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تازههای مطبوعات
••اعتماد – امیرمحبیان درچرایی مخالفت اصالحطلبان
و موافقت اصولگرایان با نظام پارلمانی گفت :بعضی
ازاصولگرایان بر ایــن باورند که به هردلیلی تا به حال
درتسخیر پست ریاستجمهوری ناتوان بودهاند پس این
محور قدرت را از ریاستجمهوری به پارلمان که تسخیرش
ممکنتر است؛ انتقال دهند .اصالحطلبان فعال به مباحث
این چنینی از موضع راه مفر برای حفظ بقا مینگرند تا
مباحث فلسفه سیاسی از باب حکمرانی!
••کیهان –این روزنامه با اشاره به سخنان عارف که گفته
است رفع حصر باید یک بازی برد-برد باشد ،نوشت:در
این که آقای عارف تحت فشار فتنهگران و افراطیون مدعی
اصالحطلبی است ،تردیدی وجود ندارد وطی چند سال
گذشته علن ًا ازعارف به عنوان اصالحطلب بدلی و قالبی و
تحریک شده نیروهای امنیتی نام بردند تا از این طریق ،وی
را وارد بازی خود کنند.
••شرق – علی مطهری دربــاره احکام صــادر شــده برای
متهمان پرونده اش گفت :آمر اصلی به اندازه کافی متنبه
شده است .ما این کار را -رضایت از جرم آمر اصلی -به دلیل
مصالح کشور انجام دادهایم.ترکهمدانی ،وکیل مطهری،
نیز گفت:بنا بر دفاعیات متهمان هیچ فــردی به عنوان
شهروند عادی شناسایی و محاکمه نشده است .بنابراین
متهمان پنج نفر نظامی بودند و سه نفر دانشگاهی.

...

انعکاس
••آنا نوشت  :بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس درباره
حق ماموریتهای خارج از کشور نمایندگان توضیح داد:
سقف ماموریت نمایندگان پنج روز است که روزانه 130
یورو به عنوان حق ماموریت به آنها پرداخت میشود.
اما روند نظارت مجلس بر سفرهای پارلمانی با بازگشت
نمایندگان به تهران ،پایان نمییابد .بعد از سفر ،گزارش
اینماموریتتهیهودرهیئترئیسهمجلسقرائتمیشود،
این روند درباره تمام سفرهای پارلمانی اعمال می شود.
••نامه نیوز مدعی شد  :یک مقام آگاه در دفتر معاون اول
رئیس جمهور اعالم کرد :شایعه جدایی جهانگیری از دولت
که به تازگی به آن دامن زده شده از اساس کذب است .آقای
جهانگیری بنای استعفا یا جدایی از دولت روحانی را ندارد
و معتقد است وقتی مسئولیتی را پذیرفته است با جدیت آن
را تا انتها دنبال خواهد کرد.
••مشرق نوشت  :شبکه خبری «روداو» وابسته به خانواده
بارزانیباانتشارتصویرجلسهسردارسلیمانیبافرماندهان
مشترک نظامی عراق در سال گذشته میالدی به دروغ آن را
جلسه اشغال کردستان عراق بیان کرد!
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پس از دیدار با رئیس ستاد مشترک ارتش سوریه در دمشق:

سرلشکر باقری :تنها چند روز از عمر تروریست ها باقی مانده است
تجاوز صهیونیست ها به سوریه قابل پذیرش نیست

