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تازههای مطبوعات
••اعتماد – این روزنامه در مطلبی با اشاره به این سخن
اسحاق جهانگیری که به من توصیه به سکوت کردند،با
طرح این سوال که فرمان سکوت از سوی چه کسی خطاب
به او صادر شده است؟ نوشت :آیا این سکوت از سوی مافوق
او یعنی رئیسجمهورتوصیه شده است؟ و شکستن سکوت
او منافع کدام جریان را تحت تاثیر قرار میدهد ؟
••آرمان  -براساس اعالم استادان دانشگاه آزاد فهرستی
 ۵۰۰نفره در زمینه تعدیل نیروی استادان دانشگاه آماده
شده و آن ها در شرف قطع همکاری با دانشگاه آزاد هستند.
تعداد زیادی ازاین استادان در گروه های جمعیت شناسی،
علوم اجتماعی و واحد علوم و تحقیقات تهران هستند .
••کیهان – ایــن روزنــامــه سخنان محمدباقر نوبخت در
نشست خبری با خبرنگاران  ،درباره انتقاد یک رسانه از
آمارهای دولتی را توهینآمیز و عجیب خواند و نوشت:
سخنگوی دولت به سیاق مقامات ارشد دولت ،بار دیگر
به منتقدان حملهور شده و ادعا کرد ،مخالفت با آمارهای
دولتی ،تشکیک در آمار نظام است! ...سخنگوی دولت به
جای اهانت ،جزئیات  950هزار شغل را اعالم کند.
••اعتماد – ایــن روزنــامــه در مطلبی با اشــاره به ایــن که
شهرهایی با دو شهردار ،از آن دست موضوعاتی است که
استثنایی است،نوشت :بروجرد و بهشهر مصداقی از همین
استنتاج هستند .اختالفات بین اعضای شورا و نهادهای
باالدستسبببروزایناتفاقدربروجردوبهشهرشدهاست.
••جوان – این روزنامه در خبری با اشاره به عیادت فرمانده
سپاه از امید خسروی ،بسیجی جانباز حادثه آشوب خیابان
پاسداران گفت :اگر این کنترلها محکم بود و نیروهای
امنیتی و بسیجی دستشان این طور بسته نبود و محدودیت
نداشتند ،این شیطنتها بسیار زودتر در نطفه خفه میشد.

...

انعکاس
••فرارو نوشت :با حکم شعبه  15دادگاه انقالب به ریاست
قاضی صلواتی ،غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب
کارگزاران سازندگی به یک سال حبس محکوم شد .این
حکم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام برای غالمحسین
کرباسچی صادر شده است.
••جماران نوشت  :کواکبیان گفت :ما میگوییم بهجای
آنکــه چند نفر از بــاال تصمیم بگیرند ،باید همه بدنه
اصالحات در تصمیمگیری ایفای نقش کنند.یکی از اهداف
«پارلمان اصالحات» این است که ما در نهایت به  5 ،٤حزب
اصالحطلببرسیم.اینهمهحزبمیخواهیمچهکارکنیم.
فکر جمنا خراب بود اما کارش که درست بود .از همهجا
نیروها را بسیج کرد ،ابتدا  50کاندیدای ریاستجمهوری
معرفی کرد ،بعد  25تا ،بعد  ١٠تا ،بعد  5تا و درنهایت هم به
رئیسی رسید .این چه اشکالی دارد؟ کار دموکراتیک است.
••پارس نیوز مدعی شد  :دانشگاه سوربن فرانسه که
مهم ترین دانشگاه این کشور محسوب می شود رشته زبان
فارسی را از سیستم آموزشی خود حذف کرده است.این در
حالی است که در این دانشگاه زبان فارسی به عنوان یک
رشته سالها تدریس شده است .هم اکنون تنها چند واحد
زبان فارسی آن هم به دلیل اشتیاق دانشجویان به صورت
آزاد تدریس میشود.
••صراط نیوز مدعی شد  :قراراست هفته آینده جعفر
ربیعی به عنوان مدیر عامل هلدینگ نفتی خلیج فارس
منصوب شود.هلدینگ خلیج فارس بزرگ ترین کارتل
اقتصادی کشور در حوزه پتروشیمی با گردش مالی حدود
شش میلیارد دالر درســال است که سهام آن متعلق به
وزارت نفت ،صندوق بازنشستگی نفت وسهام عدالت
است.جعفر ربیعی بیشترین دوران مدیریتی خــود را
تحت امر محسن هاشمی رفسنجانی به عنوان مدیر عامل
شرکت بهره برداری متروی تهران مشغول بوده است.
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نوشتههای ناخوانده

