
جواد ظريف؛ پديده اين روزهاي رسانه ها
ــبوكي و مقاالت و  ــت هاي فيس ــرور مصاحبه ها، پس ــا م ب
ــا درباره او در  ــواد ظريف، وزير خارجه ي ــي كه از ج تحليل هاي
ــود مي توان به اين نتيجه رسيد كه وزير  رسانه ها منتشر مي ش
ــت.ظريف كه ظاهرا اين  خارجه پديده اين روزهاي رسانه هاس
ــريه  ــوي نش ــت مصاحبه اي حتي از س روزها به هيچ درخواس
ــه» نمي گويد، در  ــهري جوان، «ن ــندي چون همش عامه پس
ــبوكي خود بحث حمله احتمالي آمريكا به  ــت فيس آخرين پس

سوريه را براي مخاطبان خود به بحث گذاشته است.
ــتفاده از زور را (صرف نظر از  ــت: اگر اس ــته اس ظريف نوش
ــت قدرتمندان  ــا و توجيهات آن) بپذيريم، آيا تنها دس بهانه ه
ــا كرد از آن  ــان اقتض ــته ايم كه هر وقت منافعش ــاز نگذاش را ب
استفاده كنند و مردم را به خاك و خون بكشند؟ آيا تاكنون حتي 
ــراغ داريد كه قدرتمندان براي منافع عمومي يا  يك مورد را س
ــنگين جنگ را پذيرفته  ــداري از حقوق انسان ها هزينه س پاس

باشند؟
پيام فيسبوكي فرزند بشار اسد به آمريكا

ــد در فيسبوك،  ــار اس ــاله بش ــد، فرزند يازده س حافظ اس
ــو توصيف كرده است. روزنامه آمريكايي  ارتش آمريكا را ترس
ــد فرزند بشار  نيويورك تايمز در اظهاراتي كه آن را به حافظ اس
ــبوك منسوب كرده، از مخالفت  ــد در شبكه اجتماعي فيس اس
حافظ اسد با تهاجم نظامي به سوريه خبر داده است.فرزند بشار 
ــد ارتش آمريكا را گروهي بزدل كه ادوات پيشرفته نظامي  اس

عالي در اختيار دارند، توصيف كرد.
«صادق» رئيس جمهور كيست؟

صادق،  ــا  محمدرض
ــه از  ــت ك ــره اي اس چه
ــت  زمان انتخابات رياس
ــون در  ــوري تاكن جمه
همه برنامه ها، ديدارها و 
حتي جلسات خصوصي 

در كنار رئيس جمهور ديده شده است.
ــن چهره نزديك به  ــوابقي از اي ــايت انتخاب با درج س س
ــر كرده  ــدي از وي را منتش ــات جدي ــور، اطالع رئيس جمه

است.
ــوابق صادق، حضور همزمان در عرصه  نكته جالب در س
ــئوليت هاي  ــت. برخي از مس ــانه و نهادهاي امنيتي اس رس
ــئول  ــادق حكايت از فعاليت او به عنوان مس ــا ص محمدرض
ــالمي و امور اطالع رساني در استان ها و مناطق  تبليغات اس
ــتاد  غربي ايران و جبهه هاي جنگي (60 تا 67)،نمايندگي س
ــئول دفتر تبليغات  ــات جنگ در مناطق عملياتي و مس تبليغ
ــعه  ــئول توس ــرارگاه خاتم االنبيا در مناطق عملياتي، مس ق
ــازمان  ــالمي و معاونت خبر اين س خبرگزاري جمهوري اس
ــئول  ــال هاي 76 تا 78،مس ــي67 تا 72 و س در دو دوره زمان
ــاني شوراي عالي امنيت ملي (84ـ78) وعضويت  اطالع رس
ــي امنيت ملي  ــوراي عال ــي كميته هاي دبيرخانه ش در برخ

دوران مسئوليت دكتر روحاني دارد.
ميراث ثريا به چه كسي مي رسد؟

ــر ميراث  نزاع حقوقي بر س
ــفندياري، همسر دوم  ثريا اس
ــاه مخلوع در دادگاه ايالتي  ش
ــه جديدي  ــان وارد مرحل آلم
ــت. ميزان ارث ثريا  ــده اس ش
ــدود 20 ميليون يورو برآورد  ح

مي شود.
ــال پس از درگذشت  12 س
ــفندياري بختياري،  ــا اس ثري
ــوع،  ــاه مخل ــر دوم ش همس
ــه حقوقي بر سر ارث و  مناقش

دارايي وي همچنان ادامه دارد. دادگاهي در شهر كلن وظيفه 
دارد درباره وارث حقوقي و واقعي ثريا تصميم بگيرد.

ــالگي بر اثر سكته  ــفندياري كه در شصت ونه س ثريا اس
ــت، برادر خود، بيژن اسفندياري را  مغزي در پاريس درگذش
وارث اموال خويش معرفي كرده بود، اما بيژن اسفندياري نيز 
ــال  ــا به فاصله چند روز پس از مرگ خواهرش ثريا در س تنه

2001 فوت كرد.
ــفندياري، منشي و راننده او، حسن  پس از مرگ بيژن اس
فيروزفر مدعي شد كه بيژن 15 دقيقه قبل از فوتش با تنظيم 
ــت!اما  ــود مقرر كرده اس ــا وارث خ ــته اي، او را تنه دستنوش
ــورد اعتبار و صحت  ــتگان ثريا در م پريچهر زائر يكي از بس

اين دستنوشته ترديد دارد. 
ــت  ــاله و يكي از 22 نفري اس پريچهر زائر اينك هفتاد س
ــفندياري به شمار مي آيد. ــتگان و وارثان ثريا اس كه جزو بس

ــد آلمان گفت:  ــر در گفت وگويي با روزنامه بيل ــر زائ پريچه
ميراث ثريا بايد در خانواده او باقي بماند.