رئیس ستاد مشترک ارتــش و نیروهای مسلح
سوریه در پایان دیدار با رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی ایران از عزم و اراده دو
کشور برای نبرد با تروریسم تکفیری تا نابودی
کامل آن و بازگشت امنیت و ثبات به تمام خاک
سوریه خبر داد .به گــزارش تسنیم ،سرلشکر
«محمد باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران که به سوریه سفر کرده
اســت ،با سپهبد «علی ایــوب» رئیس ستاد کل
ارتش و نیروهای مسلح سوریه دیدار و گفت و گو
کرد و پس از پایان این دیدار ،دو طرف در نشست
مطبوعاتی حاضر شدند .سرلشکر باقری در
ایــن نشست مطبوعاتی تصریح کــرد :جا دارد
پیروز یهای بــزرگ رهبری ،نیروهای مسلح و
مردم سوریه را در مقابله با تروریستها تبریک
بگویم،تروریستهاییکهتنهاچندروزازعمرشان
باقی مانده است و ان شاءا ...به زودی سرزمین
سوریه به طــور کامل از لــوث وجــود آن ها پاک
خواهد شــد .وی در ادامــه تأکید کــرد :اتحاد و
بــرادری و همراهی جمهوری اسالمی ایــران و
جمهوری عربی سوریه ،حــدود  40سال است
که ادامه دارد  ،چه هنگامی که صهیونیستها
به سوریه حمله کردند و چه زمانی که متجاوزان
همراه صدام ملعون و معدوم به جمهوری اسالمی
ایران حمله کردند و چه االن که تروریستها به
سوریه هجوم آوردند ،ما همواره در یک سنگر و در
کنار همدیگر بوده ایم.رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح در بخش دیگری از سخنانش گفت :این که
صهیونیستها هر وقت اراده کنند به این سرزمین
در فضا و زمین تجاوز می کنند ،قابل پذیرش نیست



و همان قدر که ارتش و مردم سوریه از این تجاوزها
ناراحت و آزرده میشوند ،ما در ایران هم همین
احساس را داریم و در مقابله با این تهدیدها ،در
کنار ملت و ارتش سوریه خواهیم بود .سرلشکر
باقری ادامه داد :جمهوری اسالمی ایران در برابر
تهدیدهایی که کشور و ملت عزیز سوریه را هدف
قرارمیدهد،همانندگذشتهدرکنارسوریهخواهد
بود و ان شــاءا ...این حضور ما در این سرزمین و
برادری ما ابدی خواهد بود.
▪سپهبد ایــوب :از رهبران سیاسی و نظامی
ایران برای حمایت از سوریه قدردانی می کنم

سپهبد ایوب نیز طی سخنانی تأکید کرد :ما در
ارتباط مستقیم و هماهنگی کامل با هم پیمانان
خود در زمینه مبارزه با تروریسم هستیم .وی افزود:
آن چه نیروهای متجاوز ترکیه در خاک سوریه انجام
دادند ،یک اقدام تجاوزکارانه است که تمام قوانین
ومقرراتبینالمللیرانقضمیکندوماکامالحق

مقابله با آن با تمام وسایل و شیوهها را برای خود
محفوظ میدانیم .وی با اشاره به مذاکره با همتای
ایرانیخودتصریحکرد:روندروابطدوجانبهوتمایل
مشترکبرایتقویتاینروابطراکهدرزمینهمنافع
دو کشور و دو ارتش است ،به طور مفصل بررسی
کردیم و دو طرف درباره مسائل مطرح شده به ویژه
درخصوصمبارزهباتروریسمومشکالتپیشروی
مقاومت دیدگاههای یکسان و مشترکی داشتند.
وی افزود :از رهبران سیاسی و نظامی جمهوری
اسالمی ایــران برای حمایت از سوریه در جنگی
که بر ملت سوریه تحمیل شده ،قدردانی میکنم.
سرلشکرمحمدباقریکهبهدعوتعلیایوبرئیس
ستادکلنیروهایمسلحوارتشسوریهبهاینکشور
سفر کرده است پس از دیدار با همتای سوری خود ،
باحضوردربناییادبودسربازگمنامبهشهیدانیکه
در مسیر دفاع از مقدسات و خاک سوریه طی جنگ
نیابتیتروریستهاعلیهسوریهجانفشانیکردند،
ادای احترام کرد.

...

