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ماجرای عضو زرتشتی شورای شهر یزد باالخره توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام حل شد

اقلیت ها به شورارسیدند؛سپنتا به یزد

ماجرای سپنتا نیکنام عضو زرتشتی و معلق شده شورای
شهر یزد باالخره به خیر و خوشی به ایستگاه آخر رسید؛
چرا که مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از چند بار
تعویق بررسی موضوع ،دیــروز در مصوبه حضور اقلیت
های دینی در شوراهای شهر ،نظر مجلس را تأیید کرد تا
مجدد قانون سال  75در خصوص شوراها مالک باشد .به
گفته غالمرضا مصباحیمقدم عضو مجمع تشخیص،بر
اساس تبصره این قانون اقلیت های دینی باید به آیین
خود پایبندی و التزام عملی داشته باشند .این موضوع
سال گذشته بعد از انتخابات شوراهای شهر و روستا مورد
ایراد شرعی شورای نگهبان قرار گرفته بود .بر اساس نظر
شورای نگهبان که به اظهار نظر امام مستند شده بود ،تنها
مسلمانان حق حضور در شوراهای شهر و روستا را دارند.
▪ماجرا از کجا شروع شد؟

سال گذشته پس اعالم نتایج انتخابات شوراها یکی از
نامزدهای بازنده انتخابات شورای شهر یزد ،برای حضور
سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به دیوان عدالت اداری
شکایت کرد .ورود دیوان موجب ارجاع موضوع به شورای
نگهبان و بررسی مجدد تبصره قانون گفته شده توسط این
شورا و در نهایت خالف شرع اعالم شدن این تبصره شد.
بعد از ورود مجلس ،مصوبه ای نهایی شد که در آن به اقلیت
های دینی اجازه حضور در شوراهای شهر را می داد .این
مصوبه بعد از رد توسط شورای نگهبان و اصرار مجلس،
به مجمع رفت اما مدت ها در نوبت ماند .بیماری آیت ا...
هاشمی شاهرودی ،ماه مبارک رمضان و دستور کارهایی
مانند «آ سه آن» موجب شده بود بررسی این الیحه تا دیروز
به تعویق بیفتد .بر اساس ماده  4قانونی که دیروز مجمع
به تأیید رساند ،قانون سال  75شوراها نسبت به انتخابات
شوراهای سال گذشته هم عطف به ماسبق می شود و در
نتیجه سپنتا نیکنام می تواند به جلسات شورای شهر یزد

ماهیت واقعی برنامه عمرانی چهارم شاه

باز گردد .در عین حال کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و
امور داخلی کشور در مجلس روز گذشته در توضیح فرایند
اجراییاینموضوعبهخانهملتگفت:دیوانعدالتاداری
بایدبهشکایتعضوعلیالبدلرسیدگیوباتوجهبهقانون،
شکایتراردکند.تعلیقویراهمتغییردهدتاسپنتانیکنام
بتواند در جلسات شورای شهر یزد حضور یابد.
▪محسن رضایی :در نظام بن بستی وجود ندارد

بعد از جلسه دیروز ،محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص
که خود از موافقان حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر بود
و پیشتر اشاره کرده بود که تمدید مهلت یک ساله تعیین
تکلیف سپنتا با پیشنهاد او تصویب شده است ،در صفحه
شخصی خود نوشت :در جلسه مجمع با وجود غیبت آقای
رئیسجمهورووزیرکشور،مجمعتشخیصمصلحتنظام
با بیش از دو سوم آرا ابهامی را که درباره حقوق اقلیتها
در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا به وجود
آمده بود ،برطرف کرد .پیام این جلسه این است که در
جمهوری اسالمی بنبستی وجود ندارد .برخورد منطقی

یادداشت()۱

هادی محمدی

شورای نگهبان و قاطبه اعضای مجمع تشخیص مصلحت
نظام نشان داد که اقلیت های دینی ومذهبی از احترام و
جایگاهی باال در ایران برخوردارند .اقلیت زرتشتیان ایران
همیشه ازایران و نظام اسالمی دفاع کردهاند».
▪تشکر سپنتا نیکنام از پیگیری های انجام شده