ــخص بيگانه اي اين ثروت را  ــت كه ش اين عادالنه نيس
ــول مي توانم به خيلي  ــر افزود: من با اين پ ــب كند.زائ تصاح
ــراد كمك كنم.تقريبا همه  اموال و امالكي كه اينك جزو  اف
ــوب مي شود، توسط شاه سابق به وي اهدا  ميراث ثريا محس

شده بود.
اولين ساخته هاليوود درباره حوادث 88

اولين فيلم سينمايي هاليوود درباره حوادث سال 88 ايران 
در عمان كليد خورد.

ــي  ــري و تهيه كننده برنامه سياس ــتوارت، مج ــان اس ج
ــاس  ــكا تصميم گرفته فيلمي براس Daily Show آمري
ــال  ــه  س ــاب Then They Came For M از فتن كت
ــازد.روزنامه هافينگتون عكس هايي از  ــران بس 1388 در اي
ــر كرده  ــاي فيلمبرداري اين فيلم در عمان را منتش صحنه ه

است.
تركان: ابوالمشاغل نيستم 

اكبر تركان، مشاور رئيس جمهور به لقب «ابوالمشاغل» 
كه رسانه ها به او داده اند، واكنش نشان داد و درباره انتصابش 
ــمت دولتي گفت: نكته اصلي  ــه صورت همزمان به چند س ب
ــمت ها را دريافت  ــت  كه من به طور همزمان اين س اين  اس
ــور مامور به اين  ــوي آقاي رئيس جمه ــرده ام، بلكه از س نك

سازمان ها شدم.
ــرد، گفت: از اين رو من  ــه با فارس گفت وگو مي ك وي ك
ــتگاه ها ندارم و ماموريت من اين است كه  سمتي در اين دس

تغيير ساختار و چينش اين دستگاه ها را بررسي كنم.
ــوراي عالي ايرانيان خارج از كشور، جنبش عدم تعهد،  ش
ــت جمهوري، سازمان فضايي كشور  معاونت بين الملل رياس
ــوراي عالي مناطق آزاد دستگاه هايي است كه  و دبيرخانه ش
ــوي دكتر روحاني براي بررسي ساختار آنها  اكبرتركان از س

مامور شده است.
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ــترده دولت ها و ملت هاي جهان با  با وجود مخالفت هاي گس
حمله نظامي به سوريه، هنوز هم كاخ سفيد بر استفاده از زور عليه 
ــد اصرار مي ورزد و اين درحالي است كه تالش رهبران  دولت اس
ــدن آتش جنگ در منطقه  جهان براي جلوگيري از برافروخته ش
ــتا والديمير پوتين رئيس  جمهور روسيه  ادامه دارد و در همين راس
در تماس تلفني با حسن روحاني رئيس جمهور، بر موضع مشترك 
كشورش با ايران براي ممانعت از حمله نظامي كشورهاي غربي 

به سوريه تاكيد كرد.
ــاني دولت، روساي جمهور ايران  به گزارش پايگاه اطالع رس
و روسيه شامگاه چهارشنبه در مكالمه تلفني توسل به زور و اقدام 
ــروعيت عليه كشوري ديگر را نقض  نظامي غيرقانوني و فاقد مش
فاحش مقررات بين المللي توصيف كرده و بر ضرورت به كارگيري 
همه تالش ها و راه ها براي جلوگيري از حمله نظامي به سوريه و 
ــيب رسيدن به مردم اين كشور تأكيد كردند. رئيس  جمهوري  آس
ــه اين كه ايران و  ــاره ب ــالمي ايران در اين مكالمه تلفني با اش اس
ــيه در موضوعات مهم منطقه اي اشتراك نظر زيادي دارند،  روس
ــترش رايزني ها و همكاري هاي دو  گفت: ايران عالقه مند به گس
ــاله سوريه است.  ــور در زمينه هاي مختلف بويژه در مورد مس كش
دكتر روحاني با تقدير از مواضع مستحكم و اصولي روسيه درباره 
مسائل سوريه ادامه داد: اين مواضع به استقرار آرامش در سوريه و 

كل منطقه خاورميانه كمك خواهد كرد.
ايران، استفاده از سالح شيميايي را محكوم مي كند

رئيس جمهور با بيان اين كه استفاده از سالح شيميايي از نظر 
جمهوري اسالمي ايران در هر كجا و توسط هركس قويا محكوم 
ــن شود،  ــت، افزود: اگر پيش از آن كه ماهيت موضوعي روش اس
ــاره آن قضاوت و داوري زودهنگام صورت گيرد، اين مي تواند  درب
ــدام نظامي احتمالي  ــد. روحاني اخبار مربوط به اق خطرناك باش
ــورهاي غربي عليه سوريه را موجب نگراني دانست و تصريح  كش
كرد: سوريه موقعيتي حساس و استراتژيك دارد كه هرگونه تجاوز 
نظامي به آن موجب بي ثباتي در كل منطقه خاورميانه خواهد شد. 
ــالش كرد تا مانع از حمله  ــور با تاكيد بر اين كه بايد ت رئيس جمه
نظامي به سوريه شد، گفت: بي ترديد حمله نظامي به سوريه همه 
ــورهاي صلح دوست به دنبال تحقق آن  دستاوردهايي را كه كش

بوده اند، به خطرخواهد انداخت.
پيروزي هاي دولت سوريه، عامل اصلي 

بهانه جويي هاي غرب
ــوريه  ــن روحاني اضافه كرد: معتقدم از آنجا كه دولت س حس
ــورهاي غربي  ــت آورده كش پيروزي هايي را در درگيري ها به دس
ــرايطي ايجاد كنند كه  ــر را بهانه قرار دادند تا ش ــاي اخي رخداده
ــد.  ــن دولت در مذاكرات آينده از موضعي ضعيف برخوردار باش اي
ــدام نظامي هزينه هاي  ــرد: از آنجا كه اق ــور اظهار ك رئيس جمه
ــت، الزم است همه تالش ها  ــياري براي منطقه خواهد داش بس
براي ممانعت از وقوع آن انجام شود و جمهوري اسالمي ايران در 

