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...

تازههای مطبوعات
••شرق -این روزنامه در واکاوی حمایت مشایی از اعالم
نامزدیبقاییبایادآوریاینکهاحمدینژادگفتهبودمشایی
یعنی احمدینژاد و احمدینژاد یعنی مشایی،نوشت :پس
وقتی مشایی از بقایی حمایت کند؛ یعنی حمایت شش
دانگ احمدینژاد هم پشت سر بقایی است ،با این تاکتیک،
هزینهردصالحیتاحتمالیبقاییهمبردوشاحمدینژاد
بارنمیشود.حمایتمشاییازبقایی،روغنریختهایاست
که نذر میشود.
••اعتماد  -فاطمه راکعی عضو شورای سیاستگذاری
اصال حطلبان ،ب��ا بیان اینکه «دول���ت ب��ه تعهدات و
قو لهایی که داده پایبند و مصر است وهمین باعث
جری شدن تندروها شده است» ،گفت :موظفیم برای
پیشبرد اه��داف و منافع نظام با تمام قوا از روحانی
حمایت کنیم.
•• کیهان -این روزنامه در مطلبی با عنوان «حلقه انحرافی
به عنوان یار کمکی در خدمت دولت بیکارنامه» ،با اشاره
به اع�لام نامزدی حمیدرضا بقایی درانتخابات ریاست
جمهوری  ،96نوشت :فارغ از موضوعیت صالحیت افراد
که از سوی شورای نگهبان در سه سطح «احراز،عدم احراز
و رد» اعالم میشود ،برخی عناصر حاضر یا نزدیک به حلقه
انحرافی سعی کردند اعالم نامزدی بقایی را به نیابت از
احمدینژاد جا بزنند.
••آفتاب یزد   -فتحا ...حقیقی معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استاندار البرز از ضریب نفوذ  85درصدی
اینترنت در ایران خبر داد و گفت 73 :درصد مردم ایران به
شبکه تلگرام دسترسی دارند.
••وق��ای��ع اتفاقیه -این روزن��ام��ه در مطلبی ب��ا اش��اره
به اینکه ش��ورا ی شهر تهران  ۸روز بعد از فوت آی �تا...
مهدویکنی خیابانی به نام او کرد ،نوشت :بیش از  40روز
از فوت ناگهانی آیتا ...هاشمیرفسنجانی میگذرد اما
هنوز پایتخت ،خیابانی به نام او ندارد.
••شرق – این روزنامه در مطلبی با اشاره به نشست مشترک
دولتی ها ومجلسی ها برای رفع معضالت خوزستان نوشت
که علی الریجانی به رئیس کمیسیون انرژی مجلس وعده
داده تا صد میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای کارهای
زودهنگام در خوزستان برداشت شود.

...

انعکاس
••پارس نیوز مدعی شد :در جریان مذاکرات هستهای
بود که حدود  8میلیارد دالر پول ایران به صورت ماهیانه
آزاد و به عمان انتقال داده شد اما آن زمان این پول در این
کشور بلوکه شد و عمانیها اعالم کردند توان بازپس دادن
این مبلغ را ندارند.برخی خبرها حکایت از آن دارد که
عمان موافقت ابتدایی خود را با بازگرداندن قسطی این
پول اعالم کرده اما هنوز موافقت نهایی را اعالم نکرده
است.بر اساس موافقت اولیه هفته ای  50میلیون دالر از
طرف عمان از طریق دبی به صورت اسکناس وارد ایران
می شود.گفته می شود به دلیل ناتوانی دولت در کنترل
پول
ب��ازار ارز و حل مشکالت اقتصادی ،احتماال ای��ن ِ
هفتگی در آستانه انتخابات برای کنترل بازار ارز مصروف
خواهد شد.
•• تابناک نوشت  :شصت نویسنده ،بازیگر و موسیقیدان
در نامه ای خطاب به دونالد ترامپ ،از رئیس جمهور آمریکا
خواسته اند تا قانون منع ورود شهروندان هفت کشور
از جمله ایران به خاک آمریکا لغو شود ،تا بدین ترتیب،
فرهادی بیش از پیش به یکی از نمادهای اعتراض به
سیاست های غلط ترامپ تبدیل شود و پنج روز دیگر،
نگاه ها به سمت فرهادی به عنوان بزرگ ترین غایب این
مراسم بچرخد.
•• جماران خبرداد :حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی
رئیس جمهور در توئیتر خود نوشت«:توصیه به کسانی که
می خواهند دولت را آباد کنند؛ برای مبارزه با ضد انقالب
از برخورد با انقالبیون آغاز نکنید».
••نامه نیوز نوشت  :محمد شریعتمداری باز در آستانه
انتخابات زیر ذره بین قرار گرفته است .می گویند او رئیس
ستاد انتخاباتی حسن روحانی شده است .مسئولیتی
که شاید انتظار می رفت به یک چهره یکدست اصالح
طلب برسد تا حسن روحانی امید بیشتری برای جلب
بدنه اجتماعی این جناح در انتخابات داشته باشد .گویا
دوران جدیدی برای شریعتمداری آغاز شده ؛ ماموریت
های ویژه ای برای او در نظر گرفته شده؛ آیا او می تواند
کار ویژه حسن روحانی برای هم افزایی میان نیروهای
سیاسی دو جناح برای باقی ماندن روحانی در پاستور را
به سرانجام برساند.

