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سرمقاله
ادامه از صفحه یــک  :البته ایــن فرمان ضد

مهاجرتی ترامپ که اصالحشــده فرمان پیشــین
اوست ،استثنائاتی نیز برای برخی از اتباع شش کشور
یادشده ،قائل شده است که اتفاقاً شامل حال دکتر
محسن دهنوی نیز میشود .در این فرمان مهاجرتی
که در تاریخ ششــم مارس ( 2017شانزده اسفند
 )1395صادر شد ،درخواستکنندگان ویزا از آمریکا
چنانچه دارای دعوتنامه رسمی از یک مرکز معتبر
علمیودانشگاهیوپژوهشیازاینکشورباشند،برای
ورود به خاک آمریکا با مانع فرمان مهاجرتی مواجه
نمیشوند؛ بنابراین بازگرداندن این پژوهشگر ایرانی
نمیتوانست ارتباطی با فرمان ضد مهاجرتی ترامپ
داشته باشد؛ ازهمینرو خبرگزاری آسوشیتدپرس
همانروزسهشنبهبهنقلازاستفانمالین،سخنگوی
مرزبانی و گمــرک آمریکا تصریح کرد که اساســاً
بازگرداندن محسن دهنوی و خانواده او ارتباطی با
فرمان مهاجرتی آقای ترامپ نداشته و پس از بررسی
مدارک وی در فرودگاه چنین تصمیمی اتخاذ شده
است؛ مضاف بر این موارد ،بر اساس رأی دادگاه عالی
آمریکا ،فرمان ضد مهاجرتی ترامپ افرادی راکهپیش
از اجراییشدن این فرمان یعنی دو هفته پیش ،ویزا
دریافت کردهاند ،شامل نمیشود و دکتر دهنوی هم
از دو ماه پیش ،ویزا گرفته بوده است؛ بنابراین تحت
هیچ شرایطی بازداشت و بازگرداندن این پژوهشگر
ایرانی ارتباطی به فرمان ضد مهاجرتی ترامپ نداشت.
در همان روز که خبر بازداشت و بازگرداندن محسن
دهنوی توسط مأموران آمریکایی مخابره شد ،این
بحث در رســانههای داخلی و خارجی مطرح شد
که وی یک بسیجی اســت و در انتخابات دوره قبل
ریاستجمهوری عضو ستاد یکی از کاندیداها بوده
است .این امر شــائبه بازگرداندن او توسط آمریکا
بهسببپیشینهفعالیتیوگرایشفکریاشراتقویت
کرد .در این رابطه مهدی محمدی ،فعال سیاسی و
رسانهای در کانال تلگرامیاش از دیدار با این پژوهشگر
خبر داد و نوشت« :امشــب سيدمحسن دهنوی را
ديدم و به اتفاق چند دوست بسيار عزيز ديگر ساعتی
گفتوگو كرديم .مثل برخی بــرای آالفو الوف به
آمريكا نرفته بود .شرح داد كه هدفش انتقال فناوری
روزامدی برای درمان ســرطان به ايران بوده است؛
کام ً
ال متفاوت از روش ســنتی ،كمبازده و پرآسيب
شيمیدرمانی كه برخی سرطانهای بسيار حاد را
تا٧٠درصد با موفقيت درمان میكند و دولت آمريكا
گفته او «تهديد امنيت ملی» است و راهش ندادهاند!
اميدوارم به همين زودی داستان شنيدنیاش را برای
همگان بازگو كند ».آنچه مسلم است ،سالهاست
دنیای غرب بهویژه آمریکاییها به هر طریقی سعی
دارند مانع ارتقاء و پیشرفت علمی و تکنولوژیکی ایران
اسالمیشوند.آناندراینمسیربههرحربهایمتوسل
میشوند :از اعمال تحریمها در حوزههای مرتبط با
امور علمی و تکنولوژیکی تا ترور دانشمندانهستهای
کشورمان و مانع ایجادکردن بر سر راه متخصصان و
پژوهشگران متعهدی همچون دکتر دهنوی که دل
در گرو پیشرفت ایران اسالمی دارند .حال این پرسش
مطرح میشود که آیا امنیت ملی آمریکا  و هیبت این
کشور آنقدر لرزان است که با تحصیل یک پژوهشگر
ایرانیآنهمدررشتهپزشکی،تهدیدمیشودیابازهم
حربه جدید یانکیها برای جلوگیری از پیشــرفت
علمی ملت ایران است!