سپنتا نیکنام روز گذشته بعد از تعیین تکلیف اش توسط
مجمع در مصاحبه با آخرین خبر یزد از همه پیگیری های
انجام شده بــرای موضوع حضور اقلیت های دینی در
شوراها تشکر کرد و گفت :ماجرای من ثابت کرد اگر مردم
در کنار هم باشند ،نتیجه ای جز اتحاد ایرانیان نیست و اگر
بخواهم «در یک جمله نتیجه را شرح دهم ،باید بگویم :من
مفهوم «با هم بودنمان پیروزی است» را درک کردم .وی
دیروز بعد از  9ماه به شورای شهر یزد بازگشت.
▪حاشیه نگاری ها از جلسه دیروز مجمع

* روحانی و آملی الریجانی از غایبان اصلی جلسه دیروز
بودندتاعلیالریجانیتنهارئیسقوهایباشدکهدرجلسه

حضور می یابد .این در حالی است که سپنتا نیکنام روز
جمعه از رئیس جمهور خواسته بود ،با شرکت در جلسه
مجمع تشخیص از حضور اقلیت های دینی در شورای
اسالمی شهر دفاع کند.
* به دلیل غیبت آیت ا ...هاشمی شاهرودی ،ریاست این
ت ا ...موحدی کرمانی بود .در هفته های
جلسه به عهده آی 
اخیر تصاویری از تغییر ظاهری رئیس مجمع تشخیص
منتشر شده بود که نشان می داد وضعیت ظاهری وی به
دلیل بیماری تغییر کرده است.
* براساس تصاویر منتشر شده از جلسه دیروز ،اکثریت
حضار با مصوبه دیروز و حضور سپنتا نیکنام موافق بودند
که براساس این عکس ها ،از جمله موافقان مطرح می
توان به ناطقنوری ،محمدرضا عارف ،محسن رضایی،
غالمعلی حــداد عــادل ،علی الریجانی ،سیدابراهیم
رئیسی ،علی شمخانی ،فیروزآبادی ،موحدی کرمانی،
احمد توکلی و مرتضی صفارهرندی اشاره کرد .ظاهرا آن
طور که در این تصاویر نشان داده می شود ،آیت ا ...جنتی
دبیر شــورای نگهبان از جمله مخالفان تصویب مصوبه
دیــروز بــود .در عین حال یک عکاس خبری در توئیتی
مدعی شد این تصاویر هیچ ارتباطی به لحظه رأی گیری
درباره سپنتا نیکنام ندارد .به نوشته این عکاس« ،عکاس
ها تنها  ۵دقیقه فرصت عکاسی از جلسه مجمع را داشتن
که در این ۵دقیقه هم با حضور نوبخت به موضوعات برنامه
و بودجه پرداخته شد».
* تصویر محمود احمدی نژاد در لحظه رأی دهی به مصوبه
حضور اقلیت ها کام ً
ال خندان بود که مورد توجه رسانه ها
قرار گرفت.
* در این جلسه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت ،آیت
ا ...شب زنــدهدار عضو فقهای شورای نگهبان و سلمان
خدادادی رئیس کمیسیون شوراهای مجلس به عنوان
مهمان حضور داشتند.
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اقدام هوشمندانه مجمع تشخیص و امیدواری به تکرار آن در آینده

