
گفتوگو

چهار ده��ه بعد از هجرت ابدي اش ان��گار هنوز هم 
حرف هايي براي گفتن دارد؛ حتي بيش��تر از زماني 
كه زنده بود و پش��ت تريبون »ارش��اد« مي ايستاد 
و سخنراني هاي آتش��ين مي كرد؛ سخنراني هايي 
كه از پيچ شميران ايراد مي ش��د و پس لرزه هايش 

كاخ هاي سعد آباد و نياوران را به لرزه مي انداخت. 
اما داس��تان ش��ريعتي بعد از انقالب پيچيده تر هم 
ش��د. گويي در طول بيش از چهل س��ال گذش��ته 
هنوز تكليف ش��ريعتي در صحنه رسمي سياست 

مشخص نيست. 
از طرف��ي نمي توانن��د – ي��ا نمي خواهند - ش��أن 
معلمي او در انقالب را انكار كنن��د و از طرف ديگر 
تاب تك��رار برخي س��خنانش را ندارن��د. از موضع 
اس��الم فقاهتي با دس��ت پس اش مي زنن��د اما از 
موضع اس��الم ايدئولوژي��ك برخي آث��ارش را با پا 

پيش مي كشند. 
تئوريزه ك��ردن انق��الب ب��ا آموزه هاي اس��المي 
و قهرمان��ان ش��يعي توس��ط او را مي پس��ندند، 

ب��ر  خرده گيري هاي��ش 
جريان ه��اي  برخ��ي 
مذهبي را نه. در افتادنش 
با »زر« و »زور« را دوست 
دارند ام��ا ب��ا »تزوير« را 
نه. »ام��ت و امامت«اش 
را مي خواهن��د »تش��يع 
علوي، تشيع صفوي«اش 
را ن��ه. بعضا حت��ي گفته 
مي شود شريعتي آري اما 
هواداران��ش نه. ن��ام او بر 
خيابان عري��ض و طويلي 
در پايتخ��ت را بر مي تابند 
مراس��م  برگ��زاري  ام��ا 

يادبودش را نه. 
به همي��ن داليل اس��ت 
ك��ه تكلي��ف او بع��د از 
چه��ار دهه هنوز روش��ن 
به نظ��ر نمي رس��د. براي 
آنها ش��ريعتي ن��ه جالل 
ن��ه  و  اس��ت  آل احم��د 

عبدالكريم سروش. 
نه جاي��گاه روش��نفكري 
را دارد كه نظم سياس��ي 
از  كام��ال  را  او  موج��ود 

آِن خود بدان��د و »نعمت ب��زرگ«اش بخواند و نه 
در وضعيت يك روش��نفكر تماما مط��رود و »غير 

خودي« قرار دارد. 
در مقطعي مجوز انتش��ار آثارش با ام��ا و اگرهاي 
ش��ديد و غليظي همراه مي ش��ود و در برهه ديگر 
س��الروز درگذش��تش، صدا و تصوير او از ش��بكه 
چهارم سيماي جمهوري اس��المي پخش مي شود 
و حتي پوسترها و تك جمله هايي از او بر در و ديوار 

پايتخت نقش مي بندد. 
به نظر مي رس��د لغو دفعتي برگزاري برخي مراسم 
يادبود و بزرگداش��ت ش��ريعتي از س��ويي و البته 
برگزاري برخ��ي ديگر را باي��د در همين چارچوب 

فهميد. 
چنانچه روز گذش��ته يادمان چهل ويكمين سالروز 
درگذشتش در سبزوار لغو ش��د. پيش از آن هم از 
برگزاري نشس��تي با عنوان »ش��ريعتي، سياست 
و ايران ام��روز« كه ق��رار بود در دانش��كده حقوق 

دانشگاه تهران برگزار شود جلوگيري شد. 
به اينها اضافه كنيد س��مپوزيومي كه تيرماه سال 
گذش��ته از هفته ه��ا قبل ب��راي برگ��زاري اش در 
دانش��گاه تربيت مدرس، برنامه ريزي شده بود اما 

فقط چند س��اعت مانده به آغاز آن، ب��ه يكباره لغو 
شد. 

دانشگاه تربيت مدرس و دانش��گاه تهران كه جاي 
خ��ود دارند حتي حس��ينيه ارش��اد ك��ه نامش به 
آوازه شريعتي بلند اس��ت نيز در هفت، هشت سال 
گذش��ته از برگزاري هر يادبود يا بزرگداشتي به نام 

او منع شده است. 
البته به ن��درت نشس��ت هايي ه��م در همين بازه 
زمان��ي برگزار ش��ده اند ك��ه از آن جمل��ه مي توان 
به نشست دي ماه سال گذشته اش��اره كرد كه در 

پژوهشگاه علوم انساني برگزار شد. 
بنابراين لغو مراس��م بزرگداش��ت ش��ريعتي نه به 
حس��ينيه ارش��اد برمي گردد، نه دانش��گاه تربيت 
م��درس، نه س��ال ٨٨، ن��ه س��ال ٩7، ن��ه دولت 
احمدي نژاد و نه دولت روحاني. گويي پس از چهار 
دهه همچنان سياست روش��ني در مواجهه با او در 

عرصه رسمي وجود ندارد. 
گذر زمان نه تنها نتوانس��ته مساله ش��ريعتي را در 
نظام مس��تقر حل كند بلكه ب��ر پيچيدگي هاي آن 

افزوده است. 
ب��ا اي��ن هم��ه ام��ا نقد 
خوان��ش  و  ش��ريعتي 
گزينش��ي و ايدئولوژيك 
ض��روري  اس��الم  از  او 
جامعه ام��روز ما اس��ت. 
با گذش��ته بيش از چهار 
دهه از مرگ نويسنده اي 
كه هن��وز كتاب هايش در 
ش��مار پرخواننده ترين ها 
قرار دارد بي ترديد اكنون 
وقت نق��د و بازبيني آراي 
او اس��ت. اما جلوگيري از 
طرح نام و ياد ش��ريعتي، 
راه هر نقدي را ه��م بر او 
مي بندد. يادمان باشد كه 
درست يا غلط، مظلوميت 
ب��ر محبوبي��ت،  ع��الوه 
حقاني��ت هم م��ي آورد و 
شريعتي نيز از اين قاعده 

مستثني نيست. 
و  آرا  ك��ه  زمان��ي  ت��ا 
ش��ريعتي  انديش��ه هاي 
مجال بروز و ظهور جدي 
و پررنگ در عرصه رسمي 
را نداش��ته باش��د، نقد او 
هم ممكن نخواهد بود. البته انتقاد از ش��ريعتي در 
س��ال هاي اخير رونق قابل مالحظه اي داشته است 
اما در ش��رايطي كه برگزاري مراس��مي به نام او با 
موانع عديده اي روبه رو باشد نقد افكار و آراي او نيز 

نمي تواند راه به جايي ببرد. 
ش��ايد بتوان گفت بيش��ترين خدمت را كساني به 
دوام و قوام آرا و انديش��ه هاي ش��ريعتي مي كنند 
كه تحمل ش��نيدن نام او را ندارن��د. جلوگيري از 
برگزاري مراس��م يادبود ش��ريعتي نام او را بيش از 
٤٠ سال گذش��ته بر س��ر زبان ها خواهد انداخت. 
چنانچه ام��روز در اواخر دهه ٩٠ صداي ش��ريعتي 
بيش از اوايل دهه ٥٠ به گوش مي رسد. چهار دهه 
بعد از انقالب پيام شريعتي بيش از چهار سال قبل 
از انقالب ش��نيده مي شود و چه كس��اني اين لطف 
را به او كرده ان��د؟ همان ها كه اج��ازه طرح نامش 
را نمي دهند. هر جامعه اي براي پيش��رفت خود به 
نقد متفكران و نويس��ندگان اش محتاج اس��ت و از 
اين نظر ش��ايد نقد ش��ريعتي بيش از هر نويسنده 
ديگري در تاريخ معاصر ما ضروري باشد. اما قبل از 
آن، نام و ياد او اس��ت كه بايد مجال طرح در عرصه 

عمومي را داشته باشد. 
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غالمحسين اسماعيلي، رييس دادگستري تهران بعد از 
ظهر ديروز در نشست خبري با اصحاب رسانه در رابطه با 
ابهامات اجراي حكم قصاص محمد ثالث گفت: »جنايت 
خيابان پاس��داران در تهران، در پايتخت، در خيابان و در 
حضور جمع كثيري از شهروندان اتفاق افتاد و در شب و 
بيابان نبود كه شناسايي آن براي ضابطين سخت باشد و 

در اسرع وقت مورد شناسايي قرار گرفت.«
اس��ماعيلي همچنين توضي��ح داد: »به مح��ض اطالع 
دادسرا، بازپرس به بيمارستان مراجعه و از متهم تحقيق 
كرده است و متهم به صراحت به سبق تصميم اعتراف و 
اقرار كرده اس��ت و همچنين به شهادت رساندن جمعي 
از ماموري��ن و مصدوميت تع��دادي ديگر ني��ز در همان 
بيمارس��تان اقرار و اعتراف كرده اس��ت كه با وجود ثبت 
و ضبط اي��ن موارد، فيلمب��رداري توس��ط دوربين ها در 
بيمارس��تان نيز به صورت صريح موجود اس��ت. هم در 
دادس��را و هم در دادگاه اين فرد مكرر به جرم خود اقرار و 
اعتراف كرده است، همچنين صحنه جرم با حضور مقام 
قضايي و مامورين توس��ط متهم بازس��ازي شده و متهم 
در فرآيند بازس��ازي ضمن تبيين جزيي��ات، نحوه اقدام 
را بار ديگر اقرار و اعتراف كرده اس��ت ك��ه اين مراحل نيز 

فيلمبرداري و مستندسازي شده است.«
رييس كل دادگس��تري اس��تان تهران گفت: »جلسات 
رس��يدگي دادگاه با رعاي��ت تمامي موازي��ن به صورت 
علني و با حضور خبرنگاران و مشاركت بيش از 100 نفر 
از شهروندان برگزار شده اس��ت كه فيلم كامل به صورت 
ضبط شده موجود است و متهم در آن جلسه نيز صراحتا 
به جرم خود اعتراف كرده است. شهود نيز در جمع هيات 
قضايي شعبه به انجام عمل مجرمانه توسط شخص گواهي 