خبر
دادسرای ویژه روحانیت قم :

احمد منتظری برای اجرای
محکومیت روانه زندان شد
احمدمنتظریروزگذشتهبرایاجرایحکمبازداشتشد.به
گزارش خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادسرای
ویژه روحانیت قم ،احمد منتظری که در پی اقداماتی علیه
نظام و اهانت و دروغ پردازی نسبت به بنیانگذار جمهوری
اسالمی ایران به  6سال زندان محکوم شده بود ،روزگذشته
برای اجرای حکم بازداشت شد .بر اساس این گزارش ،متن
خبر اجرای حکم احمد منتظری که توسط دادسرای ویژه
روحانیت قم منتشر شده بدین شرح است«:در پی اقدامات
آقای احمد منتظری مبنی بر تضعیف مبانی نظام و اهانت،
افترا و دروغ پردازی های متعدد وی نسبت به معمار کبیر
انقالب حضرت امام خمینی قدسسرهالشریف و یادگار
عزیز ایشان و همچنین تطهیر و حمایت از منافقین کوردل و
تروریست و همنوایی با استکبار جهانی ،نامبرده در دادگاه
بدوی محاکمه که متعاقب اعتراض به رای صادره ،دادگاه
تجدیدنظر (متشکل از قضات عالیرتبه دیوان عالی کشور
شاغل در دادگاه ویژه روحانیت) با حضور ایشان تشکیل و به
 6سال حبس قطعی محکوم شده است ؛ محکومیت وی در
تاریخ  1395/12/4اجرا گردید».
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انتفاضه تنها انتخاب شرافتمندانه ملت فلسطین
تجلیل از 6دهه فعالیت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی در حمایت از جهاد ملت فلسطین

اک��ب��ری -ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از
انتفاضه با برگزاری نشست های فشرده کمیسیون های
تخصصی  4گانه در شیفت های فشرده کاری طی  2روز
با تاکید شرکت کنندگان بر حمایت از فلسطین و قطع
تعامل برخی کشورهای اسالمی با رژیم صهیونیستی
پایان یافت .به گ��زارش خراسان پس از بررسی مسئله
فلسطین و اق��دام��ات رژی��م صهیونیستی در سرزمین
های اشغالی کنفرانس ششم با قرائت گزارش کمیته
های چهار گانه به کار خود پایان داد .رئیس جمهور نیز
که سخنران اختتامیه این کنفرانس بود تاکید کرد:
«انتفاضه یک انتخاب از میان چند انتخاب نیست؛ تنها
انتخاب شرافتمندانه یک ملت برای باقی ماندن است و
همه گزینههای دیگر طی دهههای گذشته با آنچه بر سر
فلسطینیان آمده عمال حذف شده است».
▪ ▪تجلیل از 6دهه فعالیت آیتا ...هاشمی رفسنجانی
در حمایت از جهاد ملت فلسطین