پیام مهم مصوبه مجمع

روز گذشته سرانجام پس از حدود یک سال کشمکش حقوقی و قانونی بر سر ورود سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای
شهر یزد به این شورا که با نامه آیت ا ...جنتی دبیرشورای نگهبان ممنوع شده بود ،مجمع تشخیص مصلحت نظام با
اکثریت بیش از دو سوم آرا به موضوع فیصله داد و نیکنام می تواند در سه سال آینده در خدمت مردم یزد باشد  .فارغ
از همه بحث های حقوقی و سیاسی صورت گرفته در این یک سال ،به این نکته اشاره می کنم که چنین تصمیمی در
شرایط فعلی کشور که با حمله و جنگ اقتصادی و روانی کم نظیری از سوی استکبار جهانی و متحدانش در منطقه
مواجه هستیم چقدر می تواند به موضوع مهم و راهبردی انسجام داخلی و چسبندگی بیشتر اقوام و مذاهب در دفاع از
ایران عزیز کمک کند  .اقدام سنجیده مجمع که دقیقا در چارچوب فلسفه وجودی این نهاد اثرگذار انجام شد ،توانست
یک گره حقوقی و شرعی را فارغ از بررسی مبانی حقوقی مخالفان و موافقان ،باز کند و این همان انتظاری است که از
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بزنگاه ها می رود .بر این اساس می توان از همین پرونده و مصداق هم برای باز کردن
دیگر گره های سیاسی موجود در کشوراستفاده کرد که باز شدن آن ها می تواند به انسجام و وحدت داخلی با هزینه
بسیار کم کمک شایان توجهی کند .مجمع تشخیص مصلحت نظام که با تدبیر تیزهوشانه امام راحل(ره) شکل گرفت
و رهبر انقالب نیز وزن و جایگاه آن را افزایش دادند و دارای چارچوب کردند این روزها بهتر از هر نهادی می تواند در
میانه دعواهای سیاسی بخش های قانونی کشور که شاید هر کدام در چارچوب وظایف و قوانین خود حرف درستی
نیز بزنند به نوعی ایفای نقش کند و کشور از گره های فرسایشی به دور بماند و همه قوا و دستگاه ها بدون هزینه دادن
در دعواهای بعضا بی مورد داخلی به عنوان دستی واحد در برابر دشمنی بایستندکه به شکلی آشکار علیه ایران قد
علم کرده است .رای روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت و این مصلحت اندیشی به موقع را به فال نیک می گیریم
و امیدواریم با جدی تر شدن نقش مجمع در موضوعات مختلف و توجه جدی تر سران قوا به حضور موثر در مجمع ،
این روند با تکرار خود بتواند مسائل ریز و درشت بیشتری را با اجماع سازی میان بزرگان سیاسی کشور و برای حفظ
امنیت و کسب منافع ملی حل و فصل کند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه دیروز خود درخصوص اصالح مواد یک و  4قانون تشکیالت ،وظایف و
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا که مورد اختالف مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان بود ،بازگشت
به قانون مصوب  1375را تصویب کرد که در نتیجه سپنتا نیکنام عضو زرتشتی تعلیق شده شورای شهر یزد می تواند
به این شورا بازگردد .موضوع این مصوبه که در طول حدود یک سال اخیر حواشی مختلفی را به همراه داشت ،به نامه
شورای نگهبان در فروردین  1396باز می گردد که در آن تبصره ذیل ماده  26قانون مذکور  ،خالف موازین شرع
اعالم شد و در نتیجه سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد از حضور در این شورا باز ماند .در تبصره مذکور شرط
التزام عملی به اسالم برای اقلیت های دینی ،به التزام عملی به اصول ادیان شناخته شده در قانون اساسی جایگزین
و به عبارت دیگر ورود اقلیت های دینی به شوراهای شهر مجاز اعالم شده بود .مسئله اما به همین جا ختم نشد و با
پیگیری مسئوالن ،برخی از نمایندگان مجلس و دولت موضوع در مجلس شورای اسالمی پیگیری شد و در طرح دو
فوریتی که به تصویب نمایندگان رسید ،امکان عضویت اقلیت های دینی در شوراهای شهر و روستا از پنجمین دوره
تشکیل این شوراها تصریح شد .مصوبه ای که با نظر منفی شورای نگهبان در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام
مطرح شد و نظر مجلس به تایید رسید.هر چند راه یابی سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد نتیجه ملموس مصوبه مجمع
تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود ولی از زاویه ای دیگر باید گفت این مصوبه پیام مهم تری به همراه دارد و
آن نبود انسداد حقوقی و سیاسی در جمهوری اسالمی ایران است .پیش بینی مجمع تشخیص مصلحت توسط امام
خمینی(ره) به عنوان مرجعی برای حل اختالف نظر در قوه مقننه و در نظر گرفتن نیازها و مصالح کشور در مواقع
ضروری ،ابتکار بی بدیلی بود که بیانگر نبود بن بست در نظام حقوقی  -سیاسی و تجربه ای است در پاسخ به نیازها
و زمان شناسی در کنار توجه به اصول و مبانی .موضوعی که نه نافی شورای نگهبان و نقش مهم وموثر آن در مردم
ساالری دینی است و نه به معنای بن بست در نظام حقوقی ایران اسالمی.
*دانشجوی دکترای حقوق

...

