به مناسبت ماه مبارک رمضان

رئیس قوه قضائیه:

برگزاری محفل انس با قرآن
با حضور مقام معظم رهبری

دنبال
مچگیری نیستیم

پایگاه اطالعرسانی مقام معظم رهبری :در آستانه ماه
مبارک رمضــان ،ماه نزول قرآن ،محفــل نورانی انس
بــا قرآن کریم عصر دیــروز در حضور حضرت آیتاﷲ
خامنهای مقام معظم رهبری در حسینیه امام خمینی
)ره( برگزار شد .در این مراسم...

گروه سیاست :رئیس قوه قضائیه روز گذشته در جلسه
مســئوالن عالی قضائی بــا تبریک حلول مــاه مبارک
رمضان ،دگرخواهی در پرتو خداخواهی را از مهمترین
جلوههای معنوی ماه مبارک رمضان برشمرد و گفت:
»این جلوه معنوی...

صفحه ۲

صفحه ۲
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ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ
بولتون :دنبال جنگ نیستیم اما آمادگي پاسخ داریم

هفته پر ماجرا

ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 16 3421ﺻﻔﺤﻪ  4000ﺗﻮﻣﺎن

بررسي فهرست بهروزشده دریافتکنندگان ارز دولتي نشان ميدهد

۳میلیارد یورو در اختیاردوخانواده مشهور

صفحه ۵

ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن عازم خلیجفارس شد
واکنش شرمن به بیانیه بولتون
اعزام ناو ،امری عادی است

چهارشنبه؛ اعالم اقدام متقابل برجامی ایران

صفحه ۶

بندهای برجام
علیه ناقض برجام

ذيﻧﻔﻌﺎن زﯾﺮ ﺑﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ
صفحه ۴
بعد از ۲ساعتو نیم جلسه غیرعلنی مجلس با دولتمردان

پرونده باز بنزین

یک منبع آگاه :احتماال روحانی روز چهارشنبه
در گفت وگویی تلویزیونی حاضر خواهد شد

دﻋﻮاي اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن و
اﺣﻤﺪيﻧﮋاديﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺳﺮاﻓﺮاز ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ

فعال موضوع خروج از برجام مطرح نیست

صفحه ۲

اولین گام ایران کاهش جزئی و کلی برخی
تعهدات هستهای است

صفحه ۱۵
روایت ترور مجید شریفواقفي
ﻋﮑﺲ :اﺣﻤﺪ ﻣﻌﯿﻨﻰﺟﻢ ،اﯾﺮﻧﺎ

تاوان ایستادگي
صفحه ۳

ﺷﻮﻫﺮم ﻣﺒﺼﺮ
ﮐﻼس دﻫﻢ اﺳﺖ
صفحه ۶

صفحه ۱۲

ﺣﺮف اول

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﯾﺎدداﺷﺖ

منبع خبر قابل تعقیب نیست

ﺗﺎبآورى ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺎﻧﻰ

ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮي داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن

ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻧﻮروزي
در ایــران همیشــه موضوعاتــي
مطرح ميشــود کــه در دل آنها
مســائل حقوق رســانه به شکلي
زنده و ملموس قابل تجربه و طرح
کارشناسي است .منبع خبر ازجمله
مباحثي است که در حقوق رسانه درباره آن گفتوگو
ميکنیم.همه رسانهها اخبار خود را از منابع مختلف
تهیه ميکنند .منابع خبري گاهي آشکار و مشخصاند
و رســانه آن را در متــن خبر ذکر ميکنــد .منبع خبر
ممکن اســت رسانهاي دیگر باشــد؛ مثال خبري تولید
یک نشریه یا یک تلویزیون یا یک رادیو یا یک خبرگزاري
است و رسانه دیگر آن را به نقل از همان رسانه منتشر
ميکند .گاهي منبع خبر یک فرد است؛ مانند وقتي که
یک مقام رسمي یا غیررســمي و غیرحکومتي چیزي
ميگوید و رســانه آن را نقل ميکند؛ اما گاهي ممکن
است رسانه مایل به ذکر منبع خبر خود نباشد .در این
مــوارد از اصطالح »منبع آگاه« یا »منبعي که مایل به
افشــاي نام خود نیســت« یا »یکي از ناظران آگاه« یا
مانند اینها استفاده ميشود .این اصطالح زماني به کار
ميرود که منبع خبر به دالیلي ،مانند دالیل امنیتي یا
اخالقي مایل به انتشــار نام خود نیست یا خود رسانه
بنا بر سیاســت کاري خود تمایل ندارد نام منبع خود
را فــاش کند.در بحث منبع خبر توجه به چند نکته از
حقوق و اخالق روزنامهنگاري ضروري است .ازجمله:
نخســت اینکه اگر منبع خبر مایل به انتشــار نام خود
نیست ،رسانه باید آن را محفوظ نگه داشته و از افشاي
نام او خودداري کند.

ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻘﺮهﮐﺎر
وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮى
احســاس رضایتمندی و خشــنودی شهروندان
از حکمروایی آنگاه تحصیل میشــود که حق تعیین
سرنوشــت به بهترین و دقیقتریــن وجه ممکن ابراز
شــده و در تمامی شــئون تصمیمســازی اثربخش
باشــد .نزدیکبودن نظام انتخابات در تمام الیههای
مســئولیت کالن به رأی مستقیم مردم ،اثر مستقیمی
بر کاهش سطح بدگمانی اجتماعی ،مشارکتپذیری
عمومی ،چسبندگی و همافزایی ملی در پرتو افزایش
درجه اعتماد شــهروند نســبت به حاکمیت قانون و
ارکان اجرائی مبتنی بر آن دارد .دســتکاری و تغییر
در نظام انتخابات بایــد به تضمین هرچهتمامتر حق
تعیین سرنوشــت سیاســی و تثبیت امــکان دخالت
بیپیرایه شــهروندان در اتخاذ سیاستهای عمومی
ختم شــود .در این رهگذر التفات به ریشههای نظری
حق انتخابکردن و انتخابشــدن منجر به دستیابی
درکــی صحیح از ماهیــت آن و تصویــری واقعی از
ضرورت ،حدود و گســتره شــمول حق میشود .این
مقدمه بهانهای است تا »طرح استانیشدن انتخابات
مجلس« در محــک اصول حقوق اساســی بازبینی
شــود .در طرح استانیشــدن انتخابــات مجلس که
پیشتر در ســالهای  ۱۳۸۶ ،۱۳۸۲و  ۱۳۹۴از ســوی
شــورای نگهبان رد شــده و در دهه اخیــر هماره در
مجلس شورای اســالمی کانون مناقشه بوده است،
حوزههای انتخابیه که از صدر مشــروطیت و تأسیس

ادامه در صفحه ۴

ﺑﺮادران ﮔﺮاﻣﻰ آﻗﺎﯾﺎن
ﺣﻤﯿﺪاﷲ و ﻣﻬﺮاﷲ ﺳﺮدارزﻫﻰ
ﻣﺼﯿﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﯿﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ از ﺧﺪاوﻧﺪﺳﺒﺤﺎن
ﺑﺮاى آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮاى ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ
آروزﻣﻨﺪﯾﻢ.

