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تازههای مطبوعات

...

انعکاس
••جام نیوز نوشت :در پی افزایش فرار اعضای گروهک
تروریستی منافقین از چنگال ســران فرقه رجــوی ،این
گروهک تصمیم گرفته زندانی همچون اشرف را در آلبانی
راه اندازی کند .رفتن این افراد به محل جدید فرقه که هم
اکنون نام آن را اشرف  ۳گذاشته اند ،یادآور پادگان مخوف
اشرف در عراق است که افراد در آن زندانی مادام العمر و
بدون مالقات بودند.
••تابناک مدعی شد  :دانشجویان بسیجی در حالی بیانیه
سازمان همکاری اسالمی در خصوص درخواست از دیگر
کشورها ،مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین را
خیانتبارمیخوانندوآنرابهدولتروحانینسبتمیدهند
که اتفاقا در دورهای که احمدینژاد رئیسجمهور و سعید
جلیلی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی بود ،دولت ایران رسما
تصویب قطعنامه عضویت ناظر فلسطین در سازمان ملل را
پیروزی تاریخی برای مردم فلسطین دانسته و آن را تبریک
گفته است ،در حالی که در آن تنها چیزی که از بیتالمقدس
برای فلسطینیها در نظر گرفته شده ،قدس شرقی است .
••اعتماد آنالین نوشت :علی مطهری ،نایب رئیس مجلس
با اشاره به موضوع وجود مواد رادیواکتیو در بدن مرحوم آیت
ا ...هاشمی رفسنجانی گفت« :من آن زمان شنیده بودم که
در آزمایش خونی که از آیت ا ...هاشمی گرفته بودند مواد
رادیواکتیو وجود داشت و ممکن است علت فوت این باشد.
این مطلب را از سوی خانواده آیت ا ...هاشمی شنیده بودم
که باعث شد این موضوع را پیگیری کنم ».او با بیان این
مطلب تصریح کرد« :وقتی این موضوع را پیگیری کردم و
از مسئوالن امر پرسیدم به من گفتند که مواد رادیواکتیو در
حدی نبوده که باعث فوت آیت ا ...شود».
••انتخاب مدعی شد :حدادعادل ،رئیس فرهنگستان
زبان و ادب فارسی در توئیت اخیر خود در توجیه بودجه
اختصاص یافته به موسسه زیرمجموعه اش ،امالی کلمه
«شکرگزار» را به اشتباه «شکرگذار» نوشت .حداد عادل
پس از اشتباه نوشتن کلمه "شکرگزار" از دقت نظر کاربران
فضای مجازی تشکر و آن را اصالح کرد و نوشت« :باید
شکرگزار این دقت نظر و اهتمام شما به زبان فارسی بود».
••رویداد  24ادعا کرد :پس از انتشار و بازتاب گسترده
خبر چندشغله بودن ابراهیم صادقی فر مدیر چندشغله
وزارت کار خبرنگار «پویش» اعــام کرد توسط افــرادی
ناشناس از طریق تماس تلفنی و با شماره ناشناس (پرایوت
نامبر) تهدید شده است.
••مشرق نیوز نوشت :طی روزهــای گذشته پویانمایی از
سوی عربستان منتشر شده که در آن جنگ با ایران از نگاه
سعودی به تصویر کشیده شده است و در این جنگ "تمام عیار"
عربستان همه زیر ساختهای ایران را به فرماندهی مستقیم
محمد بن سلمان از بین می برد و ظرف مدت کوتاهی وارد
تهران میشود .عربستان در حالی چنین پویانمایی را منتشر
کرده که در جنگ سه ساله یمن علیه مردم یمن که سالحهای
ابتدایی در اختیار دارند هیچ دستاوردی کسب نکرده است
و بارها در فیلمهای منتشر شده شاهد فرار نظامیان سراپا
مسلح سعودی از دست رزمندگان یمنی بودهایم.
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ادامه واکنش ها به نمایش موشکی هیلی

