
 در روزهاي اخير انتشار دو خبر در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 
و سپس راه يافتن آن اخبار به رسانه هاي رسمي جنجال هاي زيادي را 
درست كرد و نكته مهم آنكه هر دو خبر كمي بعد تكذيب شد. تكذيبيه ها 
البته به روال اين مدل اخبار به قدر اصل خبر ديده نمي شوند و كمتر هم 

منتشر كنندگان خبر دروغ اوليه در پي ديده شدن تكذيبيه ها هستند. 
دروغ ها اغلب با هدف خاصي و حتي با علم ي��ا حداقل ظن دروغ بودن 
و بدون شواهد كافي مبني بر صدق آن منتشر مي شود؛ بنابراين تمايل 
منتش��ر كننده ها چندان هم بر انتشار تكذيبيه ها نيست. مشكل اصلي 

اما آن است كه اين روزها رسانه هاي رس��مي هم تحت تاثير دروغ هاي 
فضاي مجازي قرار گرفته اند و گرچه يكي از وظايف رسانه بررسي صحت 
و سقم اخبار است، بدون هيچ بررسي شواهد و قرائني، اخبار غيرموثق 

شبكه هاي اجتماعي را منتشر مي كنند|صفحه 2

دروغگومثلفعالاصالحطلب
دروغپردازمثلشبکهملکهانگلیس

پيروزي بزرگ تماشاگران و فوتبال توسعه يافته ايران، نتيجه مساوي استقالل- العين را در خود هضم کرد 

سکوي تماشاگران ديدني تر از ميدان بازي!

يک فعال اصالح طلب شب پس از صرف شام تصميم می گيرد يک دروغ بگويد
و بی بی سی، دروغ او را به جهان مخابره می کند، به همين سادگی، به همين راحتی!

 چاپ هفتم »از آخر مجلس« 
در كتابفروشي ها  
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خروج اشياي تاریخی از انبار موزه ملی در دوران بقایی

سکوي تماشاگران دیدني تر از ميدان بازي!
پيروزي بزرگ تماشاگران و فوتبال توسعه يافته ايران، نتيجه مساوي استقالل-العين را در خود هضم کرد

روح اهلل احمدزاده کرمانی  حدود 10 ماه در سال 90 با   سياسي
حکم محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور وقت، عهده دار 
پست رياست سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری شد. 
او در گفت وگويی با سايت مشرق بخشی از نا گفته های آن 

دوران و تخلفات بقايی را بازگو می کند. 
احمدزاده در بخش��ی از اين گفت وگ��و از روزهای آغازين 
ورودش به س��ازمان ميراث فرهنگی می گويد: »آن روز  ها 
زمزمه   هايی راجع به خروج اشيای تاريخی از انبارهای موزه 
ملی به گوشم می رسيد. تا اينكه در روزنامه كيهان ديدم متنی 
با اين موضوع به نگارش درآمده بود كه اشيايی از موزه ملی 

خارج شده و تحت هر عنوانی به تاراج رفته است.«
او با اش��اره به تصميم نگارش جوابيه ب��رای روزنامه كيهان 
اضافه می كند: »در اين فرآيند بوديم كه از دفتر آقای بقايی 
تماس گرفتند كه بايد برای جلسه مهمی بياييد. بنده به دفتر 
آقای بقايی رفتم و ايش��ان هم خيلی تشريفات و آداب را در 

ارتباطات فی مابين انسانی رعايت نمی كنند. يک برگه جلوی 
من پرت كردند و با صدای بلند فرياد زدند اين را بردار بخوان. 
من برداشتم خواندم ديدم كه يک مشت بدوبيراه و توهين و 
شعار داخل آن نوشته شده بود. ادبياتی كه خيلی نازل بود و به 
جايگاه يک دولتمرد ربطی نداشت و نوشتن چنين جوابيه ای 
مصداق بی تربيتی و ادب معمول و مرسوم در نظام اجتماعی 
اس��ت. گفتم آقای بقايی اين جوابيه ك��ه از مختصات ادب 
و متانت خارج است، ش��ما اجازه بدهيد ما يک متن خيلی 
شفاف تر برای كيهان بنويسيم. آن را كه حساب پاک است از 
محاسبه چه باک است. اگر اشيا سامان دهی شده است خب 
بسم اهلل، بيايند ماجرا را بررسی كنند. مگر حضرتعالی اشيای 
خارج شده را در جيب تان گذاشته ايد؟ خالصه از ما اصرار و از 
او انكار. من زير بار جوابيه تند ايشان به كيهان نرفتم...  اين 