افشاگری پولیتیکو درباره تروردانشمندانهسته ای
مجلهآمریکاییپولیتیکودریکگزارشجالب
توجه و مفصل ،جزئیات زیادی از اقدامات
سازمان های جاسوسی آمریکا و اسرائیل
درباره برنامه هسته ای ایران مطرح کرد که
در بخش هایی از این گزارش ،عالوه بر اشاره
به ایــن که شهدای هسته ای ایــران توسط
موساد کشته شده اند ،اذعان شده که رژیم
صهیونیستی دربرهه ای کام ً
ال آماده حمله به
ایران بوده و حتی مبلغ دو میلیارد دالر برای
این امر اختصاص داده شده است.
▪ماجرای امنیتی ترین جلسه جهان

در این گزارش ،مصاحبه های منتشر نشده
ای از مقامات امنیتی اسرائیل به ویژه مئیر
داگــان رئیس سابق سازمان موساد که دو
ســال پیش درگذشته ،منتشر شــده است.
چند خبرگزاری از جمله خبرگزاری ایلنا این
گزارش را ترجمه کرده اند .براساس گزارش
پولیتیکو در مــاه می ( 2003اردیبهشت
 )82جلسه ای فوق سری با حضور عالی ترین
مقامات اطالعاتی آمریکا ،انگلیس ،فرانسه
و اسرائیل در سرزمین های اشغالی برگزار
می شود .در این جلسه که با توجه به حضار
می توان آن را امنیتی ترین جلسه جهان در
سال  2003دانست ،برای مقابله با برنامه

هسته ای ایران که آن زمان تازه مطرح شده
بود ،تصمیماتی گرفته می شود که در نهایت
ایــن تصمیمات به تحریم هــای ضدایرانی
غــرب ،آمــاده شدن اسرائیل بــرای حمله به
ایران ،ترور دانشمندان هسته ای کشورمان،
ارسال ویروس به تأسیسات هسته ای (مانند
استاکس نت) و حمایت از گروه های برانداز
داخلی [که بعدها منجر به فتنه  88شد]،
منتهی می شود .به نوشته پولیتیکو نتایج
جلسه گفته شده ،مورد پشتیبانی سازمان
سیا ،اناسای (آژانس امنیت ملی آمریکا)،
موساد و آژانــس اطالعات نظامی اسرائیل
قــرار گرفته و در نهایت قـــرارداد همکاری
بین آمریکا و اسرائیل در زمــان جرج بوش
و ایــهــود اولــمــرت (نخستوزیر وقــت رژیــم
صهیونیستی) نهایی می شـــود.در بخش
مربوط به ترور دانشمندان هسته ای ،اشاره
شده که موساد فهرستی از ۱۵نفر از محققان
هستهای را به عنوان هدف سوءقصد تهیه
کرده و در این مسیر اردشیر حسینپور به طرز
مشکوکی فوت کرده و مسعود علیمحمدی،
مجید شهریاری ،مصطفی احمدی روشن و
داریوش رضایی نژاد به وضوح توسط اسرائیل
ترور شده اند .در این گزارش ،جزئیات ترور
هر یک از دانشمندان به تفصیل گفته شده و

▪ 2میلیارد دالر علیه ماشه حزب ا...