اين راستا آمادگي همكاري گسترده با دولت روسيه را دارد.
آمريكا اگر مدركي دارد، در اختيار سازمان ملل قرار 

دهد
ــيه نيز در اين گفت وگوي  والديمير پوتين رئيس  جمهور روس
ــائل بين المللي بسيار پيچيده شده  تلفني با بيان اين كه امروز مس
است، گفت: روسيه نيز همچون ايران استفاده از سالح هاي كشتار 
ــيميايي را از سوي هركس و در  ــليحات ش جمعي بخصوص تس
ــفانه تالش هاي پيشين  هركجا غيرقابل قبول مي داند، اما متأس
در خصوص جلب توجه جامعه بين الملل درباره اين كه سالح هاي 
ــتفاده قرار مي گيرد، مورد  ــط چه كساني مورد اس ــيميايي توس ش
ــيه با تاكيد بر اين كه در  بي توجهي قرار گرفت. رئيس جمهور روس
ــتفاده از سالح شيميايي توسط دولت سوريه  خصوص امكان اس
ــده است، ادامه داد: روسيه  ــندي ارائه نش تاكنون هيچ مدرك و س
ــالح هاي  ــوريه از س به هيچ وجه باور ندارد كه نيروهاي دولتي س
ــند چرا كه اساسا به آن احتياج ندارند  ــيميايي استفاده كرده باش ش
ــرفت بوده و  ــوريه در حال پيش در حالي كه نيروهاي دولتي در س

ــابه توصيف  ــي دارند. والديمير پوتين با مش ــري قابل توجه برت
ــائل سوريه اظهار كرد:  ــيه درباره مس كردن مواضع ايران و روس
ــركاي آمريكايي ما چنان كه ادعا مي كنند، اطالعاتي دارند  اگر ش
ــالح شيميايي استفاده كرده  ــوريه از س كه اثبات مي كند دولت س
است، بايد اين اطالعات را در اختيار بازرسان سازمان ملل در اين 
كشور قرار دهند. وي مواضع روسيه را اصولي، روشن و مشخص 
ــي نمي تواند از خارج از  ــد و تاكيد كرد: بر اين باوريم كه كس خوان
سوريه تصميم گيري خاصي را به اين ملت تحميل كند. والديمير 
پوتين گفت: روسيه با تمام طرف هايي كه به نحوي درگير مساله 
ــتند، بخصوص ايران در ارتباط است چرا كه سابقه  ــوريه هس س
ــائل منطقه اي با ايران داشته است و  همكاري هاي مثبتي در مس

پيشنهاد مي كنم روابط دو كشور بيش از پيش تقويت شود.
وقوع جنگ، شرايط را براي همه خطرناك مي كند

ــورمان در گفت وگويي با  در همين حال وزير امورخارجه كش
ــر، با بيان اين كه تمام تالش ديپلماتيك در روزهاي اخير اين  مه
ــويم زيرا زماني كه جنگ در  ــوريه ش ــت كه مانع جنگ در س اس
ــيار خطرناك خواهد شد،  ــرايط براي همه بس منطقه در بگيرد ش
ــان  ــور خودش گفت: دنيا نمي تواند تحمل كند كه يك يا چند كش
ــتان، قاضي و مجري احكام را يكجا به عهده بگيرند  نقش دادس
ــاس منافع خودشان و نه واقعيات عمل كنند كه پايان اين  و براس

مساله براي خودشان نيز خطرناك است.
ــر ابراهيمي ضمن  ــو با اخض ــف در گفت وگ ــن ظري همچني
ــيميايي نگراني  ــالح ش ــتفاده از س ــوم كردن هرگونه اس محك
جمهوري اسالمي ايران را نسبت به هرگونه ماجراجويي جديد در 

منطقه اعالم و نسبت به تبعات وخيم آن هشدار داد.
رايزني وزراي دفاع ايران و سوريه  

ــوريه،  در ادامه رايزني هاي مقامات تهران درباره تحوالت س
ــاس تلفني با  ــلح نيز در تم ــتيباني نيروهاي مس وزير دفاع و پش
همتاي سوري خود تاكيد كرد: بازنده اصلي هر جنگي در منطقه، 

آغازكننده آن خواهد بود.
ــتيباني  به  گزارش اداره كل تبليغات دفاعي وزارت دفاع و پش
ــر ضرورت  ــين دهقان با تأكيد ب ــردار حس ــلح، س نيروهاي مس

ــراي حل و رفع  ــالمت آميز ب ــي و مس ــري از ابزار سياس بهره گي
گره هاي امنيتي اظهار كرد: اصوال  استفاده از زور و خشونت نه تنها 
ــد بلكه موجب تصاعد بحران و  به كاهش تنش منجر نخواهد ش

تعميم آن به ساير واحدهاي سياسي خواهد شد.
ــا رد قاطع ادعاي  ــوريه نيز ب ــپهبد فهد فريج ،وزير دفاع س س
ــوي ارتش  ــيميايي از س ــالح ش مقامات غربي مبني بر كاربرد س
ــت هاي جنايتكار به منظور جلب حمايت  ــوريه گفت: تروريس س
بيشتر حاميان منطقه اي و فرامنطقه اي با كاربرد سالح شيميايي و 
كشتار زنان و كودكان و مردم بي گناه سوريه تالش مي كنند افكار 
عمومي دنيا را از شكست هاي مفتضحانه اخير خود منحرف و ادامه  

