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مرتضوي بهانه 
و کينه  ورزي نشانه است !
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 مديران تلويزيون
 بايد محافظه كاري را 

كنار بگذارند
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كارگردان مستند »انقالب جنسي2« 
در گفت وگو با »جوان«:

سناتور امريكايي:  برجام را پاره و اسد را ترور کنيد

الريجاني: ريشه مناقشات تروريستي منطقه تجاوزات نظامي امريكا است

ادامه از همين صفحه
وي ادام��ه داد: »اگ��ر ش��ما اس��د باش��يد و بش��نويد كه 
رئيس جمهور )امري��كا( بگويد كه م��ن كاري مي كنم كه 
هزينه س��نگيني بپردازيد و »تو حيوان هستي« اما شاهد 
يك حمله نظامي باشيد كه به هيچ وجه زندگي شما را عوض 
نمي كند، در نتيجه صبح روز بعد از خواب بيدار ش��ده و به 
سر كار برمي گرديد. اگر شما روسيه و ايران باشيد و ببينيد 
كه پنتاگون خطرپذير نيست و تا سرحد مرگ از مقابله با 

روس ها نگراني دارد، اينطور فكر مي كنيد كه پنتاگون بدون 
هرگونه جنگي، خواهان تقديم سوريه به ما )ايران و روسيه( 
است«. سناتور امريكايي در ادامه، خواسته خود درباره ترور 
كردن رئيس جمهور س��وريه را تكرار كرد؛ اظهارنظري كه 
وي پيش تر نيز آن را بيان كرده بود. ليبرمن، وزير خارجه 
رژيم صهيونيستي هم چند روز قبل خواستار ترور اسد شده 
بود. گراهام گفت: »من ترامپ را يك فرمانده كل قواي دچار 
تناقض مي بينم. وقتي رونالد ريگان با موضوعي شبيه به اين 

مواجه بود، زماني كه قذافي پنج تن از اعضاي نيروي هوايي 
امريكا را در باشگاه شبانه در برلين كشت، ليبي را بمباران 
و تالش كرد كه قذافي را هدف قرار دهد و چند فرزند او را 
كشت، بعد از اين حمله، قذافي به فردي متفاوت تبديل شد. 
ما اينجا )در حمله به سوريه( يك فرصت واقعي را براي انجام 
كار درست از دست داديم«. وي افزود: »ما نمي توانيم سوريه 
را به روس ها و ايراني ها تحويل دهيم چراكه سوريه تبديل به 

يك اردوگاه نظامي براي ايراني ها خواهد شد.«

رئيس مجلس ش�وراي  اسالمي عنوان كرد كه   سياسي
هر ج�ا امري�كا دخالت نظام�ي ك�رده، جريان هاي 
تروريستي از آن نقطه فعاليت خود را آغاز كرد ه اند. 
به گزارش خانه مل��ت، علي الريجان��ي، رئيس مجلس 
شوراي اس��المي در ديدار با خانم نوين وين تي كيم بر 
عالقه مندي تجار ايراني براي گسترش روابط تجاري با 
ويتنام تاكيد كرد و اظهار داشت: همكاري هاي توريستي 
و فرهنگي از حوزه هايي است كه گسترش آن مورد توجه 
مجلس شوراي اسالمي اس��ت.  الريجاني سپس با بيان 
اينكه منطقه درگير مناقش��ات تروريستي است، افزود: 
در عراق و سوريه و همچنين افغانستان در گذشته شاهد 
درگيري هاي تروريستي هس��تيم كه يكي از ريشه هاي 
آن تجاوز نظامي امريكا در منطقه اس��ت.  وي ادامه داد: 

اين يك تجربه اس��ت كه هرجا امري��كا دخالت نظامي 
كرده جريان هاي تروريستي از آنجا فعاليت خود را آغاز 
كرده اند و عماًل امريكايي ها در ايجاد و گسترش تروريسم 
نقش دارند.   رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
ايران در مبارزه با تروريس��م مصمم بوده و به كشورهاي 
اطراف كه از ما درخواس��ت كمك كرده اند، كمك كرده 
اس��ت، ادامه داد: در س��وريه با همكاري ايران، روسيه و 
تركيه گام هاي خوبي براي مبارزه با تروريسم و استقرار 