خبر ویژه

فریدون»
«حسین
به زندان معرفی شد

سخنگویقوهقضائیهگفتکهبرایحسینفریدون
روز گذشــته قرار تأمین صادر شد و چون این قرار
تأمین وثیقه است و تأمین نشــده ،وی به زندان
معرفی شده و اگر این قرار وثیقه را تأمین کند ،آزاد
میشود.به گزارش ایسنا ،حجتاالسال موالمسلمین
محسنیاژهای در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه
در مناظرههــای انتخاباتی برخــی از کاندیداها
مســائلی را درباره رئیسجمهور و تخلفات برادر
وی  -حسین فریدون  -مطرح کردند ،آیا پروندهای
در این خصوص بوده است ،گفت« :در این خصوص
چندین نوبت تحقیق شــد و از افرادی که مرتبط
با موضوع هستند ،تحقیق بهعمل آمد که برخی
بازداشت و برخی بیرون هستند».وی افزود« :برای
وی دیروز قرار صادر شــده و چون این قرار وثیقه
اســت و تأمین نشــده ،وی به زندان معرفی شده
اســت که اگر این قرار وثیقه را تأمیــن کند ،آزاد
میشود».محسنیاژهای تاکید کرد که قرار صادره،
قرار بازداشت موقت نیست .وی در پاسخ به سوال
همان خبرنگار مبنی بر اینکه میزان وثیقه چه اندازه
است؟ گفت« :آن را ندیدهام؛ اما میدانم قرار با وثیقه
است ».سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به
پرسشی در خصوص پرونده حسین فریدون ،اظهار
کرد« :این پرونده در خصوص مسائل مالی است؛ اما
معوقات بانکی نیست».

محمد کاظمی ،نماینده مجلس :آمریکاییها کوچکتر از آن هستند که بخواهند
برای ما تعیین تکلیف کنند .ملت بزرگ ایــران در یک حرکت و خیزش عمومی در
سال  ۵۷انقالب اسالمی را به پیروزی رســاند و بر اساس اصول قانون اساسی و یک
روش مبتنی بر دموکراسی و انتخابات آزاد ،یک نظام حکومتی قابلقبول را در سطح
بینالمللی برپا کرده که بر اساس رأی مردم اداره میشود .نظام آمریکا اگر خیلی دلش
برای دموکراسی و مردمساالری میسوزد ،برای عربستان و برخی از این کشورهای
عربی فکری کند که حکومتشــان نه بر مبنای رأی مردم بلکه بر مبنای استبداد،
خودکامگی و میراثداری است.

توتال فضای تردید به سرمایهگذاری در ایران را
ازبین میبرد

علی نجفی خوشرودی ،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس :توتال دستاورد
مهمی داشت؛ اینکه فضای ترس ،واهمه و تردید به ســرمایهگذاری در ایران را ازبین
برد .بههرحال توتال یک شرکت بزرگ بینالمللی است و ارزیابیهای فنی ،اقتصادی و
امنیت سرمایهگذاری خود را دارد و ازاینجهت شاخص محسوب میشود .درواقع این
سرمایهگذاری پیام روشنی به دنیا دارد که ایران برای سرمایهگذاری هم جذاب است،
هم اقتصادی و هم امنیت الزم را برای سرمایهگذاری دارد .بهنظر من همه بخشهای
کشور باید ازاینگونه اقدامات حمایت کنند؛ البته نه به این معنا که از توانمندی و منابع
شرکتهای داخلیمان بهره نگیریم.

سیاست

اصالحطلبان واقعی اجازه مصادره انقالب را
به هیچکس نمیدهند

پیام حجتاالسالموالمسلمین رسول منتجبنیا ،فعال سیاسی :احساس
میکنم در برابر «کاســبان فتنه و والیت و تحریم» و «دلواپسان» ،محفلی در قالب
«کاسبان اصالحات» توســط جمعی تازه از راهرسیده و پرادعا شکلگرفته و اساس
اصالحات رفتهرفته توسط این محفل درمعرض انحراف قرارگرفته است .این محفل،
حیثیت و آبروی چهرههای اصیل و محبوب کشور و اصالحات را وجهالمصالحه منافع
خود قرار میدهد .اصالحطلبان واقعی و اصیل ،خود را خدمتگزار مردم ،مدافع انقالب
و جمهوری اسالمی میدانند و بههیچ فرد و گروهی اجازه نمیدهند انقالب و نظام و
اصالحات را مصادره کنند و بهانحصار خود درآورند.