جنايات خود را توجيه كنند.
سوريه، ويتنام2 مي شود

فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي نيز در همين رابطه 
گفت: صهيونيست ها بايد بدانند كه حمله نظامي آمريكا به سوريه 
ــا به نجات اين رژيم جعلي از چنگ مقاومت منجر نخواهد  نه تنه
ــد، بلكه حمله به سوريه به معناي نابودي قريب الوقوع اسرائيل  ش
ــكر محمدعلي جعفري در گفت وگو با  ــردار سرلش خواهد بود.س
تسنيم تأكيد كرد: آمريكايي ها  با وجود تجربه هاي تلخ فراوان در 
افغانستان و عراق، در صورت اقدام نظامي عليه سوريه، دومينوي 
شكست هاي خود را تكميل و فضاحت بارترين شكست تاريخي را 
تجربه خواهند كرد و سوريه به قتلگاه و معركه اي بسيار خطرناك تر 

از ويتنام و در واقع مبدل به ويتنام 2 براي آمريكا خواهد شد.
آمريكا به نفع القاعده در سوريه مي جنگد

همچنين رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با اشاره به تحوالت 
جاري در بحران سوريه و بروز فراز و نشيب هايي در جبهه شركاي 
منطقه اي و فرامنطقه اي براي همراهي با آمريكا در حمله احتمالي 
ــپتامبر  ــور، گفت: آمريكايي ها كه پس از 11س نظامي به اين كش
ــورهاي منطقه تهاجم  ــا «دروغ بزرگ مبارزه با القاعده» به كش ب

نظامي  كرده اند، اكنون به نفع القاعده در سوريه مي جنگند.
ــخن از  ــن فيروزآبادي با بيان اين كه س ــكر سيدحس سرلش
ــوريه از هر جهت براي  ديگر قدرت ها مي تواند  حمله آمريكا به س
ــورهاي منطقه  ــكالت عظيمي را به بار آورد، اظهار كرد: كش مش

ــتند با خسارت هاي جدي مواجه  كه حامي اين جنگ ظالمانه هس
خواهند شد.

حمله نظامي به سوريه خطايي راهبردي است 
همچنين در واكنشي ديگر به اخبار مربوط به تحوالت سوريه، 
معاون وزير امورخارجه، اخبار منتشر شده در روزنامه االخبار لبنان 
مبني بر اين كه «جفري فلتمن» معاون سياسي دبير كل سازمان 
ــوريه را به اطالع  ــه تهران خبر حمله نظامي به س ــفر ب ملل در س
ــت و در گفت وگو با ايرنا  ــانده است را نادرست دانس ايراني ها رس
گفت: در سفر معاون سياسي دبيركل سازمان ملل به ايران درباره 
كنفرانس ژنو 2 و حمايت تهران از ابتكارات سياسي سازمان ملل 
ــني و  ــوريه به روش ــد و تهران مواضع خود را در قبال س مذاكره ش
ــفافيت مطرح كرد. حسين اميرعبداللهيان تصريح كرد: حمله  ش
ــوريه خطايي راهبردي است و در صورت وقوع ابعاد  نظامي به س

آن محدود نخواهد ماند.
شباهت هاي حمله به سوريه با جنگ 33 روزه

از ديگر سو، رئيس مجلس نيز گفت: محال است آمريكايي ها 
ــوريه آماده  ــن چند روز خود را براي علميات نظامي در س در همي
كرده باشند؛ آنها كار خود را از چند ماه قبل آغاز كرده اند و اين اقدام 

آنها همانند جنگ 33 روزه از قبل طراحي شده است.
ــنبه در نشستي  به گزارش مهر، علي الريجاني، غروب پنجش
با اصحاب رسانه و مطبوعات استان قم، به تحوالت در سوريه نيز 
ــوريه نيز جالب  ــاره و ابراز كرد: برخورد آمريكايي ها در قبال س اش
است و آنـــها مي گويند ما براساس استناد هاي فني پي برديم كه 
دولت سوريه از سالح شيميايي استفاده كرده و به همين دليل براي 
حمله به سوريه احتياجي به مجوز از سازمان ملل نداريم و اين حرف 

نشان از اين است كه آنها خود را پليس بين الملل مي دانند.
هيات پارلماني ايران عازم سوريه مي شود

ــازي منطقه،  ــه تالش ها براي جلوگيري از بي ثبات س در ادام
ــت خارجي مجلس  ــيون امنيت ملي و سياس نايب رئيس كميس
ــنبه  ــيون متبوعش صبح ش اعالم كرد كه هيات پارلماني كميس
(امروز) براي بررسي آخرين تحوالت منطقه عازم سوريه و لبنان 
ــود. منصور حقيقت پور در گفت وگو با فارس با بيان اين كه  مي ش
ــيون  ــت عالءالدين بروجردي رئيس كميس ــن هيات به رياس اي
امنيت ملي به اين دو كشور سفر خواهد كرد، افزود: موضوع حمله 
احتمالي آمريكا به سوريه در جلسات هفته آينده كميسيون امنيت 

ملي با حضور مسئوالن ذي ربط بررسي مي شود.
حمله به سوريه براي آمريكا گران تمام مي شود

در كنار مواضع رسمي مقامات تهران درباره ضرورت جلوگيري 
از هرگونه تنش در منطقه، برخي چهره هاي برجسته و تشكل هاي 
مــــــــدني نيز نسبت به پيامدهاي منفي افروخته شدن آتش 
جنگ هشدار دادند. در همين راستا آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي، 
ــيعيان با بيان اين كه كشورهاي غربي و در رأس  از مراجع تقليد ش
ــاختن كشورهاي اسالمي هستند،  آنها آمريكا به دنبال ويرانه س
ــوريه و ديگر جوامع اسالمي براي آمريكا گران  گفت: حمله به س