سردار شیرازی :تغییر فرمانده سپاه ،فعالً به
هیچ وجه در برنامه نیست

قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با اشاره به اتفاقات دیروزدر استان کردستان و انفجار یک زاغه مهمات خبرداد

10شهید درحمله تروریست ها به یک پاسگاه مرزی مریوان
سپاه :گروهک های تروریستی درانتظار انتقام سخت و مهلک باشند
در پــی اقــدامــات گــروهــک هــای تروریستی
ضدانقالب در استان کردستان ،تعدادی از
نیروهای پاسدار و بسیجی بومی استان حین
دفاع از مرزهای کشورمان به شهادت رسیدند.
بــراســاس اعــام مدیرکل سیاسی و امنیتی
استاندار کردستان و فرماندار مریوان تعداد
شهدا در این حادثه  11نفر بوده اما از سوی
قرارگاه نیروی زمینی سپاه آمار شهدا  10نفر
اعالمشدهاست.درحادثهدیگرنیزافرادمسلح
به آمبوالنس هالل احمر در این استان حمله
کردند که به شهادت راننده این خودرو منجر
شد .رئیس کل دادگستری کردستان احتمال
دست داشتن گروهک های ضدانقالب در این
حادثه را زیاد دانست .در دو سال اخیر گروهک
های تروریستی از خاک عــراق و به خصوص
منطقه کردستان عراق نا امنی های جدی را در
مناطق غرب ایران ایجاد کرده اند که همواره
با مقابله نیروهای نظامی و انتظامی مواجه
شده اند .با این حال پس از برخی گزارش ها
درباره حیات گروهک های تروریستی معاند
ایــران در مرزهای کردستان عــراق ،مقامات
این منطقه در سفرهای خود به ایران یا دیدار با
مقاماتکشورمانقولهمکاریوبرخوردبااین
گروهک ها را داده بودند؛ مسئله ای که ظاهرا
تاکنون به نتیجه نرسیده است.

▪اطالعیه قرارگاه حمزه سپاه

به گزارش فارس ،در پی حمله جمعه شب
و بامداد شنبه اشرار و تروریست های ضد
انقالب به پاسگاه مرکزی قرارگاه حمزه
سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه در
روستای دری واقع در منطقه مریوان استان
کردستان ،قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)
در اطالعیهای اعالم کرد :در حمله جمعه
شب اشرار و تروریست های ضد انقالب و
وابسته به استکبار جهانی به پاسگاه مرزی
قــرارگــاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی
زمینی سپاه واقع در روستای دری منطقه
مریوان در استان کردستان و متعاقب ًا انفجار
زاغه مهمات ،تعداد  10تن از رزمندگان
اســام به شهادت رسیدند .این اطالعیه
افــزوده است :در این درگیری تعدادی از
تروریست ها به هالکت رسیدند و تعدادی
نیز زخمی و متواری شدند .در این اطالعیه
با اشاره به اشراف اطالعاتی و آمادگیهای
رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)
و دیگر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور
برای مقابله با توطئههای دشمنان تاکید
شده است :گروهک های تروریستی و ضد
انقالب و حامیان آنــان که فاقد هرگونه
پایگاهی نزد ملت ایران به ویژه مردم فهیم و

انقالبی کردستان هستند ،در انتظار انتقام
سخت و مهلک رزمندگان شجاع و فداکار
اسالم باشند.
▪جزئیات حادثه به روایت فرماندار مریوان

همچنین به گــزارش فــارس و ایــرنــا ،محمد
شفیعی فرماندار مریوان در تشریح جزئیات
این حادثه گفت :تعدادی از افراد تروریست و
ضد انقالب گروهک تروریستی پژاک به پایگاه
دری از توابع شهرستان مریوان با شلیک از راه
دور حمله کردند .وی تأکید کرد :انفجار از راه
دور این گروهک موجب انفجار زاغه مهمات
شد که متأسفانه طی این انفجار 11نفر از
نیروهای سپاهی و بسیجی بومی استان
کردستان شهید و هشت نفر زخمی شدند.
وی با بیان این که تعدادی از این گروهک
تروریستی نیز به هالک رسیدند و تعدادی
زخمی شدند ،اضافه کرد :بیشتر شهدا بر اثر
برخورد ترکش مواد منفجره انبار مهمات به
شهادت رسیده اند .شفیعی بیان کرد :تمامی
این شهدا بومی ،کرد و اهل سنت بودند که
برایدفاعازکیاناسالمیومردمدراینپایگاه
خدمتمیکردند.درهمینحالرضامیرزایی
مدیرکل امنیتی و انتظامی اســتــانــداری
کردستان گفت :در درگیری مسلحانه بامداد