Policy

آمریکاییها کوچکتر از آن هستند که برای ایران
تعیینتکلیف کنند

باشگاه سیاست

پاشنهورکشیدهها!
جدال بر سر کابینه دوازدهم علنی شده است؛

آوا صدر
سه مخواهی خوب است یا بد؟ جریانهای سیاسی باید «سه مخواه» باشند یا نباشند؟
سیاست
گروه
صادق زیباکالم ،فعال سیاســی م یگوید« :احزاب (اصالحطلب یا اصولگ را) بنگاههای
خیریه یا کمیته امداد امامخمینی نیستند که فقط به فکر خدمات عامالمنفعه باشند .طبیعی است که حزب اتحاد
ملت م یخواهد نقش بیشتری داشته و تمایل دارد شهردار به آنها نزدی کتر باشد و کارگزاران و مستقلها و طرفداران
دولت هم همین هدف را داشته باشند».
اصولگرایان نام افــرادی همچون «وحید فاصله بگیرد ،تصمیمی خالف انتظارات حمیــد ابوطالبی ،معاون سیاســی دفتر
دستجردی»« ،محمدرضا باهنر» و «پرویز بگیرد؛ مثل ســال  92که عبداهلل ناصری رئیسجمهــور در توییتــی کنایهآمیــز
فتاح» را برای حضــور در کابینه دوازدهم ادعا میکند مرحوم هاشمیرفســنجانی نوشــت« :ســهچیز طیره قدرت است،
مطرح کردهاند .برخی پا را از این نیز فراتر از روحانی خواســته بود رحمانیفضلی را بهوقت پیروزی :سیاســتبازی در زمان
گذاشته و حتی پیشــنهاد دادند روحانی بهعنوان وزیر کشور انتخاب نکند و او قبول تعامل؛ سیاستســازی بهوقــت تفاهم؛
سیاستســوزی بهگاه حکمرانی؛ هشیار
از توانایی مدیرانی همچــون «قالیباف» کرد؛ اما درنهایت کار خودش را کرد.
نیز استفاده کند ،پیشنهادی که قطعاً در برخی از اعضای فراکسیون امید به انتخاب باشیم منشأ قدرت ملت است».
حد همان پیشــنهاد باقی خواهد ماند و کابینــه آینده هشــدار دادهاند .مصطفی عباس عبدی ،تحلیلگر مســائل سیاسی
بعید اســت رئیسجمهور که هنوز بابت کواکبیان دراینباره گفته بــود« :انتظار امــا میگوید« :کار سیاســت ،بســیج و
انتخاب یک وزیر اصولگرا در کابینه یازدهم داریم آقای روحانی به وعدههای انتخاباتی حمایتکردن نیروها پشــت یک هدف و
رحمانیفضلی -جــواب پس میدهد و خویش عمل و از تــداوم فعالیت مدیران تالش برای عملیاتیشــدن و تحقق آنتحتفشار اســت ،بخواهد بازهم چنین دوزیســت جلوگیــری کند .متأســفانه هدف است .اگر نیروهای سیاسی بخواهند
ریسکی کند! آنسوی میدان ،اصالحطلبان جســتهوگریخته اخباری میشنویم که انتخاباتی را انجام داده و بعد هم کابینهای
ایستادهاند .ســهم میخواهند .شاید حق عدهای از جریانهای مختلف میخواهند را شکل دهند ،طبیعی است که این کابینه
دارند .روحانی بــدون حمایت اصالحات آقای رئیسجمهور را تحتفشار قرار داده باید معرف نیروهایی باشد که میخواهد
به پاستور نمیرســید .این ادعای برخی و عناصری را که عملکرد مثبتی نداشتهاند برای رســیدن به هدف بســیج کند .اگر
بزرگان اصالحطلب است ،همانهایی که دوباره وارد کابینه کنند .ما فقط از همین بخواهم یک کابینه تشکیل بدهم ،حتماً
مالحظات سیاســی را دربــاره نیروهای
حاال پاشنه در پاستور را کندهاند تا بتوانند ناراحتیم».
خود یا گزینههایشان را به کابینه برسانند .جدال بر ســر کابینه دوازدهم علنی شده بسیجشده رعایت میکنم .فردا نمیتوانم
اعضای فراکســیون امید کــه روحانی را اســت .اصالحطلبان از یکســو هشدار بگویم شما سهمخواهی سیاسی میکنید،
بهنوعی وامدار خود میدانند ،بیش از همه میدهنــد و از ســوی دیگــر نزدیکان پس باید کنار بروید .بله؛ ممکن است کسی
در این زمینــه فعالیت میکنند .برخیها روحانی اصالحطلبان را به ســهمخواهی سهمخواهی شــخصی کند و آن را پشت
هم نگران هســتند مبادا رئیسجمهوری متهم میکننــد .حاال بحث بر ســر این ســهمخواهی گروهی پنهان کند ،عکس
که حتی اگر حرفهای اصالحطلبانه بزند ،اســت که «ســهمخواهی» حق مسلم این مطلب هم صادق اســت؛ یعنی کسی
بازهم نمیتواند از گذشته اصولگرایانه خود اســت یا زیادهخواهی تعبیر میشــود؟ دنبال سهمخواهی شخصی است ،ولی آن
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را در لفافه مخالفت با سهمخواهی دیگران
پنهان میکند».
«علی تاجرنیا» ،فعال سیاسی اصالحطلب
اعتقاد مشابهی دارد؛ اما مسئله دیگری را
هم مطرح میکند« :متأسفانه یکسری
کلمات در فرهنگ سیاســی ما بار منفی
پیدا کردهاند؛ درحالیکه در عرف سیاسی
جوامع دموکراتیــک بههیچعنوان ضد
ارزش نیســتند« .ســهمخواهی» یکی
از آن واژههاســت .در دنیا مرسوم است
رئیسجمهور هنگامیکه دولت تشکیل
میشــود از ظرفیت گروههای اصلی که
حامیاش بودهاند ،استفاده و از آنها برای
حضــور در دولت دعــوت میکند .آنچه
مســلم اســت آقای روحانی پیروزی در
انتخابات سال  92و ســال  96را مدیون
اصالحطلبان و شخصیتهای برجسته این
جناح است .این جریان اصالحطلبی بود
که تمامقد پشت حسن روحانی ایستاد.
اصالحطلبان ســهمخواهی نکردهاند و