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﯿﻨﻰ  ،ﻣﻬﺪى رﺣﻤﺎﻧﯿﺎن

ارتبـاطبا روزنـامهشـرق
SHARGHLINE
@ SHARGHDAILY.IR

مجلس شــورای ملــی در ایــران» ،شــهرها« تلقی
شدهاند ،به »اســتانها« تبدیل شده و از رأیدهندگان
در شــهرها میخواهــد با حضور پــای صندوقهای
رأی ،به یک فهرست طوالنی از نامزدها برابر با تعداد
نمایندگان هریک از اســتانهای کشــور ،آنهم یکجا
رأی بدهند .به نظر میرســد با لحاظ ســنت حقوقی
جاریه و عقبه تاریخی که ســاختار آن به ســال ۱۲۹۰
و بیش از صد ســال قبل بازمیگــردد ،تغییر مقیاس
حوزههــای انتخابــی به دورشــدن برد حــق تعیین
سرنوشت منتهی شــود.اتخاذ این تصمیم تقنینی در
حالی اســت که در اســتانداردهای جهانی »کیفیت
رأی« محل توجــه حقوقدانان عمومی بوده و با این
انگیزه ،بر کوچککردن حوزههای انتخابیه در قوانین
انتخاباتی تأکید میشود تا فرصت رقابت واقعی میان
نامزدها فراهم شده و ســاکنان یک بخش انتخاباتی
نیز با شــناخت کامل بــه نامزد موردنظــر خود رأی
دهند .عمدتا در دنیا شــهرهای بــزرگ و پرجمعیت
بخشبنــدی شــده و بهگونــهای کــه در هر بخش
انتخاباتی فقط یــک نماینده از ســوی رأیدهندگان
برگزیده شــود ،سعی در نزدیکســازی رأیدهنده به
رأیگیرنده دارنــد؛ چراکه با این وصــف آزادی اراده
عمومی واقعیتــر و بیروتوشتر متبلور میشــود.
نامزدهــا هم بهســادگی میتوانند بــا رأیدهندگان
ارتباط برقرار کننــد و فرصت رقابت میان نامزدها که
شــرط اصلی هر انتخاباتی اســت ،فراهم میشــود.
هرچه انتخابات دوربردتر باشد ،حس نزدیکی به اراده
شهروند فروخواهد کاست .افکار عمومی باید نسبت
بــه این تصمیم ابراز حساســیت کــرده و یک جریان
گفتوگو در کشور شکل بگیرد.

ﺳﯿﺪﻣﺼﻄﻔﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽﻃﺒﺎ
چندي پیش گروهي از دانشــجویان دانشــکده
فنــي دانشــگاه تهــران در مالقاتي اظهــار کردند
گروهي بــرای فعالیــت در زمینه محیط زیســت
تشــکیل دادهاند و بهنوعي نظرخواهي ميکردند.
از اهدافشــان سؤال کردم و پاسخشــان را چندان
دقیق و مبتکرانه نیافتم .گفتم شــما یک دانشکده
در یک دانشــگاه هستید ،در سراسر ایران -به لطف
دانشگاه آزاد اسالمي و گسترش سایر دانشگاهها-
تعداد زیادي دانشکده شــبیه دانشکده شما ایجاد
شــده است؛ شبیه از نظر دانشکدهبودن و نه از نظر
رشته تحصیلي .مناسب بود اگر این ایده ،یعني ایده
حفاظت از محیط زیســت را به دیگر دانشــکدهها
تعمیم داده و مانند یک شــبکه سراسري فعالیت
مفید خــود را گســترده ميکردید.بــه خاطر دارم
روزي بــه مرحــوم حجتاالسالموالمســلمین
فلســفي گفتم شــبکه روحانیت کشور که حتي در
خانههاي مردم رفتوآمد دارند ،شــبکهاي اســت
که ميتواند در تربیت قاطبه مردم تأثیرگذار باشــد
و با اتخاذ دســتورالعمل تربیتي رودررو به اصالح
تربیــت مردم همت گمارند .این شــبکه و شــبکه
دانشــگاهي که از آن یاد کــردم ،موضوع مبارکي
اســت که نميتــوان بهســادگي از آن گذشــت.
خوشــبختانه در شــماره شــنبه  ۱۴اردیبهشــت
»شــرق« ،یادداشــتي از آقاي نعمــتاﷲ فاضلي،
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ﮐﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﺎن و ﯾﺒﻘﻰ وﺟﻪ رﺑﮏ ذو اﻟﺠﻼل و اﻻﮐﺮام

ﻫﻮاﻟﺒﺎﻗﻰ

ﺑﺮادر ارﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺣﻤﯿﺪاﷲ ﺳﺮدارزﻫﻰ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﻫﻤﺴﺮى
ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﭘﺪرى ﻓﺪاﮐﺎر ﭘﯿﺮﻏﻼم ﺣﻀﺮت

ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻬﻰ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﮐـﻪ ﺑﻬﺎر ﻓﺮﺣﻨﺎك
زﻧﺪﮔﻰ را ﺧـﺰاﻧـﻰ ﻣﺎﺗﻢزده ﺑـﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ
و اﯾﻦ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔـﻪ آﻓـﺮﯾﻨﺶ
درﻓـﺮاﺧـﻨﺎى ﺑـﻰ ﮐﺮان ﻫـﺴﺘﻰ و ﯾـﮕﺎﻧﻪ راز
ﺟـﺎوداﻧﮕﻰ اوﺳـﺖ
درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﯿﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﮐﺮده ﺑﺮاﯾﺸﺎن از درﮔﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺻﺒﺮ ﺟﻤﯿﻞ و اﺟﺮ ﺟﺰﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ.