نماز جمعه
سید علی خمینی سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته تهران

فارس -نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران
 28مهرماه به امامت حجت االســام صدیقی در
دانشگاه تهران برگزار میشود .بر اساس این گزارش
حجتاالسالم سیدعلی خمینی به مناسبت چهلمین
سالروز شهادت آیتا ...سید مصطفی خمینی پیش از

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:

خطبهها سخنرانی خواهد کرد .آیتا ...سید مصطفی
خمینی فرزند ارشــد رهبر کبیر انقالب اسالمی،
سحرگاه یک شنبه اول آبان 1356برابر با نهم ذیقعده
 1397قمری در سن  47سالگی در منزل خود در
نجف اشرف به صورت ناگهانی و مرموز رحلت کرد.



در حاشیه حضور در همایش بین المللی ونیز دنبال شد:

مذاکرات فرمانده نیروی دریایی ارتش
با  9هیئت نظامی خارجی
دیدارهایفرماندهنیرویدریاییارتشبافرماندهاناروپاییودیگرکشورهای
جهاندرآستانهگشایشهمایشقدرتدریاییمنطقهایدرونیزایتالیاانجام
شد.بهگزارشتسنیم،درضیافتشاماجالسقدرتهایدریاییمنطقهایدر
ونیز،تعدادیازفرماندهاندریاییاروپاودیگرنقاطجهانباامیردریادارسیاری
دیداروگفتوگوکردند.دردیداربافرماندهنیرویدریاییبلغارستان،دوطرف
گفتوگوبرتوسعهروابطبیندونیرویدریاییایرانوبلغارستان تأکید کردند.
فرمانده نیروی دریایی یونان نیز در مالقات با فرمانده نیروی دریایی ارتش
کشورمانضمناعالمآمادگیبرایتوسعهروابطبانیرویدریاییایران،درگاه
دیپلماتیکووزارتامورخارجهرابرایآغازگفتوگوهاپیشنهادکرد.جانشین
نیرویدریاییاسپانیانیزدردیدارباامیردریادارسیاری،ضمنتأکیدبرعالقه
مندیکشورشبرایتوسعهروابطبانیرویدریاییایرانگفت:اکنونمادیدگاه
کام ً
ال باز و آماده گفتوگورا با نیروی دریایی ایران داریم و با آغوشباز از توسعه
روابطبیندونیرویدریاییاستقبالمیکنیم.فرماندهنیرویدریاییآفریقای
جنوبی نیز در دیدار با امیر دریادار سیاری ضمن بیان برگزاری موفقیتآمیز
کارگاه مقدماتی اجــاس فرماندهان نیروهای دریایی اقیانوس هند در
ژوهانسبورگ،آمادگیخودرابرایحضورومشارکتفعالدرششمیننشست
این اجالس که بهزودی در تهران به میزبانی نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمیایرانبرگزارخواهدشد،اعالمکرد.فرماندهنیرویدریاییکرواسی،
فرماندهنیرویدریاییالجزایروفرماندهنیرویدریاییآرژانتین،فرماندهنیروی
دریاییپرتغال،جانشینفرماندهنیرویدریاییروسیهنیزدردیدارهایجداگانه
خودباامیردریادارسیاریبرتوسعههمکاریهایدوجانبهتأکیدکردند.سفر
امیردریادارسیاری،اولینسفریکمقامعالینظامیکشورمانبهدعوتیک
کشوراروپاییبعدازانقالباسالمیاست.درهمینحالبهگزارشخبرگزاری
صداوسیما،فرماندهنیرویدریاییارتشطیسخنانیدرهمایشبینالمللی
قدرتدریاییمنطقهایدرونیزتصریحکرد:بیگانگانباتحمیلترتیباتامنیتی
نامطلوب موجب بروز ناپایداری در منطقه خلیج فارس و دیگر مناطق دریایی
راهبردیجهانمیشوند.ویدرادامهتصریحکرد:برخالفآنچهآقایترامپ
ی کند ،نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران عامل پایدار کنند ه
اظهار م 
امنیتجمعیجهانیدرمنطقهوبخشجداییناپذیرآنهستند.