دیپلمات روس 5 :کشور خزر
درباره «اصول تقسیم دریا»
توافق کرده اند

ظریف:به سازمان ملل شکایت میکنیم
وزیرخارجهکشورمانبااشارهبهنمایشمضحکواتهام
زنی عجیب نماینده آمریکا به ایران گفت :به سازمان
ملل شکایت می کنیم .به گزارش فارس محمدجواد
ظریف افزود :ایران ادعای نیکی هیلی نماینده دائمی
آمریکا مبنی بر تحویل تسلیحات ایرانی به انصار ا...
یمن را به سازمان ملل ارجــاع خواهد داد .در همین
حال پایگاه رجانیوز در گزارشی نوشت که الشه موشک
نمایش داده شده توسط آمریکا ،موشکی که انصاا ...به
ریاض شلیک کرده نبوده ،بلکه با توجه به این که تنها
استفاد ه ایران از موشک قیام که توسط صنایع شهید
باقری ساخته شده ،مربوط به 28خرداد 1396است؛
این موشک مربوط به زمانی است که سپاه پاسداران در
واکنش به عملیات تروریستی در تهران ،مقر فرماندهی
داعش در منطقه «دیر الزور» سوریه را هدف چند موشک
قرار داد و به طور کامل منهدم کرد .به نوشته این پایگاه
الشه همان موشکی که چندی پیش به محل استقرار
نیروهای داعــش در «دیــرالــزور» شلیک شد ،حاال در
یهاست.
اختیار آمریکای 
▪ســردار شریف :همه میدانند یمن تجهیزات
موشکی مفصلی از اتحاد جماهیر شــوروی و کره
شمالی گرفته بود

در واکنشی دیگر سخنگوی سپاه با بیان این که همه
میدانند یمن تجهیزات موشکی مفصلی از اتحاد
جماهیر شــوروی و کــره شمالی گرفته بــوده ،گفت:
عربستان سه سال است که بمبها را بر سر مردم یمن
میریزد و تمام تسلیحات از آمریکا و اروپا میآید اما
نماینده آمریکا یک لوله نشان میدهد و میگوید که اثر
انگشت ایرانیها روی آن است! به گزارش فارس سردار
رمضان شریف افزود :دشمنان اجازه ندادند که شکست
داعش  6روز بر خروجی رسانهها بماند ،برای همین
موضوع جدیدی همچون انتقال پایتخت اسرائیل به
قدس را مطرح کردند و مطمئن باشید هر روز سوژههای
جدیدی را مطرح می کنند .وی تأکید کرد :ترامپ از



کاریکاتور  ۲روز پیش واشنگتن پست

••آرمــــان -محمد قــوچــانــی ،مــشــاور رســانــهای دفتر
ریاست جمهوری با تاکید براین که رویکرد و برنامههای
آقــای روحانی تغییر نکرده و همچنان به دنبال اجرا
کــردن برنامههای خــود اســت ،گفت :محدودیتها و
معذوریتهای آقای روحانی نسبت به گذشته بیشتر شده
است .در موضوع «حصر» روحانی نمیتواند به صراحت
بیان کند که چه گا مهای بلندی در این زمینه برداشته
اســت ،بنده از آقــای سیدمحمدرضا خاتمی نقل قول
میکنم که آقای علی الریجانی در این مسئله در حال
کمک به آقای روحانی است .
••شهروند -این روزنامه در مطلبی با عنوان « پسته ایران با
نشان افغانستان» با بیان این که افغانستانی ها پسته ایرانی
را خریداری و برای تماشاگران جام جهانی صادر میکنند
به نقل از عضو انجمن پژوهشکده پسته ایــران نوشت :
افغانستانیها پستههای درجه  ٣،۴و  ۵ایران را بعد از مغز و
فراوری کردن به کشورهای اروپایی صادر می کنند.
••صبح نو –نیروهای وابسته به حزب دموکرات کردستان
عراق به رهبری «مسعود بارزانی» از برگزاری سمیناری با
موضوع قدس شریف در شهر اربیل ممانعت کردند.
••همشهری -کمیته بودجه نویسی مجلس برای افزایش
حقوق نمایندگان تا ۱۰میلیون تومان د ر ماه به توافق
رسیده است .افزایش حقوق نمایندگان از  ۵میلیون و
۸۰۰هزار تومان به  ۱۰میلیون تومان تنها خبر خوش این
کمیته برای مجلسیها نیست و قرار است هزینه دفاترآن ها
نیز بنا به تورم ۱۰تا ۱۵درصد اضافه شود.
••کیهان – حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران،
الیحه بودجه  97را دارای نابه سامانیهای مخرب دانست
و نوشت :در جدول شماره  20الیحه تقدیمی دولت عناوین
 293طرح مطالعاتی و اجرایی درج شده است و هر کس
کمترینآشناییبااقتصادسیاسیایرانداشتهباشدمیفهمد
که این جدول محصول چانهزنیها و توافقات بین نمایندگان
و تمکین دولت به آن ها ،به دالیل دیگری است که آن ها هم
از جنس چانه زنی برای تصویب بودجه و ...در مجلس است.
••قانون –سید محسن علوی فرزند وزیر اطالعات ونماینده
المرد و مهر استان فارس گفت :یکی از محبتهایی که پدرم
در حق من کرد ،این بود که از همان ابتدای ازدواج ،بنده را رها
کرد وچترحمایتش رااز سرم برداشت.او از منتقدان رسانه ای
شدنپروندههایفساداقتصادیدرکشوراستومعتقداست
اینمسئلهباعثمیشودکهسرمایهگذاراندرایراناحساس
امنیت نکنند.وی با انتقاد از نحوه این افشاگری ها می افزاید:
:می خواستیم فساد از بینبرود ،قبح آن را از بین بردیم .