روز شنبه در مرزهای شهرستان مریوان بین
گــروه هــای تروریستی و معاند با نیروهای
نظامی کشورمان 11 ،نفر شهید و هشت نفر
نیز زخمی شدند .معاون سیاسی امنیتی
استاندار کردستان تصریح کرد این حمله
تروریستی توسط گروهک «پ ــژاک» انجام
گرفتهاست.همچنین محمدشفیعی فرماندار
مریوان نیز به ایرنا گفت :گروهک تروریستی و
معاندپژاکمسئولیتحملهتروریستیبامداد
امــروز ( شنبه) در این منطقه مــرزی نزدیک
روستایدریاینشهرستانرابرعهدهگرفت.
▪احتمال دســت داشــتــن گــروهــک های
ضدانقالب در تیراندازی به سمت آمبوالنس

همچنین بابک قنبری مدیر روابط عمومی
جمعیت هالل احمر استان کردستان گفت:
نیمه شب جمعه و در جریان تیراندازی به
سمت یک آمبوالنس جمعیت هالل احمر
یک نفر کشته شــد .گفته میشود که این

برگرفته از کتاب «از سید ضیاء تا بختیار»،نوشته مسعود بهنود

هویدا (نخست وزیر وقت) در مصاحبه ای ( )1346ایران را
به هواپیمایی تشبیه کرد که در دوران پیش تا سرباند پرواز
رانــده شده است .او پیش بینی کرد که در دوران برنامه
عمرانی چهارم  ،این هواپیما اوج می گیرد .نخست وزیر
هنگام طرح برنامه عمرانی در مجلس رسما اعالم کرد که
«در هفت سال آینده ایران به صنایع اتمی دست خواهد
یافت و موفق به ساختن موشک خواهد شد و سفینه فضایی
به فضا خواهد فرستاد» .یک روزنامه فکاهی نوشت« :پس
یک بــاره بگویید نان و گوشت و آب و برق هم ارزان می
شود!» شاه خود از این هم جلوتر رفت و به عنوان «رهبر
انقالب شاه و ملت» گفت که ایران تا  20سال دیگر یکی
از پنج قدرت بزرگ صنعتی جهان خواهد شد! این گفته
،اساس تبلیغاتی بود که در روزهای بعد مدام در صفحات
روزنامه های پربرگ و کم خواننده اطالعات و کیهان و البه
الی سریال های غربی و فیلم های آمریکایی تلویزیون،
به ذهن مردم فرو می شد .اما واقعیت این بود که انقالب
شاه ،با همه سر و صداهایی که درباره آن می شد ،جز بیرون
کردن مالکان از دهات ،هنوز کاری برای اکثریت مردم
صورت نداده بود .در شهرهای کوچک ،بولوارهایی که
در ورودی شهر ساخته شده بود به میدان هایی می رسید
که در زیر مجسمه شاه ،اصول دیکته شده کندی ،نقر شده
بود .میدان «انقالب» و بولوار «ششم بهمن» هرکدام از این
شهرها ،تفرجگاهی برای روزهای تعطیل بود و فضایی برای
برگزاری مراسم تشریفاتی در 28مرداد 21،آذر 4،آبان9،
آبان 21 ،فروردین 25 ،شهریور 6 ،بهمن و  14مرداد .در
هریک از این روزها ،استانداران ،فرمانداران ،فرماندهان
ارتش و رئیسان ادارات محلی فرصتی برای خودنمایی و
تملق گویی از شاه می یافتند .نظامیان و گروه های مختلف،
در بازگشتی رقت آور به دوران بت پرستی در برابر عکس
بزرگ شاه رژه می رفتند و برپای مجسمه او تعظیم کنان
دسته گل می گذاشتند .این ها ،نخستین اثرات انقالب
شاه بود که به شهرهای کوچک و گاه روستاها رسید .جز
این ،هنوز در سیستان و بلوچستان خالی از سکنه ،فقر و
گرسنگی بیداد می کرد .در خوزستان و در دیدرس کشتی
های بزرگ نفتکش و رزم ناوهای مدرن ،کودکان کرم می
خوردند و با آرد هسته خرما سدجوع می کردند .کردها در
جدالی همیشگی با کوه و دشت ،زیر نظارت خشن ارتش
و ژانــدارمــری ،در جست وجــوی زمینی و گله ای بودند.
مردم نواحی مرزی جز پرداختن به قاچاق ،راه دیگری
برای گذران زندگی نداشتند ،زنان و بچه های گیالنی و
مازندرانی در شالیزارهای پر از آب و لجن ،از درد پشت و
پا می نالیدند ،مردم حاشیه کویر شب های سرد و روزهای
گرم را ،گرفتار موهومات و خرافات ،در همان وضعی می
گذراندند که پدرانشان در صدها سال پیش .با این همه،
تمام توجه شاه به مدرن کردن صنایع وابسته و تجهیز ارتش
بود .یک سوم بودجه کشور به نیروهای مسلح اختصاص می
یافت ،ارتشی که افراد حرفه ای آن به  70هزار و سربازان
آن به  250هزار رسیده بود و هر سال بیشتر از پیش جوانان
دیپلمه را به خود جلب می کرد.

