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هربامداد در سراسر کشور
کشتی اکتشافی ترکیه که در منطقه مورد اختالف با یونان
در شرق دریای مدیترانه در حال دریانوردی بود
به سواحل این کشور بازگشت

نائب رئیس مجلس:

در خط مطالبهگری حقیقی

عقبنشینیاردوغان
از بیم تحریم

باید روزانه یک وزیر را عزل کنیم
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سرمقاله

راه کارهای جدید برای وصول بدهیهای ایران از بغداد

جزئیات جلسه هیئت عمومی
دیوان عالی کشور در مورد
رای پروندهمحمدعلی نجفی

قتل میترا استاد

عمد بوده است
8

پشت پرده واردات
لپتاپ دست دوم
از عراق و امارات!
6

واردات واسطهای
آل اسحاق :موضوع ترانزیت مطرح است که کاالهایی را عراق از سایر کشورها وارد
کند و سپس به ایران ارسال کند اما هنوز قانون ترانزیت به تصویب مجلس عراق
نرسیده است .بنابراین آنها نمیتوانند کاالهای خارجی را به ایران ارسال کنند و چنین
توافقی از اساس وجود ندارد که در برابر پول گاز و برق به ایران کاال صادر کنند
صفحه5

جزییات پاسخ زنگنه

آقای آقا میری!

به ابهامات نمایندگان مجلس

این چه عکسی بود؟

صادرات
مویرگینفت
صفحه 6
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یادداشت1-

مهدی نورمحمدزاده

«حفظ بقا» یا فرار از مرگ ،مهمترین غریزه انسان
در دنیای واقعی اس��ت ،اما این داستان در دنیای
مجازی به چه شکل است؟!
بقا در دنیای مجازی چه معنایی دارد و مرگ در آن
چه نمودی دارد؟!
حتما تجربه کردهاید که اگر مدتی پستی منتشر
نکنیم ،کامنتی ننویس��یم ،الیک نکنیم و پاسخ
کامنتهای دیگران را ندهیم ،دوستانمان میپرسند:
چرا نیستی؟! حرف درستی است ،نیستی و مرگ
در دنیای مجازی ،ناتوانی از «جلب توجه» اس��ت
و غری��زه حفظ بقا یعنی ت�لاش حداکثری برای
دیده شدن و جلب توجه!
جلب توجه البته مراتب گوناگون دارد .روی صحبتم
به هیچ وجه با آنهایی نیست که برای حفظ بقا در
دنیای مجازی ،اندام خود را به نمایش میگذارند،
کرش��مه میآیند ،فحاشی و لودگی میکنند و یا
دروغوشایعهمیسازندتابیشتردیدهشوندوبیشتر
الیکبخورند!
اتفاقا با آنها میشود کنار آمد و راحت بیخیالشان
ش��د ،صحبتم با اصحاب مدعی فکر و اندیش��ه و
فرهنگ است که گاهی برای جلب توجه و رقصیدن
به ساز مخاطب ،روی به مغالطه ،تناقض ،تقلیل و
تحریف میآورند .بعضی ادعاهای طرح ش��ده این
دوس��تان در فضای مجازی به قدری س��طحی و
سخیف هس��تند که حتی ارزش نقد و بررسی را
هم ندارند ،اما به هر حال در سایه حضور میلیونی
کارب��ران این فضا ،کم و بیش مخاطبانی هم پیدا
میکنند و به خوبی دیده میشوند.
ادامه در صفحه 2

حمیدرضا شکوهی

کاال از عراق

روحانی خلع لباس شده
به دنبال شوآف است؟

گرفتاران
غریزه!