▪ ▪انتفاضه   مظهر مقاومت و مقاومت مظهر «وجدان
انسانی» است

ب��ه گ���زارش پایگاه اط�لاع رس��ان��ی ری��اس��ت جمهوری،
حجتاالسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس
جمهورنیزعصردیروزدراختتامیهاینکنفرانس،انتفاضه
را مظهر مقاومت و مقاومت را مظهر «وج��دان انسانی»
دانست و از کشورهای اسالمی و به وی��ژه همسایگان
خواست تا یک بار و برای همیشه به جنگ و برادرکشی
«نه» بگویند و همه توان خود را صرف حل مسئله فلسطین
به عنوان مساله اصلی دنیای اسالم کنند .وی با بیان
اینکه موضوع فلسطین،زخمی عمیق و جانکاه است که
بیش از هفتاد سال ،وجدان جامعه جهانی و پیکره جهان
اس�لام را به درد آورده اس��ت ،گفت :فلسطین مشکل
یک قوم و یا یک ملت نیست ،بلکه از یک سو نشانه ظلم و
ستم و نادیده گرفتن حقوق بین الملل و ناکارآمد بودن
سازمانهایبینالمللیاست؛وازسوییدیگرنمادتالش
های مجاهدانه و مستمر یک ملت برای احقاق حقوق خود
در کنار سرشکستگی جامعه جهانی و شرمساری برخی
کشورهایاسالمیاست.روحانیبابیاناینکهمسلمانان
تنها راه خویش در برابر اشغالگری ،تجاوز ،غصب و کشتار
را در مقاومت دیدند و همواره کوشیدند ،جهان را نسبت
ظلم آشکار ،آگاه سازند ،افزود:باید به روان پاک
به این ِ
مجاهدان درود فرستاد که جان بر کف در سال های
تاریک و سیاه دهه 60و 70میالدی بار سنگین مقاومت و
آگاه سازی جهانی را به دوش کشیدند و به تدریج مقاومت
و قیام مثنی و فرادا را به انتفاضه ای تبدیل نمودند که
طلیعه دگرگونی های اساسی در منطقه و عقب نشینی
های غاصبان شد.
▪ ▪مهمترین هدف اسرائیل در وضعیت کنونی ،طبیعی
جلوه دادن شرایط موجود است

رئیس جمهور مهم ترین ه��دف اسرائیل در وضعیت
کنونی را طبیعی جلوه دادن شرایط موجود ذکر کرد و
اظهارداشت :صهیونیست ها در پی آنند که جهانیان باور
کنند فلسطینیان آوارگانی هستند که باید بدون تعلق
به سرزمین ،گذران عمر کنند؛ تبدیل عنوان مقاومت
به تروریسم و تالش طوالنی برای عادی سازی تسلیم و
سازش به همین دلیل است .دکتر روحانی تاکید کرد :در
ادبیات امروز  ،رژیم صهیونیستی خواستار عادی سازی
روابط خود با جهان اسالم است؛ و این معنایی ندارد مگر
فراموشی و نادیده گرفتن تمام جنایات آنان در فلسطین
و دیگر سرزمین های اسالمی .این رژیم جعلی چنان
رهبران غربی را به گروگان گرفته است که گویی هرگونه
مقابله با آن در حکم حمله به منافع حیاتی آمریکا و اروپا
است ؛ چنان اسطورهای خیالی از دموکراسی خود تبلیغ
کرده اند که گویا مبارزه با آن ،مبارزه با مردم ساالری
است؛ چنان امنیت خود را به امنیت غرب گره زده اند که
گویا با شکست صهیونیسم ،امنیت جهانی به مخاطره
می افتد .رئیس جمهوری با بیان اینکه «نباید از خاطر برد
که صهیونیسم چنان بر طبل تو خالی قدرت نظامی خود
می کوبید ،که گویا شکست در آن راهی ندارد و همگان
باید ب��اور کنند که زیستن و تسلیم شدن در کنار این
جنایتکاران ،سرنوشت محتوم آنان است» ،گفت :ایجاد
یأس از امکان تغییر آینده منطقه نیز از دیگر راهبردهای
قطعیصهیونیستهادرمواجههباملتفلسطینوجهان
اسالم است.
▪ ▪انتفاضه تنها انتخاب شرافتمندانه یک ملت برای
باقی ماندن است

دکتر روحانی با اشاره به اینکه انتفاضه چیزی جز مقاومت
مستمر و مومنانه مردم فلسطین نیست ،اظهارداشت:
انتفاضه فلسطین ،مقاومتی از جنس تالش ب��رای بقا

