در پي شهادت مظلومانه امام جمعه کازرون

در گفتوگو با شبکه العالم مطرح شد

پیام
مقام معظم رهبري

شرط ظریف
براي سفر به ریاض

پایگاه اطالعرســاني مقــام معظم رهبــري :حضرت
آیــتاﷲ خامنهاي در پیامي شــهادت مظلومانه امام
جمعه فعال و موفق کازرون حجتاالسالم حاج شیخ
محمد خرسند را تبریک و تسلیت گفتند .متن پیام مقام
معظم رهبري به این شرح است...

گروه سیاســت :وزیر امور خارجه جمهوري اســالمي
ایران با بیان اینکه علت فشــار آمریــکا بر ایران قدرت
منطقهاي آن اســت ،خاطرنشــان کرد جنگ اقتصادي
نشاندهنده سیاست تحمیل ،زورگویي و قلدري است
و این سیاست هیچگاه بر ایران مؤثر نميافتد....

صفحه ۲

صفحه ۱۵

ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 16 3442ﺻﻔﺤﻪ  4000ﺗﻮﻣﺎن

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  12ﺧﺮداد  27 1398رﻣﻀﺎن  2 1440ژوﺋﻦ 2019

کدخدایي :قوانین انتخاباتي ما ،راه فریب مردم را باز گذاشته!

ﺗﯿﺘﺮ دو

دیدار مرموز  ۱۳۰نفر
از تصمیمگیران جهانی

سکوت قانون مقابل دروغ سیاسیون
صفحه ۲

مایک پمپئو و جرد کوشنر برای نخستین بار
در نشست نخبگان جهانی
صفحه ۷

ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ

همدست زنجاني
در نقش »سفیرکبیر«
صفحه ۴

ﭼﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن زﯾﺮ ﺑﺎر
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آرا ﻧﻤﻰروﻧﺪ
صفحه ۲
نگاهي به انتشار جزئیات دادگاه
محمدرضا خاتمي و پرونده محمدعلي نجفي

علني یا غیرعلني؟

گفتوگو با ابراهیم اصغر زاده
درباره بهنگامی و نابهنگامی تصمیمات سیاسي

صفحه ۶

اکنون چه باید کرد؟

صفحه ۱۵

بر سر تصدی فالحیان به هاشمی اعتراض کردم
لحظه تصمیمهای مهم و حیاتی فرا رسیده است

کارشناسي پزشکي پولي
صفحه ۱۳

صفحه ۸

ﻋﺮضﺣﺎل

ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮم
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﻈﺮﺑﻠﻨﺪ
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ
تــراژدی قتل همســر دوم یکی از شــیخالوزراهای
پیشــین در روز سهشنبه هفته گذشته ،ایران را در بهت
و حیرت فرو برده اســت .درحالیکه همسرکشــی در
گذشتههای دور و نزدیک هم در اقصانقاط این سرزمین
اتفــاق افتاده و بازتاب هیچکــدام از آنها بیش از درج
چند خط خبر در صفحه حوادث روزنامهها نبوده ،قتل
مورد بحث تاکنون بیشــترین پوشش خبری را داشته و
تفســیرها ،تعبیرها و تأویلهای گوناگون و حتی متغایر
و متضادی را دامن زده است .وسعت خیرهکننده طیف
اظهارنظرها ،احتماالت و قضاوتهای بعضا شبههناک
و رازآلود بهقدری اســت که برایند آنها ممکن اســت
غیر از تشــویش افــکار و اذهان مخاطبــان ،هودهای
دربر نداشته باشد .از ادعای روانهکردن پرستوی سرخ
بــرای بهتورانداختن شــیخالوزرا تا تکمیل ســناریوی
نرد عشــقباختن او ،از مونتاژ فیلــم حضور متهم نزد
ســرکارآگاه تا شــمارش گلولههای باقیمانده از آلت
قتالــه در فیلم واقعــی با اجرای خبرنگار هولشــده
سیما ،از اصغر بروجردی )مشهور به اصغر قاتل(شدن
متهم )برعهدهگرفتن مسئولیت قتلی که مرتکب نشده
بود( تا تعلیل روانشناختی آرامش بعد از توفان قتل.
او مشــتی از خروار خبری -تفسیری است که بر روح و
روان صدمهدیده مردم ما آوار شــده است .نگارنده نه
در مقامی اســت که به داوری بنشــیند و نه اصوال در
فضایی چنین خاکستری و مهآلود کسی را یارای چنین

کاری است .در این وانفسا شاید تنها چیزی که میتوان
به ضرس قاطع اظهار کرد این است که کسی را یارای
شانهخالیکردن از زیر بار مسئولیت مشترک قتل نفسی
که جامعه را در شوک فروبرده است ،نیست؛ به عبارت
دیگــر ،همه ما فــارغ از حد و نوبه ،شــریک این جرم
هســتیم .این یادداشت بر آن اســت تا در حد بضاعت
اندک به احصــای تقصیرکاران نشــیند .اطمینان دارد
کــه در این کار ،ما را از خطا مصونیتی و ازقلمانداختن
مواردی امانی نیست ،با وجود این ،نمیتوان توجیهی
برای ترک فعل یافت و یادداشــتی از این قبیل را بدون
محتوا کرد.
 .۱مقصر نخســت ،خود متهم اســت .به کارنامه و
شــخصیت او تا ســال  ۱۳۹۲کاری نداریم که میگویند
رویهمرفتــه مشعشــع بوده اســت .از همین ســال
شــروع میکنیــم کــه او روی مواضــع اصولی خود
بهعنوان مسئولی از ســتاد انتخابات یکی از نامزدهای
ریاستجمهوری پا گذاشت و از خود چرخشی پاندولی
بهجا گذاشــت .اگر تغییر موضع او منشأ فرصتطلبی
داشــت که غیراخالقی اســت و اگر بــه یافتن حقیقت
تعبیر شــود که این بیشتر به خوابنماشدن میماند که
صد البته دون شــأن رجال سیاســی به حساب میآید.
گویــا متهم به قتل را بعد از آن چندان رمق و انگیزهای
نمیماند و حتی در مقطعی افســردگی دست میدهد
تا اینکه اردیبهشتماه دو سال پیش فرامیرسد و دیدار
پرراز با »دلبر« ،ایشــان را به »کام« خود میبرد؛ همان
کامی که در اســتخدام دومنظوره نیش و نوش اســت
و آخر پاییــز ،کدامیکبودن آن را معلوم میدارد .لیکن
اینجا طبیعت هــم به متهم منظــور غضب میکند و
بهارش را که فصل برگرویان اســت ،به پیشواز خزان

