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گروه تاريخ :چندي از س��الگرد انقالب اكتبر  1917روسيه
گذش��ته اس��ت اما اگر بنا داش��تيم به آن مناس��بت يك
كار ژورناليس��تي انجام دهيم ،بيم آن ميرفت كه همچون
سنوات گذشته به تكرار بسياري از مكررات بپردازيم .البته
مساله اين است كه وقايعنگاري رويدادهاي تاريخي...

گروه ورزش :س��رمربي تيم ملي واليبال ايران پس از پيروزي
بر صربستان بسيار خوشحال است نه براي اينكه قهرمان اروپا
را مليپوش��ان ايران شكست دادهاند بلكه به دليل اينكه اين
تيم اروپايي ،الگوي جوانان مليپوش��ي بود كه والسكو براي
آنها ساخته بود .پيروزي  3بر  2بر الگو مسلما دلچسب است.
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شريعتي در دنياي مجازي
سوسن شريعتي
شريعتي ،در هزارتوي دنياي
مج��ازي ،هفت��اد و هف��ت،
هشت سال پس از تولدش،
راه غريب��ي را ميپيماي��د؛
هم��ان راهي كه خي��ام در
البيرنت تاريخ پيمود :تبديل
يك چهره به يك بهانه ،يك نماد و فاصله گرفتن
از ي��ك تاريخيت اوليه .خيام نماد يا بهانهاي براي
هم��ه دله��اي پرترديد و كافركي��ش و نوميد از
جاودانگي ميش��ود تا از خ�لال نام او تنهاييها و
سرگشتگيهايش��ان را به گوشها برس��انند و با
نسبت دادن ِ همه پرس��شها و ترديدهايشان به
او ،ي��ك فرهنگ مخفي موازي را در كنار فرهنگ
مسلط بشناسانند؛ امكاني براي تجربه جور ديگري
ب��ودن ،ديدن .هماني ك��ه «خياميات» نام گرفته
اس��ت .همين اتفاق دارد براي ش��ريعتي ميافتد.
مدتهاس��ت و اين آخريها با ش��تاب بيشتري.
جمالت بس��ياري به نام شريعتي دست به دست
ميچرخد .در صدها فيسب��وك و دهها وبالگ و
ه��زاران گوش��ي موبايل و ...جمالت��ي بيارجاع و
بيآدرس و نش��اني؛ جمالتي كه فقط شباهت به
يك حال و هوا دارند؛ شباهت به نوعي نثر ،نوعي
ن��گاه ،يك موقعيت .هر ك��س هرچه دل تنگش
ميخواهد به او نس��بت ميدهد و اين دلتنگيها
غالبا از جنس عش��ق اس��ت و دين و سياست و...
عبور از خطوط ممنوع :از جنس ناس��زا به روزگار
باش��د يا قدرت ،عشق ممنوع يا ممكن ،مضامين
مشترك و مكرر اين جمالت سرگردان در جهان
مجازي اس��ت .نوعي فرصت يا بهانه براي عاشقي
يا دينداري؛ فرصتي كه به كمك يك جمله ،يك
تلنگر يا يك تذكر ايدهها را از دايره محدود بحث
نظري خارج كرده و به كوچه و خيابان ميفرستد
و اس��باب آزادي و بقاي خود را فراهم ميس��ازد.
جمالتي گاه زيباتر از آنچه ش��ريعتي گفته و گاه
بيكيفيتتر .در بس��ياري اوقات يك رومانتيسم
رقيق آنها را تشخص ميدهد .ديگر نميشود جمع
و جورش كرد .در آغاز ميشد تكذيب كرد .رفرنس
خواس��ت ،با يكي ،دو تا اطالعي��ه موضوع را فاش
کند يا حتي اميدوار ش��د به گرفتن وكيل! امروز
ام��ا ديگر ماجرا از كنترل تحقيق علمي و كنترل
حقوقي خارج اس��ت .اين بار يكس��ري مضامين
اس��ت كه دس��ت به دس��ت ميچرخد .مضامين
را نميش��ود تكذيب ك��رد ،درد دلها يا به تعبير
امروزي ،دلنوشتهها را نميشود به دادگاه فرستاد
و جريمه كرد .راههاي خودش را دارد براي نشستن
بر دلها و با دلها نميشود درافتاد.
ادامه در صفحه آخر

