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تازههای مطبوعات
••ایـــران #« -کــتــاب_عــیــدی_ بدهیم»؛
حرکتی است که در شبکههای اجتماعی
برای نهادینه کردن فرهنگ مطالعه ،آن هم
بارنگوبوییبیشترادبیشکلگرفتهاست.
••شرق -این روزنامه در گزارشی با عنوان
پرتاب ایدههای توئیتری با اشاره به توئیت
اخیر محسن رضایی که نوشته بــود :اگر
کنوانسیونهایی مانند مقابله با تأمین مالی
تروریسم در ایجاد امنیت مؤثرند ،چرا باید
در نیوزیلند شاهد کشتهشدن د هها نفر با
استفاده از منابع مالی و تجهیزات حاصل از
آن باشیم؟به واکنشها و انتقادهای کاربران
به این توئیت محسن رضایی پرداخته است .
••جام جم-در سال  97تحوالت زیادی در
اقتصاد کشور رخ داد که عمده آن تحوالت
منفی بود با این حال ،افزایش مصرف برخی
کاالهای داخلی،نکته مثبت امسال بود.
••ایــران -ادامه جلسات دادگــاه رسیدگی
به پرونده متهمان موسوم به فعاالن محیط
زیست که تاکنون پنج جلسه آن بهصورت
گروهی و سه جلسه بهصورت انفرادی برگزار
شده ،به سال  98موکول شد.

...

انعکاس
••نامه نیوز نوشت  :جواد امام مدیر عامل
بنیاد باران درباره اظهارات علی صوفی که
مدعی شده آقای خاتمی به رئیس جمهور
توصیه ک ــرده اســت کــه اگــر تــوانــایــی حل
مشکالت را ندارد ،از ریاست جمهوری کنار
برود ،اظهار کرد :آقای خاتمی در صورتی که
چنین نظری داشته باشد به صراحت اعالم
خواهد کرد .وی ادامه داد :ضمنا همان طور
که قبال نیز اعالم شده است ایشان سخنگو
ندارند ،لذا خوب است دوستان نظرات خود
را به ایشان نسبت ندهند.
••اعتمادآنالین نوشت :غالم عباس ترکی
دادســتــان نظامی تهران گفت :به دنبال
انتشار ویدئویی از ضرب و شتم یک شهروند
توسط مأمور پلیس راهور ناجا در سطح شهر
تهران ،دادستان نظامی به عنوان مدعی
العموم وارد این موضوع شد و در خصوص این
حادثه پروندهای در دادسرای نظامی تهران
تشکیل و متهم پس از تحقیقات اولیه با قرار
تأمین روانه بازداشتگاه شد.
••بولتن نیوز نــوشــت :عــبــدا ...مهتدی
سرکرده گروهک تروریستی و تجزیه طلب
کومله نماینده خود را برای مالقاتی مهم با
اماراتیها راهی این کشور کرد.او در حاشیه
این کنفرانس دیداری نیز با ماموران سرویس
جاسوسی امــارات برگزار کــرد.امــارات به
تازگیکمکشایانیبهحزبمنحلهدموکرات
کردستان ایــران برای راهانــدازی تلویزیون
ماهوارهای تیشک.تی.وی کرده است.

...
اخبار

آغاز عملیات مشترک ایران و
ترکیه علیه پکک
ایسنا  -وزیر کشور ترکیه از آغاز عملیات
مشترک ایران و ترکیه علیه پکک از صبح
روز گذشته خبر داد .سلیمان سویلو ،وزیر
کشور ترکیه گفت :صبح روز دوشنبه رأس
ساعت  ۸عملیات مشترکی را با ایــران در
مرزهای شرقی ترکیه علیه پکک آغاز
ک ــرد های ــم .مــقــامــات ترکیه پیشتر گفته
بودند درحال تدارک یک عملیات نظامی
پکک هستند.
مشترک با ایران علیه 

دعوت رئیسی از حقوقدانان
برای مقابله با تروریسم
میزان – حجت االسالم والمسلمین رئیسی
در جلسه مسئوالن عالی قضایی با محکوم
کردن مجدد عملیات تروریستی اخیر علیه
نمازگزاران در نیوزیلند ،از همه قضات و
حقوقدانان جهان دعوت کرد که با محوریت
دستگاه قضایی جمهوری اســامــی ،به
نهضت حــقــوقــی مــقــابــلــه بــا تــروریــســم و
نژادپرستی بپیوندند .شایان ذکــر است
حجتاالسالموالمسلمینرئیسیبهصورت
س ــرزده از بخشهای مختلف دادس ــرای
ناحیه  ۱۰تهران بازدید کرد.
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دستور روحانی برای تدوین شکواییه
علیه آمریکا با عنوان جنایت علیه بشریت
روایت جدید واعظی از سفر اسد به تهران