در ادامه این گزارش به تصمیم نهایی نتانیاهو
بــرای حمله به ایــران در سپتامبر 2010
(شهریور  )89اشاره شده و به نقل از داگان
آمده است« :نتانیاهو و بــاراک با هم به این
نتیجه رسیده بودند که ایــران به مرحلهای
رسیده که تاسیساتش دیگر قابل تخریب
شــدن نیست و پذیرفتند که اسرائیل باید
اقدامی برای نابودی تاسیسات ایران قبل از
این که به این مرحله برسد ،انجام بدهد .آن
ها به نیروهای نظامی اسرائیل و به نیروهای
اطالعاتیدستورآمادهباشبراییکعملیات

جوابیه سعید مرتضوی به روزنامه خراسان
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و محکوم پرونده
کهریزک که حکم دو سال حبس او به تازگی قطعی شده
در واکنش به خبری که روزنامه خراسان در روز یک شنبه
 13اسفند در صفحه  16منتشر کرده ،جوابیه ای ارسال
کرد .با وجود این که محتوای این جوابیه پیشتر در رسانه ها
منتشر شده و روزنامه خراسان نیز بنا به رسالت بی طرفی
خود ،در صفحه  4روز سه شنبه  15اسفند بخشی از آن را
منتشر کرده بود ،اما با توجه به ماده  23قانون مطبوعات
مبنی بر انتشار جوابیه افراد در همان ستون و با توجه به این
که محکوم علیه (مرتضوی) ،در جوابیه خود اصرار به انتشار
این جوابیه داشته ،بخش هایی از این متن مجدد منتشر می
شود .توضیح این که با توجه به سقف دو برابری مشخص
شده در قانون مطبوعات ،بخش هایی از این جوابیه که
معادل دو برابر اصل خبر روزنامه خراسان است ،منتشر

میشود.سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در بخشی
از جوابیه خود با تکذیب اظهارات وکیل خانواده محسن
روح االمینی مبنی بر صدور حکم جلب خود مدعی شده
است« :هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به
عمل نیامده است ،بنابراین چنان چه بدون طی مراحل
آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد ،اینجانب
از آن بیاطالع بودم و خالف قانون و رویه معمول در اجرای
احکام و آیین دادرســی عمل شده اســت ».وی همچنین
تصریح کرده است« :اینجانب افتخار می کنم که سالهای
متمادی در پرخطرترین سنگرهای قوه قضاییه صادقانه
خدمت کردم و بر اساس برآورد قوه قضاییه ،بهعنوان مدیر
نمونه کشوری در کسوت دادستانی تهران شناخته شدم
و همواره پایبند به قانون و مقررات کشور بودم و ا ن شاء
ا ...امیدوارم بر همین مدار باقی بمانم ».در اواسط این
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ضمن ارائه جزئیاتی از طرح  15ساله موساد و سیا برای اقدام علیه ایران ،انجام شد

حتیتصریحشدهکهآمریکابامشارکتدراین
طرح موافق نبوده و مئیر داگان رئیس سابق
موسادخوددستبهکارشدهاست.بهگزارش
این رسانه آمریکایی« ،آخرین قطعه از طرح
داگان شهادت دانشمندان هستهای بود که
توسط خود موساد انجام شد .بر اساس گفته
منابع اطالعاتی مختلف از جمله مقامهای
سطح باالی سازمان سیا ،داگان وقتی متوجه
شد که آمریکا با مشارکت در این طرح موافق
نیست ،خــودش دســت به کــار شــد .موساد
فهرستی از  ۱۵نفر از محققان هستهای را به
عنوان هدف سوءقصد تهیه کرد».
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وقتی کریم خان زند انگلیسی ها را دور زد!