قدرت و هیبت جمهوری اسالمی میترسد.
▪امروز؛ سفر وزیر خارجه فرانسه به آمریکا

همزمان قرار است امروز لودریان وزیر خارجه فرانسه
در سفری ضدایرانی به آمریکا برود و با تیلرسون وزیر
خارجه ،هربرت مک مستر مشاور امنیت ملی ،ویلرو
راس وزیر بازرگانی آمریکا و همچنین جرد کوشنر
مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ دیدار کند .به گفته
وزارت خارجه فرانسه «تعهد فرانسه به اجرای دقیق
برجام و بحث بر سر فعالیت های منطقه ای و برنامه
موشک بالستیک ایــران» مهم ترین محورهای این
دیدارهاست.
▪والیتی :رئیس جمهور فرانسه نوچه آمریکاست

در واکنش به اقدامات ضدایرانی فرانسه از جمله این
سفر و دیدارهای آن ،علیاکبر والیتی رئیس هیئت
موسس دانشگاه آزاد در حاشیه گردهمایی معاونان
پژوهشی این دانشگاه در جمع خبرنگاران با بیان
این که ترامپ حر فهای بیپایه و مضحک میزند ،

...



نیروهای مسلح

سرلشکر باقری:شکست داعش و سختیهای مقابله
با آن باید نمایش داده شود
ایرنا  -سردار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیئت
امنای موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس درسخنانی توجه به سه
موضوع «انقالب اسالمی»« ،نقش یگا نهای رزمــی تهران در دفاع
مقدس» و «نقش مدافعان حرم و ایران در برقراری امنیت غرب آسیا»
در موزه را بسیار مهم خواند و گفت :شکست داعش و مقابله با اقدامات
تروریستی دشمنان که سختیهای بسیاری برای مردم و رزمندگان ما به
همراه داشت ،باید به خوبی در این موزه معرفی و به نمایش گذاشته شود.