و شهادت دادند.«
اس��ماعيلي همچنين در مورد وكيل تس��خيري محمد 
ثالث توضيح داد: »همچنين براي متهم پرونده شخصيت 
تشكيل شد و اوضاع و احوال فرد به سالمت روحي و رواني 
او داللت داش��ت اما از باب احتياط براي بررس��ي تعادل 
روحي و رواني به پزش��كي قانوني معرفي شد و سالمت 
روحي و رواني او مورد تاييد پزش��كي قانوني قرار گرفت. 
خانم وكيل��ي كه اين روزه��ا با ادعاي وكال��ت از محكوم  
عليه، داد بي گناهي سر داده است اصال در مراحل دادسرا، 
دادگاه، فرجام خواه��ي و قطعي��ت فرجام خواهي وكالت 
نداش��ته و اصال پرونده را مطالعه نكرده است و از جزييات 
اطالع ندارد بلكه پس از قطعيت حكم از متهم وكالت نامه 
اخذ كرده و از ديوان تقاضاي اعاده دادرسي كرده است كه 
ديوان اين تقاضا را بررس��ي كرده و قرار رد اعاده دادرسي 
صادر شده است.« اسماعيلي در پاسخ به سوال خبرنگاري 
مبني بر اينكه چرا از فرمان و س��وئيچ ماشين اثر انگشت 
گرفته نشده اس��ت و همچنين چرا هيچ يك از مامورين 
حاضر نش��دند به اين موضوع ش��هادت دهند، گفت: »از 
نظر موازين قضايي گاهي گفته مي ش��ود كه اقرار، ش��اه 
دليل اس��ت. در اين پرونده اقرار مكرر متهم را داشتيم و 
به لحاظ اهميت، نقش و جايگاه اقرار اگر سراغ دليل ديگر 
نمي رفتيم نيز اقرار كفايت مي كرد. در جلسه دادگاه علني 
در حضور خبرنگاران ش��هود به اين حادثه شهادت دادند 
كه هم در فيلم و هم در صورت جلسه دادگاه ثبت و ضبط 
شده است. در ادامه بازسازي صحنه را داشتيم كه هيچگاه 
متهم انكار نكرد كه پش��ت اتومبيل بوده و اين جنايت را 
خلق كرده است تا نيازمند انگش��ت نگاري باشيم. ادله به 
قدري قوي بود كه احس��اس نيازي در اين زمينه نش��ده 
است.« وي در پاسخ به س��وال خبرنگار ديگري در مورد 
اينكه قرار بود فيلم هايي از صحنه جرم در جلسات دادگاه 
به نمايش گذاشته شود اما قاضي كش��كولي دليل عدم 
پخش را، دلخراش بودن صحنه هاي موجود در فيلم اعالم 
كرده اند، مطرح كرد: »رياست دادگاه گفتند فيلم از خود 
صحنه حادثه وجود دارد و البته م��ردم در همان روزهاي 
اول وقوع حادثه آن را مشاهده كردند و قابليت انكار ندارد 
اما صحنه هايي از فيلم به دليل دلخراش و هولناك بودن 
مانند اينكه مامورين بين دو اتومبيل قرار مي گيرند يا زير 
چرخ هاي اتومبيل سنگين مي روند و بدن آسيب جدي 
مي بين��د و افراد متع��دد مجروح مي ش��وند و همچنين 
خون زيادي ريخته مي ش��ود. با تشخيص رياست دادگاه 
و همچنين به دليل حضور خانواده ه��اي داغ ديده، پدر، 
مادر و همه منجر به افزايش داغ و تحميل غم ديگري به 
اين عزيزان مي شد و همچنين ممكن بود موجب آزردگي 

خاطر، عصبانيت و حتي تعرض به متهم شود. 
رييس كل دادگس��تري اس��تان تهران در پاسخ به سوال 
ديگ��ري در رابطه با اينكه ادعاهايي وج��ود دارد مبني بر 
تحت تاثير و شكنجه قرار گرفتن محمد ثالث در آگاهي و 
اينكه وكيل ايشان مدعي شده ثالث ساعت دو بعدازظهر 
بازداشت شده در حالي كه اتوبوس غروب حمله مي كند، 
آيا اين ادعاها را تاييد مي كنيد يا نه؟ بيان كرد: »اين ادعا 
كه ايشان س��اعت دو بعدازظهر بازداشت بوده اند صحت 
ندارد، خود ايش��ان هم چنين ادعايي ندارد و در هيچ يك 
از دفاعيات خود ادعا نكرده است كه راننده اتوبوس نبوده 
و در تمام مراحل تحقيق اقرار كرده است، اينها نمونه هايي 

از اكاذيب است.«

رييس دادگستري تهران در مورد پرونده 
محمد ثالث توضيح داد

كفايت »اقرار مكرر«

خيانت نامه منتشر شد

فرمان برخورد از تريبون كيهان

تعبير سياست روز  از پيشنهاد مذاكره

»خيانت نام��ه« »وطن امروز« ديروز منتش��ر ش��د. 
اين روزنامه اصولگرا كه ب��ه صفحات و تيترهاي يك 
جنجالي اش معروف اس��ت روز سه ش��نبه گزارشي 
منتش��ر كرد كه با تاخيري 4 روزه ب��ه موضوع نامه 
چند چهره اصالح طلب پرداخت؛  موضوعي كه آنقدر 
جنجالي ب��ود تا انتظار داشته باش��يم نويس��ندگان 
»وطن امروز« فرداي انتش��ار نامه در مذمت آن قلم 

بزنند. 
به هر روي در مطلب »خيانت نام��ه« »وطن امروز« 
امضا كنن��دگان آن را اصالح طلب��ان و ض��د انقالب 
توصيف ك��رده اس��ت. البته اي��ن مطل��ب تنها يك 
گزارش خبري و جمع آوري ش��ده از اظهارنظرهاي 
مخالف��ان با اي��ن نام��ه اس��ت و از چهره هايي چون 
علي مطه��ري،  پيروز مجتهدزاده و محمد هاش��مي 
نقل قول هايي آورده ت��ا ثابت كند همه اصالح طلبان 
ي��ا چهره ه��اي نزديك ب��ه آنها ب��ا اين نام��ه و اين 
پيشنهاد موافق نيس��تند. آنچه در مورد اين مطلب 
روزنامه وطن امروز بيش از هر چيز ديگري به چشم 

مي خورد تنها تيتر آن يعني »خيانت نامه« است. 

»نامه حي��رت آور برخي از اصح��اب اصالح طلبي 
پيرام��ون مذاك��ره مس��تقيم با دولت عهدش��كن 
و مس��تكبر امري��كا با واكن��ش اف��راد و گروه هاي 
مختلف��ي روب��ه رو ش��ده اس��ت. در اي��ن مي��ان 
دانش��جويان در بياني��ه اي تاكيد كردن��د: مذاكره 
با چه كس��ي، با چه آورده و چه هزين��ه اي؟؟ ذوق 
و ش��وق ش��تابزده وكودكانه اي كه از دي��دار رهبر 
كره ش��مالي با ترامپ در اي��ن نامه م��وج مي زند 
ساده لوحانه و حماقت آميز اس��ت.« اين بخشي از 
مطلبي اس��ت كه روز گذش��ته در صفحه سياسي 

روزنامه كيهان منتشر شد. 
گزارش كيهان ه��م همچون روزنام��ه وطن امروز 
ب��ه مجموع��ه اي از نقل قول ه��ا و اظهارنظرهايي 
از آيت اهلل كعب��ي، محمدتق��ي رهبر، اس��ماعيل 
دوس��تي،  محمد هاش��مي، محمدنب��ي حبيبي، 
عليرضا ش��يخ عطار و كان��ون دانش��گاهيان ايران 
اس��المي اكتفا كرد اما ترجيح داد كه ب��ا تيتري از 
محمدتقي رهبر كه نس��بت به باق��ي اظهارنظرها 
تندتر بود اين مطلب را منتش��ر كن��د. تقي رهبر با 
بيان اينكه ش��وراي امنيت ملي براي برخورد با اين 
افراد بايد به اين مس��اله ورود كند، گفته بود: »اين 
اصالح طلبان به دشمن گرا داده اند، لذا بايد حداقل 
با آنها برخورد ش��ود، چرا كه آنها ي��ا نمي فهمند يا 
خود را به نفهمي زده ان��د.« و كيهان هم گويا از اين 

برخورد استقبال كرده است. 

روزنامه »سياس��ت روز« چندي پيش با پوش��ش 
دادن پرس��ش و پاس��خ عمادالدي��ن باق��ي ب��ا 
دانش��جويان در مورد ابعاد حقوق��ي حصر و تاكيد 
بر اينكه نش��ر مطلبي در مورد حصر ب��ه معني باز 
كردن باب گفت وگ��و در اين مورد اس��ت، با توجه 
ويژه اي در فضاي مجازي روبه رو ش��د. اين روزنامه 
روز سه ش��نبه هم به پيروي از باق��ي روزنامه هاي 
اصولگرا به نامه چند اصالح طلب پرداخت. نامه اي 
كه چند روزي اس��ت صدر اخبار رسانه هاي جريان 
راست است. البته رويكرد سياست روز در گزارشي 
با عنوان »تجويز نسخه تس��ليم« با باقي روزنامه ها 
كمي متفاوت اس��ت. نويس��نده گ��زارش نگاهي 
تاريخي داش��ته و نوشته اس��ت: »يكي ديگر از اين 
نامه نگاري ها به نفع دشمن به سال 81 بر مي گردد 
ك��ه 127 نماين��ده اصالح طلب مجلس شش��م با 
نگارش نام��ه اي خطاب ب��ه رهبر معظ��م انقالب 
خواستار اين شدند كه اگر جام زهري بايد نوشيد، 
قبل از آنكه كيان نظام و مهم تر از آن، اس��تقالل و 
تماميت ارضي كش��ور در مخاطره قرار گيرد، بايد 
نوش��يده ش��ود« در ادامه نيز نگارش نامه از سوي 
برخي چهره ه��اي اصالح طل��ب، اقدام��ي ناپخته 
توصيف ش��د كه در پي همراهي با امريكا است. در 
پايان اين گزارش هم نگارنده متذكر ش��ده كه »در 
نهايت بايد از اين گروه پرس��يد كه چگونه مي شود 
پاره ش��دن برجام را از س��وي امريكا ديد و باز هم 
از ايران خواست براي مذاكره با امريكا آماده شود؛ 
 نس��خه اي كه به زعم سياس��ت روزي ها »نس��خه 