امنيت برداشته شد.  
وي با تأكيد ب��ر اينكه اقدامات اخير امري��كا در بمباران 
سوريه نش��ان داد كه موافق برقراري آرامش در سوريه 
نيستند، يادآور شد: غربي ها از آشفتگي  در منطقه براي 
فروش سالح خود استفاده مي كنند، اما ما مصمم هستيم 
شرايط منطقه را امن كنيم.  رئيس قوه مقننه با بيان اينكه 

مسائل سوريه بايد از طريق سياسي انجام شود نه نظامي، 
افزود: در موضوع يمن نيز تأكيد كرده ايم كه حل مسئله 
از طريق گفت و گوي سياسي است، البته متأسفانه برخي 
كشورها به دنبال گزينه نظامي رفته اند كه مشكالتي به 

وجود آورده است. 
 ويتنام از امضاي برجام استقبال كرد

در ادامه اي��ن ديدار خانم نوي��ن وين تي كي��م  با ارائه 
گزارش��ي درباره وضعيت اقتصادي ويتن��ام، گفت: ما 
شرايط ايران شامل مشكالت تحريم اقتصادي و بي ثباتي 
منطقه اي را كه كم و بي��ش روي ايران تأثير دارد، درك 
مي كنيم و آماده همكاري با ايران هستيم.  وي ادامه داد: 
ويتنام از امضاي برجام استقبال كرده و از اين توافق نامه 
حمايت مي كن��د و اميدوارم مردم اي��ران بتوانند با اين 

توافقنامه زندگي خود را توسعه دهند. 

مرتضوي بهانه و کينه  ورزي نشانه است !
پروپاگانداي دو روز گذشته 

محمد صادق فقفوري
درباره سعيد مرتضوي، يك   يادداشت

انتقام گيري ناش��يانه بود. 
مبرهن است كه سعيد مرتضوي محكوم قضايي و مجرم 
است و بايد هر چه سريع تر به پشت ميله های زندان برود. 
محكوميت او پس از طي پروسه دادسرا تا دادگاه و بعد از 
آن هم در تجديدنظر نهايي ش��ده و مطابق قانون آيين 
دادرسي كيفري، اجراي دو سال حبس تعزيري مرتضوي 
به واحد اجراي احكام مربوطه ارسال شده است. قاعدتاً 
مرتضوي بايد اكنون در زندان باشد، اما چون نيست بهانه 

به دست كينه ورزان قديمي داده است!
فضاسازي رس��انه اي عليه دادستان س��ال هاي 82 تا 
89 تهران هم از نشس��ت س��خنگوي دس��تگاه قضا با 
دانش��جويان در چهارشنبه هفته گذش��ته شروع شد؛ 
آقاي اژه اي در مشهد راجع به مرتضوي عيناً گفته بود 
»حكم جلبش صادر ش��ده ولي هنوز متأسفانه گيرش 

نياورده اند، حاال نمي دانم چطور هست.« 
زنداني نشدن يك محكوم قضايي، اگرچه غيرمعمول 
است ولي چندان عجيب نيست. تأخير در زنداني شدن 
»يك مقام س��ابق قضايي كه به زندان محكوم ش��ده« 
احتماالً غيرمعمول هم نيس��ت، عجيب الصاق معدود 
تصاوير مرتض��وي بر در و ديوار و انتش��ار بي حد آن در 
صفحه اول روزنامه ه��اي زنجيره اي و فضاهاي مجازي 
 »WANTED« اجاره اي با تيترهاي »تحت تعقيب« و
است. پي بردن به پش��ت پرده اين پروپاگاندا هم سهل 

است هم ممتنع؛ ادامه مطلب را بخوانيد. 
1- بوقچي هاي ده��ه 70 و زنجيره اي ه��اي آن زمان 
شعبه 1410 مجتمع قضايي كاركنان دولت مشهور به 
دادگاه مطبوعات را خوب به خاطر دارند. مرتضوي آن 
موقع رئيس اين شعبه بود. روزنامه ها و نشريات خرداد، 
جامعه، توس، اعتماد ملي و شهروند امروز رسانه هايي 
بودند كه خط فتن��ه دهه 70 را پيگي��ري مي كردند و 
مرتضوي طبق قانون با آنها برخ��ورد كرد؛ بعضي ها را 
توقيف، برخي را لغو مجوز و چند م��ورد را هم توقيف 
موقت كرد. حاال تيم رسانه اي – حزبي همان نشريات 
توقيف شده بر مسند امور ند، روزنامه ها دارند، كانال ها و 
صفحه هاي فراوان مجازي را مديريت مي كنند؛  با وجود 
ادعاي كار رسانه اي مستقل حتي سمت دولتي هم دارند 