تمام مي شود.
آمريكا با ريسمان پوسيده اسرائيل به باتالق مي رود

خطيب موقت نماز جمعه تهران نيز در خطبه هاي نمازجمعه 
ــاره به وقايع سوريه، گفت: آمريكايي ها امروز  ديروز تهران، با اش
ــوريه حمله  ــيميايي به س ــالح ش ــد به بهانه وجود س ــد دارن قص
ــا به بهانه اي مبهم  ــه هنوز همگان به ياد دارند كه آنه ــد؛ البت كنن
ــيدند و به بهانه همين سالح شيميايي  ــكر كش ــتان لش به افغانس
ــه كردند.آيت اهللا كاظم صديقي افزود: امروز دولت  به عراق حمل
ــمان پوسيده  ــده اند كه با ريس و مقامات آمريكايي آنقدر ذليل ش
اسرائيل خود را در باتالقي گرفتار مي كنند كه ورود به آن در دست 
خودشان است، اما بيرون آمدن از آن در حيطه اختيارشان نيست.

ــيج دانشجويي شش دانشگاه بزرگ تهران با صدور  همچنين بس
ــوريه را محكوم و  بيانيه اي، تهديد آمريكا به حمله نظامي عليه س
تاكيد كردند كه اين كار موجب نفرت هرچه بيشتر ملت ها از آمريكا 

بوده و عواقب نامشخصي خواهد داشت.

روساي جمهور ايران و روسيه:

حمله نظامي به سوريه، نقض فاحش مقررات بين المللي است
پيام رهبر معظم انقالب 

به همايش نكوداشت علي باقرزاده

ــه همايش  ــالمي در پيامي ب ــالب اس ــر معظم انق رهب
ــت علي باقرزاده، از شاعران برجستـه كشور، از وي  نكوداش
به عنوان شاعري ياد كردند كه همواره حرمت شعر و شاعري 

را پاس داشته است.
به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهللا العظمي 
ــت اديب و شاعر  ــت: نكوداش خامنه اي، در اين پيام آمده اس
ــعر و ادب و  ــرزاده (بقا)  اداي حق ش ــد جناب علي باق ارجمن
ــان وااليي است كه همواره  ــت حرمت و كرامت انس پاسداش
ــعر و شاعري را پاس داشته و زبان گويا و  حرمت و كرامت ش

طبع روان را جز به راه نيكي و راستي به كار نگرفته است.
ــت ديرين و شفيق يكي از بازماندگان كم شمار  اين دوس
ــتي است كه در برهه اي از  ــاعران چيره دس مجموعه اي از ش
زمان، مشهد را كانون شعر سرآمد و ممتاز دوران خود ساخته 
ــان را به تحسين و تكريم  ــتان و شعرشناس و زبان شعردوس
ــوده بودند.قطعه هاي بقا همچون  ــگاه ادبي خويش گش جاي
ــگار در انبوه غزل و  ــاي رنگين و خوش ن ــي از ديب قطعه هاي
قصيده ممتاز آن دوران مشهد، جلوه اي ويژه و چشم و دل نواز 

داشت، با اميد كه همچنان پايدار و ماندگار باشد.
ــت را برپا كرده اند صميمانه  ــتاني كه اين نكوداش از دوس

سپاسگزارم.

راه اندازي رآكتور 40 مگاواتي 
اراك به تاخير افتاد

راه اندازي رآكتور تحقيقاتي 40 مگاواتي اراك با استفاده از 
سوخت واقعي به تاخير افتاد.به گزارش ايسنا، براساس اعالم 
ــتفاده از مجتمع هاي  ــران به آژانس قرار بود راه اندازي (اس اي
ــنگين) رآكتور 40 مگاواتي اراك در  ــوخت واقعي و آب س س
سه ماه نخست سال 2014 صورت گيرد كه اين تاريخ به تاخير 

افتاده و احتماال به سه ماه پاياني 2014 موكول خواهد شد.

ــمت از برنامه مناظره كه در دو هفته گذشته  ــومين قس س
ــي عملكرد احزاب  ــي بازار خودرو و نيز بررس با موضوع بررس
برگزار شده بود، روز گذشته با محور بررسي نقش مطبوعات و 

رسانه ها از شبكه يك سيما پخش شد.
به گزارش جام جم، در اين برنامه محمدكاظم انبارلويي سردبير 
ــابق روزنامه رسالت كه همزمان دبير سياسي حزب موتلفه نيز  س
ــتگي و  ــت روزنامه همبس ــت، محمدرضا راه چمني سرپرس هس
ــيدمحمد صفي زاده  ــدت و همكاري ملي، س ــركل حزب وح دبي
ــئول  ــرار، مصطفي كواكبيان مديرمس ــئول روزنامه اب مديرمس
ــاالري  ــاالري و دبيركل حزب مـــــــردم س روزنامه مردم س
ــزاري فارس،  ــل خبرگ ــوي مديرعام ــن موس ــيد نظام الدي و س
مديرمسئول سابق روزنامه جوان و دبيركل انجمن روزنامه نگاران 
ــالم مجري برنامه، محمدجعفر  ــلمان حضور يافته و بنابر اع مس
ــوراي اطالع رساني دولت از سال 88 تاكنون  محمدزاده، عضو ش
ــاد در دولت دهم نيز با وجود دعوت  و معاون مطبوعاتي وزير ارش

قبلي، در اين برنامه مناظره حضور نيافت.
ضرورت حفظ تعادل ميان حقوق و حدود مطبوعات

ــتندي  ــش اول از اين برنامه مناظره، پس از پخش مس در بخ
ــاره هايي تاريخي نيز بود، مهمانان  درباره مطبوعات كه داراي اش
برنامه هر يك در بازه زماني پنج دقيقه اي، ديدگاه هاي خود درباره 