تسليم« است.« 

روزهاي آخر خرداد بود. نه مجلس ب��ه اين آرامي  بود 
و نه »چه��ارراه مصدق« ك��ه در ميانه هم��ان خرداد 
چهارراه وليعصر نام گرفت. 37 سال پيش در بحبوحه 
گرماي آخرين م��اه بهار و جنگ، »مجلس ش��وراي 
ملي« مش��غول يك جراحي بزرگ بود. نماينده هاي 
مجلس در م��دح و كفايت ي��ا مذم��ت و بي كفايتي 
ابوالحس��ن بني ص��در داد س��خن س��ر داده  بودند. 
خيابان ها ه��م در رفت و آم��د معمول روزان��ه نبود. 
وليعص��ر، انقالب، پل كال��ج، طالقاني،  فردوس��ي و... 
ميزبان مخالفاني بود كه بعضي شان اسلحه به دست 
داشتند. اطالعيه سياسي- نظامي 28 خرداد سازمان 
)منافقين( كار خ��ود را كرده  و اع��الم جنگ جدي تر 

شده بود. 
پايان همان روز،  اكبر هاشمي رفسنجاني، رييس دوره 
نخست مجلس شوراي ملي به عادت هر شب در دفتر 
كارش نشسته بود و روزنوشت  مي نوشت: »»اول وقت 
عفت براي يك عمل جراحي كوچك به بيمارس��تان 
ايرانمهر رفت و بس��تري ش��د و من به مجلس رفتم. 
طرح »عدم كفايت سياسي آقاي بني صدر« در دستور 
بود. آقاي مهندس س��حابي به عن��وان اولين مخالف، 
مي خواست ايراد آيين نامه اي به دستور كار بگيرد كه 
موفق نشد؛ سپس مخالفان و موافقان صحبت كردند. 
مخالفان حرفي براي گفتن نداشتند،  خودشان را هم 
مخالف بني صدر قلمداد مي كردند و هم مخالف عزل 
او،  موافقان هم با اينكه حرف حس��اب زياد داش��تند، 

خوب صحبت نكردند. 
جمعيت عظيمي از حزب اللهي ها بيرون مجلس جمع 

ش��ده  بودن��د و خواس��تار 
س��رعت كار بودند. هنگام 
تنفس و بعدازظه��ر با آنها 

صحبت كردم. 
گرو هك ه��اي منافقين  و 
پيكار و رنجب��ران و اقليت 
فدايي و... تدارك وس��يعي 
و  آش��وب  ايج��اد  ب��راي 
جلوگي��ري از كار مجلس 
ديده بودند و به نحوي اعالن 

مبارزه مسلحانه كرده اند. از ساعت چهار بعدازظهر به 
خيابان ها ريختند و تخريب و قتل و غارت و آشوب را در 

تهران و بسياري از شهرستان ها آغاز كردند. 
كم كم نيروهاي س��پاه و كميته ه��ا و حزب اللهي ها به 
مقابله برخاستند. من در مجلس بودم صداي تيراندازي 
از چندين نقطه شهر به گوش مي رسيد. خبر از جراحت 
و شهادت عده اي نيز مي رسيد. جمعي از نمايندگان در 

دفتر من جمع شده بودند. 
نزديك غ��روب آقاي )رضا( زواره اي مس��وول س��تاد 
امنيت آمد و نوار ضبط ش��ده از ارتب��اط تلفني مركز 
فرماندهي منافقين ب��ا رابط هاي آش��وب خياباني را 
آورد كه برنامه وسيع تخريب و آشوب آنها را مشخص 

مي كرد. 
اوائل شب آشوبگران شكست خوردند و متفرق شدند، 
بدون اينك��ه كار مهم��ي از پيش ببرند؛ ب��ه جز چند 
ماش��ين و مرگ و جرح چند نفر از طرفين. شب را در 
مجلس ماندم. اولين جلسه شوراي رياست جمهوري 
به خاطر عدم دسترس��ي به رييس جمه��ور )متواري 
اس��ت( با حضور آقايان بهش��تي و رجاي��ي و من- در 
دفتر من- تش��كيل ش��د. ب��راي امض��اي آيين نامه 
مصوب مجلس ضمنا درباره مس��ائل ج��اري و آينده 
رياس��ت جمهوري هم،  تبادل نظر كرديم. از عفت در 
بيمارستان، تلفني احوالپرسي كردم. حالش خوب بود. 
خبر رسيد، خانم بني صدر را هم بازداشت كرده اند. نظر 
داديم ايش��ان را آزاد كنند و در خانه تحت نظر داشته 

 باشند.«

منافقين خوشبيني بني صدر را جلب كرد
عبدالمجيد معاديخواه، نماينده  دوره اول مجلس است 
كه همه آن روزهاي پر التهاب را كه نماينده ها بي محابا 
و بي توجه به شرايط بحراني كش��ور و انقالب طرح عدم 
كفايت نخستين رييس جمهوري پس از انقالب را كليد 
زدند، از بر است اما مردد اس��ت به اين سوال پاسخ دهد 
كه چه شد كه در ميانه همه بحران ها بحث بي كفايتي 

دومين مقام عاليرتبه كشور مطرح شد. 
معاديخ��واه مي گويد نمي ش��ود طرح ع��دم كفايت 
بني صدر را با س��ناريوي طرح عدم كفاي��ت روحاني 
مقايس��ه كرد. آن هم هنگامه انقالب و ش��ور انقالب 
و زمانه بحران پش��ت بحران. از صحبت در مورد وقايع 
تاريخي آن هم موجز و مختص��ر طفره مي رود چرا كه 
معتقد است نبايد در وقايع تاريخي به چند جمله كوتاه 

بسنده كرد و ظرافت هاي زماني را ناديده گرفت. 
او ك��ه از نزديك صداي مخالفان و موافقان را ش��نيده 
مي گويد»بازس��ازي گذشته به اين س��ادگي نيست! 
آن هم براي نس��لي كه در آن مقطع حضور نداش��ته 

نمي توان به راحتي روشن كرد كه آن روز چه شرايطي 
بوده و امروز چه شرايطي اس��ت. به هر حال اين نقطه 
عطفي اس��ت كه در تاري��خ انقالب پيش آم��د. بدون 
اينكه نگاه ارزش��ي به آن داشته باشيم، منشأ تحوالت 
مثبت و منفي ش��د. اين نقطه عطف در واقع در فضاي 
التهاب انقالب بود. هنوز جامعه بعد از پيروزي انقالب 
به آرامش نرس��يده بود و شروع تجربه هايي بود كه اگر 
ما فرهنگ تجربه اندوزي داش��تيم خيل��ي به دردمان 
مي خورد منتها ما اين فرهنگ را نداريم و تجربه ها براي 

ما ارزش بايسته خود را ندارند.«
در ال به الي صحبت هايش از بحران ه��اي خرداد دهه 
60 مدام از خاصيت انقالب مي گوي��د: »در آن مقطع 
جامع��ه انقالب كرده ب��ود. انقالب مث��ل يك جراحي 
پرهزينه است. بعد از هر جراحي التهاباتي هست. ما آن 
التهابات را مي گذرانديم و جامعه به تعادل نرسيده بود. 
ضمن اينكه صف بندي هايي كه ش��كل مي گرفت به 
جاي اينكه التهابات را به س��مت آرامش ببرد بيش��تر 
تحريك كننده بود. يعني دايم��ا مثل نمك روي زخم 

هيجان را زياد مي كرد.« 
خاط��ره بس��يار دارد ام��ا ترجيح مي دهد »س��ازمان 
منافقين« را نكته كليدي اين ماجرا بداند: »مش��كل 
اساس��ي كه آن زمان پيش آم��ده ب��ود و در واقع كار 
را به جاي حساس رس��اند اين بود كه يك گروهي در 
جامعه بود )كه اگر در ايران هس��ت به صورت مرموز و 
موذيانه فعاليت دارد و در خ��ارج از ايران هم به صورت 
وس��يعي فعاليت مي كنند( گروه رجوي. مش��كالت 
اساسي انقالب به آن بر مي گردد. اين گروه توانسته بود 
خوش��بيني آقاي بني ص��در را جلب كن��د. اين نكته 
كليدي در استقبال مجلس از طرح عدم كفايت آقاي 
بني ص��در اس��ت ك��ه اگر 
كس��ي بخواهد ام��روز آن 
وضعيت را تشريح كند بايد 
نقش منافقي��ن را در تاريخ 
انقالب بدان��د و بداند و چه 
شد اولين رييس جمهوري 
كه انتخاب ش��د در دام اين 
گروه افتاد. بني صدر خيال 
مي كرد مي تواند اين گروه 
را همراه خودش كند. دفاتر 
هماهنگي رييس جمهوري و مردم كه در خيلي شهرها 
تاسيس شده بود اكثرا در تحت نفوذ اين گروه بود. اين 
گروه تضاد بين بني صدر و جريان هاي ديگر را تشديد 
كردند. نكته كليدي در رمز گشايي از طرح عدم كفايت 
بني صدر همي��ن بحث منافقين و بحران ه��اي بعد از 
انقالب است. پيچيدگي هايي كه در هياهوي زمان ما 

گم شده  است.«
به همان دوران اشاره و نقل مي كند: »من در جلسه اي 
با جامع��ه روحاني��ت مبارز ك��ه بني ص��در و مرحوم 
حاج احمد آقا هم حضور داشتند صراحتا در مورد اين 
موضوع صحبت كردم. منتها آقاي بني صدر مي گفتند 
من اينها را جذب مي كنم. ايش��ان به سياست جذبي 

خودش خيلي اعتماد داشت.«

سي و يك خرداد هزار و سيصد و شصت 
جلس��ه علني مجلس هفت و نيم صبح ش��روع ش��د. 
موس��وي خوييني ها و آيت اهلل خامنه اي)مقام معظم 
رهب��ري( موافق��ان بي كفايت��ي بني ص��در از همان 
مخالفاني بودند كه هاش��مي در خاطراتش مي نويسد 