است .انتفاضه یک انتخاب از میان چند انتخاب نیست؛
تنهاانتخابشرافتمندانهیکملتبرایباقیماندناست
و همه گزینههای دیگر طی دهههای گذشته با آنچه بر سر
فلسطینیان آمده عمال حذف شده اند .وی گفت :دیروز
(روز سه شنبه) سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری را
شنیدیم که چه حساسیت فوق العاده ای در مقوله وحدت
و همگرایی جهان اسالم با همه تنوعات و تکثرهای ملی
قومی ،ح��ول دف��اع از مقاومت مشروع ملت فلسطین
دارند .ایشان به نقشی که علمای اسالم و روشنفکران
می توانند در جهت حل اختالفات تحمیلی داشته باشند
نیز تاکید ویژه ای نمودند که امید است راهگشای امت
اسالمی باشد.
▪ ▪امروز قدرت فلسطین ،بر بستر رسانههای اجتماعی
متجلی است

رئیس جمهور با بیان اینکه " آن دورهای گذشت که قدرت
ایستادگی هر فلسطینی ،تنها در تکه ای سنگ متبلور بود"،
گفت :امروز قدرت فلسطین ،بر بستر رسانههای اجتماعی
متجلی است تا پیام مظلومیت و ظلم ستیزی را به گوش
جهانیان برسانند ؛ اکنون جهانیان در انتفاضه ای دیگر به
وسعت جغرافیای رسانه های اجتماعی ،که صلح طلبان
سراسر جهان در آن مشارکتکرده اند ،به دفاع از فلسطین
و مقاومت برخاسته اند .دکتر روحانی افزود :در این راستا،
جمهوری اسالمی ایران بر این باور است که برقراری صلح
عادالنه و فراگیر در خاورمیانه ،جز از طریق پایان دادن به
اشغال سرزمین فلسطین و احقاق حقوق کامل این ملت
از جمله حق تعیین سرنوشت ،بازگشت کلیه آوارگ��ان به
سرزمین آبا و اج��دادی خویش و تشکیل دولت یکپارچه
فلسطین به پایتختی ق��دس شریف از طریق برگزاری
یک همه پرسی با حضور همه اقوام و ساکنان اصلی این
سرزمین ،اع��م از مسلمان ،مسیحی و یهودی حاصل
نمیشود.رئیسجمهوراقدامم ّلتودولتایراندرحمایت
بیدریغ از آرمان فلسطین و قدس شریف و مبارزات مشروع
این م ّلت را برخاسته از نگاه اعتقادی و دیدگاه ما در لزوم
رعایتحقوقمشروعملتها،اصلانصافوعدالتدرنظام
بینالملل و وظیفه ما در حمایت و دستگیری از مظلومین
و مستضعفین دانست و تاکید کرد که در این چارچوب بر
حمایت خود از محور مقاومت تاکید میورزیم.
▪ ▪حضور محمد جواد ظریف در کنفرانس انتفاضه

در آیین اختتامیه ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضه
فلسطین که با سخنرانی رئیس جمهور برگزار شد عالوه
بر رئیس مجلس شورای اسالمی و تنی چند از چهره های
پارلمانیشخصیتهاییچونمحمدجوادظریفوزیرامور
خارجه که به تازگی از مونیخ بازگشته است ،حجت االسالم
والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم
انقالبو...درکنارسایرمدعوینحضورداشتند.همچنین
درحاشیهاینکنفرانسنشستوگفتگوهایمختلفمیان
روسای پارلمانی کشورها با رئیس جمهور ،رئیس مجلس
کشورمان و تنی چند از مسئوالن کشور صورت گرفت.
▪ ▪آملی الریجانی :مسئله فلسطین مسئله تقابل
ایدئولوژی ها است