هادی محمدی – روز گذشته آخرین
نشست هیئت دولت دوازدهم در سال
 1397برگزار شد و همچون هر سال
رئیس جمهور برای عرض تبریک سال
نو به ملت ایران به میان خبرنگاران آمد
و با بیان این که نباید دشمن اصلی و
توطئهگر اصلی را از یاد ببریم و باید
هرچه لعنت داریــم بر آمریکاییها،
صهیونیستها و ارتجاع منطقه که این
شرایط را به وجود آوردهاند بفرستیم،
خاطرنشان کــرد :معاونت حقوقی
ریاست جمهوری ،وزیر دادگستری
و وزیر امور خارجه را مسئول تدوین
الیحه شکواییهای با عنوان جنایت
علیه بشریت علیه آمریکاییها و
کسانی که در تحریم و اجرای تحریم
دخالت داشتند ،میکنم تا بتوانیم
پس از تدوین الیحه آن را در دادگاه
صالحه ببریم و مسائل را از آن طریق
دنبال کنیم.
به گزارش خراسان ،حجت االسالم
والمسلمین دکتر حسن روحانی در
حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در
سال  97با اشاره مجدد به این موضوع
که رهبر انقالب فرمودهاند که فرمانده
جنگ اقتصادی باید رئیس جمهور
کشور باشد ،افزود :قصد من از بیان
این موضوع آن است که میخواهم
بگویم ما مسیر را از لحاظ ساختاری
پیش رفــتــه ایـــم .در شـــورای عالی
هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به
همراه عدهای دیگر تصمیمات کالن را
اتخاذ میکنند و تصمیمات این جلسه
برای همگی الزم االجراست .همین

شورا در موضوع ارز دست ما را باز کرد
و توانستیم از آن مشکل عبور کنیم.
▪در این شش سال حرفی از
استعفای روحانی نشده است

واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور
نیز همچون همه هفتههای اخیر با
دســت پر به میان خبرنگاران آمــد و
دربــاره این که در مصاحبهای گفته
شــده خاتمی بــه روحــانــی گفته اگر
نمیتوانی کشور را اداره کنی استعفا
کن ،گفت :ایشان با تمام وجود به رأیی
که مردم به او دادهاند وفادار است و تا
زمانی که مشکل وجود دارد و مردم
بخواهند روحانی روی مسئولیتش
میماند و کــار میکند و اص ـ ً
ا هیچ
بحثی دربــاره استعفا در حدود شش
سال گذشته به هیچ وجه مطرح نبوده
است .ویدربارهحضورنداشتنظریف
در جلسه دیدار رؤسای جمهور ایران

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ،021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که حرف ما این است که ما
رئیسجمهوری داشته باشیم که خصوصیات همان نخستوزیر را داشته
باشد ،افزود :یعنی کسی که برانگیخته از جانب یک دستگاه مانند مجلس
باشد و هر روز از او حساب بکشند و باید پاسخ گو باشد .به گزارش ایسنا،
محمدحسین صفار هرندی در برنامه «ایــن.ج.ا» تصریح کرد :در حقیقت
اسم نخستوزیری برای ما مطرح نیست اما حرف ما این است که ما یک
رئیسجمهوری داشته باشیم که خصوصیات همان نخستوزیر را داشته
باشد .یعنی کسی که برانگیخته از جانب یک دستگاه مانند مجلس باشد
و هر روز از او حساب بکشند و باید پاسخ گو باشد و اگر هم روزی به نظرشان
رسید که مناسب نیست او را کنار و یک شخص دیگری به جای او بگذارند.
وی افزود :مشکل ما این است وقتی یک رئیس انتخاب میکنیم چهار یا غالبا
هشت سال مدیر است و حتی اگر به این نتیجه برسیم که کارکردش خیلی
ناچیز شده است یا حتی در مقام نظرسنجیها محبوبیت او به زیر  10درصد
رسیده است اما نمیتوانیم او را برکنار کنیم؛ آیا باید این طور باشد؟
و سوریه اظهار کرد :سفر بشار اسد به
تهران به دلیل مسائل امنیتی سفری
بــود که لحظهای درب ــاره آن تصمیم
گیری شد؛ چرا که قرار بر آن نبود که
در داخل سوریه کسی متوجه شود و در
داخل ایران نیز دو سه نفر بیشتر مطلع
نبودند.در دفتر رئیس جمهوری هم
هیچکسیمطلعنبودودرخصوصاین
صحبتهایی که مطرح میشود مبنی
بر این که دفتر رئیس جمهوری باید به
آقای ظریف موضوع را اطالع میداد
باید بگویم که خود دفتر نیز از موضوع
اطـــاع ن ــداش ــت .یعنی مــن همان
لحظهای که آقــای اســد وارد حیاط
ریاست جمهوری شد متوجه شدم که
مهمان ما کیست ...فکر میکنم که در
این موضوع در دفتر رئیس جمهوری
و نهاد ریاست جمهوری هیچ کسی
نه مقصر است و نه از موضوع اطالع
داشته است.