استفاده از ظرفيت رسانه ها در كشور را بيان كردند.
محمدكاظم انبارلويي در اين بخش از برنامه، با اشاره به اين كه 
ــانه ها و دانشگاه ها، طي صد ساله اخير از دل مدرنيته  احزاب، رس
ــانه اي در كشور  ــيب هاي فعاليت رس بيرون آمده اند، به برخي آس
ــبهاتي، عليه  ــاره كرد و گفت: جرياني در مطبوعات با طرح ش اش
ـــت. وي با  ــا و اتحاد ملي مردم فعاليت كرده اس ــگ، باوره فرهن
ــاره به انجام پژوهشي در حوزه علميه گفت كه براساس نتايج  اش

ــال 1378 تا 1388 مجموعا 2350  اين تحقيق، مطبوعات در س
مورد شبهه به اعتقادات ديني وارد كردند كه براي جلوگيري از اين 

آسيب بايد چاره انديشي كرد.
ــش از برنامه  ــخنران اين بخ ــا راه چمني، ديگر س محمدض
ــر دوش دولت نهاده  ــي ب ــاره به تكليفي كه قانون اساس نيز با اش
ــد، مطبوعات را مهم ترين  ــا آگاهي هاي عمومي را افزايش ده ت
ــاره به اين كه  فقط  ــت و با اش ابزار براي تحقق اين تكليف دانس
ــت مخل مباني اعتقادي  ــانه ها ممكن اس تعداد محدودي از رس
ــوق و حدود مطبوعات بايد  ــند، تاكيد كرد: توجه به حق مردم باش

متعادل باشد.
ــش از برنامه به  ــم در اين بخ ــه ابرار ه ــئول روزنام مديرمس
ــته خواند،  ــال گذش ــت س ــه نگاه تبعيض  آميز دولت در هش آنچ
ــح كرد: وقتي مخاطبان روزنامه ها افزايش مي يابد  انتقاد و تصري
ــود اما مطبوعات  ــت و واقعي به مردم ارائه ش ــه آمارهاي درس ك
دولت ساخته معموال ارقام و آماري ارائه مي كنند كه مورد خواست 
ــتگي به رسانه ها، به  ــت. صفي زاده عنوان كرد: وابس مديران اس

كتمان واقعيت و در نتيجه كاهش مخاطب مي انجامد.
ــيب هاي  مصطفي كواكبيان اما از منظري ديگر به برخي آس
ــاره كرد و نبود قانون جامع مطبوعات كه  ــانه ها اش مترتب بر رس
ــود، برخي تبعيض ها،  ــث ايجاد خط قرمزهاي توهمي مي ش باع
ــئوالن به رسانه هاي داخلي، دولتي و  ــخگو نبودن برخي مس پاس
ــانه ها، مشكالت موجود در حوزه  ــياري از رس حكومتي بودن بس
ــات به گونه اي كه هيچ يك  ــانه، كاهش تيراژ مطبوع اقتصاد رس
ــه پرتيراژ جهان  ــت صد روزنام ــور در فهرس از روزنامه هاي كش
نيست، خودسانسوري و برخي بداخالقي هاي رسانه اي را از جمله 
ــكالت پيش روي مطبوعات دانست كه بــايد براي رفع آن  مش

برنامه ريزي كرد.

ــيدنظام الدين موسوي  و اما در نبود محمدجعفر محمدزاده، س
ــتار فعاليت  ــش از برنامه بود كه خواس ــخنران اين بخ آخرين س
ــي از منكر در  ــوب فريضه امر به معروف و نه ــانه ها در چارچ رس
ــد. وي با انتقاد از افرادي كه آزادي رسانه ها را در  فرهنگ ديني ش
چارچوب فرهنگ غربي معنا مي كنند، گفت: حركت مطبوعات با 
ــت كه باعث فعاليت پايدار رسانه ها مي شود، اما  تكيه بر قانون اس
وقتي يك روزنامه با مطالب خود ساختارها را برهم مي ريزد، همين 

رفتار باعث ناپايداري فعاليت آن رسانه مي شود.
 بررسى چرايى تيراژ پايين مطبوعات

ــروز، مهمانان اين برنامه  ــش دوم از برنامه مناظره دي در بخ
ــاره چالش هاي پيش روي مطبوعات  به نقد مواضع يكديگر درب
ــي را دخيل در پايين  پرداخته و همزمان عوامل فرهنگي و سياس

بودن تيراژ مطبوعات دانستند.
در اين بخش از مناظره، كواكبيان با انتقاد از اظهارات انبارلويي 
ــات، گفت كه نبايد با يك  ــبه ناك برخي مطبوع درباره مطالب ش
چوب، همه مطبوعات را برانيم. وي درحالي كه با تاكيد انبارلويي بر 
ضرورت برخورد قانوني با متخلفان روبه رو شد، تصريح كرد: كسي 
با برخورد قانوني مخالف نيست، اما برخوردهاي سليقه اي مناسب 
ــاد از انبارلويي كه برخي مطبوعات را  ــت. راه چمني هم با انتق نيس
ستون پنجم دشمن مي دانست، خطاب به وي اظهاركرد: اگر شما 
موردي را در اين رابطه اطالع داريد به نهادهاي قانوني معرفي كنيد، 