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

انسانشناس ،درج شــده بود که خبر از ایجاد یک
گروه اجتماعي به نام »استادان دانشگاه« ميداد و
در این موضوع توضیحات ذيقیمتي را ارائه کرده
بود.اگر این شبکه یعني شبکه »استادان دانشگاه«
مانند بســیاري از شــبکههاي دیگر به درددلهاي
شــخصي ،حرفهاي صنفي یا گلههاي معیشتي،
ردوبدل کردن عکس ،خاطره و لطیفه و انتقادهایي
که دائما در کشور در جریان است ،بپردازد ،صدالبته
نهتنها کاري در شأن استاد دانشگاه نکردهاند بلکه
ارزشهاي اســتادي و معلمي را زیر پا گذاشتهاند.
گاه انســانها درحاليکــه شــأن خــود را باالتر از
همه ميدانند ،در عمل بــه عناصري روزمرهخواه
و دانهچین تبدیل ميشــوند.طرح موضوع شــبکه
»استادان دانشــگاه« بهانهاي است براي این تذکر
که دانشــگاهیان ایــران یک بــار بهصورتي جدي
نقش خود را بازآفریني کنند و به رســالت خود که
گســترش عملي علم در جامعه است ،جامه عمل
بپوشانند .بارها مشاهده شده است که یک مدرس
دانشــگاه قیافه مظلومانهاي به خــود ميگیرد و
ميگوید من یک معلم ســاده هستم! گو اینکه در
خیال ،خود را در شــمار مــردان برتر ميانگارد .نه
آن تواضع ساختگي مفید است و نه فراموشکردن
نقش اجتماعي یک اســتاد دانشگاه .اگر آنطورکه
آقاي فاضلي نوشــته اســت »اســتادبودن نه یک
شغل بلکه یک هویت است« در وجود دانشگاهیان
حک شود ،این شبکه سراسري و وسیع دانشگاهي
ميتواند تأثیرگذار درجه نخست و واالي اجتماعي
در ایران باشد؛ مشــروط بر آنکه نه صنفي باشد و
نه سیاسي.

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ)ع( ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر ﺷﺎدروان

ﺣﺎج ﻗﻬﺮﻣﺎن اﻣﯿﺮﻃﺎﻫﺮى اﻓﺸﺎر
را ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ اﻗﻮام و آﺷﻨﺎﯾﺎن