شرط هم نگذاشتهاند؛ اما انصاف و عدل
حکم میکند ،آقــای روحانی از ظرفیت
آنها که همیشه حامی او بودهاند استفاده
کند».
این چالشهــا ،اصالحطلبــان را نگران
کرده اســت ،نگران اینکه بازهم قافیه را
به کشــمکشهای درونی ببازند و حاال
که پس از ســالها به بدنــه حاکمیت و
قدرت بازگشتهاند ،فرصت بهدستآمده را
ازدست بدهند .برخیها هشدار میدهند
که اصالحات به سرنوشــت اصولگرایی
دچار نشود؛ اما بهنظر میرسد خیلی هم
نباید نگران بود .فرض را بر این بگذاریم که
رقیب روحانی در انتخابات پیروز میشد،
بازهم شــاهد همین کشمکشها بودیم.
جمنا میخواست در کابینه وزیر داشته
باشــد و از طرف دیگر دلواپسان بهدنبال
حضور در کابینه بودنــد و از طرف دیگر
هم اصولگرایان میانــهرو و در این حالت،
هیچ اختالفی در جریان اصالحطلب نبود!

زیباکالم اعتقاد دارد بروز چنین شرایطی
بهوقت پیروزی یا شکست در انتخابات،
ربطی به قدرتطلببودن اصالحطلب و
اصولگرا ندارد« :مشکل اصلی این است که
چون ما احزاب نیرومند نداریم این اتفاقات
رخ میدهد .اگــر یکیک حزب نیرومند
با تشکل سراســری در کشور االن پیروز
انتخابات بود ،در مسئله وزرا و شهرداری
خیلی جای بحث نمیماند؛ زیرا همه چی
بر اســاس برنامهریزی و رهبری جمعی
صورت گرفته بود».
و وقتی هیچچیز استاندارد نیست ،نتیجه
میشود اینکه در آستانه مراسم تحلیف و
ســپس معرفی کابینه دوازدهم ،روحانی
باید هم نگران اصولگرایانی باشد که او را به
«برگشت از گذشته خود» متهم میکنند،
همفشار اصالحطلبانی که سهم میخواهند
م فکــری برای آنهایی
را تحمل کند و ه 
کند کــه در دولت یازدهم «پاشــنهها را
ورنکشیده بودند!»