خبر

تصویری از تشییع پیکر پاک شهدای دیروز

••الف مدعی شد  :سفارت جمهوری اسالمی ایران در
کشور وسیع و بزرگ هند یکی دیگر از سفارتخانههایی است
که هم اکنون بدون حضور سفیر اداره میشود .اواخر سال
گذشته بود که غالمرضا انصاری به عنوان معاون اقتصادی
وزیر خارجه منصوب شد .انصاری حدود یک ماه و نیم بعد
از این انتصاب و پس از انجام سفر رئیسجمهور به هند در
اواسط اسفند به تهران برگشت و فعالیت رسمی خود را
در سمت جدیدش در دستگاه دیپلماسی کشور آغاز کرد.
اما طبق اخبار به دست آمده ،سفارت ایران حدود پنج ماه
است که بدون سفیر اداره می شود و هنوز سفیر جدید ایران
در دهلی نو معرفی نشده است .
••انــتــخــاب مــدعــی شــد  :طـــرح «مــنــع بــه کــارگــیــری
بازنشستگان»،اینهفتهدرمجلسبررسیمیشود؛خبری
مسرت بخش و امیدوارکننده برای کنارگذاشتن مدیران
فرتوت و سالخورده از بدنه مدیریتی کشور .اما خبری
آمده است که جای «امید» را به «شگفتی» داد و آن این که
«استثناها» در فکر تداوم حیات مدیریتی خود هستند! این
«استثناها» همان «مدیران همیشگی» هستند که سه یا
چهار دهه مداوم در کشور مدیر بوده اند و حاضر به واگذار
کردن مناصب خود به جوان ترها نیستند.
••جــهــان نــیــوز مــدعــی شــد :  هــنــوز یــک مــاه از دیــدار
رهبرانقالب با نمایندگان مجلس و مخالفت علنی ایشان با
FATFنمی گذرد که پافشاری دولتی ها و برخی نمایندگان
بر این موضوع باعث شده است که پیوستن به این معاهده
خطرناک از دستور کار مسئوالن کشور خارج نشود.
••مشرق نیوز مدعی شد :حجتاالسالم خاموشی،
ریاست سازمان تبلیغات اسالمی را پس از  ۱۷سال به یکی
از گزینههای محتمل میسپارد .وی که از سال ۱۳۸۰
تاکنون عهده دار ریاست سازمان تبلیغات اسالمیاست،
به سازمان اوقاف و امور خیریه خواهد رفت تا جایگزین
حجتاالسالم علی محمدیسیرت ،روحانی  ۵۸سالهای
شود که از سال  ۸۸در این سازمان مسئولیت داشته است.
یکی از گزینههای جانشینی خاموشی  ،حجتاالسالم رضا
غالمی است که هماکنون در مقطع دکترای رشته علوم
سیاسی با گرایش اندیشه سیاسی تحصیل میکند .گزینه
دیگر ریاست سازمان تبلیغات اسالمی ،حجتاالسالم
سیدناصرالدین نــور یزاده ،مدیرکل تبلیغات اسالمی
استان تهران است.
••تابناک مدعی شد :در جلسه مجمع تشخیص مصلحت
نظام که اکثر قریب به اتفاق آن ـ جز چند تن ـ مخالفتی با
عضویت اقلیت های دینی در شوراهای اسالمی شهر و
روستا از خود نشان ندادند ،نه تنها «حسن روحانی» رئیس
جمهور حاضر نشد و در دفاع از این مسئله صحبت نکرد،
بلکه حتی «عبدالرضا رحمانی فضلی» ،وزیر کشور دولت
تدبیر و امید که این مسئله ارتباط مستقیمی به او داشت ،از
حضور در جلسه مجمع خودداری کرد.
••نامه نیوز نوشت :بر کسی پوشیده نیست که در دور قبلی
تحریم ها علیه ایران  ،ترکیه از بازیگران منفی علیه تهران
نبود .بنا به اعالم مقامات رسمی دو طرف  ،ترکیه در آن
روزها نقش یک ناجی را برای ایران داشت  .حاال اما شرایط
متفاوت از گذشته است .برخی منابع می گویند ترامپ
فهرستی از امتیازات برای ترکیه ارسال کرده است  .از
جمله این که به ترکیه برای رفع نگرانی در حوزه انرژی وعده
هایی داده است.همچنین گویا تیم اعزامی آمریکا تالش
کرده است تا آنکارا را به عربستان نزدیک تر کند.ترکیه این
روزها دالیل متعددی دارد که تهران را به واشنگتن ترجیح
دهد؛ اوضاع سوریه پسا داعش ،چالش های حوزه انرژی
که توسط ایران تامین می شود و مواجهه با عربستان که
در جریان کودتا از عوامل پروژه سرنگون کردن اردوغان به
شمار می آمد . ...
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سپنتا دیروز در جلسه شورای شهر یزد شرکت کرد