وزیر کشور 3 :مرز ایران و اقلیم
کردستان عراق بازگشایی می شود

وزیــر کشور از بازگشایی ســه مــرز ایـــران بــا اقلیم
کردستان عراق خبرداد .رحمانی فضلی که دیروز
به جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران رفته بود تصریح کرد« :سه
مرز تمرچین  ،باشماق و پرویز خان در زمان نا آرامی
های اقلیم عراق بسته شد اما تصمیم گرفته شده است
که امروز (دیروز) باز شوند ».این مرزها اوایل مهردر
بحبوحههمهپرسیاقلیمکردستان،درپیدرخواست
دولت مرکزی عراق و با مصوبه شورای عالی امنیت
ملی کشورمان مسدود شده بود .دراین باره به گزارش
ایسنا ،ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان عراق در
تهران با اشاره به موضوع بازگشایی مرزهای ایران
و اقلیم کردستان عراق گفت :گفتوگوهایی بین
ایران و منطقه اقلیم کردستان برای باز شدن مرزهای
پرویزخان و تمرچین انجام گرفته  ،ولی نتیجه این
گفتوگوها معطوف به حصول رایزنیها بین اربیل و
بغداد است.وی افزود :با وجود اینکه دولت اقلیم بر
بازگشایی این مرزها تاکید دارد و برای انجام آن اعالم
آمادگی کرده است ولی حکومت عراق پیششرط
لغو نتایج همه پرسی را برای انجام این گفتوگوها
در نظر گرفته است .این در حالی است که حکومت
اقلیم اعــام کــرده است در این زمینه تابع تصمیم
دادگاه فدرال عراق است و به نظر میرسد که دولت
بغداد به دنبال بهانهای است تا انجام این گفتوگوها
را به تعویق بیندازد به نحوی که ایــن گفتوگوها
بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی در این منطقه
انجام شود .وی افــزود :همانطور که میدانید مرز
باشماق بین منطقه اقلیم و ایران باز شده و گفتوگوها
و رایزنیهایی نیز بــرای بــاز شــدن مــرز تمرچین و
پرویزخان انجام گرفته است ولی باز شدن این مرزها
معطوف به حصول نتیجه بین اربیل و بغداد است.
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افزود :جمهوری اسالمی به هیچ وجه موشکی به یمن
نداده است .به گزارش فارس والیتی افزود :فرانسه
متاسفانه از ابتدای انقالب تاکنون کمتر صداقت
نشان داده و استفاده از عدهای افراد مزدور و منافق که
فسیلهایی از چند دهه قبل هستند و به کشورشان
خیانت کردهاند از کارهای فرانسه است که این کار
یک اسلحه کهنه بیمصرف است .والیتی با بیان این
که هم اکنون رئیسجمهور فرانسه نوچه ترامپ در
اروپاست ،ادامه داد :فرانسه اگر میخواهد به دنبال
حیثیت بینالمللی باشد نباید تابع محض آمریکاییها
باشد و باید یاد بگیرد که نوچه ترامپ در اروپا نباشد.

یک دیپلمات روس مدعی شد که کشورهای حاشیه خزر در
نشست دو هفته گذشته خود ،در زمینه اصول تقسیم این
دریا توافق کردهاند .به گزارش فارس به نقل از اینترفکس،
ُ
براتچیکف ،سفیر سیار در وزارت خارجه روسیه این
ایگور
مطلب را اعالم کرده است .بر اساس این گزارش این توافق
«شامل تقسیم دریا ،مشخص ساختن نواحی ماهیگیری،
و آبهای مشترک بین کشورها» میشود .پس از نشست
 13و  14آذر ماه در مسکو الوروف وزیر خارجه روسیه اعالم
کرده بود پنج کشور درباره کلیات رژیم حقوقی دریای خزر
توافق کرده اند .سخنان مقام های روس در حالی بیان شده
که به تازگی شایعاتی مبنی بر کاهش سهم ایران از دریای
خزر به زیر  20درصــد مطرح شده بود اما بهرام قاسمی
سخنگوی وزارت امور خارجه ایــران روز جمعه ضمن رد
موضوع تصمیمگیری در خصوص سهم کشورها در اجالس
مسکو ،تأکید کرده بود که مسائل مربوط به تحدید حدود
نه تنها به هیچ وجه نهایی نشده ،بلکه حتی در دستور کار
مذاکرات اجالس وزرا هم نبوده است .بنابراین ،ایران در
مواضع خود در زمینه تحدید حدود ،هیچ گونه تجدیدنظری
نداشته است .هفته گذشته رحیم پور معاون وزیر خارجه از
برگزاری دور بعدی مذاکرات پنج کشور در تهران تا پایان
سال 96و همچنین اجالس سران در آستانه خبر داد و گفته
بود :درباره منابع بستر و زیر بستر دریای خزر اص ً
ال تصمیمی
گرفته نشده و کنوانسیون خزر هم که قرار است در اجالس
سران در آستانه قزاقستان امضا شود بدون بحث تحدید
حدود (مشخص کردن محدوده مرزها) خواهد بود.

▪کاریکاتور روزنامه واشنگتن پست علیه نمایش
نیکی هیلی

همزمان ،با این تحوالت ،کاریکاتوری جالب از سوی
طراح روزنامه واشنگتن پست منتشر شده که در آن
نماینده آمریکا به زحمت در تالش برای بیرون آوردن
یک موشک ایرانی از میان انبوه موشک های آمریکایی
شلیک شده به منطقه است.

...

بسیج دانشجویی



...