کافه سیاست

درددل احمدینژاد با خارجیها!

تاجیکستان شاخ شد
1
برخیازمنابعخبریمدعیشدند
که رساله امامخمینی(ره) و برخی دیگر از
مراجع تقلید ایرانی ،در کشور تاجیکستان
در فهرست کتابهای ممنوعه قرار گرفته
است! براساس گزارشهای منتشرشده،
ممنوعشدن رســاله امامخمینی(ره) و
برخی از مراجع تقلید ایرانی ،در راستای
کاهش روابط فرهنگی تاجیکســتان با
ایران است .هفته گذشته ،مرکز فرهنگی
و تجاری ایران در تاجیکستان بسته شد
که بهنظر میرسد به درخواست مقامات
تاجیکستان بوده است.

به آمریکا بچسب!
2
بهزاد نبوی ،از فعاالن سیاسی
قبل و بعد از انقالب ،در مراسمی گفت:
«من نامهای برای آقای روحانی نوشتم
که تمام همت خود را صرف سیاست
خارجی و اقتصاد کن؛ چون حل مسائل
اقتصادی را درگرو سیاســت خارجی
میدیدم .تفســیر برخی رسانهها این
بود که نبوی گفته مــا را رها کن و به
آمریکا بچسب!
وضــع اقتصــادی امــروز شــاید در
بعضی موارد از ســال 92هــم بدتر
است».

گیشه بین الملل

اتحادعلیهایرانهستهای

واشنگتنپست نوشت« :زمانی که شرکت
ی بــا ای ران
ف رانســوی توتال ،توافــق گاز 
امضا کــرد ،مدیرعامل توتال ،ایــن ق رارداد
پنجمیلیارددالری را زمینهساز ایجاد صلح
خواند .او گفت« :ما این توافق را امضا کردیم
تا پل بسازیم :نه دیوار ».این سرمایهگذاری با
سهامداری شرکت ملی نفت چین و شرکت
پتروپــارس ای ران صورتگرفتــه و با هدف
توسعه میادین گازی پارس جنوبی است.
بهگفته پاتریک پویانــه ،مدیرعامل توتال،
توسعه اقتصادی یکی از راههای ایجاد صلح
است .اظهارات پویانه ،نشاندهنده دیدگاه
مقامات اروپایی درباره ارتقای سطح روابط
با ای ران است و این اقدام ،دیگر شرکتهای
اروپایی را بــرای ورود به بازار ای ران درپی لغو
تحریمها تشویق خواهد کرد؛ اما اظهارات
او شکاف بین اروپا و آمریکا را نیز در ارتباط
با ای ران بیشتر کرده است .دولت ت رامپ ای ران
را یک تهدید جهانی م یداند و خواســتار
تشدید تحریمها و انزوای این کشور است.
از زمان روی کار آمدن ت رامپ ،اروپا و آمریکا
رویکردهای متفاوتی در قبال ای ران و آینده
برجام داشتهاند». ...
پایگاه آمریکایی الگماینر با انتشار گزارشی
در دومین ســالگرد توافق هســتهای ،از

ضرورت مقابله با ای ران سخن بهمیان آورده
و ضمن مصاحبه با چهرههای ضد ای رانی،
این مناسبت را فرصتی ب رای تحریم سپاه
پاسداران دانستهاســت .در این گزارش که
تحتعنوان «درحال یکــه ای ران در دومین
سالگرد توافق هستهای ،بهتندی از آمریکا
انتقاد م یکنــد ،تحلیلگ ران نســبت به
دستیابی این کشور به تسلیحات هستهای
در آینده ،هشــدار م یدهند» منتشرشده
اســت ،م یخوانیم« :دیوید ایبسن ،رئیس
گروه «اتحاد علیه ای ران هستهای (»)UANI
مستقر در نیویورک گفت :توافق هستهای با
وعدههای دروغین به افکار عمومی معرفی
شــد؛ ازجمله اینکه این توافــق ،ماهیت
صلحآمیز ب رنامه هستهای ای ران را تضمین
خواهد کرد و به توسعه قدرت میانهروها در
ای ران م یانجامد؛ اکنون با گذشت دو سال،
روشنشده که این اظهارات ب یاساس بوده
است .این گروه در تالش اســت از دومین
سالگرد توافق هستهای بهعنوان ابزاری ب رای
پیگیری ق رارگرفتن سپاه پاسداران ای ران در
لیست سازمانهای تروریستی استفاده کند.
این گروه م یگوید باید اقدامات بیشــتری
ب رای محدودسازی سپاه پاسداران ای ران در
دستور کار ق رار گیرد.