آیت ا ...صادق آملی الریجانی رئیس دستگاه قضا نیز در
آغاز دومین روز کنفرانس طی سخنانی اظهارداشت:
در عمق مسئله فلسطین مسئله تقابل ایدئولوژی هاست
و صرفا اشغال یک مرز نیست بلکه تقابل دو ایدئولوژی
است.وی ادامه داد :مسئله فلسطین مسئله همه جهان
اسالم است و محکی برای ارزیابی بسیاری از امور است
که در دنیا در حال جریان بوده و حقوق بشر مورد ادعای
جهان غرب را مورد ارزیابی قرار می دهد.
وی با بیان اینکه در این تقابل اسالم در مقابل نوعی نگاه به
ایدئولوژیقرارگرفتهکهلیبرالدموکراسیصهیونیسمرا
برای پیشبرد اهداف در منطقه پشتیبانی می کند تصریح
کرد :غرب دفاع از رژیم صهیونیستی را به شدت انجام می

خبر مرتبط

زهرا مصطفوی :تبری که امام به کمر اسرائیل زد رهبری در گلوی اسرائیل
گذاشته است
در این کنفرانس همچنین از جدید ترین کتاب رهبر معظم انقالب با موضوع فلسطین رونمایی شد .به گزارش
خبرگزاری قدسنا،دکتر زهرا مصطفوی رئیس و دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین در آیین رونمایی از کتاب
«فلسطین از منظر رهبر معظم انقالب» گفت :مقام معظم رهبری حضرت آیت ا ...خامنه ای همان مسیری را ادامه می
دهند که امام آغاز کرده بودند .وی تاکید کرد :تبری که امام به کمر اسرائیل زد رهبری عزیز در گلوی اسرائیل گذاشته
است .دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین تاکید کرد :فلسطین از دید ما یک مسئله سیاسی و انسانی نیست بلکه
اعتقادیاستومتاسفانهدولتهایعربیوغربیاینرانمیفهمندولذاابزارآنراهمندارندکهجلویایرانرابگیرند.
دهد چنانچه طی قراردادی  ۱۰ساله آمریکا حدود ۴۰
میلیارد دالر سالح به رژیم صهیونیستی داده است.
رئیس ق��وه قضائیه با بیان اینکه تنها راه ب��رای نجات
فلسطین استقامت پیشه کردن و به دنبال نگاه توحیدی
بودن است گفت :اگر ملل مسلمان پایبند به میثاق الهی
باشند پیروزی از آن آنها خواهد بود.
▪ ▪مذاکرات و رایزنی های رؤسای مجالس کشورهای
اسالمی با مقامات ایران

جمعی از رؤسای مجالس و مهمانان ششمین کنفرانس
انتفاضه فلسطین با رؤسای جمهور و مجلس کشورمان
دیدار کردند که از این جمله می توان به دیدارهای نبیه
بری رئیس مجلس لبنان با الریجانی و روحانی اشاره
کرد .روحانی در این دیدار تأکید کرد که اراده ایران بر حل
مشکالت موجود در منطقه با مذاکره است.
▪ ▪ روحانی :مداخلهآمریکامشکالتمنطقهراافزایشداد

در برنامه های روز گذشته رئیس جمهور ابتدا با رئیس
مجلس اردن دیدار کرد .روحانی در این دیدار با استقبال
از گسترش و تعمیق رواب��ط ای��ران و اردن تاکید کرد:
تقویت روابط تهران – امان به نفع مردم دو کشور و منطقه
اس��ت .به گ��زارش ایرنا روحانی همچنین ریشه عمده
مشکالت منطقه را ناشی از اشغالگری صهیونیست ها
دانست و گفت :مداخله کشورهای بزرگ به ویژه آمریکا
در دهه های اخیر ،مشکالت منطقه را مضاعف کرد که از
جمله آنها می توان به حمله و اشغال افغانستان و عراق،
تحریک مردم برخی کشورهای منطقه و تحرکاتی که از
سوی آمریکا تحت عنوان تالش برای ایجاد خاورمیانه
جدید انجام شد ،اشاره نمود که این اقدامات  ،هر روز بر
مشکالت منطقه افزوده است.
▪ ▪در کنار سوریه می مانیم