سرمقاله

رييس قوهقضاييه دستور داد

تشكيل ستاد ويژه
پيشگيري از جرايم انتخاباتي

زمین میدهند ،زمان میخرند
داوود محمدی

اژهاي و ذوالقدر مسوول تشكيل اين ستاد شدند

گروه سیاسی :سه ماه مانده به انتخابات اسفندماه مجلس
نهم ،قوهقضاييه وارد فرآيند انتخابات شد .با طرح مسايلي
درباره چگونگي برگزاري انتخابات و بروز احتمالي تخلفات
انتخاب��ات پيش رو ،قوهقضاييه كه بر اس��اس قانون نيز
وظايفي در چگونگي نظارت بر حس��ن اجراي انتخابات
برعهده دارد ،با تشكيل ستادي ويژه به صورت منسجم
وارد عرصه انتخابات ش��د تا از وقوع جرايم قبل ،حين و
بعد از انتخابات جلوگيري كند .به اينترتيب ستاد ويژه
پيشگيري از جرايم انتخاباتي در قوهقضاييه تشكيل شد
و دادس��تان كل كشور رييس اين ستاد شد .روز گذشته
ب��ا حكم آيتاهلل ص��ادق الريجاني ريي��س قوهقضاييه،
حجتاالسالم غالمحسين محس��نياژهاي مامور شد با
اختصاص شعب ويژه دادگاه به جرايم انتخاباتي در سراسر
كشور به اينگونه پروندهها خارج از نوبت رسيدگي كند.
در اين راستا ،جانشين وي نيز محمد باقر ذوالقدر ،معاون
فعلي اجتماعي و پيش��گيري از وق��وع جرم قوهقضاييه
تعيين ش��ده اس��ت .در حالي دادس��تان كل كشور از
رييس قوهقضاييه حكم ماموريت جديدي دريافت كرده
كه نقش مهمي ني��ز در پرونده جنجالي اختالس اخير
برعهده دارد .كمتر از دو ماه پيش بود كه دادس��تان كل

كشور كه همزمان سخنگويي قوهقضاييه را نيز برعهده
دارد ،با حكم رييس قوهقضاييه مامور ويژه رس��يدگي به
اين پرونده شد .حاال اژهای مسوول ستاد ويژه پيشگيري
از وقوع جرايم انتخاباتي ش��ده است .اژهاي و ذوالقدر هر
دو پيش از اين عضو كابينه دولت بودند .برخي نگرانيها
درباره احتم��ال دخالت در انتخابات پس از آن ش��دت
گرفت كه حدود 9ماه پيش یکی از افراد نزدیک به دولت
از كسب سهچهارم كرسيهاي مجلس خبر داد .پس از
آن ،بحث شكل جديتري به خود گرفت و حاشيهدارتر
شد؛ چنانچه بعد از آن انتقادات بسياري از بزرگان نظام و
چهرههاي مطرح سياسي از انجام برخي تخلفات احتمالي
خصوصا توس��ط جريان موسوم به جريان انحرافي بيان
ش��د و آنان بارها و بارها هشدار دادند جرياني در دولت
شكل گرفته است كه ميخواهد در انتخابات دخالت كند
و نتيجه آن را به نفع خود رقم زند به طوري كه چندي
پيش آيتاهلل احمد جنتي در همايش مس��ووالن دفاتر
استاني و مديران ستادي اين شورا به تفاوتهاي نهمين
دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي با دورههاي گذشته
اشاره کرده بود.
ادامه در صفحه 2