مسئله منجر به كدورتی بين من و آقای بقايی شد.«
احمدزاده می گويد: »من تصميم گرفتم برای اينكه اين 
موضوع واكاوی و شكافته ش��ود، تمام امنای اموال موزه 

ملی را به اتاقم دعوت كردم. رئيس موزه ملی در آن مقطع 
خانمی  به نام آزاده اردكانی بود كه استنكاف كرد و گزارشی 
به بنده ندادند. به امنای اموال گفتم خانم ها، آقايان به من 
توضيح بدهيد، طبق اين گزارشی كه در دست بنده است، 
نزديک به 600 هزار شیء، تحت عنوان » طرح سامان دهی 
اشيای منقول تاريخی و فرهنگی « ساماندهی شده است. 
ما ظرفيت نمايش 600 هزار شیء را همين اآلن نداريم. 
اين دوستان 600 هزار ش��یء را از انبار خارج كردند، اين 
اشيا كجا رفته است؟ شبهه كيهان آن زمان، كامالً درست 

و بجا بود.«
او در مورد دوربين های موزه  ها هم نكته جالبی می گويد: 
»در همان مقطع ح��دود ۳0 تا ۴0 درص��د دوربين های 
موزه مل��ی از كار افتاده بود يا در جه��ت غير هدف، رصد 
می كرد. از سويی خانمی  از امنای اموال به من گفت در يک 
مقطعی كه اين طرح ساماندهی داشت اجرا   می شد، كليد 
انبار موزه ملی يک شب تا صبح دست خانم اردكانی بوده 

است. من به عنوان رئيس سازمان ميراث فرهنگی و معاون 
رئيس جمهور، هر وقت می خواس��تم وارد انبار موزه ملی 
بشوم، ذی حساب، مديركل حراس��ت، فرمانده انتظامی 
و بازرسی می آمد، دوربين باالی س��رمان بود و...  چگونه 
ممكن است كليد انبار موزه يک شب و بدون هيچ نظارتی 
در اختيار اين خانم قرار بگيرد؟! ما در مراحل بررس��ی و 
كنكاش اين اموال بوديم كه متأسفانه عذر ما را از سازمان 

ميراث فرهنگی خواستند.«
او در اين مصاحبه از كانون جهانگردی و اتومبيلرانی می گويد 
كه بدون دليل موجهی از زيرمجموعه سازمان ميراث فرهنگی 
خارج شده و زير مجموعه نهاد رياست جمهوری قرار می گيرد؛ 
كانونی كه گردش مالی قابل توجه دارد. همچنين از واگذاری 
رتبه بندی تمام هتل   ها و مسافرخانه های ايران به شركتی به 
نام شركت سمگا خبر می دهد؛ شركتی كه مسئول آن مهدی 
جهانگيری، برادر اسحاق جهانگيری و از دوستان اسفنديار 

رحيم مشايی است. 

بازي ديروز استقالل و العين  امارات يک بازي ارتقا يافته   ورزشي
و در کالس باال بود اما ارتقا يافته تر و توس�عه يافته تر از آن 
تصويري بود که در روي سکوها ديده  مي شد. تماشاگران به 
همين خاطر در بازي ديروز ديدني تر از صحنه هاي بازي در 
فوتبال بودند. يکصد هزار تماش�اگر منضبط بدون ترقه و 
پرتاب ش�يء و 30 هزار نفر هم بيرون از ورزشگاه. اين يک 
پيشرفت براي جامعه ايراني و يک پيروزي براي فوتبال ما 
بود که نتيجه مساوي بازي استقالل و العين را در خود هضم 
کرد. حاال بيش از هر زمان ديگري معلوم شد که در ايران چه 
خبر است و در کشورهايي که مدعي امنيت هستند چه خبر.

در آغاز دور برگشت مرحله گروهی ليگ قهرمانان آسيا، 
اس��تقالل در مقابل العين به تساوی رس��يد و ذوب آهن 

مغلوب الوحده شد.

  استقالل  در حالی ديشب در آغاز دور برگشت ليگ قهرمانان 
آسيا به مصاف العين امارات رفت كه ورزشگاه آزادی ساعت  ها 
قبل از س��وت آغاز داور هنگ هنگی مس��ابقه جای سوزن 
انداختن هم نداشت. همان طور كه پيش بينی   می شد بازی 
با حمالت و ميدان داری آبی پوش��ان آغاز شد. سرانجام در 
دقيقه ۳8 بود كه فرار فرشيد اسماعيلی از خط دفاعی العين 
سبب شد تا مدافع اماراتی چاره ای جز متوقف كردن مهاجم 
استقالل در محوطه جريمه نداشته باشد و داور مسابقه هم 
به نشانه خطا نقطه پنالتی را نشان داد تا مامه تيام سنگالی 
كه اين هفته ها خوب برای آبی  ها گل می زند، پشت توپ قرار 
بگيرد و استقالل را يک بر صفر پيش بيندازد و شاگردان شفر 