دادگاه مطبوعات

بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر :صنعت موشکی ایران
بدون صاحب نیست

احکام شکایت از خبرگزاری تسنیم و روزنامه ایران
صادر شد

فارس -روزگذشته موشک بالستیک ذوالفقار با حضور دانشگاهیان
دانشگاه امیرکبیر به نمایش درآمد.در همین ارتباط بسیج دانشجویی
دانشگاه امیرکبیر در بیانیهای اعالم کرد :صنعت موشکی ایران بدون
صاحب نیست که بخواهند آن را با چند ورق پاره معامله کنند و تفکر و
آرمان حسن تهرانیمقدم ،پدر موشکی ایران و شاگردانش نخواهند
گذاشت این اتفاق بیفتد.بعد از بینتیجه ماندن مذاکرات در برجام و
نتیجهدادنمقاومتدرسوریهوعراقاینموضوعبرهمهاثباتشدهاست
که امروز و فردا دنیای مقاومت و موشک است ،نه دنیای گفتمان ها.

تسنیم  -دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی
پرونده های روزنامه ایــران ،خبرگزاری تسنیم و پایگاه  ۲۴آنالین را
بررسی کرد .براساس این گزارش ،تسنیم با شکایت وزارت کشور به اتهام
«انتشارمطالبخالفواقعوکذب»؛مجرمشناختهنشد.همچنینپایگاه
 24آنالین به مدیر مسئولی "جواد مهاجر" به دلیل نشر اکاذیب به قصد
تشویش اذهان عمومی مجرم ولی مستحق تخفیف شناخته شد .روزنامه
ایران به مدیر مسئولی "محمد تقی روغنیها"(دوره اسبق) ؛ نیز به دلیل
نشرمطالبخالفواقعمجرمشناختهشدومستحقتخفیفقرارنگرفت.

نطقجنجالی محمود صادقیمجلس را متشنجکرد
آیا مجلس عصاره فضایل ملت است؟

محمود صادقی عضو فراکسیون امید مجلس روز گذشته
در نطق میان دستور خود اظهارات جنجالی را بیان کرد تا
جایی که تذکر دو نماینده به این نطق باعث بروز مشاجره
لفظی در صحن علنی بهارستان شد.به گزارش تسنیم،
صادقی با اشاره به این که توزیع نامناسب اعتبارات در
بودجههای ساالنه منجر به نبود توازن در طبقات اجتماعی
شده است ،گفت :سال به سال با بودجههای ساالنه کشور
شکاف بین الیههای مختلف جامعه بیشتر و فقیر فقیرتر و
غنی غنیتر میشود .صادقی بار دیگر ادعاهایی را درباره
حساب های قوه قضاییه مطرح کرد و گفت :بیایید شفافیت
را از مجلس شروع کنیم ،آیا مجلس عصاره فضایل ملت
اســت؟ گویا ما عصاره فضایل شــورای نگهبان هستیم.
وی تصریح کرد :نظام مالی مجلس غیرشفاف است چرا
اجــازه نمیدهند بودجه ساالنه مجلس بهطور شفاف
حسابرسی شود؟ آیا شما نمایندگان مجلس در جریان
حسابرسیهای ساالنه بودجه مجلس هستید؟ چرا گزارش
شفافی از حسابرسیهای ساالنه ارائــه نمیشود؟وی
همچنین افزود :ما امروز  دچار تله فساد شدهایم ،فساد،
فساد م ـیآورد همانند تله فقر .چرا اراده جدی در این
مجلس برای برخورد با مفسدان وجود ندارد؟ چرا ما با آن
ها همکاری میکنیم و چرا از افشای نام بدهکاران کالن
هراس داریم؟ آیا شما نمایندگان اطالع دارید که 130
هزار میلیارد تومان بدهی معوقه به نظام بانکی در دست
چهکسانی گردش میکند ،گفتهاند نام آن ها افشا نشود
اما ما نمایندگان که باید اطالع داشته باشیم.نماینده مردم
تهران در مجلس با انتقاد از روند حسابرسی در مجلس
گفت  :حسابرس های دیوان محاسبات هر سال بودجه
مجلس را حسابرسی میکنند .چندین ایراد میگیرند اما