نگاهي به تغييرات مديريتي در بانكمركزي

مديران رفتني؛ گراني ماندني
گروه اقتصاد ،مهدي دلروش�ن :پس از گذشت چيزي حدود
س��وم پازل تغييرات بود كه دو ،سه روز پيش اتفاق افتاد .سه
سال پيش كه محمود بهمني ،كليد ساختمان اول پول كشور
51س��ال از عمر بانكمركزي ايران ،چند روز پيش ،س��كان
را در دست گرفت ،رضا راعي ،معاون ارزي بود اما رييسكل،
كشتي ارز كشور به دستان يك زن سپرده شد تا شايد مينو
حك��م بر كن��اري او را امضا كرد تا حميد برهاني كه پيش از
كيانيراد بتواند پس از سه مدير پيش از خود ،تيتر «همه چي
آن در بان��ك صادرات فعاليت ميكرد ،از خيابان س��میه به
آروم��ه» را روي گزارش بازار ارز ايران ،درج كرده و آن را روي
خيابان ميرداماد اسبابكش��ي كند .مهر ماه سال  88بود كه
ميز محمود بهمني بگذارد! تغيير چهار مدير در حوزه معاونت
مساله مسدود ش��دن انتقال حوالههاي ارزي از مسير دوبي،
ارزي بانكمركزي نش��ان ميدهد ك��ه بيثباتي اين بخش،
مسالهای شد تا پيشزمينه رفتن برهاني هم جفتوجور شود.
آرامش را از آقاي رييسكل گرفته اس��ت .ش��كاف قيمت ارز
باالخره تيرماه امس��ال ،مرد خونسرد و ساكت معاونت ارزي
در بازار كه از خرداد ماه ،اس��تارت خورد باعث ش��د تا حجم
بانكمركزي نيز در راستاي ورق خوردن مديران ،جاي خود
انتق��ادات باال بگيرد .از دو ماه پيش نيز ك��ه نرخ ارز افزايش
را به س��يدعلي داد تا اوضاع سروسامان پيدا كند .برنامههاي
پيدا كرد،كمال سيدعلي (معاون پيشين ارزي بانكمركزي)
سهگانه سيدعلي با هدف توزيع مناسب ارز ،تعريف شد .فروش
حس��اب كار دس��تش آمد ك��ه احتمال خداحافظ��ياش از
ارز مسافرتي در فرودگاهها و ممنوعيت
س��اختمان آبي رنگ راسته ميرداماد
نكته
فروش آن در سطح شهر ،افزايش حواله
زياد است! جالب است كه بركناري او
مينو كيانيراد كه پيشتر،
ارزي تا س��قف  500هزار دالر و ايجاد
نيز بيشباهت به بركناري متكي (وزير
مسووليتكامپيوترهاي
خطوط ريفاينانس .اما تدابير مثلثي
اين
س��ابق امور خارجه) نبود؛ چرا كه
اداره سازمانهاي بينالملل
اين مدير كاركش��ته نيز جواب نداد تا
در
وي
تغيير ،زماني صورت گرفت كه
بانكمركزي را بر عهده داشته
مينو كيانيراد از راه برس��د و جاي او
مسافرت به س��ر ميبرد! حتي وقتي
حاال بايد در سمت جدید به
را بگيرد .يكي از نكات جالب توجه در
يك��ي از خبرگزاريها ،خبر مربوط به
سبك داستانهاي آگا كريستي
مافياي بازار ارز را شناسايي كند
بازار ارز كشور ،تشكيل محور مخالف –
اين موضوع را به سيدعلي ميدهد ،او
موافق است .دو نفر از وزراي اقتصادي
اينگونه پاسخ ميدهد« :حتما صالح
دولت يعني مهدي غضنفري و شمسالدين حسيني ،به عنوان
مملكت اينگونه اس��ت ».معاون ارزي بانكمركزي در حالي
مخالف و طرفدار افزايش و كاهش نرخ ارز به ش��مار ميآيند.
پس��ت خود را از دس��ت داد كه هنوز پنج ماه بيشتر از تكيه
وزي��ر صنعت ،معدن و تجارت معتقد اس��ت براي حمايت از
زدن او ب��ه مديريت ارزي كش��ور نميگذش��ت! به هر حال،
تولي��د ملي بايد نرخ ارز افزايش يابد اما از س��وي ديگر ،وزير