...
دولت

موافقت دولت با ایجاد نمایندگی سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی در قطر
ایرنا – هیئت دولت با ایجاد نمایندگی سازمان
خبرگزاری جمهوری اسالمی در دوحه پایتخت
قطر موافقت کرد.هیئت دولت در جلسه روزگذشته
به ریاست حجت االسالم و المسلمین روحانی ،با
پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی

برایجادایننمایندگیدردوحهموافقتکرد.پیشتر
ایرناازسفرمدیرعاملسازمانخبرگزاریجمهوری
اسالمی به قطر و گفت و گوی وی با مدیرعامل
خبرگزاری قنا دردوحه درباره گسترش همکاری
بین دو خبرگزاری رسمی دو کشور خبر داده بود.

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحريريه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید
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نوشتههای ناخوانده
جوادنوائیان رودسری

Culture@khorasannews.com

شاه از مصیبت ها بی خبر نبود
«ویلیام شوکراس» ،نویسنده معروف آمریکایی در کتاب
مشهور «آخرین سفر شاه» ،درباره «امیرعباس هویدا»،
نخستوزیر محمدرضا پهلوی ،مینویسد«:آیا هویدا
فاسد بــود؟ از یک لحاظ ،هر کس که از نزدیک با شاه
مربوط بود ،فاسد بود یا فاسد میشد .ماهیت سیستم
اینطور بود .فساد اشکال گوناگون به خود میگرفت
و میل به نزدیک شدن به شاه ،شاید قویتر از همه بود.
هویدا یقین ًا این [رویکرد] را دوست داشت  ...او مبتال به
شکاکی بیمارگونه بود و مثل شاه ،به ساخت و پاخت و
استفاده از راههای نامشروع ،اعتقاد داشت« ».شوکراس»
میافزاید«:در سا لهای دهه  ،1970هویدا خود را
مدیرعامل شرکتی توصیف می کرد که شاه رئیس هیئت
مدیره آن بود  ...در بعضی زمینهها ،هویدا و وزیرانش
قــادر به اخــذ تصمیم بودند .ولــی ماهیت رژیــم طوری
بود که ایجاب میکرد تمام تصمیمهای مهم کابینه،
توسط شاه گرفته شود .در واقع ،تقریب ًا تمام دستورها،
به جــای اینکه از جانب نخستوزیر یا وزیــران صادر
شود ،از سوی اعلیحضرت صادر میشد .افزون بر آن،
شــاه بخش وسیعی از اختیارات دولــت را به خودش
اختصاص داده بود؛ ساواک ،امور دفاعی و  ...از حوزه
نظارت نخستوزیر خارج بود« ».شوکراس» به مصاحبه
هویدا با یک نویسنده آمریکایی نیز ،اشــاره میکند و
مینویسد«:او در حالی که با رضایت به پیپ دا نهیل
خود ُپک میزد ،به یک نویسنده ناباور آمریکایی گفت:
در کشورهای غربی شما درباره هر مسئلهای زیاد بحث
و گفتوگو میکنید  ...در اینجا ما فقط به حضور شاه
میرویم و سپس عمل میکنیم  »...با این حال ،به تدریج
که سا لها میگذشت ،هویدا بیشتر متوجه میشد که
دارد یک سیستم به شدت پوسیده و فاسد را اداره میکند
 ...در سال 1357(1978هـــــ.ش) ،هویدا سرانجام
شاه را راضی کرد که مقرراتی برای فعالیتهای تجاری
خانوادهاش وضع کند .اما دیگر آنچنان دیر شده بود که
این کار بیمعنی بود .این کار فقط نفرت خانواده سلطنتی
را [نسبت] به هویدا جلب کرد .لیال ،همسر مطلقه هویدا
میگوید« :آن ها(خانواده شاه) ایران را نه یک کشور،
بلکه یک تجارتخانه میپنداشتند« ».ویلیام شوکراس»
در کتاب خود ،با ذکر این مباحث ،ظاهر ًا مخالف افرادی
است که میکوشند با ناآگاه جلوه دادن شاه درباره مسائل
جاری کشور ،او را از اقداماتی که علیه مردم ایران و منافع
آن ها ،انجام داده است ،تبرئه کنند.
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