و مشاور رسانه اي رئيس جمهور محترم هستند !
كينه شتري 20 ساله كارگزار – اصالح طلب از مرتضوي 
دليل قانع كننده اي اس��ت كه ح��اال همه ظرفيت هاي 
خود را به خط كنند تا روند غيرمعمول معرفي نش��دن 
وي به زن��دان را، بحراني بنمايانن��د و ترند كنند. البته 
چس��باندن پوس��تر مرتضوي در برخي معابر و بازنشر 
آن در همه رس��انه هاي زنجيره اي و عكس و تيتر يك 
شدنش در روزنامه هاي كارگزار – اصالح طلب، داليل 

ديگري هم دارد. 
2- بخ��ش ديگ��ري از دوره كاري مرتض��وي در دهه 
70 و اوايل 80 مربوط به مقابله ب��ا ضدانقالب تابلودار، 
جاسوس هاي در سايه و براندازان آموزش ديده بود. زهرا 
كاظمي، جاسوس كانادايي يكي از اين موارد است. مرگ 
كاظمي جاسوس، منسوب به دادستان سال 82 تهران 
شده است؛ آن هم كي ؟! وقتي مرتضوي به عنوان متهم 
كهريزك چند س��ال اخي��ر در دادگاه حضور مي يافت. 
هرچند همان س��ال 82 زمزمه هاي��ي مبني بر دخالت 
مرتضوي در مرگ كاظمي شنيده شد اما هيچ سندی 
برای آن ارائه نشد كه می توان گفت همان موقع نيز حس 
انتقام و پاتك تجديدنظرطلب��ان عامل آن حمالت بود 
اما آن قدر ناچيز و در واقع بي اس��اس و دون پايه بود كه 
كسي به آنها وقعي نمي نهاد تا اينكه اخيراً و با محكوميت 
مرتضوي به دو سال حبس همان صاحبان كينه شتري 
مصاحبه ها منتش��ر كردند و مطالب بازنشر دادند كانّه 
مرتضوي قاتل كاظمي جاسوس است. البته اگر مرتضوی 
در آن پرونده هم قانوناً مقصر و محكوم می شد، همانند 

پرونده كهريزك بايد مجازات می شد. 
جاسوس��ي كاظم��ي مس��جل ب��ود و او را در ح��ال 
تصويربرداري از نقاط ممنوعه بازداش��ت كرده بودند، 
پرونده كاظمي ه��م در اختي��ار وزارت اطالعات وقت 
بود و اساس��اً ارتباطي به مرتضوي دادس��تان نداشت. 
اما االن مسجل نيست چرا مرتضوي مسئول مرگ اين 
جاسوس جا زده مي شود. البته كه ضدانقالب تابلودار، 
جاسوس هاي در سايه و براندازان آموزش ديده همواره 
ارتباط نزديكي با جريان رسانه اي اشاره شده در بند اول 

اين يادداشت داشته اند !
3- دادس��تان اسبق تهران در برهه مس��ئوليت زير بار 
اجراي يك تنه پروژه هاي مهم ديگري هم رفته كه به 

مذاق زنجيره اي ها خوش نيامده است. زماني كه كشف 
حجاب، اولين بار كارويژه اپوزيس��يون خارج نش��ين با 
همكاري رسانه هاي غربي و پادوهاي داخلي شده بود، 
مرتضوي حامي و مجري طرح ارتقاي امنيت اجتماعي 
براي مقابله با اين ش��بيخون بود. اين مورد هم بر كينه 