برنده به رختكن بروند. 
نيمه دوم را اين العين بود كه هجومی آغاز كرد، ش��اگردان 
ماميچ كه با ۳ امتياز از دور رف��ت، در صورت باخت مقابل 

استقالل، ش��انس صعودش��ان به مرحله حذفی كمرنگ   
می شد با آغاز چهل و پنج دقيقه دوم با فش��ار روی دروازه 
استقالل به دنبال جبران گل خورده بودند تا اميدشان برای 
صعود زنده بماند. با اين حال حسينی مانند بازی رفت درون 
دروازه استقالل سرحال و آماده نشان می داد و در دو صحنه با 
شيرجه های ديدنی مانع به گل رسيدن العين شد. استقالل 
هم با توجه به بازی رو به جلوی العين در نيمه دوم بيشتر روی 
ضد حمله  ها برای افزايش گل های زده برنامه ريزی كرده بود. 
با اين حال مصدوميت وريا غف��وی در نيمه اول و مامه تيام 
در نيمه دوم سبب شد تا شفر مجبور به تعويض دو بازيكن 
تأثيرگذار تيمش شود و اس��تقالل بدون آنها بازی را ادامه 
دهد، مصدوميت  هايی كه تأثير آن در روند بازی آبی پوشان 
در نيمه دوم كاماًل محسوس بود. س��رانجام در دقيقه 77 
العين روی شوت از پشت محوطه جريمه تسوكا شيوتانی به 

گل تساوی رسيد تا مانند بازی رفت باز هم استقالل والعين 
امتيازات را تقسيم كنند. در ديگر بازی گروه D الريان قطر 
2 بر يک الهالل را شكست داد. در پايان بازی های ديشب در 
جدول گروه، اس��تقالل و الريان 6 امتيازی شدند و العين با 

۴امتياز و الهالل با 2 امتياز در رده های بعدی قرار گرفتند. 
در ديگر بازی ديش��ب هم ذوب آهن در ام��ارات به مصاف 
الوحده رفت، ذوبی  ها كه در بازی رفت در اصفهان توانسته 
بودند حريف اماراتی شان را شكست دهند، ديشب در عين 
ناباوری با ۳ گل مغلوب الوحده شدند تا كار صعود اين تيم به 
مرحله بعد گره بخورد. در اين گروه الدحيل قطر با پيروزی 
مقابل لوكوموتيو ازبكستان با ۴ برد از ۴ مسابقه 12 امتيازی 
شد و صعودش را به مرحله بعد قطعی كرد. ذوب آهن هم 
با اين شكست 6 امتيازی باقی ماند تا كارش برای صعود به 

بازی های آينده كشيده شود. 

مقام ه�ای دول�ت دونال�د ترام�پ،  رئيس جمهور امريکا می گويند قرار   جهان
نيست پيش از ديدار تاريخی رهبران امريکا و کره شمالی، شروط 

بيشتری بر کره شمالی تحميل شود. 
هرچند برخی مقامات در كاخ سفيد بر اين باورند كه بايد شروط بيشتری 
را به كره شمالی تحميل كنند تا بتوانند امتيازهای زيادی از اين كشور 
بگيرند اما روز دو    شنبه مقامات دولت دونالد ترامپ گفتند كه فعاًل قصد 

ندارند شروط اضافی را به پيونگ يانگ تحميل كنند.
 به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين اظهارات مقام های امريكايی در حالی 
صورت می گيرد كه چند روز پيش در اتفاقی بی س��ابقه اعالم ش��د كه 
دونالد ترامپ قبول كرده تا ماه مه با كيم جونگ اون، رهبر كره شمالی 

ديدار كند. 
استيون منوچين، وزير دارايی امريكايی گفت: اين نشست قرار است اين 
فرصت را به دونالد ترامپ بدهد تا  ببيند آيا می تواند با كيم جونگ اون بر 
سر برنامه هسته ای كره شمالی به توافق برسد يا خير.  اين درحالی است 

كه پيش از اين كره شمالی قول عدم از سر گيری آزمايش های هسته ای 
و موشكی و عدم انتقاد علنی از رزمايش نظامی امريكا -كره جنوبی را در 