نبايد همه مطبوعات را زيرسوال برد.
ــره، مصطفي كواكبيان كه معتقد  ــه اين بخش از مناظ در ادام
ــت، به  ــود را افطار كرده اس ــي خ ــن برنامه روزه سياس ــود در اي ب
ــانه پرداخت و گفت: وقتي فقط  ــاي موجود در حوزه رس تبعيض ه
هزينه پيامك هاي ارسالي از سوي خبرگزاري فارس به مخاطبان، 
ــت، من چگونه  ــاالري باالتر اس از هزينه ماهانه روزنامه مردم س
ــپاه را حامي اين  ــت رقابت پيدا كنم؟ او درحالي س ــم فرص مي توان
ــوي اين ادعا را رد كرد و با اين حال  ــت كه موس خبرگزاري دانس
ــت يا  ــپاه بهتر اس ــانه اي، پول گرفتن از س گفت: براي فعاليت رس
ــدام روزنامه اصالح طلب  ــوي  افزود: ك ــهرام جزايري؟! موس ش
تاكنون به دليل بحران مالي تعطيل شده است؟ مشكل اين است 
ــدا را در قالب 20  ــه روزنامه هاي زنجيره اي مي خواهند يك ص ك
روزنامه نشر دهند كه بديهي است تيراژ پايين مي آيد.در ادامه اين 
ــش هاى مخاطبان بيشتر درباره  برنامه مناظره، مهمانان به پرس
عملكــرد رسانه متبوع خود پاسخ داده و سپس در سومين بخش 
آن، مناظره اي دو نفره ميان  كواكبيان و انبار لويى برگزار شد كه در 
آن به موضوع  چرايى اقبال پايين مردم به مطبوعات پرداخته شد.

بررسى مشكالت مطبوعات در مناظره تلويزيونى   انتخاب شهردار تهران 
 موضوع برنامه «ديروز،امروز، فردا»

ــردا» اين هفته با حضور  ــه تلويزيوني «ديروز، امروز، ف برنام
عليرضا دبير و رضا تقى پور از منتخبان شوراى چهارم شهر تهران 
ــد و در همين حال محمد مهدى تندگويان نيز به عنوان  برگزار ش
ــوراى شهر جديد تهران به صورت تلفنى  يكى ديگر از اعضاى ش
ــوراي چهارم و  در برنامه حضور پيدا كرد تا موضوع آغاز به كار ش

انتخاب شهردار تهران، در اين برنامه به بحث گذاشته شود.
ــي از اين برنامه با اشاره به فعاليت گروه هاي   تقى پور در بخش
ــهر گفت: اين كه مسائل  ــوراي ش ــي و تاثير آن بر آراي ش سياس
كارشناسى را كنار بگذاريم و به سراغ مسائل سياسى برويم قطعًا 
به ضرر شهر، مديريت شهرى و مردم خواهد بود و مردم هم بارها 

اعالم كرده اند كه اين رويه را نمى پذيرند.
ــاره به برگزاري جلسه روز سه شنبه  دبير هم در اين برنامه با اش
اعضاي شوراي چهارم تصريح كرد: در اين جلسه 21 نفر از منتخبان 
شوراى شهر چهارم حضور داشتند و مباحث جدى مطرح شد. در اين 
جلسه بحث آيين نامه اجرايى انتخاب شهردار مطرح شد تا در آينده 
حرف و حديثى به وجود نيايد كه در نهايت اين آيين نامه به تصويب 
ــيد. فكر مى كنم يكشنبه هم جلسه آينده ما خواهد  اكثريت آرا رس
ــدى تندگويان نيز در اين برنامه از ميثاق نامه اى بين  بود.محمدمه
ــهردار جديد و شورا خبر داد و گفت كه عمده موارد موجود در اين  ش

ميثاق نامه هم مسائل خدماتى است.
ــاره روند  ــرى از اين برنامه درب ــز در بخش ديگ ــى پور ني تق
ــت وقتى نامزدها از طرف  ــهردار تهران گفت: قرار اس انتخاب ش
ــدند، از آنان دعوت كنيم تا برنامه هاى خود را  ــورا مشخص ش ش
ــاعت در صحن شورا ارائه و مطرح كنند. وى ادامه  به مدت نيم س
ــرى اسامى مطرح شده است و ارزيابى ما اين است  داد: االن يكس
ــهردار شويم.  ــش، هفت نفر وارد مرحله بعدى انتخاب ش كه با ش
نام هايى مثل آقايان قاليباف، محسن هاشمى، مهرعليزاده، رستم 
ــد  ــزاد و... كه تعداد آنها به 17 نفر مى رس ــمى، مهندس نيك قاس
اسامى دوستانى است كه فعًال نام آنها به عنوان كانديداى حضور 
ــهردارى تهران مطرح است.تندگويان نيز در ادامه برنامه با  در ش
ــس بيان كرد: هنوز  ــال هاي 69 و 75 مجل ــاره به مصوبات س اش
به صورت قطعى كسى به ما پاسخ نداده فردى كه يك دوره شهردار 
بوده مى تواند در دوره بعدى هم كانديداي شهردارى باشد يا خير. 
تقي پور اما در اين باره بيان كرد: مهندس چمران در اين مورد پاسخ 
دادند كه چنين منعى وجود ندارد. قانون موخر هميشه حاكم است. 
قانون سال 85 قوانين قبلى را كنار گذاشته و يك قانون يكپارچه 
ــت. بنابراين براى انتخاب مجدد  ــوراها به وجود آورده اس براى ش

شهردار فعلى منعى وجود ندارد.

روحاني: حمله نظامى به سوريه دستاوردهاى كشورهاى 
صلح دوست را به خطرخواهد انداخت.

ظريف: دنيا نمى تواند تحمل كند، يك يا چند كشور هم 
دادستان باشند، هم قاضى و هم مجرى احكام.

ــب تصاعد بحران  ــتفاده از زور موج ــردار دهقان: اس س
مي شود.

ــوريه، دومينوى  ــردار جعفري: اقدام نظامى عليه س س
شكست هاى آمريكا را تكميل مي كند.

ــكر فيروزآبادي: دروغ بزرگ مبارزه با القاعده، به  سرلش
همراهي آمريكا و القاعده انجاميده است.