دکتر روحانی با رؤسای مجالس اوگاندا ،مالزی و سوریه
هم دیدار داشت .وی در دیدار هدیه عباس رئیس مجلس
سوریه نیز تصریح کرد :ایران همانند گذشته برای مبارزه
با تروریسم و حمایت از مذاکرات پیش روی سوریه در کنار
مردم این کشور خواهد ماند .رئیس جمهور در دیدار با
هدیه عباس با تبریک پیروزیهای اخیر مردم سوریه در
برابر تروریستها ،افزود« :سوریه همواره در خط مقدم
مقاومت قرار داشته و یکی از دالیل فشار به مردم سوریه
در طول سا لهای گذشته به خاطر حمایت سوریه از
اه��داف مردم فلسطین اس��ت ».هدیه عباس با همتای
ایرانی خود هم دیدار کرد .علی الریجانی نیز در دیدار
رئیس مجلس سوریه مانند روحانی ،یکی از دالیل ایجاد
جریانهایتروریستیوجنگدرسوریهرامواضعمستقل
این کشور دانست و گفت :سوریه همواره در خط مقدم
مبارزه با رژیم صهیونیستی و حمایت از آرمان فلسطین
قرار داشته است .در این دیدار رئیس مجلس سوریه هم با
تأیید اظهارات الریجانی گفت :قطعا علت اصلی هجمه
تروریست ها به سوریه ،حمایت این کشور از فلسطین بوده
استاماتازمانیکهحقوقحقهمردمفلسطینبازگردانده

تحلیلگرآمریکاییومشاورسابقهیالریکلینتونازتصمیم
دولت ترامپ برای حفظ برجام خبر داد .به گزارش فارس،
دنیس راس ضمن اعالم این خبر ،گفت :باید تالش کرد تا
طول دوره محدودیتهای اعمالی بر برنامه هستهای ایران
افزایشیابد.ویدرتوضیحبیشتراینادعایشگفت«:دولت
آمریکا به این نتیجه رسیده که این توافق را بر هم نزند .اما
اینکه ایران میتواند برنامه اتمی عظیم بدون محدودیت
داشته باشد مهم است .یکی از گزینهها این است که آمریکا

...

نشود ،ما بر موضع خودمان پافشاری می کنیم.
▪ ▪رئیس مجلس لبنان :اعراب باید به محور مقاومت
برگردند

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی همچنین با روس��ای
مجالس مالزی ،اوگ��ان��دا ،بوسنی ،فلسطین ،ع��راق و
مقاماتی از مجالس پاکستان و سریالنکا دیدار و گفتوگو
کرد .نبیه بری رئیس مجلس لبنان هم از جمله مهمانانی
بود که با الریجانی دیدار کرد .رئیس مجلس لبنان در این
دیدار تصریح کرد :با توجه به تحوالت بین المللی و موضع
جدید دولت آمریکا ،قطعا اعراب باید به محور مقاومت
برگردند .وی با بیان این که رژیم صهیونیستی شیطان
ب��زرگ در جهان اس��ت ،گفت :قطعا ای��ران تالش های
بسیاری را برای منطقه انجام داده و جهان عرب نمی تواند
دین خود را به جمهوری اسالمی ایران ادا کند.
▪ ▪روحانی :اراده ایران حل و فصل مشکالت موجود از
طریق مفاهمه و مذاکره است

رئیس مجلس لبنان با رئیس جمهور کشورمان هم دیدار
کرد .روحانی در این دیدار تأکید کرد :در موضوع سوریه و
برای مقابله با تروریسم ،ایران و لبنان در کنار مردم سوریه
قرار گرفتند و اگر این همکاری و هماهنگی وجود نداشت،
امروز دمشق به پایتختی برای داعش در منطقه تبدیل شده
بود .وی با اشاره به شرایط سخت و پیچیده منطقه ،گفت:
ب��رای حل و فصل مشکالت منطقه راه��ی جز مشورت و
همکاریهای مشترک وجود ندارد .روحانی افزود :اراده
جمهوری اسالمی ای��ران ،ایجاد صلح و ثبات در منطقه ،
حسن همجواری با همسایگان و حل و فصل مشکالت
موجود از طریق مفاهمه و مذاکره است .نبیه بری رئیس
مجلس لبنان نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه ایران و لبنان
از روابط برادرانه برخوردار هستند ،گفت :مصمم هستیم،
مناسبات و همکاریهای دو کشور در مسائل اقتصادی نیز
هرچهبیشترتقویتشود.رئیسمجلسلبنانافزود:تهران
و بیروت از منافع و دشمن مشترکی برخوردار هستند.