••صبح نو -این روزنامه در گزارشی با تیتر «بازی بدون
برنده» درخصوص حواشی اخیر مطرح شده درباره عادل
فردوسی پور نوشت :تلویزیون برای تبدیل عادل جوان به
یک مجری مشهور سالها وقت گذاشته و منطقی نیست که
این راه را بیجهت مسدود کند .پس یک بررسی ساده نشان
میدهد که جدایی امثال عادل فردوسیپور از تلویزیون(با
تمام نقدها و حواشیاش) به سود سیما نیست و دوچندان
به ضرر فردوسیپور است؛ پس با هم بسازید!
••جوان -این روزنامه در گزارشی با انتقاد از عرضه میوه
های الکچری در بازار نوشت :در شرایط سخت ارزی کشور،
«انگور کالیفرنیا»« ،سورسوپ»« ،میوه اژدها» و «رامبوتان»
اینترنتی به مشتریان فروخته میشود.
••شرق -کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت در دولت
احمدی نژاد در ارزیابی عملکرد قاضی زاده هاشمی گفت:
آقای دکتر هاشمی زحمت زیادی میکشند و وقت زیادی
در بخش سالمت میگذارند .شاید جزو پرسفرترین وزیران
دولت باشند و حضور میدانیشان در مقایسه با بسیاری از
وزیران دیگر بیشتر و قویتر است .این ها نکات ارزشمندی
است .اما در برنامهریزی کالن و شرایطی که هم اکنون در
آن قرار داریم ،وضعیت خوبی نیست.
••وطــن امــروز-ایــن روزنــامــه در گزارشی با تیتر «اصــاح
گافهای گروهبانها» سفر دکتر والیتی به روسیه را با هدف
«ترمیمفاصلهایکهبیژنزنگنهه ادرمناسباتدودولتایجاد
کردند» خواند و نوشت :در جریان منازعه اوکراین و احتمال
تامین نشدن گاز اروپا از سوی روسیه ،وزارت نفت ایران در
اقدامی نسنجیده پیشنهاد تأمین گاز اروپا را اعالم کرده بود.
••جمهوری اسالمی -مهاجری مدیر مسئول این روزنامه
در یادداشتی تأکید کرد :تقویت رابطه با روسیه با حفظ
استقاللوپرهیزازهرگونهوابستگیمنافاتیباسیاست«نه
شرقی – نه غربی» ندارد کما این که داشتن رابطه با غرب نیز
به شرط حفاظت از منافع ملی و استقالل و پرهیز از هرگونه
وابستگی ،با سیاست «نه شرقی – نه غربی» منطبق است.
••کیهان( -برنامه تلویزیونی)  2018نشان داد که
متاسفانه برخی افراد بیصالحیت از نظر برخی مسئوالن
سیما و به خصوص معاون سیما به حدی بزرگ هستند که
جرئت مخالفت با نظر این مجریان را ندارند .مجریانی که
ثابت کردهاند نه تنها عرق ملی و انقالبی ندارند بلکه هر
جا بتوانند نیش زهرآگین خود را به انقالب و رسانه ملی
میزنند.حاال باید دید با مجری یا همان گزارشگری که به
رغم نداشتن بایستگیهای اجرا ،مجری خوانده میشود،
چه برخورد قانونی صورت میگیرد.
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تیراندازی از سوی سرنشینان یک دستگاه
خودروی پژو  ۲۰۶صورت گرفته است .مدیر
روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان
کردستان ضمن تایید وقوع این حادثه ،بیان
کــرد :متاسفانه هنوز جزئیات ایــن حادثه
مشخص نشده است .رئیس کل دادگستری
استان کردستان دربــاره تیراندازی به یک
دســتــگــاه آمــبــوالنــس درجــــاده سنندج به
کامیاران و قتل رانــنــده آمبوالنس گفت:
پرونده قضایی تشکیل شده است و احتمال
ایــن که گروهکهای ضدانقالب اقــدام به
این کارکرده باشند ،زیاد است .پیش از این
سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه از
انجام نشدن تعهدات امنیتی کردستان عراق
به شدت انتقاد و حتی تهدید کرده بود که در
صورت ادامه یافتن این روند و به طور مشخص
ادامه فعالیت گروه های شرور مسلح ،ایران،
عقبه این گروه های تروریستی را در خاک
کردستان هدف قرار خواهد داد.