تغييرات پيدرپ��ي معاونت ارزي در نهاد پولي كش��ور ،تيم
امور اقتصادي و دارايي كه در جبهه مخالف غنضفري ،موضع
بانكمركزي را بيش��تر شبيه تيمهاي فوتبال عربي كرده كه
گرفته است ،صالح كار را در اين ميبيند كه براي جلوگيري
تا نتيجه نميگيرند ،مربي خود را عوض ميكنند! گويا ،نتايج
از افزاي��ش نرخ تورم بايد ن��رخ ارز ،كاهش يابد! اين تفاوتها
نه چندان مطلوب بازي ارزي ،بهمني را بر آن داش��ته كه از
نشان ميدهد كه مشكالت بازار ارز كشور با تغيير مديران حل
تكني��ك «ورق زدن» معاون ارزي خود اس��تفاده كند تا اين
نميشود و بهتر است ،رييسكل بانكمركزي با الگو گرفتن از
شوك در كوتاهمدت ،روحيه بازار «پول خارجي» را عوض كند!
ثبات مديريتي در باشگاه فوتبال منچستريونايتد ،عمر فعاليت
البته تا قبل از اين ،همتاي قبلي كيانيراد ،با در پيش گرفتن
مديران پاييندستي خود را افزايش دهد .به عبارت ديگر ،در
سياستهاي مختلفي چون عرضه فراوان ارز ،محدود كردن
حالي كه مدير باشگاه منچستر يونايتد 25 ،سال است كه به
ارز مس��افري ،ارايه خطوط ريفاينان��س و حتي امتياز دادن
سرالكس فرگوسن اعتماد كرده و سكان هدايت تيمش را به او
به صرافيها به عنوان نسخههاي شفابخش مورد تجويز قرار
سپرده است ،رييسكل بانكمركزي ايران ،در عرض سه سال،
گرفت كه البته افاقه نكرد! پس از ابقای وزير اقتصاد در جريان
چهار مدير عوض ميكند! در اين ميان ،حتي كمال سيدعلي،
راي مجدد بهارس��تانيها به او براي باقيماندن در ساختمان
اجازه پيدا نميكند كه بيشتر از پنج ماه ،وظيفه معاونت ارزي
صوراس��رافيل ،توصيههاي بانكي وي به محمود بهمني تا به
بانكمركزي را در دس��ت داشته باشد! به هر حال ،آيا آمدن
حال ،يك جابهجايي مسالمتآميز و دو قرباني بر جا گذاشته
مينو كيانيراد با اين هدف صورت گرفته است كه نرخ ارز در
است .نخس��تين كسي كه وس��ايل كار خود را از ساختمان
بازار غيررسمي كاهش يابد؟ آيا اين جابهجايي بهخاطر توقف
شيش��هاي ميرداماد جمع كرد و رفت ،حسين قضاوي بود! او
روند اجاره پاسپورتها براي خريد ارز از بانكمركزي و فروش
طي يك انتقال بيسروصدا ،رياست بانك اكو را بر عهده گرفت
پرس��ود آن در بازار آزاد است؟ سوال اين است كه آيا امكان
و از تيم بهمني جدا ش��د تا مثل ي��ك «لژيونر» در يك تيم
كاهش اين نرخ در شرايط كنوني وجود دارد؟ آيا بانكمركزي
بينالمللي به فعاليتش ادامه بده��د .اما اوضاع دو نفر بعدي
در نبرد با مافياي بازار ارز ،موفق خواهد بود يا چند ماه ديگر
كه از تيم آقاي رييسكل ،كنار رفت ،زياد جالب نبود .حميد
باز بايد شاهد رفتن كيانيراد هم باشيم؟! خوب است كه آقاي
پورمحمدي پس از جنجالهاي تخلف سههزار ميليارد توماني،
رييسكل ،داليل موفقيتهاي باشگاه منچستريونايتد را براي
سروكارش با دستگاه قضا افتاد و وداع او با محمود بهمني كمي
يكبار هم كه شده ،آناليز كند.
تراژديك بود! اما كوچ اجباري معاون ارزي بانكمركزي ،قطعه
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موج دوم انقالب مصر نظامیان را تسلیم کرد