تجديدنظرطلبان از مرتضوي افزود. 
4- به اين اس��امي دقت كنيد: عمادالدين باقي، عباس 
عب��دي، حميدرضا جاليي پ��ور، ابراهيم نب��وي، احمد 
زيدآبادي، اكبر گنجي، ش��مس الواعظين، س��ازگارا و 
 تقي رحمان��ي، هم��ه از محكومان قضايي ي��ا متهمان 
رسانه اي–امنيتي دهه 70 و 80 و البته از قضا سردمداران، 
نويس��ندگان و خط دهندگان نش��ريات اصالح طلب – 
كارگزار حال حاضر در گيش��ه مطبوعات هستند. گذر 
همه اينها )كه ليس��ت كردن نام كامل و عنوان اتهامي 
اين محكومان سابق و سردمداران رسانه اي فعلي موجب 
درازاي مطلب است( به دليل اتهاماتشان به مرتضوي آن 

زمان كه دادستان و قاضي بوده، افتاده است.
5- مطابق قوانين جمهوري اسالمي هر محكومي پس 
از ارس��ال پرونده به اجراي احكام، اگر خودش را براي 
اجراي حكم معرفي نكند، جلب خواهد شد. حكم جلب 
مرتضوي هم صادر شده است و احتمال قريب به يقين 
باالخره براي طي دوران محكومي��ت به زندان معرفي 
خواهد شد. شايعه  فرار مرتضوي به خارج از كشور هم 
مسبوق به سابقه است. س��ال 94 همين زنجيره  اي ها 
گفتند مرتضوي از كشور فرار كرده ولي كاشف به عمل 
آمد او با قي��د وثيقه به عراق رفته تا در مراس��م اربعين 
شركت كند و بعد از مراسم هم به كشور بازگشت. حاال 
هم از شخصيت مرتضوي بعيد مي نمايد كه در پي فرار 
از ايران و ساير اقدامات دون شأن باشد، او هم مثل ساير 
مسئوالني كه خطاكاري شان در محكمه ثابت شده به 

زندان خواهد رفت. 
 قلمفرس��ايي نگارنده براي دفاع از يك مج��رم دور از 
منطق، اخالق و قانون است. سعيد مرتضوي هم اكنون 
نه دادس��تان تهران كه يك مجرم اس��ت. بازيادآوري 
اقدامات ده��ه 70 و 80 مرتضوي، دف��اع از يك مجرم 
نيست، دفاع از اقدامات قانوني يك مسئول آن زمان و 
البته براي بيشتر عيان كردن نفاق رسانه اي زنجيره اي ها 

الزم و ضروري است. 

داعش تهديد به بمب گذاري در متروي نيويورك کرد
داعش پ�س از انتش�ار  تصويري مبني بر تهديد   جهان
به حمله در پاريس و بمب گذاري در جريان مس�ابقات 
جام جهاني در روسيه، اين بار در پوستري جديد عكسي 
از متروي پل بروكلين در نيويورك منتشر و تهديد به 

بمب گذاري كرد. 
درحالي كه داعش بخش اعظمي از منطقه تحت كنترلش 
را در خاورميانه از دست داده اين گروه تروريستي تالش 

مي كند با انتشار تصاوير و تهديد به بمب گذاري و انفجار، 
قدرت خود را نش��ان دهد. به گزارش رويترز، در همين 
راستا اين گروه تروريستي پس از انتشار پيام هايي مبني 
بر حمله در پاريس و مورد هدف قرار دادن مسابقات جام 
جهاني در روس��يه اين بار تصويري از ايس��تگاه متروي 
پل بروكلين در نيويورك منتش��ر ك��رده و تهديد كرده 
است در اين ايستگاه حمله اي را انجام خواهد داد. در اين 
پوستر نوشته شده است: »شما نمي توانيد تصور كنيد كه 

ما كجا حمله خواهيم كرد«. موسسه رسانه اي وفا وابسته 
به داعش اين پوستر را منتشر كرده است. در همين راستا 
ريتا كتز، يك كارش��ناس اطالعاتي اعالم كرد: موسسه 
رسانه اي وفا براي انتشار اين گونه پوسترها و گرافيك ها 
اختصاص يافته است. داعش سال گذشته ميالدي چندين 
حمله تروريستي و مرگبار در اروپا را به مسئوليت گرفت 
كه در اين باره مي توان به عمليات انجام شده در منچستر 

و لندن اشاره كرد. 
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   بين الملل

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 28 فروردين 1397   -    30 رجب 1439