▪رئیس جمهور یا رئیس دولت؟

در همین خصوص عبدا ...گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان هم درباره
تغییر ساختار سیاسی کشور در کانال خود نوشت :ممکناستدرآیندهنظام
پارلمان تاریستی را ترجیح دهند یا مث ً
ال شرایطی ایجاد شود که این اشتباه
قانون اساسی که به شخص دوم کشور رئیسجمهور میگویند ،اصالح شود.
در هیچ جای دنیا به نفر دوم کشور رئیسجمهور نمیگویند .نفر اول «جمهور
ایران» اکنون رهبری است و اطالق «رئیسجمهور» به شخص دوم در عرف و
حقوق بینالملل نیز مرسوم نیست و بخشی از تنشها و تعارضات در حیطه
و شعاع وظایف و مسئولیتها نیز از همین اشتباه برمیآید که ممکن است در
آینده با تبدیل آن به «رئیس دولت» اصالح شود .در
عین حال علی الریجانی رئیس مجلس نیز در
مصاحبه اخیر خود با نشریه مثلث با اشاره به
این که زمان و شرایط کنونی اقتضای تغییر
قانون اساسی و تبدیل به نظام پارلمانی را
ندارد ،تأکید کرده بود :برخی از اصول
قانون اساسی باید تغییر کند اما
مشکل ام ــروز مــا ایــن نیست.
تحلیلها مبنی بر این که نظام
به پارلمانی تغییر میکند
توهم است.

وزیر خارجه :عرصه دیپلماسی جای اعتماد نیست و به دوستان نیز نمیشود اعتماد کرد
وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته به قم رفت
و با برخی از مراجع تقلید دیدار و گفتوگو کرد.
براساس گزارش رسانه ها ،محمد جواد ظریف
در جمع خبرنگاران گفت :هدف از این سفر،
دیدار با مراجع تقلید و تشریح دستاوردهای سفر
رئیس جمهوری به عراق و دیگر تحوالت صحنه
دیپلماسی است .وی درعین حال تأکید کرد:
سفر من به قم برای ارائه گزارش هاست و ربطی
به موضوع  FATFندارد ،دو کنوانسیون از FATF
درمجمعتشخیصمصلحتنظامدرحالبررسی
است و اعضای مجمع بر اساس مصالح کشور در
این خصوص تصمیم میگیرند.

وزیر امور خارجه در ادامــه سفر به قم با آیت ا...
صافیگلپایگانیدیداروگفتوگوکرد.اینمرجع
تقلید ضمن استقبال از سفر اخیر رئیس جمهور و
هیئتهمراهبهعراقتأکیدکرد:اینجانبهمیشه
توصیه داشتم که با همسایگان و جهان اسالم باید
ارتباطی قوی همراه با حفظ عزت و منافع خود
داشته باشیم .آیت ا ...صافی افزود:بحمدا...
تعالی درایــت و سیاست و فعالیتهای شما در
وزارتخارجه،هموارهموردتأییدمردمشریفبوده
است و مردم ما به شما ُحسن ظن و اعتماد دارند.
زحماتی که شما و همکارانتان در این مدت تحمل
کردهاید و انشــاء ا ...در آینده اهتمام بیشتری
خواهید داشت ،مورد رضایت ملت ایران است.
▪آیت ا ...نوری همدانی :اختالف داخلی نباید
در سیاست خارجی منعکس شود

آیت ا ...نوری همدانی از دیگر مراجع تقلید هم در
دیداروزیرخارجهتأکیدکرد:معتقدهستماختالف