گسترده را دادند؛ حمله هوایی همهجانبه به
ایران .دو میلیارد دالر برای آمادهسازی حمله
به ایران و ضدحمالتی که احتمال میدادند
از سوی حزب ا ...لبنان و توسط هواپیماهای
ایرانی و موشکهای آن ها صورت بگیرد،
هزینه شد .گفته میشد  ۵۰هــزار موشک
و بــر اســاس آمــارهــای ســال  ۲۰۱۸منابع
اطالعاتی اسرائیل  ۱۰۰هــزار موشک در
انبارهای حزبا ...برای اقدام علیه اسرائیل
آماده بود ».اوباما مرداد ماه  94در مخالفت
با موضع نتانیاهو دربــاره توافق هسته ای
گفته بود« :اگر توافق هسته ای رد شود و ما به
ایران حمله کنیم ،حزب ا ...به سمت تل آویو
موشک پرتاب می کند و اسرائیل متحمل
فشار می شود ».روزنامه خراسان در آن زمان
از تیتر «ماشه حزب ا »...استفاده کرده بود که
گزارش اخیر پولیتیکو این موضوع را تأیید می
کند .به نوشته این مجله آمریکایی ،اوباما از
طرح این که حمله اسرائیل به ایران ،موقعیت

جوابیه تصریح شده است« :در رابطه با شکایت جدید آقای
عبدالحسین روحاالمینی به اتهام معاونت در قتل که اخیرا
منتهی به صدور  2سال حبس تعزیری گردید ،ایشان در
سال  ١٣٨٨و قبل از این شکایت جدید در همین مورد و
همین موضوع شکایت نموده بودند که با صدور قرار منع
تعقیب عدم انتساب این اتهام به این جانب ثابت و با تایید
این قرار در مرجع اظهارنظر قطعی و الزماالجــرا گردید
که در واقع شکایت جدید واجد وصف اعتبار امر مختومه و
ممنوعیت رسیدگی مجدد بوده است».در بخش دیگر این
جوابیه هم آمده است« :پیرامون شکایت جدید و اخیرالذکر
آقــای عبدالحسین رو حاالمینی که بازپرس شعبه 15
دادســرای کارکنان دولت در خصوص آن قرار مجرمیت
صادروبههمیننحوهکیفرخواستتنظی مشدهبهدلیلعدم
نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و ماموران نیروی انتظامی
در آن محل و به عنوان ترک فعل فرضی که موجب تسهیل
در وقوع قتل مرحوم روحاالمینی شده است اتهام معاونت

او در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری
آمریکا را تحت الشعاع قرار دهد ،به مذاکره با
ایران در عمان روی آورده و در نهایت مقدمات
مذاکرات نهایی هسته ای آغاز شده است.
▪پاسخ جالب رئیس سابق سیا به اوباما

در این گزارش به روی کار آمدن اوباما در سال
 ۲۰۰۹و سوال او از رئیس سیا درباره میزان
موادشکافتپذیرانبارشدهدرنطنزاشارهشده
و از قول «هیدن» رئیس وقت سازمان آمده
است...« :هیچ الکترون و نوترونی در نطنز
نیست که به سالح هستهای تبدیل شود .آن
چه آن ها در نطنز در حال ساخت آن هستند،
دانش اســت .آن ها در نطنز اعتماد به نفس
میسازند و به این دانش و اعتماد به نفس هم
دست پیدا خواهند کرد و هر جایی میتوانند
بروند و اورانیوم غنی کنند .این دانش است که
در مغز دانشمندان انبار شده است».