ــوريه، يعني آمريكا  ــي: حمله بدون مجوز به س الريجان
خود را پليس بين الملل مي داند.

ــورهاي  ــيرازي: آمريكا ويراني كش ــت اهللا مكارم ش آي
اسالمي را دنبال مي كند.

ــوريه  آيت اهللا صديقي: ورود آمريكا به باتالق جنگ با س
به اختيار خود اما خروج شان به اختيارشان نيست.

تازه ترين اظهارنظرها در واكنش به جنگ طلبي واشنگتن

 ديدار اول

 آمريكا در سوريه
 به دنبال چيست؟

ــوريه كه  ــكا و متحدانش به س ــه نظامي آمري ــرح حمل ط
ــانه هاي غربي زمان آن را بسيار نزديك اعالم مي كنند، با  رس
مخالفت هاي گسترده اي در جهان مواجه شده و شواهد نشان 
مي دهد اين درگيري نظامي كه بسياري از كشورهاي منطقه 
براي آن لحظه شماري مي كنند، به سادگي آغاز نخواهد شد. 
ــوريه ، اين  ــر اين، حتي در صورت حمله آمريكا به س ــالوه ب ع
ــد  ــوريه و پايان دوران اس ــقوط دولت حاكم بر س به معناي س

نخواهد بود.
ــت خارجي اياالت متحده در خاورميانه را تابعي  اگر سياس
ــتي در منطقه بدانيم - كه تقريبا  ــت رژيم صهيونيس از سياس
ــي آمريكايي، مدافع اين  ــران بين المللي و حت اغلب تحليلگ
ــتند- آمريكا دست به هيچ اقدام نظامي در منطقه  نظريه هس
نمي زند مگر آن كه از حفظ منافع اسرائيل در اين زمينه مطمئن 
ــتي در بحران سوريه در  ــده باشد. اما منافع رژيم صهيونيس ش

چيست؟
ــوريه ضعيف»  ــان، «س ــياري از كارشناس ــه اعتقاد بس ب
مطلوب ترين مدل براي رژيم صهيونيستي است و اين فقط با 
ادامه جنگ داخلي در اين كشور ميسر خواهد بود. چه حكومت 
ــد پيروز قطعي تحوالت سوريه باشد چه مخالفان مسلح او،  اس
ــت، چه آن كه برخي  ــرائيل نامطلوب اس به يك اندازه براي اس
ــد از نظر آمريكا و اسرائيل  ــتي مخالف اس گروه هاي تروريس
ــور آنها در رژيم  ــتند كه حض آنچنان غيرقابل پيش بيني هس
ــتي خطرناك تر از  ــد مي تواند براي رژيم صهيونيس پس از اس

وضع موجود باشد.
ــكر كشي بزرگ اياالت  متحده به منطقه در  تجربه دو لش
يك دهه اخير، نشان مي دهد اگرچه واشنگتن با توسل به زور 
توانسته است رژيم هاي طالبان درافغانستان و صدام در عراق 
را ساقط كند اما لزوما حكومت هاي  جديد در اين كشورها بيش 
ــد، به تحكيم قدرت و نفوذ ايران  از آن كه باب ميل آمريكا باش
ــت. از اين رو به نظر مي رسد اكنون  ــده اس در منطقه منجر ش
ــنگتن هيچ برنامه اي براي سرنگون كردن حكومت اسد  واش
نداشته و نمي تواند داشته باشد. پس دليل اين همه هياهو درباره 

نزديك بودن حمله نظامي به سوريه چيست؟
ــوريه از پيشي گرفتن  تحوالت ميداني چند ماه اخير در س
ــور حكايت  ــوريه بر مخالفان در نزاع داخلي اين كش ارتش س
ــد  دارد. پس از ماه ها جنگ داخلي كه به تضعيف حكومت اس
ــدن بسياري از شهرهاي سوريه از سيطره او منجر  و خارج ش
ــقوط قريب الوقوع او خبر  ــده و حتي برخي تحليلگران از س ش
ــته ورق برگشته و موازنه نظامي  مي دادند، در هفته هاي گذش
ــت. اختالفات گسترده داخلي  به نفع او در حال رقم خوردن اس
در جبهه مخالفان و رويگرداني بسياري از مردم سوريه از برخي 
ــد، به همراه حمايت برخي  ــتي مخالف اس گروه هاي تروريس
كشورها از دولت سوريه مي تواند جبهه جنگ را به نفع حكومت 
ــتي و  ــت كه با منافع رژيم صهيونيس تمام كند و اين اتفاقي اس

برخي كشورهاي عربي منطقه همخواني ندارد.
ــنگين تر  ــن رو با تحوالت جديد در جبهه جنگ و س  از اي
ــنگتن و تل آويو،  ــدن كفه ترازو به نفع حكومت، از نظر واش ش
ــوريه  ــاد يك موازنه قوا حتي در قالب حمله نظامي به س ايج

ضروري است. 
ــه مخالفان افراطي و  ــا توجه به مطمئن نبودن آمريكا ب ب
ــيار مبهم شكل گيري دولت  ــد و دورنماي بس ناهمگون اس
ــه هم اكنون  ــقوط حكومت، آنچ ــوريه درصورت س آينده س
ــاقط كردن اسد بلكه  ــت، نه س اياالت متحده به دنبال آن اس
تضعيف موقعيت نظامي ارتش سوريه در برابر مخالفان مسلح 
ــته  ــور همچنان ادامه داش ــت تا جنگ داخلي در اين كش اس
ــك آمريكا زماني به فكر حمله تمام عيار با هدف  باشد. بي ش
سرنگوني رئيس جمهور سوريه مي افتد كه در مورد آينده اين 
ــور مطمئن شده باشد، اطميناني كه هنوز تا حاصل شدن  كش

آن فاصله بسيار زيادي وجود دارد!


