ﻣﺪﯾﺮ و ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮى ﺧﺮاﺳﺎن  /٩٥٣٠١٦٠٦ش

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻏﻴﺎث آﺑﺎدى

رﺋﻴﺲﺳﺘﺎدآﮔﻬﯽﻫﺎىﻣﺆﺳﺴﻪﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻫﻨﺮىﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﺎ �ﻤﺎل ﺗﺄﻟﻢ و ﺗﺄﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﻋﺰ�ﺰﺗﺎن
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
آﻗﺎﯾﺎن :ﻋﻠﻴﭙﻮر ،داﻧﺸﻤﻨﺪ،اﺧﻮان،ﻣﻬﺪى ﻧﺼﻴﺮى
ﻣﺠﺘﺒﯽ اﻣﻴﺮى ،ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ:اﺣﻤﺪى ﭘﻮﯾﺎن ،ﺑﻴﺎﺗﯽ،
ﺟﻌﻔﺮى ،ﺣﺎﺟﯽ زاده ،رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ ،رﻧﺠﺒﺮ،
ﺻﺪاﻗﺖ،ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر،ﮐﺎﻣﮑﺎر،ﮐﻔﺎش،ﮐﻼﻣﯽ،ﻣﺤﻤﺪﻧﻴﺎ،
ﻣﻌﻠﻢ زاده ،ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ،ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎدى

 /٩٥٣٠٢٤٩١آ

••روز نو نوشت  :علی مطهری نایب رئیس مجلس با انتشار
متنی با عنوان «تشکر و درخواست از قوه قضاییه» در صفحه
شخصی خود در اینستاگرام نوشت:آزادی همسر آقای
آرش صادقی و شکستهشدن اعتصاب غذای آرش و اقدام به
درمان او حاکی از توجه بهتر قوه قضاییه به واقعیات جامعه
و اصل تناسب جرم و مجازات در احکام صادر شده است
که قابل تقدیر است .وی همچنین نوشته است امیدوارم
قوه قضاییه موضوع علی شریعتی را نیز با تدبیر حل کند
تا بهانه ایراد حقوق بشری برای دشمنان انقالب اسالمی
فراهم نشود.
••جمهوریت نوشت  :محمد تقی رهبر ،عضو شورای
مرکزی جامعه روحانیت مبارز درباره جلسه شب گذشته
تشکل متبوع خود با محوریت بررسی تشکیل جبهه مردمی
نیروهای انقالب تاکید کرد :نقش روحانیت در این حرکت و
جبههمردمینیروهایانقالببایدمعلومباشد.البتهخودآن
ها هم حتما نقش مهم روحانیت را قبول دارند.نگاه جامعه
روحانیت مبارز به جبهه نیروهای مردمی انقالب استقبالی
و حمایتی و پدرانه است و به دنبال امتیازگیری نیستیم.
••پارس نیوز مدعی شد  :دانشگاه فرهنگیان از جمله
مراکز حیاتی و حساس مربوط به آموزش و پرورش بوده که
این حساسیت در مقاطع مختلف زمانی مورد تأکید رهبر
معظم انقالب قرار گرفته است .باوجود این موضوع بودجه
پیشبینی شده برای فعالیت این دانشگاه از سوی دولت
در الیحه بودجه پیشنهادی به مجلس ش��ورای اسالمی
به میزان مناسبی در نظر گرفته نشده و این دانشگاه را به
عنوان دانشگاه سطح پایین تلقی کردند.
••بسیج نیوز مدعی شد  :جواد کریمی قدوسی نماینده
مردم مشهد با اشاره به «اظهارات آیت ا ...آملی الریجانی
درباره ورود تجهیزات فنی و امنیتی به داخل ساختمان
پاستور» گفت :ظاهرا بنا دارند فضای انتخابات ریاست
جمهوری  96را به سمت دوقطبی کردن پیش ببرند و برای
تکرار حوادث ضد امنیتی 88برای انتخابات آینده نیز هیزم
جمع می کنند ».وی مدعی شد«:اخیرا نیز شاهد هستیم
که آقای روحانی ساختمان پاستور را ترک کرده؛ همانطور
کهآقایهاشمیدرکاخمرمرنشسته،رئیسجمهورپاستور
را تحویل برادر و فرزندانش داده است و خودش در کاخ
سعدآبادنشستهوصبحهاساعت 10سرکارمیآیدوساعت
 14آنجا را ترک میکند؛ یکی از علتهایی که به کاخ سعد
آباد رفته همین ورود تجهیزات فنی و امنیتی ارتباطی و
مخابراتی و شنود و ضد شنود است».
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