طنطاوی رفتنی شد

موافقت نظامیان با انتقال قدرت به دولت نجات ملی
گروه جهان :گويا انقالب دومي در مصر در حال رخ دادن
تكرار كنند .رس��انههاي مصري اعالم كردهاند كه عصام
ش��رف رييس دولت موقت مصر هم اس��تعفا داده است.
اس��ت؛ انقالبي كه باز هم جوانان آن را رهبري ميكنند
برخي از گزارشها حاكي اس��ت كه شوراي نظامي مصر
در همان ميدان تحرير .ميداني كه س��مبل جنبشهاي
نيز اين استعفا را پذيرفته است .پيش از اين هم تلويزيون
انقالبي عربي است .تحرير اكنون بار ديگر صحنه حضور
دولتي مصر اعالم كرده بود كه ش��وراي نظامي در حال
مردمي اس��ت كه حكومت نظامي نميخواهد .مصريها
بررس��ي استعفاي اعضاي كابينه اس��ت .پيشتر هم ۲۵
روز سهش��نبه هم به خيابانها آمدند تا در پنجمين روز
حزب و گروه سياس��ي مصر خواهان كنارهگيري وزيران
حضور دوباره در ميدان تحرير ،خواسته خود را به كرسي
كشور و اطالعرساني ش��ده بودند .براساس گزارشهاي
بنشانند .معترضان مصري در حالي خواهان كنارهگيري
رس��يده از مصر ،دهها هزار نفر از معترضان شب دوشنبه
مارش��ال طنطاوي ،رييس شوراي حاكم نظامي هستند
را در ميدان تحرير شهر قاهره سپري كردند .اما با وجود
كه بر اساس آخرين گزارشها؛ شب گذشته پس از يك
درخواست گروههاي مختلف براي شركت در راهپيمايي
جلس��ه اضطراري پنج ساعته شوراي نظامي مصر اعالم
روز سهشنبه ،حزب اخوانالمسلمين ،از تشكلهاي عمده
كرد كه با برگزاري انتخابات رياس��تجمهوري موافقت
سياسي در مصر ،اعالم كرد كه در
كرده و تا اول ماه جوالي قدرت را به
نكته
اين اعتراضات ش��ركت نميكند.
دولت نجات ملي واگذار خواهد كرد.
گفته میشود که شوراي نظامي
گزارشها حاكي از آن اس��ت كه
يكي از حاضران در اين جلس��ه به
مصر ،مساله نخستوزيري
در جري��ان اعتراض��ات چهار روز
خبر گزاري آسوشيتدپرس گفت :ما
«محمد البرادعي» را براي دولت
گذشته ،دستكم  3۶نفر كشته
نميرويم اما طنطاوي رفتني است.
نجات ملي بررسي ميكند
و صدها نفر ديگر زخمي شدهاند.
لحظاتی پس از این جلسه طنطاوی
وی براي پذيرش اين پيشنهاد دو
خبرگزاري رويترز به نقل از منابع
رسما اعالم کرد که انتخابات ریاست
شرط ارايه داده است .آزادي عمل
و عدم دخالت نظاميان
پزشكي گزارش داده است كه تنها
جمه��وری را تا پیش از ماه جوالی
س��ردخانه اصلي قاهره كه زينهم
(مرداد) برگزار خواهد کرد .انتخاباتی
ن��ام دارد ،اكنون  ۳۳جنازه كشتهش��دگان درگيريها را
کامال آزاد .طنطاوی حرفی از کنارهگیری نزد .اين در حالي
تحويل گرفته است .روز گذش��ته شورايعالي نيروهاي
است كه خواسته معترضان تشكيل هرچه سريعتر دولت
مس��لح ،قانون «بركناري سياس��ي» را اعالم كرد كه بر
وح��دت ملي و واگذاري قدرت به غيرنظاميان تا آخر ماه
پايه آن ،كس��اني كه در زندگي سياسي به فساد كشيده
آوري��ل آينده بود .با اين حال مردم ميگويند كه تا زمان
ش��دهاند ،از فعاليت در عرصههاي اجتماعي و سياس��ي
كنارهگيري شوراي نظامي از قدرت هرگز صحنه را ترك
محروم ميش��وند .اين يكي از خواس��تههاي معترضان
نخواهند كرد .در اين ميان برخي منابع سياسي مصري
مصري پس از پيروزي انقالب بود و بيشتر اعضاي حزب
اعالم كردهاند كه شوراي نظامي مصر مساله نخستوزيري
حاكم سابق مصر را هدف قرار ميداد .اما گويا اين تكنيك
«محم��د البرادع��ي» را براي دولت نجات ملي بررس��ي
ه��م راه به جايي نبرده اس��ت .تاكن��ون حاكمان جديد
ميكند .محمد البرادعي براي پذيرش اين پيش��نهاد دو
مصر از صدور چنين قانوني س��ر باز زده بودند و سرانجام
شرط ارايه داده است .آزادي عمل و عدم دخالت نظاميان.
ب��ا اعتراضهاي اخير ،به اين خواس��ته تن دادند .به نظر
درگيريها در حالي شدت بيشتري به خود گرفت كه روز
ميرسد شورايعالي نيروهاي مسلح مصر با اين اقدام اميد
گذشته فعاالن مصري از مردم خواستند تا در راهپيمايي
داشتند بتواند اوضاع را آرام كند.
گسترده در قاهره شركت كنند و خواسته خود را بار ديگر