مــردم سخت میگذرد و آنــان ،به جهات دینی
این وضعیت را تحمل میکنند .ان شاء ا ...همت
کنید این مشکالت معیشتی رفع شود .این مرجع
تقلید همچنین افزود :باید با دنیا به زبان مالیم
صحبت کــرد .آیت ا ...وحید خراسانی تصریح
کرد :تالش کنید تا قضیه عاشورا را جهانی کنید
و ما دعا میکنیم در این امر موفق باشید و این را
در دفتر عملتان ثبت کنید که اجر این کار حساب
ندارد .وزیر امورخارجه همچنین در سفر خود
به قم با آیــت ا ...شهرستانی نماینده آی ـتا...
سیستانی و آیــت ا ...مکارم شــیــرازی دیــدار و
گفتوگو کرد.
داخلیوانتقادهانبایددرسیاستخارجیمنعکس
شود چون موجب سوء استفاده دشمن خواهد
شد ،باید در مقابل دشمن وحدت خود را حفظ و از
اختالفجلوگیریکنیم.اینمرجعتقلیددربخش
دیگری از سخنانش تصریح کرد :ما معتقد هستیم
مسئوالن وزارت خارجه افراد متدین و خیرخواه و
پرتالش هستند که ما تشکر و حمایت میکنیم چرا
کهرهبریفرمودندآقایظریفآدممتدینیهستند
که برای ما حجت است.
▪آیت ا ...جوادی آملی :در مذاکرات خود با
دیگر کشورها بدانید که دست شما پر است

آیــت ا ...جــوادی آملی نیز در دیــدار با رئیس
دستگاه دیپلماسی کشورمان گفت :در مذاکرات
خود با دیگر کشورها بدانید که دست شما پر
است و یک سرو گــردن از آ نهــا باالتر هستید.
شرف ،عزت ،عظمت ،آبرو و مردانگی مال ماست
و شما باید این عظمت کشور و مردم ایران را به
جهان برسانید .جهان باید این را بفهمد که این

...

یادداشت

صفار هرندی :باید رئیس جمهوری با
خصوصیات نخست وزیر داشته باشیم

گزارش ظریف به مراجع درباره سفر به عراق

▪آیت ا ...صافی :با کشورهایی مثل مصر،
مراکش و اردن باید رابطه قوی داشته باشیم
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ملت ،ملتی است که همواره پای امضا و تعهد
خود ایستاده است که نمونه آن پایبندی ایران
به قطعنامه  598است و شما نیز با این پشتوانه
با دنیا حرف بزنید ،ما با وجود این سرمایه ها،
هیچ نگرانی نداریم .وی افزود :ما این پایبندی
به امضا و تعهد را از قرآن کریم آموختیم که فرمود
پای تعهد و امضای خود بایستید! حقیقتا این
مکتب باید جهانی شود ،مکتبی که از یک سو
به ما میآموزد با جهان ارتباط داشته باشید اما
همواره هوشیاری خود را حفظ کنید و از سویی
دیگر تاکید میکند که پای متجاوز را قطع کنید و
هرگز دست به سوی بیگانه دراز نکنید.
▪آیت ا...وحید :به آقای روحانی بگویید در فکر
مردم هم باشند

به گزارش شفقنا ،آیت ا ...وحید خراسانی نیز
در دیــدار وزیرامورخارجه ،تأکید کرد :به آقای
روحانی سالم برسانید و بگویید در فکر کار مردم
هم باشند .این مطلب مهم است که زندگی بر

▪ظریف :در عرصه دیپلماسی به دوستان نیز
نمیشود اعتماد کرد

بــه گ ــزارش ایسنا ،ظریف در ادام ــه سفر خــود با
حضور در شورای اداری استان قم تأکید کرد :قطعا
رشادتهای سربازان رشید اسالم و فرماندهی
ســردار قاسم سلیمانی نقش بسزایی در افزایش
قدرت ایران داشته ولی عامل اصلی قدرت کشور،
قدرت معنایی جمهوری اسالمی است .وی افزود:
به دلیل قدرت معنایی که ایــران دارد بر این باور
هستیم که میتوانیم با همه مذاکره کنیم ،البته
مذاکره با اعتماد فرق دارد ،ما به هیچ کس اعتماد
نداریم و صحنه روابط بینالملل و عرصه دیپلماسی
جای اعتماد نیست و به دوستان نیز نمیشود در این
عرصهاعتمادکردچهبرسدبهکسانیکه40سالبا
مردمایرانوانقالباسالمیسرناسازگاریداشتند
و از دشمنان کشور مانند صدام حمایت کردند.