برگریزان میفرســتد تا عاقبت ننگین عشق درپی رنگ
دلبران را رمزگشــایی کند )عشقهایی کز پی رنگی بود،
عشــق نبود عاقبت ننگی بود( و از تاریکخانه غرق در
خونش بیرون آورد )بهتر آن باشــد که سر دلبران گفته
آید در حدیث دیگران(!
 .۲شــریک جرم بعدی مرحومه مقتوله است که
خدای رحمان و رحیم او را ببخشــد و بیامرزد .او سر
راه عاقلهمردی ســپیدموی ظاهر میشــود که ســن
پدرش را دارد و از زمان ازدواج با همســر نخســتش
بیش از ســن سرکار خانم نورســیده میگذرد .ایشان
چه اصالتا و چه نیابتا پای در این وادی گذاشته باشد،
نیک میدانسته است که بیش از آنکه همسر دوم به
حســاب آید ،نقش هوو ایفا میکنــد و تهدیدی برای
تالشــی خانوادهای که چهلوچند سال از قدمت آن
میگذشته اســت ،محسوب میشود .اینک این تهدید
بالقوه به فعلیت درآمده و عالوه بر اینکه خانوادهای
را از هــم پاشــانده ،جامعــهای چنــد ده میلیونی را
بهشدت متأثر و متألم کرده است .سال گذشته که در
نمایشی غیراخالقی عکسهایی از عاشق و معشوقه
داســتان ما در بعضی پیامرســانهای مجازی منتشر
شــد ،این دولتمرد ســابق که ازجمله ویژگیهای او
این اســت که تصدی هر دو وزارت آموزشــی کشور
)آموزشوپــرورش ،فرهنگ و آمــوزش عالی( را در
طول خدمت دولتی خود بر عهده داشــته و صاحب
بلندپایهتریــن مناصب کشــوری بوده ،اســرار مگوی
بســیاری در ســینه دارد و بیش از آنکه شــخصیت
حقیقی او در کار باشــد ،شخصیت حقوقی او مطرح
اســت .ازاینرو ،طبیعی و بدیهی است که حرکات و
سکنات او رصد میشود و زیر ذرهبین قرار میگیرد.

ادامه در صفحه ۴

ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﻰ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮزاﻧﻪ ﻃﻬﺮاﻧﻰ

ﻣﺼﯿﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯿﺘﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﻰ
و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ .از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاى آن ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ
و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.

روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق

ارتبـاطبا روزنـامهشـرق
SHARGHLINE
@ SHARGHDAILY.IR
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تصمیمات نابهنگام و بهنگام
در سیاست

ﻋﮑﺲ :ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺎﮐﻰ ،ﺷﺮق

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرى
 2ﮐﺸﻮر و ﻣﻌﻤﺎى زﻧﺠﺎﻧﻰ

شرق
پیگیری میکند

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

شلمشورباي جهاني علیه ایران
اﺣﻤﺪ ﻋﻈﯿﻤﯽﺑﻠﻮرﯾﺎن  .اﺳﺘﺎد ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ
آنچــه را که امــروز ایران در
دولت حســن روحانــي تجربه
ميکند ۸۰ ،ســال پیش توســط
ســیدغالمرضا روحاني ،شــاعر
طنزپرداز ایران ،پیشبیني شــده
بود .همین شــباهت نشــاندهنده ســیکل تکرار
رویدادهاست .این شاعر ميگوید:
»سپلشت آید و زن زاید و مهمان برسد  -عمه از
قم برسد خاله ز کاشان برسد  -خبر مرگ عموقلي
برســد از تبریز  -نامه رحلت دایي ز خراسان برسد
 هر بالیي به زمین ميرســد از دور ســپهر  -بهرماتمزدهاي بيسروسامان برسد -کرد تعقیب ز هر
سوي طلبکار مرا -ترسم آخر که از این غم به لبم
جان برســد«؛ اما تفاوت این دو در این است که او
شاعري آزاده و شــوخطبع بود؛ اما حسن روحاني
در باالترین مقام اجرائي است و گرفتاريهاي او در
سه شاخه اصلي قابل شناخت هستند:
 -۱مسئولیتهاي رســمي یک رئیسجمهور.
هرکس دیگري هم که جاي او باشــد ،باید وظایف
خــود را انجام دهد؛ حتي اگر موانع بيشــمار در
سر راه او بود.
 -۲فشارهایي که این روزها قدرتهاي جهاني
بر ایران ميآورند.
 -۳رویدادهاي طبیعي ازجمله سیل و توفان و
زلزله و تبعات آنها که هم مردم را عاصي کرده و
هم آه دولت را از نهادش برآورده است.
هیچکدام از اینها در ایران ناشــناخته نیستند.
ایران به چند دلیل هزاران ســال نقشــی اساسي
در تحوالت سیاســي این منطقه برعهده داشته
است.
ادامه در صفحه ۲