جناب آقای سیاوش شهریور
سرکار خانم مژگان شهریور
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را تسلیت
علو درجات و برای شما
میگوییم .برای آن مرحوم ّ
و سایر بازماندگان محترم صبر و اجر خواهانیم.
صدیقهتقوی-مهدیرحمانیان

طنطاوی رییس شورای نظامیان حاکم بر مصر ،عکسGetty Images :
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انقالب مصر از لحاظ اهميت
در نوك پيكان «بهارعربي» قرار
دارد و اين گرانسنگي برخاسته
از جاي��گاه ويژه اين كش��ور در
جهان عرب است .شايد همين
اهميت بود كه موجب ش��د با
خيزش مردمي نيمه دوم سال  89در خاك اين كشور،
نگاه دنيا به رويارويي انقالبيون و مبارك معطوف ش��ود
و در اين ميان ميدان «التحرير» ش��هرتي جهاني براي
خود ثبت كرد .ديكتاتور مصر مدار تهديد و وعده بيپايه
اصالحات را پيمود تا ش��ايد ب��ا تاكتيك «خريد زمان»
مفري براي خويش بيابد اما هوشياري انقالبيون ترفند
او را ن��اكام گذاش��ت و كار به جايي رس��يد كه طبقه
مسلط مصر كه در راس آن نظاميان قرار داشتند بر سر
دو راهي تاريخي قرار گرفت :س��قوط همراه ديكتاتور يا
حذف مبارك و تضمين بقاي خويش .نظاميان در نهايت
گزينه دوم را برگزيدند و ديكتاتور را از س��رير قدرت به
زير كش��يدند .اين پسروي در حالي بود كه انقالبيون از
س��ازماندهي و تجربه الزم براي به دست گرفتن قدرت
برخوردار نبودند زيرا تودههاي انبوه انقالبيون در خيابانها
از داشتن حزب ،سازمان و هرگونه تشكلي محروم بودند
و همانند س��اير انقالبهاي عربي اخير ،راهبران آنان به
معدودي از فعاالن سياس��ي پر مدعا محدود ميشد كه
پايگاه اجتماعي مس��تحكم و مشروعيت مردمي كافي
نداش��تند .اين نقيصه ،فرصت مناس��بي براي نظاميان
مهيا كرد تا با ادعاي پيوستن به انقالب ،تودههاي مردم
را مج��اب كنند كه قادرند نقش اصل��ي را در روندگذار
مصر از ديكتاتوري به دموكراسي ايفا كرده و بستر تدوين
قانون اساسي مردمس��االرانه و تشكيل دولت مردمي را
آماده خواهند كرد .پذيرش توام با ميل و اجبار اين گزينه