طول اين مدت داده است.
 از سوی ديگر، مايكل مورل، معاون پيش��ين رئيس سازمان اطالعات 
مركزی امريكا )سيا( در مصاحبه با سی بی اس گفت:»مردمان كره شمالی 
برای نشست با امريكا ارزش قائلند و به عنوان بخشی از توافق ممكن بود 
سازش های بيشتری كنند.«  او تأكيد كرد:»گمان می كنم كره شمالی به 
صورت كلی و كيم جونگ اون به صورت خاص، ارزش زيادی برای اين 
مسئله قائل هستند كه در نشستی با رئيس جمهور اياالت متحده ديده 
شوند. اين برای رهبر كره شمالی در داخل و خارج مشروعيت می آورد. 
اين مسئله برای او اهميت بسياری دارد. او چنين مشروعيتی به دست 
آورده يا اگر چنين اتفاقی رخ دهد به چنين خواسته ای می رسد. او تنها 
با توقف كوتاه مدت آزمايشات هسته ای و موشكی موافقت كرد، درست 
است؟ گمان می كنم ما می توانس��تيم برای چيزی كه او می خواست، 

چيزهای بيشتری بگيريم.«

   سياسي

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 22 اسفند1396   -    24 جمادي الثاني 1439

سال نوزدهم- شماره 5333 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

ظريف به دنبال باد مي دود 
وحیدحاجیپور

۴

كدام توليد؟ كدام اشتغال؟
محمدجواداخوان

2

شکست طرح  B  غرب در غوطه شرقی 
احمدکاظمزاده

15

ويژه هاي جوان  

 توكلي در دفاع از قانون تهديد كرد
 سياسي كاري مدعيان »سازندگي« 

صفحه 2

ادغام6مؤسسه
پوليوماليدر2بانك

12

  براساس يک تحقيق و طراحی مدل ادغام بانک ملت و 
تجارت كارايی را افزايش و هزينه ها را كاهش می دهد

حملهبهمراکز
ديپلماتیكايران
بهاتريشرسید

شمخاني: تعرض به سفارت ايران 
خوش خدمتي لندن به عربستان بود 

صفحات  2 و 15

با حضور فعاالن رسانه اي برگزار مي شود
یادواره قلم مقدس در پاسداشت رضا مقدسي

امریکا فعاًل شروط بيشتر به كره شمالی تحميل نمی كند 

آيت اهلل 
شاه آبادي 
دارفاني را وداع گفت

خروج  اشياي تاريخی 
از انبار موزه ملی
 در دوران بقايی

1

   روح اهلل احمدزاده كرمان��ی : در يک مقطع حدود ۳0 
تا ۴0 درصد دوربين های موزه ملی از كار افتاده بود يا در 

جهت غير هدف، رصد می كرد

اعزام1347گروهجهادي
درنوروز97بهمناطقمحروم

3

   در حال حاضر گروه هاي جهادي س��اخت 600 منزل 
مس��كوني در مناطق زلزله زده كرمانشاه را برعهده دارند 
و ما براي اين ام��ر از ظرفيت هاي مردم��ي و خيران نيز 

استفاده كرده ايم

ي�ادواره چهلمي�ن روز 
درگذش�ت رضا مقدسي   سياسي

ف�ردا چهارش�نبه در ته�ران برگ�زار مي ش�ود. 
اين يادواره كه در پاسداش��ت فعاليت متعهدانه مرحوم رضا 
مقدسي » قلم مقدس« نام گرفته اس��ت، در نخلستان اوج 
تهران، واقع در خيابان طالقاني، روبه روي سينما فلسطين، 
خيابان برادران مظفر شمالي، ساختمان شماره 98 با حضور 
فعاالن رسانه اي كشور برگزار مي شود.  زنده ياد رضامقدسي 
فعال رس��انه اي و مديرعامل س��ابق خبرگزاري مهر پس از 
تحمل يک دوره طوالني بيماري گوارشي، صبح روز جمعه 
1۳ بهمن در سن 50 سالگي دار فاني را وداع گفت. حضور در 
بخش هاي مختلف تحريريه  صدا و سيما، دبيري سرويس هاي 
جامعه و سياس��ي روزنامه جام جم، قائم مقامي همشهري، 
مديرمس��ئولي روزنامه خبر، مديرعاملي خبرگزاري مهر و 

مديرمس��ئولي روزنامه بين المللي تهران تايمز و... بخشي 
از سوابق زنده ياد مقدسي اس��ت. رضا مقدسي كه در طول 
سال هاي فعاليت فرهنگي و رسانه اي همواره به عنوان يک 
چهره پيشرو، ارزشي و واليت مدار شناخته شده، از او به  عنوان 

روزنامه نگار تراز انقالب اسالمي ياد مي شود. 
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