»خوب صحبت كردند.«
»آقاي بني ص��در در ي��ك جمله كوت��اه جمهوري 
اسالمي و نهاد رياس��ت جمهوري را تحقير مي كند 
»اين جمه��وري، جمهوري اي نيس��ت كه من فخر 
كنم ريي��س آن باش��م« در اي��ن جمل��ه معروف و 
زبانزد فقط از يك چيز س��تايش ش��ده و آن شخص 
آق��اي ابوالحس��ن بني صدر اس��ت. هي��چ فرهنگي 
نمي تواند ش��خصي را كه ب��ا بزرگ قلم��داد كردن 
خ��ود در عين حال مق��ام رياس��ت جمهوري ونظام 
جمهوري اس��المي را تحقير مي كند، داراي كفايت 
وشايستگي سياس��ي بداند.« يكي از چند ده دليلي 
اس��ت كه آيت اهلل خامنه اي)مقام معظ��م رهبري(، 
 نماينده دوره نخست مجلس براي اثبات بي كفايتي 

بني صدر به زبان آورد. 
بعداز ظهر راي گيري شد و 177 نفر به بي كفايتي راي 

مثبت دادند. 
هاش��مي در پايان روز 31 خرداد مي نويس��د: با وجود 
تهديدهايي ك��ه از ط��رف گروهك ها ش��ده بود- كه 
در صورت عزل بني صدر ش��هر را به آتش مي كشند- 
كوچك ترين حركتي نكردند؛ شايد به علت قاطعيت 
دادگاه انقالب-ك��ه ام��روز صبح پانزده نف��ر از عوامل 
آشوب را س��ريعا محاكمه و مجازات كرده است- و به 

دليل حضور حزب اهلل. 
بني صدر چند روز بعد، از ايران خارج شد در حالي كه تا 
به امروز هم برايش اين سوال بي جواب مانده كه آن 11 

ميليون نفري كه به او راي دادند كجا رفتند؟

مرجانزهراني

عبدالمجيد معاديخواه از گفت وگويش با بني صدر مي گويد چهار دهه بالتكليفي با معلم انقالب

يك رييس جمهور چگونه بي كفايت شد؟ شريعتي؛ نه خودي است نه غير خودي
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سرمربی تیم ملی والیبال ایران تشریح کرد سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعالم کرد

  FBI جزئیات بازجویی 
از تیم ملی والیبال در آمریکا

بازداشت وزیر سابق اسرائیلی 
به اتهام جاسوسی برای ایران

نگاه میهمان

نامه یکصد فعال سیاسی که اکنون دیگر باید 
همه آنها را اپوزیسیون محسوب کرد، یک پدیده 
عادی، تصادفی یا حاشیه ای نیست. این نامه ادامه 
یک روند برنامه  ریزی شده، محصول یک پروژه 
توافق ش��ده میان بازیگران داخلی و خارجی و 
در حکم تکمیل پروژه ترامپ علیه ایران توسط 
بازیگران و عوامل داخلی اس��ت. ش��بکه همکار 
غرب، همچون روزها و ماه  های پس از فتنه 88 
دوباره به میدان آمده تا سهم خود را در تکمیل 

پروژه فشار علیه کشور ادا کند.
این نامه ظاهرا درخواستی قدیمی و تکراری 
را مط��رح می کن��د و می گوید ای��ران باید وارد 
مذاکرات مس��تقیم جامع و بدون پیش شرط با 
آمریکا ش��ود. اما اگر مس��أله در چارچوب بازی 
بزرگی که میان ایران و آمریکا در جریان اس��ت 
و طراحی ای که آمریکا و اس��رائیل برای ماه  های 
آینده ایران کرده  اند، تحلیل شود، آنوقت مسأله 

به کلی صورتی دگرگون پیدا می کند.
نویسندگان نامه کذایی که سهل است، اکنون 
هر روزنامه خوان متوس��ط الحالی می داند خروج 
ترامپ از برجام مبتنی بر یک اس��تراتژی برای 
ماه  های آینده علیه ایران بوده اس��ت. اینکه این 
استراتژی چقدر واقع بینانه است و عمال می تواند 
پیاده ش��ود یا ن��ه، جای خود بحثی اس��ت اما 
تردیدی نیست که یک راهبرد بشدت خصمانه 
علیه ایران طراحی شده که خروج از برجام تنها 

نقطه آغاز آن بوده است.
این راهبرد در اصل ناشی از ضعف آمریکاست. 
پیش��روی  های خیره کنن��ده ای��ران در محی��ط 
منطقه ای، آمریکا را متقاعد ک��رد چاره ای ندارد 
جز اینکه هر چه سریع      تر یک راهبرد بازدارنده در 
مقابل ایران تعریف کند. این راهبرد بازدارنده اما 
بر خ��الف تصور اولیه به جای تمرکز صرف روی 
پارامترهای منطقه ای، در واقع محیط داخلی ایران 
را هدف گرفته است. آمریکا اینگونه ارزیابی کرده 
اس��ت که می تواند با تشدید فشارهای اقتصادی، 
میان اقتصاد و بخش دفاع در ذهن جامعه ایرانی 
تقابل ایجاد کند، در گام بعد نارضایتی  های خرد 
اقتصادی را گروگان بگیرد و اعتراضات لکه ای را که 
عمدتا ریشه در ندانم کاری و کارنابلدی دستگاه ها 
دارد به اعتراضات سراس��ری تبدیل کند و از دل 
این اعتراض گزینه مذاکره مستقیم، همه جانبه و 
بدون پیش شرط با آمریکا را به عنوان تنها راه حل 
ب��ه افکار عمومی داخلی القا کند و درنهایت یک 
برجام بزرگ      تر که شامل تخریب همه مولفه  های 
قدرت ملی ایران باشد روی دست کشور بگذارد. 
آمریکایی ها می گویند در آن صورت براندازی در 
ایران رخ داده بدون اینکه آمریکا هزینه براندازی 
را پرداخته باشد و ایران مهار می شود بدون اینکه 

حتی یک گلوله شلیک شده باشد.
ای��ده مذاکره مس��تقیم ب��ا آمری��کا در این 
چارچوب، در واقع بخش��ی از یک پروژه بزرگ      تر 
است که آمریکا بشدت نیازمند طرح آن از سوی 
یک جریان در داخل کشور بوده است. روزی که 
ترامپ از برجام خارج شد، آشکار بود که اگر پروژه 
فش��ار آمریکا علیه ایران یک پروژه واقعی باشد، 
باالخره باید این صدا از جایی بلند شود. کسانی 
که این نامه را تهی��ه کرده  اند- اگر پس پرده آن 
آشکار شود- تکه ای از پازل را تکمیل کرده  اند که 
نه ترامپ و نه هیچ کس دیگر بیرون ایران، قادر به 
تکمیل آن نبود. بدون جریانی در داخل ایران که 
تهدید را بزرگنمایی کند، سبد گزینه  های ایران را 
تهی نشان بدهد، مولفه  های قدرت ملی کشور را 
تخریب کند، مردم را بترساند و پی در پی آدرس 
آمریکا را به عنوان یگانه راه نجات به افکار عمومی 
بدهد، اساس��ا پروژه فشار از بیرون کار نمی کند. 
ماموریت »انتقال فش��ار به داخل« باید توس��ط 
داوطلبانی انجام می ش��د و اکن��ون می دانیم آن 
داوطلبان چه کسانی هستند. من ادعا نمی کنم 
این نامه با هماهنگی کامل طرف خارجی نوشته 
ش��ده؛ ادعا در واقع باالتر از این است: کار برخی 
به جایی رس��یده که برای اینکه پروژه اس��رائیل 
و آمری��کا را در ایران پیاده کنند، طرف خارجی 
نیازی به هماهنگی با آنها هم ندارد؛ خود به خود 
هماهنگند! یاد آن جمله »مایکل مورل« قائم مقام 
اسبق سیا می افتم که جایی گفته بود برنامه ما در 
ایران رس��یدن به نقطه ای است که اساسا نیاز به 

جاسوسی نداشته باشیم!
اما مسأله اصلی چیست؟

اوال- ای��ن نامه حاوی ای��ن آدرس برای ترامپ 
است که مسیر فشار و تحریم علیه ایران جواب 

می دهد و کسانی در ایران هستند که...
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 صفحه   2

 صفحه   2

 مانیفست
دالالن تحریم

     مهدی محمدی     

 صفحه     3

نباید ...

گزارش »وطن امروز« از سهم و جایگاه 
سوژه های ورزشی در سینما و تلویزیون ایران

شانتاژ سیاسی به جای استدالل حقوقی ■

روحانی: پذیرفتنی نیست که افرادی، از دولت 
ارز 4200 تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار 

با قیمت باال و اجحاف به مردم بفروشند

 همیشه 
در آفساید!

 قاتل بنیتا 
قصاص شد

 خانم وکیل
 از طناب دار باال نرو

مجازات جانی
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»محمد ثالث« راننده جنایتکار اتوبوس داعشی  ■
که بهمن ماه سال گذشته،3 نفر از مأموران ناجا 
را به شهادت رسانده بود سحرگاه دیروز به دار 

مجازات آویخته شد

یادداشت امروز تیترهاي امروز

 جنوب سوریه
شروع جوالن

سیدهادی سیدافقهی* 

امیر استکی

این روزها شاهد انتشار اخبار ضد و نقیض از 
احتمال شروع قریب الوقوع عملیات ارتش سوریه 
در جنوب این کش��ور هس��تیم که به موازات آن 
مقام��ات آمریکا و اس��رائیل عالوه ب��ر برقراری 
تماس های دوجانبه اقدام به رایزنی های گسترده 
با روس��یه درباره ابعاد این مساله کرده اند که این 
تح��رکات برآمده از نگرانی تل آویو و واش��نگتن 
درب��اره مناطق جنوبی س��وریه و جوالن اس��ت. 
ای��ن نگرانی ها به این دلیل اس��ت که آنها مایل 
نیس��تند پیروزی های محور مقاومت را بپذیرند، 
به گونه ای که در زمان پاکس��ازی تروریس��ت ها 
توسط ارتش س��وریه در حلب، دیرالزور و غوطه 
ش��رقی آنها همواره اقدام به سمپاشی رسانه ای و 
کارشکنی های سیاسی و میدانی می کردند و در 
حالت کنونی تکرار این رفتار درباره مناطق جنوبی 
سوریه قابل مشاهده اس��ت. طرح ائتالف غربی، 