دکتر مصطفی غفاری
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گری مبنایی
پویاییهای انقالبی ِ
انــقــاب ـیگــری ـ آن چــنــان کــه از مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایــران
نیز برمیآید ـ نه یک روش در کنار دیگر
روشه ــای کــشــورداری ،بلکه یک مبنای
مستحکم برای همه حوز ههای حکمرانی
در جمهوری اسالمی ایــران است .در این
ذاتی
نگرش ،انقالبیگری اصالت دارد و
ِ
حاکمیت دیــن اســت و درســت بــه همین
دلیل ،میتواند حامل روشهای گوناگون
نیز باشد .این منظر مبنایی ،پویاییهای
فـــراوانـــی ب ــه انــقــابــیگــری مــیدهــد:
یکی از این پویاییها ،پذیرش «تکثر» است؛
یعنی دیــدگــا ههــای گــونــاگــون میتوانند
بر مبنای انقالبیگری شکل بگیرند و با
پیشنهاد روشهای متفاوت ،مدعی تحقق
آرمــا نهــای انقالب باشند .این به معنای
آن اســت که اگرچه اصــول مبنایی در هر
جریان مدعی انقالبیگری باید رعایت شود
و «مرزبندی» انقالبی ـ غیرانقالبی بر همین
اساس شکل گیرد تا هویت انقالبی از دست
نرود ،اما هیچ خوانشی نمیتواند به سادگی
مدعی کفایت خود یا طرد دیگران شود.
پذیرش «رقابت» نتیجه دیگر تلقی مبنایی
از انقالبیگری اســت .اگــر خوانشهای
متکثر و جریانهای متنوع میتوانند بر محور
اصول ،دیدگاهها و برنامههای خود را ارائه
کنند ،بدیهی است که در همین چارچوب
انقالبی میان آنها رقابت مفید برای اثبات
«نزدیکتر بــودن» به مبانی و «کارآمدتر
بــــودن» در مــقــام عــمــل شــکــل میگیرد
امــا شاید مهمترین پویایی بــرآمــده از این
دیدگاه ،پذیرش «نقد» سازنده یا به تعبیر
دیــگــر« ،حساسیت مثبت» درخــصــوص
انتقاد اســت .وقتی که مبنا را دانستیم،
باید روشهای پیادهشده را با آن بسنجیم
و در صـــورت لــــزوم ،بـــرای هــضــم نقدها
«انعطاف» نشان دهیم ،بدون آن که نگران
«تجدیدنظرطلبی» باشیم .آن چه قابل
انعطاف نیست ،اصول است و آن چه میدان
تحول به شمار میرود ،روشهاست .به این
ترتیب ،در انقالبیگری مبنایی ،نقد و انتقاد
هم جایگاه خود را پیدا میکند و به نوبه خود
موجب پویایی بیشتر میشود.

...

ویژههای خراسان
نام گذاری جالب و متفاوت یک
شهر توسط دولت
در حالی که جندی شاپور یکی از مهمترین
شهرهای دوره ساسانی بوده و قدمت آن
به حدود  1500سال قبل باز میگردد ،با
پیشنهاد دی ماه وزیر کشور که طی روزهای
اخیر توسط یک مسئول ارشــد اجرایی
به دستگا ههای مربوط ابــاغ شــده ،نام
یک روستا در حوالی دزفــول در استان
خوزستان به جندی شاپور تغییر یافت و به
استناد ماده  13قانون تقسیمات کشوری،
به شهری با همین نــام تبدیل و شناخته
میشود.

تردد پالک قرمزها بدون مجوز
نوروزی ممنوع!
با تاکیدات روزهای اخیر یک نهاد مسئول
به دستگاهها و ادارات دولتی ،مقرر شده
با توجه به فرارسیدن تعطیالت نــوروز و
ضرورت رعایت ضوابط اداری و حفاظتی،
تمام خودروهای دولتی اعم از پالک قرمز
یا سفید ،باید پیش از پایان روزهای اداری
سال  ،97تحویل واحد مربوط شده و در
صورت نیاز به استفاده در ایام نوروز ،فقط
با صــدور و در اختیار داشتن برگه مجوز
و ماموریت و تایید مقامات ذی صالح،
درخصوص استفاده از آنها در ماموریتها
اقدام شود.
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