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

جریانسازي براي مقابله با تحریم
ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺠﻠﺴﯽ  .ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
آمریــکا با تشــدید روزافزون
تحریــم علیه ایــران ميخواهد
نشــان دهد در برخــورد با ایران
جــدي اســت؛ اتفاقي کــه تیم
ترامــپ -نتانیاهــو از بیــش از
چهار ســال پیش براي آن دورخیــز کردهاند .آنان
با فضاســازي اســرائیل و اعــالم تهدیدشــدن از
ســوي ایران ،بهانهســازی در پیش گرفتهاند و در
این بخش تصــور ميکنند همراهي اروپا ،روســیه
و چین را هم در شــوراي امنیت دارند .چند ســال
قبل وقتي تهدیدهاي احمدينژاد با بهرخکشــیدن
توانمنديهاي هستهاي تشــدید شد ،مدعي شدند
منظور ایران ساختن ســالح هستهاي و تهدیدهاي
منطقــهاي اســت؛ موضوعي که منجــر به صدور
شش قطعنامه تحریم کذایي و الزامآور بینالمللي
شــد .ایران براي خنثيســازي این فضا ،به حضور
جــدي در مذاکــره بینالمللي و امضــاي برجام و
اثبات حســن نیت و تمایلنداشتن به ساخت بمب
هســتهاي پرداخت .رفتار ســتیزهگران در آمریکا و
اســرائیل و برخي اقدامات ناهماهنگ در ایران ،از
همان آغاز برجام را به چالش کشــیدند؛ چالشــي
که بــا توجه به مواضــع متقابل دو طــرف ،هنوز
هم ادامــه دارد .متحدان عرب منطقــهاي اتحاد
اســرائیل و آمریــکا دالیــل متفاوتي دارنــد .اینان
کــه از اســرائیل اهانت دیده و شکســت خورده و
دم فروبســتهاند ،هرگز درباره اســرائیل احساسات
صمیمانهاي ندارند .اینان در  ۷۰ســال گذشــته در
بخش مهمي از هزینههاي جنگي با اســرائیل و در
التهاب و تشویشي که مانع سرمایهگذاري و توسعه
اقتصادي و اجتماعي در کشورهايشــان ميشــد،
سهیم و شریک بودهاند .اکنون که عربستان ،کویت،
امــارات و قطر طعم پــول و امکانات حاصل از آن
را چشــیدهاند ،دیگر به قایــق تفریحي و هواپیماي
شــخصي و ویالهاي اروپایي دلخوش نیســتند ،به
دنبال توسعه اقتصادي و کسب حیثیت بینالمللي
از طریق اروپایيسازي جوامع خود هستند .براي این
کار هزینهکردن بیشتر براي شکستدادن اسرائیل را
کنار گذاشته و با بهرهمندي از گسترش ایرانهراسي
از طریــق البيهــاي مقتدر و بهرهگیــري از برخي
اشتباهات داخلي ایران ،کوشیدهاند مسئله قدیمي
عرب-اسرائیل را به مســئله ایران-اسرائیل تبدیل
کننــد و ضمن تنهاگذاشــتن ایران علیــه آن جبهه
بگیرند .آمریکا از این وضع راضي اســت؛ زیرا بازاري
براي فروش دهها میلیارد دالر اســلحه یافته اســت
که اگر کار به اســتفاده از آنها نیز بکشــد ،ویرانهاي
در خاورمیانه بر جا خواهد گذاشــت که خیالشان را
از بابت بازار بزرگتري براي بازســازي منطقه راحت
خواهــد کرد؛ امــا در بین این تحــوالت خطراتی نیز
نهفته اســت که موجب نگراني آنهاست .اول اینکه
اگر این کشــورها با توســعه اقتصــادي و صنعتي و
علمي به مرحله قدرت واقعي متکي به خود برسند،
دیگــر چه نیازي به سرســپردگي خواهند داشــت؟
و دوم اینکــه چه اطمیناني ميتوان داشــت که این
دولتها کــه فاصله طبقاتــي و فرهنگي فزایندهاي
بــا مردم اغلب قبیلــهاي پیدا ميکنند ،بــا توجه به
مهاجرتهاي گســترده از روســتا و قبیله به شهرها،
روزي ســهمي متناســب با اکثریت خود نخواهند و
بر حاکمان نشــورند؟ در هر دو حال تکلیف سالحها
و امکاناتي که در اختیارشــان قرار گرفته اســت ،چه
خواهد شــد و در چنان روزي علیه چه کسی به کار
خواهد رفت؟ اروپاییان نیز در این نگراني شریک بوده
و طرفــدار نوعي اعتدال بوده کــه اوضاع را آنچنان
دوقطبي نکنند که خصومتهــاي حاصل از تحریم
اروپا را نیز قرباني تفرعن آمریکایي کند؛ بههمیندلیل
تحریمهاي آمریکا را سالحي نميدانند که قرارگرفتن
در پناه آن به سودشان باشد.
ادامه در صفحه ۴

ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﯿﺮﻃﺎﻫﺮى اﻓﺸﺎر
ﻣﺼﯿﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ
ﺷﺎدروان ﺣﺎج ﻗﻬﺮﻣﺎن اﻣﯿﺮﻃﺎﻫﺮىاﻓﺸﺎر
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻰرﺳﺎﻧﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ آن ﻣﺮﺣﻮم

از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاى آن ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﻮ

در ﻣﺴﺠﺪ ﺛﺎراﷲ ،واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان رﺳﺎﻟﺖ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻨﮕﺎم

درﺟﺎت و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.
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