رئــیــس دفــتــر فرماندهی معظم
کل قوا با بیان این که جابه جایی
فرمانده سپاه «شایعه» است ،تاکید
کرد« :فع ً
ال به هیچ وجه جابه جایی
و تغییر فرمانده سپاه در برنامه
نیست ».سردار محمد شیرازی در
گفت و گو با تسنیم در پاسخ به سوالی درباره شایعات مطرح
شده در خصوص احتمال جابه جایی سرلشکر جعفری از
سمت فرماندهی کل سپاه گفت :بعضیها شایعه کردهاند
کهفرماندهمحترمکلسپاهممکناستازسمتفرماندهی
جابه جا شوند ،این ها همگی شایعه است و صحت ندارد.
رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا با تاکید بر این که حتما
باید جلوی این شایعات را گرفت ،اظهار کرد :شایعه درست
کردن هیچ فایدهای ندارد چرا که هر چیزی اصول و روش
خود را دارد و از طریق همین روش و اصول همه چیز پیش
میرود .وی با بیان این که ممکن است در میان خودیها
هم کسانی باشند که چنین شایعاتی را از روی غفلت مطرح
میکنند ،تصریح کرد :البته دیگران از جمله رسانههای
معاند و ضدنظام هم به طور مشخص با مقاصد و رویکرد
خاص خودشان درشیپور این گونه شایعات میدمند.
▪انتصابات اخیر عکس شایعات منتشر شده است

رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا در خصوص جابه
جایی سردار آبرومند از معاونت هماهنگ کننده سپاه و
معرفی سردار سالمی به عنوان سرپرست این معاونت و
ارتباط این موضوع با شایعات درباره فرمانده سپاه ،تاکید
کرد :این گونه انتصابات جزو اقدامات جاری هر فرمانده
و این انتصاب نیز جزو اختیارات فرماندهی سپاه است.
این انتصاب در جهت عکس شایعه منتشر شده درباره جابه
جایی فرماندهی کل سپاه بود و نشان داد که سردار جعفری
با قوت و برنامه در حال ادامه کار و فعالیت است.

...

عربستان سعودی

خیزخاندان آل سعود برای راه اندازی یک رسانه فارسی دیگر
یک شرکت رسانهای در سعودی طی قراردادی با روزنامه
انگلیسی «ایندیپندنت» بنا دارد وب سایتی خبری به
زبان فارسی راه اندازی کند .به گزارش فارس به نقل از
میدلایستمانیتور ،گروه سعودی «بازاریابی و تحقیقات»
که با خاندان پادشاهی عربستان همکاری و ترویج روایت
هــای خبری رسمی سعودی را در دســت دارد ،با این
روزنامه انگلیسی قرارداد بسته که سایت هایی خبری به

چهار زبان ترکی ،عربی ،اردو و فارسی راه اندازی کند.
مطالب این سایتها قرار است توسط خبرنگاران میدانی
شرکت عربستانی در انگلیس ،پاکستان ،ترکیه و آمریکا
تهیه شوند .بنا بر این گزارش ،برخی از اخبار هم قرار است
ترجمه محتواهایی باشند که در روزنامه ایندیپندنت به
چاپ میرسند« .گروه سعودی بازاریابی و تحقیقات»،
بزرگ ترین شرکت رسانهای در منطقه غرب آسیا به شمار

میرود و کنترل برخی از رسانههای حامی رژیم آلسعود
را در اختیار دارد .این شرکت هم اکنون مالکیت ۱۵
روزنامه ،هفتهنامه ،ماهنامه و مجله اعم از الشرقاالوسط،
عربنیوز ،المجله ،اردونیوز ،الرجل و االقتصادیه را در
اختیار دارد .هم اکنون سایت العربیه به عنوان یکی از
رسانه های فعال آل سعود به ترویج سیاست های رسانه
ای خاندان سعودی می پردازد.
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