عربی و عبری از زمان آغاز بحران سوریه ...
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دشمن چه چیزهایی را می داند؟ 
دش��من می داند اگ��ر یکی بزند 
10 ت��ا می خورد. دش��من می داند ک��ه 90 درصد 
کاالی مصرفی ایرانیان قابلیت تولید داخل را دارد. 
دش��من می داند ایران عراق و افغانس��تان نیست. 
دش��من می داند ایران در خلیج فارس چه جایگاه 
ژئوپلیتیکی دارد. دش��من می داند حزب اهلل لبنان 
چه توانمندی های منحصر به فردی دارد. دش��من 
می داند برد موشک های انصاراهلل به ابوظبی و ریاض 
و دوبی می رسد. دشمن می داند حشدالشعبی بود 

که داعش را از عراق بیرون کرد.
دشمن اما چیزهای دیگری نیز می داند. دشمن 
می دان��د سیاس��ت چم��اق و هوی��ج روی نخبگان 
تکنوک��رات و الیگارش های ثروتمن��دی که اکنون 
قدرت را در اختیار دارند موثر است. دشمن می داند 
نظام پولی ایران دستخوش یک بحران فزاینده است. 
دش��من می داند ایران به علت خشکس��الی و عدم 
مدیریت منابع آب دستخوش تنش آبی است. دشمن 
می داند دولت ایران بسیاری از کارهای روزمره خود 
را به بعد از طلوع آفتاب برجام احاله داد و این مسائل 
پیش پا افتاده اش را به بحران های ریز و درشت تبدیل 
کرد. دشمن می داند چه تعداد کارگر و حداقل بگیر 

در ایران ماه هاست حقوق نگرفته اند. دشمن می داند 
بودجه دولت ای��ران بیش از 50 هزار میلیارد تومان 
کسری دارد. دشمن می داند ش��کاف فزاینده ای در 

جامعه ایران بر سر مساله توزیع منافع وجود دارد.
ترامپ در نخس��تین  توئیتش پس از خروج از 
برج��ام توضیحاتی درباره چرایی این کار خود ارائه 
ک��رد. در قس��متی از آن توئی��ت ترامپ می گوید 
حاکم��ان ایران پس از خروج م��ا از برجام و پیش 
کشیدن ش��رط مذاکره جدید برای سایر مسائل، 
قویا چنین شرطی را پس می زنند و در آنجا تاکید 
می کن��د اگر من هم بودم همی��ن کار را می کردم 
ولی خواهیم دید که آنها پای میز مذاکره می آیند. 
این یعنی ایرانی ها بر اساس آنچه اطالعات ترامپ 
و تیم کاخ س��فید از اوضاع مملکت شان دارند، در 
تحلیل نهایی مجبورند س��ر به انقیاد فرود بیاورند. 
رفت��ار دولتمردان ما بیش از آنچه ترامپ فکرش را 
می کرد در راستای تحلیل او بود. او کمی ایستادگی 
را از طرف دولتمردان ایران طبیعی می دانست و تا 
این مقدار را برای حفظ ظاهر اقتدار یک حکومت 
طبیعی می دانس��ت ولی رئیس جمهور کش��ور ما 

همین را هم انجام نداد.
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حس�ن رضایی: روزی که »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه آمریکا پشت تریبون قرار گرفت تا بعد از 
خروج کشورش از برجام، برای مذاکره با ایران، 
12 ش��رط عجیب و غریب پیشنهاد کند، هیچ 
کس باور نمی کرد سخنانش در ایران خریداری 
پیدا کند. فارین پالیسی در همان مقطع نوشت: 
»سخنان پمپئو فهرستی از آرزو های متوهمانه 
بود.« و رئیس شورای روابط خارجی آمریکا هم 
گفت: »راهبرد جدید پمپئو هیچ دس��تاوردی 
نخواهد داش��ت.« کاخ س��فید ام��ا در تصمیم 
خود مصمم ب��ود و در واکنش ب��ه انتقادات، از 
تاثیرگذاری حتمی تحریم ها و بازگشت حتمی 
ایران به میز مذاکره سخن می گفت. ترامپ نیز از 
آن زمان تاکنون، بارها همین ادعا را تکرار کرده 
اس��ت. مقامات کاخ سفید هنوز هم می گویند: 
»راهبرد ی که پمپئو اعالم کرد، روش��ن است؛ 
ایران هرگز نباید غنی سازی اورانیوم انجام دهد!« 
این ام��ا تنها یکی از ش��روط دوازده گانه دولت 

ترامپ است. 
توقف تولید و طراحی موشک های بالستیک، 
بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از سایت های 
نظامی ایران، آزاد کردن جاسوسان آمریکایی و 
کشورهای همپیمان آمریکا که در ایران دستگیر 

ش��ده اند، عدم حمایت از دولت یمن و نیروهای 
مردمی عراق، توقف فعالیت های س��پاه قدس، 
عدم حمایت از حزب اهلل و همپیمانان منطقه ای 
و عدم تهدید اس��رائیل و خروج نیروهای ایرانی 
از سوریه، بخش دیگری از مطالبات و ادعاهای 
دولت ترامپ برای ش��روع مذاکره با ایران است. 
معنای دیگر ش��روط ترامپ در واقع این اس��ت 
که ایرانی ها تصمیم بگیرند خود و کشورشان را 
در س��ینی تقدیم او کنند! باورش سخت است 
ولی اصالح طلبان هنوز داغ برجام التیام نیافته، 
س��رگرم مزمزه کردن چنین مذاکره ای با دولت 
ترامپ هستند! اگر این روزها سری به رسانه های 
اصالح طلب بزنید، به وضوح چنین فضاس��ازی 

عجیب و غریبی را خواهید دید.
اخی��را 100 نف��ر از فع��االن اصالح طل��ب و 
ضدانق��الب با نگارش نامه ای به مس��ؤوالن نظام، 
خواستار مذاکره بدون پیش شرط با آمریکا شده اند! 
غالمحسین کرباسچی که بنا به روایتی این روزها 
مهم ترین نقش را در بستن لیست های انتخاباتی 
اصالح طلبان دارد، یکی از امضاکنندگان این نامه 

اس��ت و درباره آن به روزنامه اصالح طلب اعتماد 
می گوید: »تجربه اي شبیه به این را در زمان ابتداي 
مذاکرات داشته ایم. در ابتداي برجام مخالفت هایي 
ش��کل گرفت اما در عی��ن حال گفته ش��د اگر 
ش��رایطي ویژه به وجود  آید مي ت��وان به مذاکره 
نشست و به نتیجه رسید. این نامه یک ورژن جدید 
از همان رویکرد است!« ورژن جدید اصالح طلبان 
برای س��پردن کش��ور به ترامپ اما حاوی نکات 
جالبی است و این بار حضور افرادی چون »بهروز 
خلیق« عضو ش��ورای مرکزی و مس��ؤول هیات 
سیاس��ی- اجرایی گروهک فداییان خلق ایران- 
اکثریت- و »علي کشتگر« رئیس گروهک فداییان 
خلق در جمع امضاکنندگان نامه، به وضوح نیت 

خیرخواهانه آنها را هویدا کرده است.
این افراد که هر دو از همکاران رس��انه های 
فارسی زبان آمریکایی هستند، نام شان در کنار 
نوابغ دیگ��ری چون احمد منتظری، حس��ین 
کروبی، جمیله کدیور همسر عطاءاهلل مهاجرانی- 
وزیر فراری دولت اصالحات- ابوالفضل بازرگان، 
ج��الل جالل��ی زاده- دبیر ش��ورای هماهنگی 

اصالح طلبان کرد- و دیگرانی که خارج از ایران 
هستند، چش��م نوازی می کند. نویسندگان این 
نامه از نظام خواس��ته اند »ف��ارغ از جنگ هاي 
رواني کاخ سفید با یک تصمیم ملي اعالم کند 
حاض��ر به انجام مذاکرات بدون قید و ش��رط با 
آمریکاس��ت ت��ا قدمي در راه  حل مش��کالت و 
اختالفات برداشته شود«. حضور پارتیزانی معدود 
چهره های موجه اصالح طلب در این فهرس��ت 
100 نف��ره و دامن زدن ب��ه این خط فکری در 
رسانه های اصالح طلب اما نشان می دهد نگارش 
نامه مدنظر خیلی هم خودجوش نبوده و شاید 
بی ارتباط با خاطرجمعی قاطع ترامپ از بازگشت 

ایران به میز مذاکره نباشد!
 طرح مذاکره دوباره با آمریکا، فی الواقع تخم 
لقی است که از نظر دشمن و اصالح طلبان تنها 
بای��د آن را در فضای اف��کار عمومی رها کرد و 
در وهله اول چندان مهم نیس��ت چه کسی آن 
را مطرح می کند. در مرحله بعدی، بی بی س��ی، 
صدای آمریکا و دیگر رس��انه های همراس��تا با 
اصالح طلبان در کن��ار روزنامه های زنجیره ای، 
بتدریج آماده سازی فضا را برای پذیرش این امر 

عجیب و...
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کافی  است کلبی مسلک نباشید!

نامه ای که تکمیل کننده پازل درخواست کنندگان تحریم ایران از رئیس جمهور آمریکاست

تخم لقی برای حضرت ترامپ!
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 کارشناسان و چهره های سیاسی
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 برای مذاکره با ترامپ انتقاد کردند
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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/7/17 و مجوز شــماره 962/15/277333 مورخ 

96/10/20 اداره تعاون اســتان تهــران تصمیمات ذیل 

اتخاذ شــد: صورتهای مالی ســال 95 به تصویب رسید. 