سال نوزدهم- شماره 5350 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

نهادهاي نظارتي به قرارداد آديداس ورود کنند
سعيد احمديان

13

حمله به سوريه؛ جنايت براي حفظ جنايتکاران 
رسول سنايی راد

2

غروب برجام در راه است؟
سيد رحيم نعمتی

15

در مراسم تكريم و معارفه جانشين بسيج عنوان شد

طرح اعتالي سازمان بسيج 
در مسير اجرا

طرح ترافيك متموالن  
روي ميز ديوان  عدالت

3

  بر خالف ادعاي اجراي عدالت شهروندي، ادامه 
روند مغايرت هاي قانوني طرح ترافيك جديد باعث 
ش�د  ديوان عدالت هم به ماج�را ورود پيدا كند و 

احتمال توقف كلي اين طرح قوت بگيرد

صفحه 2

آيت اهلل آملي الريجاني عنوان كرد

حمايت دستگاه قضايي
 از سياست هاي ارزي دولت

2

   رئيس قوه قضائيه: با تدبي�ر دولت، تالطم هاي 
موجود در بازار ارز تا حدي حل ش�ده است گرچه 
توقع داشتيم كه دولت و بانك مركزي زودتر وارد 
عمل شوند. اميدواريم كه دولت برخي كاستي هاي 
موجود را اصالح كن�د تا تج�ار و بازرگانان نگران 

فعاليت هاي خود نباشند

سناتور امريكايي: 

برجام را پاره و اسد را ترور کنيد

خبر پاكي 
كه همه خبرهاي ناپاك را شست

يك سناتور ارشد امريكايي آشكارا خواس��تار ترور رئيس جمهور سوريه 
شده است؛ موضعي كه چند روز قبل وزير خارجه رژيم صهيونيستي نيز 

آن را ابراز كرد. 
به گزارش فارس، ليندس��ي گراهام، سناتور ارش��د جمهوريخواه و عضو 
كميته نيروهاي مسلح س��ناي امريكا در مصاحبه با فاكس نيوز، ابتدا از 

مواضع سياس��ت خارجي دونالد ترامپ در زمينه هايي چون داعش، كره 
شمالي، ايران و روسيه قدرداني كرد و در بخش مربوط به ايران گفت: »او 
)ترامپ( درصدد پاره كردن توافق هسته اي ايران است؛ توافقي كه آن را 
وحشتناك مي خواند و خواهان رسيدن به توافقي بهتر است«. از نظر او، 
دونالد ترامپ به طور كلي از زمان آغاز رياست جمهوري در امريكا مواضع 

خوبي در سياست خارجي اتخاذ كرده اس��ت. اين قانونگذار امريكايي با 
انتقاد از »حمله محدود« امريكا به سوريه گفت: »آنچه كه او چند روز قبل 
انجام داده، همه اين دستاوردها را به خطر مي اندازد و به نظر من، او بايد 

موضع خود را در قبال )بشار( اسد در سوريه تغيير دهد«. 
بقيه در همين صفحه

خبر پاك بود و پاك كننده! خبر اصلي برای مردم پاك ايران همين است: باران! يك هفته باران و برف الينقطع در سراسر كشور، با آنكه برخی می خواهند بقايی و مرتضوی يا 
اينستاگرام و تلگرام يا محكوميت فالن جاسوس در ايران خبر اصلی باشد. خبر اصلی اما باران بود كه همه مردم آن را خواندند و با قلم شكرگزاری بر لوح دل نوشتند تا همه ما 
بدانيم چه چيزي براي مردم ما »خبر واقعي« است. آسمان ايران اگر چه بيشتر بر خشك ترين كوير جهان، گسترده شده است اما در اين روزها دريايی از باران در خود جای 
داده و به تناوب بر سر اين سرزمين فرو می ريزد. بارش ها تا آخر هفته ادامه دارد و اين بهترين خبر برای مردم ايران است، هرچند كسانی بخواهند خبر را به قايم باشك بازی 

مرتضوی يا غش وضعف رفتن هاي بقايي تنزل دهند. اما خبر پاك باران، زشتی خبرهای جناحی و دسته جاتی را شست.

هر
 | م

ري
 اكب

ي
تح

ف ف
ار

س: ع
عک

مرتضوي بهانه 
و کينه  ورزي نشانه است !