جواد نوائیان رودسری

political@khorasannews.com

شاه و قبض و بسط ارتباط
با جبهه ملی
شاه با ساقط شدن دولت ملی دکتر مصدق در کودتای 28
مرداد  ،1332توانست به ایران باز گردد و قدرت را به دست
گیرد .به اعتقاد بسیاری از مورخان ،این واقعه ،آغاز رسمی
دوران دیکتاتوری و استبداد محمدرضا پهلوی بود .با توجه
به نوع رفتار شاه با مصدق ،به نظر میرسید که اعضای جبهه
ملی دیگر به رژیم پهلوی روی خوش نشان ندهند؛ اما چنین
نشد .سرکردگان جبهه ملی نه تنها از رژیم رویگردان نشدند،
بلکه رویکردشان در مسامحه با شاه ،باعث خروج جریانهای
مخالف با رژی��م پهلوی از بدنه جبهه ملی و شکلگرفتن
گروههای معارض ،با دیدگاههای سیاسی و ایدئولوژیک
مختلف ،شد .در این میان ،تعدادی از اعضای برجسته جبهه
ملی ،به همکاری بسیار نزدیک با رژیم شاه روی آوردند و به
مقامات اداری و اجرایی رسیدند« .هوشنگ نهاوندی» ،از
رجال سیاسی دوره پهلوی و از نزدیکان شاه ،در این باره ،در
خاطراتش مینویسد«:کریم سنجابی ،شخصیتی بود که
آن واحد یدک میکشید و در
چندین مشاورت دولتی را در ِ
نتیجه از چندین صندوق دولتی ،مواجب میگرفت و تن به
هر چیزی میداد ،تا مقام مهمی بگیرد .شاه اشتباه کرد که
این خواست او را برآورده نکرد و او را به مردی خشمگین مبدل
کرد .شاپور بختیار ،عضو هیئت مدیره چندین شرکت نیمه
دولتی یا متعلق به «بنیاد پهلوی» بود[ .داریوش] فروهر ،که
بدونشکدرمیاناینسهتن،صادقتربود،وکیلدادگستری
موفقوثروتمندیبودکهسمتمشاورقضاییوزارتکارونیز،
مشاور حقوقی بانک «سپه» و تصدی صندوق بازنشستگی
ارتش شاهنشاهی را هم داشت .اما شاه ،در آن هنگام ،از سر
غرور و همچنین انزجاری که از آنان (مخالفان الئیک و ملی)
داشت،اشتباهکردکهنخواستیانگذاشتنشانهعنایتقابل
توجهی نسبت به آنان آشکار شود و آنان را به دامان مخالفان
راند .آنان نیز چند ماه بعد ،بیلیاقتی خود را در همکاری با
خمینی آشکار ساختند ».با این حال ،شاه در روزهای پایانی
سلطنتش دست کمک به سوی جبهه ملی دراز کرد و توانست
موافقت یکی از اعضای سابق آن ،یعنی «شاپور بختیار» را،
برای پذیرفتن مقام نخستوزیری ،به دست آورد .اما به تعبیر
«نهاوندی» ،دیگر کار از کار گذشته بود و سران جبهه ملی،
زیرکتر از آن بودند که در آن بحبوحه ،خود را در کنار شاهی
قراردهندکهدرروزهایقدرت،نسبتبهآنهابیاعتناییکرده
بود .با این حال ،جبهه ملی نیز از این قبض و بسط در ارتباط با
شاهَ ،طرفی نبست و به هدف مورد نظر خود ،نرسید.

...