سیدمصطفی سیدبتولی به شماره ملی 1375540981 

و فرهاد امامی به شــماره ملــی 4988653481 و ناصر 

طاهری مهر به شــماره ملــی 2259812074 به عنوان 

اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت ســه ســال انتخاب 

گردیدند. علی سالمی به شماره ملی 0384234003 و 

حمید ریحانی به شــماره ملی 5179760313 به عنوان 

بازرســان اصلــی و علی البدل به مدت یک ســال مالی 

انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
شهدای سازمان خدمات درمانی 

به شماره ثبت 80509 و شناسه ملی 10101251903 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی هیئت امنا مورخ 

1396/06/05 و مجــوز شــماره 1389 مــورخ 1396/10/24 

ســازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 

محمد قاسمپور به شماره ملی 0439669057 به عنوان بازرس 

اصلی و آقای ناصر عابدینی به شــماره ملی 0439556716 به 

عنــوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند. آقایــان محمدباقر مشــهدی آقائی به شــماره ملی 

0439444500 و حســین حاجی اســدالهی به شــماره ملی 

0439543886 و علی نجاری به شــماره ملی 5059603083 

و قاســم کوچکــی به شــماره ملی 0439559324 و حســن 

محمدزالی به شــماره ملــی 0439553245 و علی مالئی به 

شــماره ملی 0439809843 و مصطفی نصیری به شماره ملی 

0439553407 به عنــوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان 

مرتضی نصیری به شــماره ملــی 0439675448 و علی اصغر 

موحد به شــماره ملی 0439444111 و سیدغالمرضا نوربخش 

به شــماره ملی 0439686377 و کاظم دیهیم به شــماره ملی 

0439659566 و داود صفری به شــماره ملی 0439564506 

به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو ســال 

انتخاب گردیدند.
حجتالهقلیتبار-سرپرستادارهثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریشهرستانهایاستانتهران

آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه قائم شهرستان دماوند 
به شماره ثبت 36 و شناسه ملی 10100008489

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/7/3 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - سال مالی شرکت از روز اول دی ماه هر 

سال آغاز می شود و در روز آخر آذرماه سال بعد به پایان می رسد. ماده 

مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح می گردد.

آگهی تغییرات 
شرکت توسعه برق و انرژی امداد

 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 477644 
و شناسه ملی 14005169800

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه وحساب سود 
و زیان ســال مالی 95 به تصویب رســید. آقای مسیح هاشمی 
خوراسگانی به شماره ملی 0031109901 به سمت بازرس اصلی 
و خانم شــهرزاد جلی به شــماره ملی 0071076931 به سمت 

بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت پارس دیدگان 
سهامی خاص به شماره ثبت 223886 

و شناسه ملی 10102651051

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
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در پیام رسان های

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
شماره 97/13/ش

1-شــرکتشهرکهایصنعتیاســتانقزوین در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی 
به شــماره)2009710850000013( را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران 
 و بازگشــایی پــاکات از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت)ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
2- تاریخ انتشار در سامانه تاریخ سه شنبه 97/3/29 ساعت 15 می باشد.

3-مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت: ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 97/4/5
4- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت 15 روز جمعه 97/4/15

5- تسلیم فیزیکی ضمانت نامه تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 97/4/16
6- زمان بازگشایی پاکات الف و ب و ج در ساعت 11 روز شنبه مورخ 97/4/16

7-اطالعاتدســتگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوص
اســنادمناقصهوارائهپاکتها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در: قزوین، 
بلوار آیت ا... شهید بهشتی، روبروی بوستان دهخدا، شماره 166، تلفن تماس: 028-33354590، 

www.qazviniec.ir :سایت اینترنتی
8-مبلغبرآورد: 5/525/984/730 ریال اســت که بر اســاس فهرست بهای سال 1397 و 

اقالم مقطوع محاسبه گردیده است.
تبصره:تامیناعتباراینپروژهواگذاریاســنادخزانهاسالمیازمحلمنابع

عمومیویامنابعداخلیبهتشخیصکارفرماتامینخواهدگردید.
9-مبلغتضمینشرکتدرمناقصه: 277/000/000 ریال می باشد.

10-مدتقرارداد: 3 ماه
11-محلاجرایپروژه: شهرک صنعتی کاسپین واقع در کیلومتر 28 آزادراه قزوین کرج

12-شرایطشــرکتکنندگان: دارا بودن رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات از سوی معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی و دارا بودن حداقل یک قرارداد قابل قیاس در زمینه تاسیســات 
آبرسانی)70٪ از نظر حجم کار و یا از نظر ریالی به تشخیص کارفرما( با موضوع مناقصه همراه 
با رضایت نامه و صورتجلسه تحویل که پیمانکار راسا با دستگاههای اجرایی)طبق تعریف ماده 5 

قانون مدیریت خدمات کشوری( طی مدت 5 سال گذشته منعقد باشد.
تبصره:پیمانکاراندارایســابقههمکاریبااینشــرکتدرصورتاخذ80
امتیازازفرمارزیابی)پیوســتاسنادمناقصه(ازکارفرمامیتواننددرمناقصه
شــرکتنمایند.بدیهیاستعدمکسبامتیازمذکوربهمنزلهعدمصالحیت

الزممناقصهگرجهتشرکتدرمناقصهمیباشد.

)نوبت اول( شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای افزایش ظرفیت ایستگاه های پمپاژ آب شهرک صنعتی کاسپین

روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

دارد  »دانشگاههنراصفهان درنظر 
یک دســتگاه بچینگ و یک دســتگاه 
سنگ شکن و ماسه شور را ازطریق مزایده 
عمومــی به فروش برســاند. متقاضیان 

می توانند جهت آگاهی از شرایط مزایده و دریافت اسناد از تاریخ 
97/4/2 لغایت 97/4/5 از ســاعت 8 لغایت 15 به امور حقوقی و 
قراردادهای دانشــگاه به نشانی اصفهان خیابان حکیم نظامی - 

روبروی خیابان خاقانی مراجعه نمایند.«

مزایده عمومی

شناسه آگهی: 188670
)پرداختهزینهآگهیبهعهدهبرندهمزایدهمیباشد(

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضــوع فعالیت: کلیه فعالیت های ســاختمانی و ابنیه صنعتی و 
تأسیســات و صنایع تبدیلی و مکانیکی و برقی شــامل طراحی، 
مشاوره، نظارت و اجرای پروژه های عمرانی، دولتی و خصوصی، 
ابنیه سبک و سنگین، سازه های بتنی و فلزی، پیش ساخته و صنعتی 
و تأسیساتی، برقی، مخابراتی خدماتی، کلیه پروژه های راهسازی، 
سدسازی، تونل سازی، پل سازی، شهرک سازی، احداث بیمارستان، 
انبوه ســازی مسکن، نوسازی مدارس، ابنیه های صنعتی، تجاری، 
خدماتی، کشــاورزی، خاکبرداری، اجرای محوطه سازی و فضای 
سبز، زیباسازی شهری و مرمت و بهسازی و بازسازی پروژه های 
ابنیه و تأسیساتی و مکانیکی و صنعتی و برقی و بناهای تاریخی 
و میراث فرهنگی و کلیه عملیات مقاوم ســازی، طراحی نظارت و 
اجرای کلیه پروژه های آبرســانی، شبکه آبیاری، کانال های روباز، 
خطوط انتقال، آب و برق و گاز و نفت، شبکه های آب و فاضالب 
و ایســتگاه های پمپاژ و مخازن مربوطه و ایستگاه های تقویت و 
تقلیل فشــار و تصفیه خانه های آب و فاضالب، خطوط انتقال آب 
و برق و گاز و نفت، شبکه های فشار ضعیف و قوی و برق، انجام 
کلیه امور شبکه های مخابراتی، امور بازرگانی، عقد قرارداد با کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و 
اعتباری، تولید، فرآوری، بسته بندی، توزیع، پخش، خرید و فروش، 
تأمین قطعات، کلیه لوازم ســاختمانی، صنعتی، برقی، تأسیساتی، 
کشــاورزی و خدماتی، ماشــین آالت، اخذ کارت بازرگانی، اخذ و 
اعطــای نمایندگی، عقد قرارداد با نهادهــای دولتی و خصوصی 
در قالب مناقصه،  مزایده و اســتعالم ها، طراحی، مشاوره، نظارت 
و اجرای کلیه امور کشــاورزی، گلخانه بــا کاربری های مختلف 
پرورش آبزیــان و گاوداری و ماکیان، گیاهان دارویی و خوراکی 
و صنعتی، آبیاری تحت فشــار و قطره ای و سردخانه و سورتنگ، 
تهیه و فروش و نصب و راه اندازی سیستم های امنیتی و حفاظتی 
پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیصالح. در صورت لزوم 

پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- دکتر هوشــیار- خیابان 
آزادی- کوچه شــهید علی اصغر اســداللهی سهی- پالک 8- 
طبقه ســوم- واحد 6 کدپستی 1341945561 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1/200/000 ریال نقدی منقسم به 
1000 سهم 1200 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 
1/200/000 ریال توســط مؤسســین طی گواهی بانکی شماره 
138/074943 مورخ 1396/10/19 نزد بانک پاســارگاد شــعبه 
خیابــان آزادی با کــد 227 پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت 
مدیره خانم فرانک مصری ئیالنلو به شماره ملی 1376874660 
و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای سیامک 
مصری ئیالنلو به شــماره ملی 1378329465 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم فاطمه زینالی قونســوکندی 
به شــماره ملی 2590487460 و به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 ســال آقــای محمود زینالی قونســوکندی به 
شــماره ملی 2595733214 و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 
ســال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
شرکت به امضای سیامک مصری ئیالنلو به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مهر شــرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و اداری به 
امضای محمود زینالی قونسوکندی به سمت مدیرعامل یا فاطمه 
زینالی قونســوکندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
بازرســان آقای رسول عبدی به شــماره ملی 1380156971 به 
ســمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد رحمت 
طلب ضیابری به شــماره ملی 2595743066 به ســمت بازرس 
علی البدل به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تأسیس شرکت سهامی خاص آذر خشت آریا در تاریخ 1397/3/22 
به شماره ثبت 527323 به شناسه ملی 14007649287

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )190268(

شما مردم عزیز 
به مراسم سالگرد شهادت دانشمند مجاهد، عارف وارسته، سردار 
پرافتخار اسالم شهید دکتر مصطفی چمران روز چهارشنبه 
30 خرداد ساعت 18 در تاالر اندیشه حوزه هنری تقاطع حافظ و 
سمیه دعوت می گردید.                   بنیاد شهید چمران

مناقصهگزار:قرارگاهســازندگیخاتماالنبیــاء)ص(-قربنوح)ع(
مؤسسهعمرانساحل

موضوعمناقصه:عملیات ســاخت بلوک های کیــوال- کارگاه احداث فاز اول بندر 
پارسیان

آخرینمهلتتسلیمپیشنهاد:حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی
مبلغتضمینشــرکتدرمناقصــه:تضمین شــرکت در مناقصه معــادل: مبلغ 
750/000/000 ریــال )هفتصد و پنجاه میلیون ریال( تعییــن می گردد. تضمین مذکور به 
صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و مورد تایید مناقصه گزار می باشــد. این مؤسســه در رد یا 
قبول پیشنهاد مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

- این موسسه در ارائه کار با قیمت برنده به چند پیمانکار مجاز می باشد.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرسجهتتحویلاسنادمناقصه:
اســتان هرمزگان- شهرســتان پارسیان- شهر کوشــکنار- مؤسسه عمران ساحل- 

کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان- واحد امور قراردادها
تلفنتماس:07644627046-امورقراردادها

)نوبت اول(آگهی مناقصه عمومی

مناقصهگــزار:قرارگاهســازندگیخاتماالنبیاء)ص(-قــربنوح)ع(-
موسسهعمرانساحل

موضــوعمناقصه: عملیات حمــل و بارگیری خاک از معادن کوشــکنار، میانی و 
غورزه- کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان.