در قتل عمد به این جانب منتسب نمودهاند .در حالی که
به موجب مسلمات فقه نورانی اسالم و موازین شرعی ترک
فعلخصوصابهنحومذکوربههیچوجهنمیتواندازمصادیق
معاونت در قتل باشد .حال آن که چنین ترک فعلی نیز ثابت
نبوده و بازداشتگاه کهریزک خارج از حوزه قضایی تهران
بوده و هیچ حق و تکلیفی در خصوص نظارت بر بازداشتگاه
مذکور خارج از حوزه قضایی ،متوجه دادستانی تهران نبوده
است .مضافا وحدت قصد و نیت که اساس و شرط ضروری و
بالفصل توجه اتهام معاونت میباشد به لحاظ حکم قطعی
که پیرامون مباشرین در دادگاه نظامی صادر گردیده و آن
ها را بدون قصد و نیت قتل دانستهاند ،مفقود بوده و به این
دلیل نیز اتهام معاونت در قتل عمد قابل انتساب نیست .بنا
به مراتب فوق امیدوارم اقدامات غیرقانونی ،موجب تضییع
حق اعمال ماده  ٤٧٧قانون آیین دادرسی کیفری و سلب
فرصت دسترسی به دالیل و مدارک و منابع جهت تنظیم
الیحهای مدلل و مستند نگردد».

«عبدالرضا هوشنگ مهدوی» در کتاب «تاریخ روابط
خــارجــی ایـــران» آورده اســت کــه وقتی انگلیسیها به
کریمخان زند پیشنهاد برقراری و توسعه روابط تجاری
را دادنــد ،برآشفته شد و گفت«:اهالی ایــران نیازی به
امتعه(کاالها) و اقمشه(پارچهها) فرنگی ندارند .زیرا پشم
و پنبه و کرک و ابریشم و کتاب در ایران ،زیاده از حد اندازه
وجود دارد ».بریتانیا در سال  ،1767به فکر توسعه دامنه
فعالیتهای تجاری خود در خلیج فارس افتاد .تا آن زمان،
انگلیسیها توانسته بودند بخشهای مهمی از هندوستان
را زیر سلطه خود بگیرند .اما کریمخان که از فعالیتهای
انگلیسیها در شبه قاره هند به واسطه اطالعات و اخبار
بازرگانان و نامهنگاریهای برخی حکمرانان هندوستان،
مانند «تیپوسلطان» ،کامال آگاه بود ،به این هیئت روی
خوش نشان نداد .معروف است که وقتی نماینده کمپانی
هند شرقی ،ظرف چینی ظریفی را به عنوان پیشکش به
کریمخان هدیه کرد ،آن را به زمین زد و شکست؛ سپس
ظرفی مسی که بر روی آن هنر قلمکاران اصفهانی نقش
بسته بــود ،برداشت و به زمین کوبید و با این شیوه ،به
نماینده بریتانیا حالی کرد که ایرانیان ،داشتههای خود را
با هیچ چیز دیگری معاوضه نمیکنند« .هوشنگ مهدوی»
مینویسد«:اما انگلیسیها دست بردار نبودند و پیوسته
کوشش میکردند به هر قیمتی که شــده ،نظر مساعد
کریمخان را جلب کنند ،لذا به او پیشنهاد کردند در بیرون
راندن میرمهنای راهزن از جزیره خارک ،با نیروهای ایران
همکاری کنند .کریمخان با اکراه این پیشنهاد را پذیرفت
و طبق موافقت نامهای که در آوریل  1768بین کریمخان
و نماینده شرکت هند شرقی منعقد شد ،انگلیسیها تعهد
کردند ناوگان خود را در اختیار ایران بگذارند و هر قدر
پارچه برای تهیه لباس سربازان الزم شود ،به دولت ایران
بفروشند ».گمان انگلیسیها این بود که در این معامله
پرسود ،مبالغ معتنابهی سکه طال دریافت خواهند کرد و
افزون براین ،میتوانند باب مناسبات تجاری با ایران را باز
کنند .اما کریمخان زند ،در موافقت نامه تصریح کرد که
انگلیسیها در قبال فروش پارچه به ایران ،فقط میتوانند
کاالی ایرانی دریافت کنند و خبری از پول نیست! به این
ترتیب ،کریمخان با سیاستی که در پیش گرفت ،مانع از
سوءاستفاده انگلیسیها از شرایط موجود در خلیج فارس
شد .بد نیست بدانید که فتح خارک ،با کمک نیروهای
انگلیسی میسر نشد و ایرانیان خود به این مشکل داخلی،
خاتمه دادند.
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