ایران در اندیشکده ها
شورای آتالنتیک :قاسم سلیمانی قهرمان
ملی محبوب ایرانی هاست
اندیشکده آمریکایی ش���ورای آتالنتیک ب��ا پرداختن به
زندگینامه و فعالیتهای س��ردار قاسم سلیمانی گزارش
داد :فرمانده نیروهای سپاه قدس ایران یکی از محبوبترین
چهرههای برجسته در این کشور است و حامیانش وی را یک
قهرمانملیفداکارمیدانند.بهگزارشایسناایناندیشکده
آمریکایی نوشت  :سلیمانی  20سال است که فرماندهی
نیروی سپاه قدس را بر عهده دارد .نتایج یک نظرسنجی در
مرکز مطالعات امنیت و بینالملل دانشگاه مریلند نشان
میدهد که محبوبیت وی تا ژانویه 2016بیش از  73درصد
بوده و این رقم در دسامبر  2016به  74درصد افزایش یافته
اس��ت.در این گزارش آمده است « :این محبوبیت تا اندازه
زیادی ناشی از فداکاری و فروتنی وی است.همچنین یکی
دیگر از دالیل محبوبیت وی عدم تمایل ژنرال سلیمانی برای
حضور در عرصه سیاست داخلی است .وی هیچ مشارکتی
در سیاستهای ایران ندارد و در خانه نیز در سایه قرار دارد
و در مناسبتها و مراسمها حضور گزیدهای دارد .میتوان
گفتکهویهمدرمیاناصالحطلبانوهماصولگرایانمورد
اعتماد است ».بر اساس این گزارش طرفدارانش وی را «حاج
قاسم» و «سردار دلها» مینامند و در مجموع ،محبوبیت وی
به دلیل طرز فکر ایرانیها و میل قوی آنها برای پشتیبانی
از رهبران کاریزماتیک و فروتن است .همچنین نفوذ قاسم
سلیمانی و حضور وی در همه جا مشروعیت وی را در ایران و
خاورمیانه باال برده است .

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬارى
ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎرى ﺗﻮزﯾﻊ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد
ﺑﻪ واﺟﺪ�ﻦ ﺷﺮا�ﻂ از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﺎم اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن

ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ ﺷﺮا�ﻂ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ

٩٥٫١٢٫١١ﺑﻪ آدرس :ﺑﺠﻨﻮرد ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻏﺮﺑﯽ ،اﺑﺘﺪاى ﭼﻬﺎر
راه ﺑﺴﻴﺞ ،ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ آذر ،ﭘﻼک  ٢۶٣ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
 ٠۵١٣٧٠٠٩٨٣۵ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:

دنیس راس :دولت ترامپ تصمیم گرفته برجام را حفظ کند
و سایر اعضای گروه  5+1تالش کنند این محدودیت 15
ساله را طوالنیتر کنند ».در همین حال وزیر اطالعات رژیم
صهیونیستی در مصاحبه با بلومبرگ اعالم کرد :نخست
وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار اخیر خود با رئیس جمهور
آمریکا از وی خواسته که ایران و حزب ا ...را هدف تحریم
قرار دهد .به گفته «یسرائیل کاتس» یکی از اهداف اصلی
نتانیاهودردیداربارئیسجمهورآمریکامتقاعدکردنترامپ
برای تحریم مالی ایران و تحریم نظامی حزب ا ...بوده است.

طلوعآفتابفردا 6:41

نوشته های ناخوانده

روحانی در اختتامیه ششمین کنفرانس انتفاضه تاکید کرد

به گ��زارش خراسان ،در ششمین کنفرانس حمایت از
انتفاضه فلسطین از تالش های مرحوم آیتا ...هاشمی
رفسنجانی در حمایت از جهاد ملت فلسطین تجلیل به
عمل آمد .در این مراسم لوح یادبودی برای 6دهه فعالیت
وتالشمرحومآیتا...هاشمیرفسنجانیبهمنظورجهاد
ملت فلسطین به فرزند ایشان محسن هاشمی اعطا شد.
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وزیر صهیونیستی با اشاره به اینکه اکنون باید تحریم هایی
فلجکنندهعلیهحزبا...وضعشوداظهارداشت:درصورتی
که ایران کمک های خود را به حزب ا ...متوقف نکند باید
هدفتحریمقراربگیرد.همزمانوزیرخارجهاتریشبااشاره
به اقدامات دولت ترامپ در هفته های اول ریاست جمهوری
او ،نسبت به لغو برجام هشدار داد .سباستین کورس عواقب
بدتر شدن روابط با ایران و زیر سوال بردن برجام را نه تنها
برای منطقه بلکه فراتر از آن بسیار منفی ارزیابی کرد.

 -١ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ  -٢ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
 -٣وارﯾﺰ ﻣﺒﻠﻎ  ۵,٠٠٠,٠٠٠رﯾﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮده اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
 -۴ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ
 -۵اﻋﻼم ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮى ﺧﺮاﺳﺎن
دﻓﺘﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

 /٩٥٣٤٨٥٠٤ش

CMYK