توسط بدنه اجتماعي انقالبيون ،دست باال را در تحوالت
سياس��ي مصر به نظاميان تفويض كرد اما با گذش��ت
زمان و روي زمين ماندن مطالبات اصلي انقالبيون نظير
محاكمه جدي مبارك و فرزندانش ،بهتدريج اين احساس
ش��كل گرفت كه نظاميان در ج��اده فريب مردم گام بر
ميدارند ،پايبندي جدي به مطالبات آنان ندارند و تمايلي
به اصالح��ات بنيادي از خود نش��ان نميدهند ،زمزمه
تعويق انتخابات هم مزيد بر علت ش��د و انباشت خشم
انقالبيون را به همراه نارضايتيهاي فزايندهاي را ش��كل
داد .اين س��رخوردگي همگاني با ارايه طرح پيشنويس
قانون اساس��ي توس��ط نظاميان به نقطه اوج رسيد زيرا
بر اس��اس اين پيشنويس نظاميان مصر (مشابه تركيه
دوران تحت سيطره ارتش) ،حرف اول و آخر را در عرصه
سياس��ي مصر زده و س��كاندار عرصه قدرت ميشدند.
واكنش منسجم انقالبيون و تجمع مجدد آنان در ميدان
«التحرير» موج دوم انقالب را شكل داد .موجي كه ابتدا
با مشتآهنين نظاميان مواجه شد اما پايمردي انقالبيون
كه با وجود دادن دهها كشته و صدها مجروح ،صحنه را
خالي نكردند ،نظاميان متزلزل و فاقد پايگاه مردمي را به
عقبنشيني واداشت اما آنان هنوز ميكوشند با پرهيز از
تسليم كامل ،ش��انس خود را براي عقبنشيني گام به
گام و دادن امتيازات قطره چكاني به انقالبيون بيازمايند.
ادامه در صفحه 2

تصحيح و پوزش
تيتر گفتوگوي روز سهش��نبه «ش��رق» با جناب آقاي
مهندس غالمحسين نوذري ،وزير سابق نفت ،اين جمله
بود« :نبايد از نفت به عنوان ابزار سياسي استفاده كنيم»
به دليل كوتاه كردن جمله براي استفاده در صفحه اول،
تيتر مطلب بعد از صفحهبندي به «نفت ابزار سياس��ي
نيست» تغيير يافته بود .ايشان ديروز ضمن تاكيد بر نكات
مهم متن مصاحبهشان تصريح كردند« :نفت يك كاالي
سياسي و استراتژيك و ابزار سياسي است اما در شرايط
فعلي بينالمللي ،نياز كش��ور و حفظ س��هم بازار ايجاب
ميكند كه ما از اين ابزار استفاده نكنيم ».چنانچه از تيتر
مصاحبه ،برداشت ديگري شده باشد ،ضمن تصحیح ،از
جناب آقاي نوذري و مخاطبان گرامي پوزش ميطلبيم.