بازگشت حقوقهای نجومی
3
خراسان نوشت« :هیئت وزیران
در مصوبهای جدید ،تبصرهای را که در آن
ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و
مدیرانشرکتهایدولتی،ازجملهشرکت
ملی نفت و بانک مرکزی تعیین میشد،
حذف کرد .آن تصمیم ،این نگرانی را ایجاد
میکند که با این مصوبه ،شــرط رعایت
سقف مشــخص در پرداخت به کارکنان
مؤسسات شرکتهای دولتی و مؤسسات
عمومی غیردولتی ،حذف شود؛ موضوعی
که نگرانی جدی در خصوص برگشــت
حقوقهای نجومی ایجاد میکند».

اخبار داخلی

شأن نزول آتش به اختیار
 4معاون سیاسی سپاه گفت« :با
وجود آنکه مقام معظم رهبری از همان
ابتدا چهارچوبهای «آتش به اختیار»
را توضیح دادند ،متأسفانه شاهد بودیم
که عدهای قلیل از ایــن موضوع ابراز
نگرانی کرده و از منتهیشــدن آن به
هرجومــرج حرف زدنــد؛ درحالیکه
بهکارگیری شیوه «آتش به اختیار»،
اتفاقاً بهمعنــای جلوگیــری از بروز
هرجومرج است .ما ب ه هیچعنوان نباید
شأن نزول «آتش به اختیار» را نادیده
بگیریم».

مرگنابغه

روزنامههای دیروز یکشــنبه  ۲۵تیرماه ۹۶
درحالی روی پیشخوان مطبوعات ق رار گرفت
که درگذشت م ریم میرزاخانی ،نابغه ریاضیات
و دانشمند شهیر ای رانی در روز شنبه فضای
صفحات اول بیشتر آنها را تحتتأثیر خود
ق رار داده بود .بهجز چند مورد همه روزنامهها
بخشی از صفحه نخست خود را به تصویری
از م ریم میرزاخانی بههم راه تیتری درشت از
خبر درگذشت او اختصاص دادند .روزنامهها
با تیترهایی همچون :معادله زندگی مریم،
ملکه ســرزمین اعداد ،ک رنش ب یحساب
جهان در ب رابــر نابغه ریاضی ،انــدوه ای ران،
حسرت جهان ،فرجام دردآور آخ رین معادله،
بدرود نابغه و عناوینی دیگر سعی کردند یاد
این دانشمند و نابغه کشــورمان را گ رامی
بدارند .تعداد زیــادی از روزنامههای دیروز
همچنیــن در گزارشهایی ضمن معرفی
بیشتر میرزاخانی ،واکنشها به درگذشت او
و پیامهای تسلیت رئی سجمهور و بسیاری
از چهرههای علمی ،فرهنگی و سیاسی را
منعکس کردند .برخــی روزنامهها عالوه بر
یادداشتها و گزارشهایی درباره مرگ نابغه
ریاضی و واکنشها به آن به دیدار روز شنبه
اصالحطلبان با رئی سجمهــور نیز توجه
کرده و از آن بهعنــوان رایزنی ب رای کابینه