رئیس دیوان محاسبات همه را خط میزند .اگر بهدنبال
مبارزه با فساد هستیم باید از خودمان آغاز کنیم .باید
اراده و عــزم جــدی در همه نهادهای کشور اعــم از قوه
مقننه ،قوه مجریه و قوه قضاییه برای مقابله با فساد صورت
گیرد.وی در بخش پایانی سخنانش یــادآور شد :ممکن
است خیلیها بر اساس خیراندیشی و مصلحتاندیشی
اقداماتی کنند که معمو ًال رد صالحیتهای شورای نگهبان
با مصلحتاندیشی و خیراندیشی همراه است اما این
کار مانع حضور نمایندگانی شده است که شجاعت الزم
را برای برخورد با فساد دارند.سید علی ادیانی نماینده
مردم قائمشهر در تذکری با بیان این که حرمت امامزاده
را متولی آن باید نگه دارد گفت :این ادبیات که مجلس
عصاره شورای نگهبان است ،یعنی چه؟ اگر اینطور باشد،
آیا حضور شما در این جایگاه مشروعیت دارد و شرع ًا حق
مخالفت و موافقت و رأی دادن را دارید.ارائه توضیحات
علی مطهری در پاسخ به این نماینده با پذیرش تلویحی
تذکر او و بیان این نکته که «مجلس عصاره فضایل شورای
نگهبان نیست؛ هر چند تذکر شما وارد است» تذکر سید
حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس را به
دنبال داشــت .نقوی حسینی پس از اصــرار زیــاد برای
روشن شدن میکروفنش خطاب به رئیس جلسه گفت:
آقای مطهری شما نایب رئیس مجلس هستید و باید طبق
آییننامه عمل کنید؛ شما باید حرف های نماینده را بشنوید

و بعد دربــاره وارد بــودن یا نبودن آن ،اظهارنظر کنید.
نقوی حسینی درحال بیان این مطلب بود که «اگر کسی
آن را عصاره شــورای نگهبان بداند ،یعنی ایــن مجلس
عصاره فضایل ملت نیست» که مطهری به میان سخنان
او آمد و با بیان این که «موضوع گفته شده است» میکروفن
وی را قطع کرد.به دنبال آن ،نقوی حسینی در جایگاه
هیئت رئیسه حاضر شد و خطاب به مطهری گفت :شما
حق قطع میکروفن نماینده را ندارید ،مطهری هم گفت:
شما همان حرفها را تذکر دادید .در نهایت مشاجره ای
که میان نقوی حسینی و مطهری ایجاد شد با پادرمیانی
نمایندگان رفع شد اما به گزارش مهر لحظاتی بعد فریاد
های محمد رضا تابش نماینده اصــاح طلب مجلس بر
سر نقوی حسینی مبنی براین که «تو عصاره ملت هستی
.....؟» شنیده شد این شرایط باعث شلوغ شدن فضای
میانی مجلس و لحظه ای تشنج در صحن شد اما در نهایت
با میانجیگری چند نماینده دیگر از جمله کوچکینژاد،
سبحانیفر و ساداتینژاد ،فضا آرام شد و مجلس دستور
خود را از سر گرفت.
▪تابش :از یکدیگر عذرخواهی کردیم

درحاشیهجلسهعلنیمحمدرضاتابشدربارهتشنجبهوجود
آمده در صحن به خبرنگار خراسان گفت :زمانی که آقای
نقویحسینیاعالمتذکرکردبهایشانگفتمموضوعراآقای
ادیانی قبال گفته است؛ بنابراین شما از این کار صرفنظر
کنید اما ایشان ناراحت شد و جملهای به من گفت ،من هم
متقابال ناراحت شدم و جملهای به ایشان گفتم اما نهایتا از
یکدیگر عذرخواهی کردیم و ماجرا ختم به خیر شد.

...