آخرینمهلتتسلیمپیشنهاد: حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی
مبلغتضمینشــرکتدرمناقصــه: تضمین شــرکت در مناقصه معــادل: مبلغ 
2/200/000/000 ریال)دو میلیارد و دویســت میلیون ریال( تعیین می گردد. تضمین مذکور 
به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و مورد تایید مناقصه گزار می باشــد. این موسسه در رد یا 
قبول پیشنهاد مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

- این موسسه در ارائه کار با قیمت برنده به چند پیمانکار مجاز می باشد.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرسجهتتحویلاسنادمناقصه:
استان هرمزگان- شهرستان پارسیان- شهر کوشکنار- موسسه عمران ساحل- کارگاه 

احداث فاز اول بندر پارسیان- واحد امور قراردادها. 
تلفنتماس:07644627046-امورقراردادها

)نوبت اول(آگهی مناقصه عمومی

سال هفتادو هفتم   شماره 21931   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 29 خرداد 1397   5 شوال 1439    19 ژوئن 2018

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

خودروسازانی 
که به مردم

 اجحاف می کنند
از مریخ آمده اند؟!

ورق در الحدیده برگشت

هالکت 100 نظامی آمریکایی، اسرائیلی، اماراتی و سعودی 
در جبهه غرب یمن

اعدام 2 جنایتکار
درویش داعشی و قاتل کودک 8 ماهه قصاص شدند

* ایسنا: قیمت های مسکن حباب نیست نتیجه وضعیت 
کنونی اقتصاد است.

* رئیس ســازمان دامپزشــکی از کاهش 90 درصدی 
آنفلوآنزای طیور خبر داد.

* سامانه سهام عدالت برای وراث متوفیان از 16 تیرماه فعال می شود.

* درخواست عجیب خودروسازان: خودرو را گران کنید 
چون قیمت »پنیر« افزایش یافته است!

* رئیس سازمان هواشناسی: بارش های ایران در 12سال 
اخیر کمتر از حد طبیعی بوده است.

صفحه۴

زمزمه های عقب نشینی بانک مرکزی 
از ارز 4200 تومانی

* صهیونیست ها اسیر 18ساله فلسطینی را پس از کور کردن 
آزاد کردند.

* حمله جنگنده های آمریکایی به پایگاه ارتش سوریه و 
نیروهای حشدالشعبی!

* حمله مرگبار اتوبوس به مردم در خیابان های هلند؛ قاتل گریخت.

* ســوزان رایس: برنده مذاکرات آمریکا و کره شــمالی 
»کیم جونگ اون« بود.

* جزئیــات تازه از اقدام هولنــاک آمریکا در برخورد با 
کودکان پناهجویان.

صفحه آخر

سی ان ان: دروغ های ترامپ
پینوکیو را هم شرمنده کرد

* احکام قصاص»محمدرضا ثالث باباجانی« عامل شهادت 
3 مامــور ناجا در جریان اغتشاشــات دراویش در خیابان 
پاســداران و»محمد وفایی« قاتل بنیتــا، کودک 8 ماهه، 

سحرگاه دیروز اجرا شد.
* »محمدرضا ثالث باباجانی« سی ام بهمن سال گذشته با 
راندن عمدی اتوبوس به سمت مامورین ناجا، باعث شهادت 
گروهبان یکم »رضا امامــی«، گروهبان یکم »محمدعلی 

بایرامی« و سرباز وظیفه »رضا مرادی« شده بود.

* ثالث در جریان تحقیقات، به عمدی بودن اقدام خود از جمله 
راندن و هدایت اتوبوس به سمت ماموران ناجا اقرار کرده بود.

* »محمد وفایی« نیز در روز 29 تیرماه سال گذشته پس 
از ربودن یک خودروی روشــن از جلوی پارکینگ منزلی 
مسکونی در تهران در حالی که کودکی 8 ماهه در صندلی 
عقب خودرو حضور داشت، خودرو را در خیابان رها کرده 
بود که در نهایت منجر به مرگ دردناک طفل 8 ماهه بر اثر 
نبود اکسیژن و گرمای زیاد  شد.                    صفحه۱۱

گزارش خبری تحلیلی کیهان

شناسایی و مجازات اخالل گران دانه درشت  
اولین گام برای حل مشکالت اقتصادی

علی رغم اعتراضات مردمی

نایک در سایه انفعال مسئوالن
همچنان در ایران تجارت می کند

صفحه۳

* ارتش رژیم ســعودی و متحدانش در الحدیده متوقف شــده و در این 
نبرد، به بن بست رسیده اند.

* اســپوتنیک: 100 نظامی آمریکایی، اســرائیلی، سعودی و اماراتی در 
جریان حمله به کشتی جنگی اماراتی، کشته شدند.

* یک افسر ارشد ارتش امارات و جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش این 
کشور در الحدیده به هالکت رسید.

* ائتالف ســعودی به علت هراس از واکنش افکارعمومی، جلوی انتشار 
خبر این تلفات را گرفته است.

* دو تــن از نیروهای ویژه فرانســوی در نزدیکی بنــدر الحدیده به دام 
انقالبیون یمنی افتاده و اسیر شدند.

* مشکالت امروز اقتصادی کشور آن چنان که برخی مدیران می گویند روانی و ناشی از حباب نیست و اخالل گران اقتصادی 
دانه درشت در نبود قاطعیت سران قوا پازل دشمن برای ایجاد نارضایتی عمومی را تکمیل می کنند.

* رئیس سازمان بازرسی در نشست خبری اخیر خود از ثبت نام ۳80 هزار سکه توسط 50 نفر با سود یک میلیونی خبر داده و همزمان 
گفته است که با هک شدن سایت وزارت صنعت ۴هزار خودروی گران قیمت خارجی از گمرک ترخیص و وارد بازار شده است.

* رئیس جمهور چندســال پیش درباره حذف یارانه افراد فاقد شرایط گفته بود نمی توانیم به حساب مردم سرک بکشیم، 
ســؤال اینجا است که آیا دولت به حساب کالن مفسدین اقتصادی و افرادی که بازار ارز و سکه را ملتهب کرده و سودهای 

میلیاردی برده اند نیز سرک نمی کشد؟!

* احمد امیرآبادی نماینده قم و عضو هیئت  رئیســه مجلس: اخیراً دو سند به دســت ما رسیده که نشان می دهد ثبت 
سفارش هایی برای واردات خاک برای بستر خواب گربه و همچنین سطل آشغال از آلمان با دالر ۴200 تومانی صورت گرفته 

است!
* کار مجلس شورای اســالمی در این میان مهم به نظر می رسد، نمایندگان ملت بایســتی با شناسایی خالء های قانونی 

طرح هایی را به تصویب برسانند تا راه بر مفسدین اقتصادی و قانون دان های قانون شکن بسته شود.
* مسئولین بی عمل و مسامحه کار دانســته و یا نادانسته پازل دشمن را تکمیل می کنند، دشمن به دنبال آن است که از 
طریق فشار اقتصادی به مردم، مسئولین را با دوگانه مشکالت و سازش روبرو سازد.                                                 صفحه۱0

* انصاراهلل: شمار اسیران وابسته به ائتالف متجاوزان در ساحل غربی یمن به 160 نفر رسیده است.
* »محمد عبدالســالم« قائم  مقام استانداری الحدیده شمار کشته های ائتالف سعودی طی نبردهای چند روز 
اخیر را 253 نفر اعالم کرد.                                                                                           صفحه آخر

* پنج پیشــنهاد به دولت برای 
مدیریت جدی مصارف ارزی.

* ســفر نمایشــی 180 هیئت 
خارجی کمترین تاثیری در ایجاد 
اشتغال نداشت.           صفحه2

همه این اتفاقات 
طی3 روز رخ داد!
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دهقان خبر داد: 

موافقت قوه قضاییه با طرح 
»اعاده اموال نامشروع مسئوالن«

2

نایب رئیس مجلس:

مذاکره با آمریکای زورگو و قلدر 
به مصلحت نیست

3

سرمقاله

سنا
ای

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 7

صفحه 8

ضرورت مبارزه با آنهایی که ریشه اعتماد را می خشکانند

نهیبی برای مبارزه با یقه سفیدها

برایشرطیها

مائدهشیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

آنهایی که بدون قید و شرط می گویند با آمریکا مذاکره کنیم و برای اجرایی شدن 
خواسته هایش��ان به مقامات عالی کشور نامه می نویسند، آیا حاضرند بدون قید و شرط 

مقابل خبرنگاران و مردم بنشینند و مطالبات آنها را پاسخ دهند؟! 
آیا برای مذاکره با جناح رقیب بی قید و شرط در رسانه ها حاضر می شوند؟! آیا برای 
صحبت کردن با خودی ها هم قید و ش��رط نمی گذارند؟! متاس��فیم که بگوییم همین 
افراد کسانی را مانند شخصیت »عزیزم ببخشید« در مجموعه »کاله قرمزی« دم دست 
دارند تا شروطشان برای آب خوردن با فالن مدیر را اجرا کنند و حاال برای نظام تجویز 

می کنند که بدون قید و شرط با دشمنت بنشین و مذاکره کن!!
آنهایی که حتی برای انتخاب رنگ لیوان آب شان هم شرط می گذارند و مدام برای 
هر چیز سوال می کنند، حاال نامه نوشتند که بیایید بدون قید و شرط با آمریکا مذاکره 
کنیم! کس��ی هم نمی  گوید ش��ما که برای مصاحبه معمولی با رسانه خودی صد قید و 
ش��رط دارید، شما که برای مناظره با یک هموطن خواسته دارید، شما که برای حضور 
در غرفه فالن روزنامه در نمایش��گاه مطبوعات همه جزئیات حضور افراد و خبرنگاران و 
حتی همسایه غرفه را مطالبه می کنید و بعد پاسخ می  دهید! حاال به نظام می گویید که 
بدون قید و ش��رط با امریکا کش��وری که سردمدارانش از اوباما تا ترامپ و بوش علنا بر 