یادکرده بودند .چاقوکشی در مترو و اتفاقات
دیگر این ماه پرحادثه بهخاطر اهمی تشان
توانسته بودند از صفحات حوادث روزنامهها
به صفحه اول آنها راه پیدا کنند .از معدود
روزنامههایی که همچنان رویکرد انتقادی
خود به ق رارداد توتال را ادامه م یدهد کیهان
اســت که در شــماره دیروز خود نیز خط
خبری مرتبط با رشوه از توتال در سالهای
گذشته را پی گرفت .چند روزنامه ازجمله
سیاست روز و ابتکار گزارشی را بهمناسبت
ســالگرد کودتا در ترکیه نوشتند .عبداهلل
ناصری از فعاالن اصالحطلب در شماره دیروز
فرهیختگان گفتوگویی با این روزنامه انجام
داد و به ســؤاالت متفاوتی درباره انتخابات
گذشــته و ب رنامههای آینده اصالحطلبان
و نحوه تعاملشــان با دولت روحانی پاسخ
داد .فرهیختــگان در مقدمه این گفتوگو
نوشت« :از او درباره نامه اخیر تئوریسی نهای
اصالحات پرسیدیم مبنی بر اینکه چ را االن
که از کاخ سفید موضعی درباره حمایت از
مخالفان جمهوری اسالمی صورت م یگیرد،
شما مخالفت خود را اعالم م یکنید ،ولی
ســال  ۸۸چنین موضعی نداشتید که او
م یگویــد :در قبال موضع آمریــکا درباره
ب راندازی نظام سیاسی ای ران مخالفیم».

  عیســی کالنتــری ،مشــاور معــاوناول
رئیسجمهــور در امــور آب ،دربــاره برخــی
گمانهزنیها مبنی بر مطرحشــدن نامش برای
وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم گفت:
«اگر پیشــنهاد وزارت جهاد کشاورزی در دولت
دوازدهم به بنده داده شود ،نمیپذیرم».
  فارس درباره حادثه روز شنبه در مترو شه ر ری
نوشت« :حجتاالسالم ذوالفقاری ،امامجماعت
مسجد مرتضیعلی(ع) شهر ری ،وقتی در مترو
متوجه مزاحمت یکی از اراذل به ناموس مردم شد،
او را امربهمعروف کرد که نتیجهاش حمله آن فرد با
قمه و مجروحشدن این روحانی بود».
  سرباز وظیفهای که در کالنتری آبپخش ،اقدام

ذرهبین

زخم کهنهای که بازهم دهان باز کرد؛

حمله اراذل به طلبهها

اردیبهشتماه ســال  ۹۰بود که حجتاالسالم
منتظــری ،اما مجماعــت وقــت مســجد
انصارالحسین(ع) تهران ،پس از امربهمعروف یک
دختر و پسر در خیابان نیروی هوایی ،بر اثر ضربه
یکی از اراذل ،چش م چپش را ازدستداد و پزشکان
مجبور به تخلیه چشم او شدند .چند هفته بعد،
در خردادماه همان سال ،حجتاالسالم فروزش،
امامجماعت وقت دانشــگاه علومپزشکی تهران
که برای نجات یک دختر جوان از چنگال دو نفر از
اراذلواوباش از جانگذشتگی کرد ،از ناحیه چشم
راست آسیب دید.

به تیراندازی و مجروحکردن فرمانده و چند نفر
از پرســنل کرده بود ،پس از چند ساعت اقدام به
خودکشی کرد.
عبداهلل ناصری ،فعال سیاســی در بخشی از
گفتوگــوی جنجالی خود بــا «فرهیختگان»
مدعی شد« :آیتاهلل هاشمی شب مراسم تحلیف
ســال  ،92به روحانی گفت که رحمانیفضلی را
انتخاب نکن و او قبول کــرد؛ ولی در لحظه آخر،
کار خود را کرد».
محمود احمدینژاد ،انتقادش از بازداشت بقایی
را با رسانه كمیســیون ارتباطات اتحادیه اروپا،
یورونیوز ،مطرح كرد و گفت« :علیه من ،بقایی و
دیگر دوستانم چیزی نمیتوانید اثبات كنید».

یک ماه بعد ،در تیرماه همان سال بود که شهید
طلبه امربهمعــروف و نهیازمنکر علی خلیلی با
اشــراری که میخواســتند بهزور دو خانم را در
تهرانپارس بهقصد تجاوز سوار خودرو کنند درگیر
شد و از ناحیه شــاهرگ آسیب دید و براثر همان
جراحت چند سال بعد به شهادت رسید.
این ماجراها به همین شکل در گوشه و کنار کشور
ادامه داشت تا شهریور سال  ۹۳که حجتاالسالم
نظری از طلبههای جــوان حوزه علمیه اصفهان
در خیابان با اعمال غیراخالقی چهار جوان سوار
بر موتورســیکلت که شــرب خمر کرده بودند
مواجه میشود و آنان را امربهمعروف میکند؛ اما
اراذلواوباش با قمه به او هجوم آورده و این طلبه را
از ناحیه صورت و دست بهشدت مصدوم میکنند.
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