نوشتههای ناخوانده
جوادنوائیان رودسری
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کودتای «سیاه» به روایت «سید ضیاء»
امـــروزه تقریب ًا تــردیــدی وجــود ن ــدارد که کــودتــای سوم
اسفند سال  ،1299ساخته و پرداخته استعمار انگلیس
و مقدمهای برای برکشیدن رضاخان بر سریر قدرت بود .در
واقع ،رضاخان میرپنج توانست با حمایت انگلیسیها ،پس
از مدتی« ،مسعودخان کیهان» ،نظامی تحصیلکردهای را
که وزارت جنگ دولت کودتا را برعهده داشت ،کنار بزند و به
مقام وزارت دست پیدا کند و این ،آغاز ترقی او بود .زندهیاد
ملکالشعرای بهار که در آن زمان از رجال سیاسی کشور و
نمایندگان مجلس شورای ملی محسوب میشد ،درباره
چرایی و چگونگی وقوع کودتای سوم اسفند  1299که
بعدها به کودتای «سیاه» معروف شد ،مطالبی را در جلد
نخست کتاب «تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران» ارائه
کرده است .او مینویسد«:سیدضیاء عضو حزب و جمعیت
نبود که افراد عالقهمند و آزموده داشته باشد و خود او ،بعد از
ِگ ِلهای که از او کردم و گفتم :چرا قب ً
ال از نقشه خود مسبوقم
نکردهاید[؟] به من گفت و قسم خورد که تا آن ساعتی که
به طرف قزوین حرکت کردم ،از این نقشه خبر نداشتم[!]
مستر اسمارت ،مستشار سفارت انگلیس روزی با من در
خصوص خرابی اوضاع تهران و چگونگی حکومتی که باید
در ایران به روی کار آید ،صحبت کرده بود و معلوم میشود
سایر افراد سفارت نیز با سید از این قبیل مذاکرات کرده ،اما
نقشه را با او در میان نگذاشته بودند و اال بایستی تدارکات
بیشتری دیده باشد ».مرحوم بهار ،پس از تشریح شخصیت
اخالقی «سیدضیاء» ،به ناتوانی او در اداره اوضاع نیز اشاره
و وی را تلویح ًا ،به عنوان واسطه قدرت گرفتن رضاخان
معرفی میکند و مینویسد[« :سید ضیاء] اصل معینی
نداشت ،نه کمونیست بود که همه را بکشد ،نه فاشیست
بود که با اعیان همکاری کند و تندروان و کمونیستها را
خاموش سازد و نه حزبی داشت که هم مسلکان را کار بدهد
و باقی را بیکار سازد ،نه ایل و عشیرهای داشت که اقوام خود
را که طبع ًا بسته او باشند ،بر مردم دیگر مسلط کند و نه هم
قب ً
ال ،طبق اظهار خود مشارالیه ،تدارک دیده شده بود که
الاقل صد نفر دوست مناسب اوضاع با خود همدست سازد
که بعد از سه ماه ،سردار سپه نتواند زیر پایش را جارو نماید!»

خبر
آیت ا ...جوادی آملی:

کفار به امضای خود و امثال
برجام تعهدی ندارند

آیت ا ..جوادی آملی گفت :کفار به عهد و پیمان خود وفادار
نیستند و اهل امضا و برجام و اینها نیستند .به گزارش
تسنیم ،آیتا ...جوادی آملی در دیدار جمعی از دانشجویان
دانشگاه امــام صــادق (ع) گفت :این سنخ صهیونیست
سنخی بوده که هر روز فتنه میکند ،خداوند به پیغمبرش
فرمود هر روز صهیونیست نقشه میکشد تو که عقل کلی
باید حواست جمع باشد و دیگران را هم باید هدایت کنی.
ویبیانکرد:جریانقدسیککارکوچکینیستکهقدس
را فع ً
ال محور صهیونیستی قرار بدهند و دفتر خود را از جای
دیگر به قدس منتقل کنند ،اآلن در جریان قدس وظیفه
ما را از قرآن بپرسی چه میگوید ،میگوید قیام کنید و زیر
بار نروید .استاد برجسته حوزه علمیه ادامه داد :مسائل
انسانی برای اینها اص ً
ال مطرح نیست ،این را در چند جای
قرآن تصریح میکند و فرمود با کفار بجنگید چون اینها
به عهد و پیمان خود وفادار نیستند ،اهل امضا و برجام و
اینها نیستند ،البته کفاری که با شما کاری ندارند با آنها
رابطه خوب داشته باشید .وی یــادآور شد :همیشه آدم
باید حواسش جمع باشد .اینها نهتنها زیر بار امضایشان
تعهدی قائل نیستند،
نمیروند بلکه نسبت به شما هیچ ّ
بنابراین شما ناچارید بنیان مرصوص باشید ،طرزی باشید
که آنها از شما بترسند ،طرزی دقیق و رقیق باشید با جامعه
و نظامتان بسازید ،نه بیراهه بروید و نه راه کسی را ببندید،
نه سر از اختالس در بیاورید ،نه نجومی تا مردم به شما
گرایش پیدا کنند.
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