خواسته قلبی شان که نابودی جمهوری اسالمی است تاکید کردند، مذاکره کند؟!
آقایان��ی که برای رفتن در جلس��ات کذایی و چیدن اس��تراتژی، ب��رای حضور در 
مراسم های عجیب و غریب و عمامه گذاری و... هزار مدل شرط می تراشند حاال کارشان 
به جایی رسیده که برای مذاکره با آنهایی که چندین بار خیانتشان رو شده و حاال علنی 
می گویند که قصد نابودی جمهوری اس��المی را دارند، سینه سپر کرده و حمایت علنی 
از مذاکرات بی قید و شرط را مطرح می کنند!! چه اتفاقی در کشور رخ داده که ارزش ها 
با ضد ارزش ها در حال جابه جایی اس��ت، که این افراد از بیان حرف خودش��ان ش��رم 

نمی کنند و انتظار تبعات استفاده از چنین واژه هایی را ندارند؟ 
اینها حلول همان هش��دارهای رهبری اس��ت که درب��اره جابه جایی قاتل و مقتول 
در ماج��رای اعدام منافقین کودک کش داش��تند و برخی نش��نیدند. اینها نتیجه مدارا 
کردن با افرادی اس��ت که نمی توان اقدامات بسیاری که در جهت تخریب نظام داشتند 
را به پای نادانی ش��ان نوشت، اینها نتیجه گفتن »انشااهلل گربه است« هایی است که در 
جواب لگدپراکنی مفس��دان اقتصادی ای که روزی در قالب مس��ئول فعالیت می کردند، 
نصیبمان ش��ده است. کار تا جایی باال گرفته که فردی که فالن کارخانه را باال کشیده 
و ن��ام خانواده اش به عنوان رانت خوار بیت المال مطرح ش��ده و فردی که برای لیس��ت 
انتخابات��ی مجلس پ��ول طلب می کرده! فردی که چندی پی��ش در مقابل دوربین های 
تلویزیون به خاطر فس��ادهای اقتصادی اش محاکمه ش��د، دم از مذاکره بی قید و شرط 
با دش��من می زن��د، آنقدر دربرابر حرف های عجیب آقای��ان در توهین به مدافعان حرم 
در قالب کار انتخاباتی مماش��ات و جناح بازی صورت گرفت که حاال علنی از نشس��ت 
و برخاس��ت با کسی می گویند که شمش��یر دشمنی را برای ملت از رو بسته است! این 
اقدام نتیجه قصور جناح مقابل در قبال فراموشی وظیفه خطیر روشنگری افکار عمومی 
درباره پیش��ینه تاریک آقایان اس��ت و وقاحت این آقایان در سوء اس��تفاده از نارضایتی 

معیشتی مردم.

یادداشت یک

یادداشت

برای شرطی ها
همین صفحه

دولت یا دستگاه حباب ساز؟ 
صفحه 3

تکیه بر ادامه راه 
صفحه 6

دیر زمانی است که اقتصاد کشور دستخوش 
نوسانات و گرانی است اما فارغ از تمام 

شاخص های کالن اقتصادی که تحت الشعاع 
این گرانی و رشد بی حد و حصر قیمت ها قرار 
گرفته؛ بیشترین آسیب و صدمه در این میان 

به قشر کارگر وارد شده است که حقوقش 
به نیمه ماه نرسیده تمام می شود و هر تعداد 

کاالی اساسی را از سبد کاالی خود حذف 
می کند؛ باز هم نمی تواند هزینه معیشتی 

خود را تامین کند

ازکدامخستهبودنمیگویند؟

قاسمغفوری

ghassem_tg@yahoo.com

یکی از مباحثی که در فضای رسانه ای و القاهای 
دشمنان به چش��م می خورد طراحی و تالش های 
بی وقف��ه آنها برای برجسته س��ازی ادعای خس��ته 
ش��دن ملت ایران از ادامه راه انقالب و ارزش های 
انقالبی است به گونه ای که هر روز بهانه ای را برای 
این القاها برجس��ته می سازند چنانکه کوچک ترین 
انتقاد رس��انه ای و مردمی از عملکردهای دولت را 

مقابله با نظام عنوان می کنند.
جال��ب توجه آنکه دش��منان همزم��ان پروژه 
دلسردس��ازی مردم از نظام را نیز اجرا می کنند. در 
این حوزه دو محور اجرا می ش��ود از یک سو با ایجاد 
فضای منفی در قبال مس��ئوالن نظ��ام به تخریب 
جایگاه سیاسی نظام در میان مردم می پردازند و از 
سوی دیگر با برجسته سازی مسائل اجتماعی و القای 
فضای سیاه از جامعه به دنبال تزریق فرهنگ یاس 
و ناامیدی در میان مردم از آینده کش��ور هس��تند. 
البته یک حلقه تکمیلی نیز برای این طراحی وجود 
دارد و آن برجسته سازی پیامدهای منفی اقتصادی 
خروج آمریکا از برجام و یا عدم رویکرد اروپا به ادامه 
برجام است. حال این سوال مطرح است که آیا آنچه 
غرب در باب خسته شدن ملت ایران مطرح می سازد 
درس��ت است و اگر خستگی هم وجود دارد و محور 

آن را چه مواردی تشکیل می دهد؟
بررسی آنچه در سطح جامعه ایران در جریان 
اس��ت نش��ان می دهدکه مل��ت ای��ران چند اصل 
را م��ورد تاکی��د دارد ک��ه عبارتند از ل��زوم توجه 
مس��ئوالن به اقتصاد کش��ور با تکیه بر داشته های 
درونی و ظرفی های عظیم انسانی و منابعی که در 
کش��ور وجود دارد، ملت خواستار مقابله با واردات 
بی روی��ه و توجه بیش��تر و عملی ب��ه تولید داخل 
اس��ت، ایرانیان تاکید دارند که همچنان خواستار 
تحقق حقوق هس��ته ای خود هستند و هر دستی 
را که به س��وی دفاع دفاع��ی و موقعیت منطقه ای 
کشور دراز شود قطع خواهد کرد، ملت تاکید دارد 
که اهل جنگ نیس��ت اما زیر بار حرف زور آمریکا 
و کش��ورهای غربی که می خواهند ایران را تسلیم 
زیاده خواهی های خود کنند نمی شود، ملت تاکید 
دارد که وح��دت و یکپارچگی مس��ئوالن در حل 
مشکالت کشور ضروری است و دولتمردان باید از 
سیاس��ی کاری و رفتارهای جناحی دست بردارند، 
ملت ایران با حضور در راهپیمایی روز قدس نشان 
داد ک��ه آرمان حمایت از مظلومان جهان همچنان 
در راس مطالباتش اس��ت و حاضر به کوتاه آمدن 

در برابر این اصول انسانی نیست.
بر این اساس می توان گفت که طراحی غرب برای 
القای خسته شدن ملت ایران به نوعی گرفتارسازی 
مس��ئوالن در اشتباه محاسباتی است تا با این ترفند 
چنان القا س��ازند که نظام پشتوانه مردمی خود را از 
دست داده است تا ش��اید با این ادعا مسئوالن را به 

تسلیم شدن در برابر زیاده خواهی خود وادار سازد.
در این میان مس��ئوالن باید در کنار قدردانی 
از خس��تگی ناپذیری ملت شرایط را برای ادامه این 

روند فراهم آورند.
در ای��ن چارچوب توجه ب��ه مطالبات اقتصادی 
م��ردم و تالش وام های رفع این مش��کالت دس��ت 
کشیدن از سیاسی کاری و تبدیل کردن امور ساده به 
مسائل سیاسی و جناحی، توجه به انتقادها از سه قوه 
و متهم نساختن منتقدان با عناوین مختلف، دست 
کش��یدن از مسائل حاش��یه ای و تنش های سیاسی 
و معطوف شدن به مش��کالت اصلی کشورها توجه 
کردن به منافع ملی به جای رویکرد به مسائل بدون 
محتوا نظیر مناظره بر سر اف.ای.تی.اف در مجلس، 
خودداری مجل��س از تصویب مصوبات��ی که منافع 
و امنیت ملی را تحت الش��عاع ق��رار می دهند مانند 
پالرمو و موارد مشابه آن، دست کشیدن از دلبستن 
به برج��ام و وعده ه��ای غرب برای حف��ظ برجام و 
تالش برای تکیه بر داش��ته ها و توان داخلی، مقهور 
نش��دن در برابر فشارهای خارجی از جمله در حوزه 
هسته ای، موش��کی و منطقه ای و... از جمله وظایف 
مسئوالن در برابر ایستادگی و خستگی ناپذیری ملت 
اس��ت. ملت ایران از ماندن مسئوالن در این فضاها 
خس��ته می شوند و خواس��تار آنند که دولتمردان با 
گرفتار نیامدن این مسائل همسو با مردم برای تحقق 

اهداف و آرمان های انقالب و ملت گام بردارند. 
رفتارهای برخی مسئوالن که نشانگر خستگی و 
یا عدم توجه آنها به داش��ته های داخلی و اصرارشان 
بر همگرایی با خواس��ته های کشورهای غربی است 
موجب ش��ده تا این توهم در میان دش��منان ایجاد 
ش��ود که با ادامه تحریم ها و فشارها ایران را تسلیم 

زیاده خواهی های خود کنند. 
بر این اس��اس مس��ئوالنی که تصور می کنند 
ملت خس��ته اس��ت و یا در حال القای خس��تگی 
ملی هس��تند و یا اینکه خود خسته شده و بریده از 
انقالبی گری و آرمان های انقالبی ملت هستند باید 
از مناسب خود کناره گیری کرده و امور را به اهلش 
بسپارند. آنان باید بدانند که خستگی خود را نباید 
به ملت نس��بت دهند و یا باید خود را به پای ملت 
برسانند و یا اینکه از منسب خود کناره گیری کرده، 

پیش از آنکه ملت آنها را کنار بگذارد.
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