زنگنه و پاالیشگاه سازی؛
نقطهپایانکجاست؟

یادداشت2 -

مبارزه با فساد را
فراگیرکنید
فتح اله دهقان

دانش آموخته جغرافیای سیاسی

فس��اد ،پدیدهای اس��ت ک��ه از ابت��دای تاریخ
گریبانگیر بشر بوده است.
فس��ادبلیهای مضر ب��رای زندگ��ی خصوصی و
عمومی نوع بش��ر ب��وده و در ط��ول تاریخ آثار
مخربی بر جوامع بشری به جای گذاشته است.
کلیه ادیان آسمانی وآئینهای بشری در قبح آن
سخنها گفته و سفارشهای فراوانی شده است.
مصلحین جامعه بش��ری نی��ز در طول تاریخ در
مذمت آن قلم فرسائی هایی زیادی نموده اند.
در قرآن کریم مکرر به سرنوش��ت اقوامی اشاره
شده اس��ت که بر اثر فساد مورد غضب خداوند
قرار گرفته واز بین رفته اند.
مطالع��ه تاریخ عرفی جهان نی��ز حکایت از آن
دارد ک��ه تمدنهای زیادی بر اثر فس��اد از بین
رفتهاند .ویل دورانت فیلسوف ،مورخ و نویسنده
مجموعه کتابه��ای وزین ونفیس تاریخ تمدن
جه��ان میگوید،هیچ تمدنی از بین نمیرود مگر
اینکه زمینه داخلی داشته باشد.
بنا به گواه تاریخ ،فس��اد یک��ی از عوامل عمده
فروپاشی و محو تمدنها بوده است.
در دنی��ای مدرن نیز در قبح این پدیده مضموم
س��خنها گفته ش��ده وقلم فر سائیهای زیادی
شده است.
در قوانین اساسی و قوانین موضوعی کشورهای
جهان نیز مکررا به آن پرداخته شده است.
عل��ی رغ��م سفارش��های اکید ادیان آس��مانی،
آئینهای بش��ری و ...جهان درگی��ر این پدیده
شوم است.

تعدا فوتیهای ناشی از بیماری کووید 19رو به افزایش است

آغازموجسومکروناازتهران؟!

مسعودمردانی:
به علتهای مختلف طی ماه اخیر ش�اهد بروز
پیک کرونا و افزایش مبتالیان در کشور هستیم.
در ص�ورت ادام�ه رون�د مس�افرتها تع�داد
مبتالی�ان به کرون�ا بیش از این خواهد ش�د .در
فصل س�رما معموال افراد در یک جمع نشس�ته
و همین مقوله باعث تش�دید مبتالیان به کرونا
میش�ود .در این ش�رایط بای�د از تجمع در یک
محیط پرهیز کرد .همچنین تهویه هوای خانه به
شکل مناسب انجام شود

صفحه 3

موضوع نگرش وزیر نفت به پاالیشگاهسازی
ک��ه مدتهاس��ت موردتوجه منتق��دان قرار
دارد ،از روز هجده��م ش��هریورماه دوب��اره
باال گرفت .بیژن زنگنه آن روز گفت" :به من
میگویند شما پاالیشگاه نزدید؛ ما در پارس
جنوبی تولی��د را  ۲.۵برابر کردیم .این یعنی
 ۱۰تا پاالیش��گاه! اگر بهجای این ،پاالیشگاه
میزدیم ،تمام کشور را به کثافت و آلودگی
میکش��یدیم ".پسازاین س��خن وزیر نفت،
منتقدان ،رویکرد منفی او به پاالیشگاهسازی
را بار دیگر زیرسؤال بردند .او البته مدتی بعد
در توئیتر توضیحی منتش��ر کرد تا منظورش
را روش��نتر کند و نوشت" :پاالیشگاهسازی
اولوی��ت وزارت نفت اس��ت؛ ام��ا مصرف
سوخت مایع و آسیب به محیطزیست ،خیر".
اما انتقادها ادامه پیدا کرد چراکه منتقدان زنگنه،
همواره او را بهعنوان منتقد پاالیشگاهس��ازی
معرفی کردهاند و سخن جدید زنگنه با چنین
پیش فرضی ،موردتوجه بیشتری قرار گرفت
تا تأییدکنن��ده ادعاهای قبلی درباره مخالفت
او با پاالیشگاهسازی باشد .اما نقطه پایان این
مجادله کجاست؟
همینجا این نکته را ذکر کنم که اگرچه منظور
وزی��ر نف��ت را از آن جمله پرحاش��یه درک
کردم ،اما فکر میکنم توصیف او مناسب نبود
و میشد با جمالت بهتری این موضوع را بیان
کرد .البته دو عامل را میتوان در "توجیه" این
موضوع در نظر گرفت.
ادامه در صفحه 6

یادداشت4-

یادداشت3 -
س��ازمانهای عریض و طویلی نیز برای مبارزه با
فساد ایجاد شده است.
اما ،فس��اد هم چنان مش��کلی عمده و اساس��ی
برای جامعه بشری است.
کش��ورمان ایران نی��ز گرفتار این پدیده ش��وم
شده است.
فس��ادهایی صور ت گرفته که در تاریخ این مرز
و بوم بیسابقه است.
اخیرا اقداماتی توسط رئیس قوه قضائیه آیتاله
رئیس��ی در جهت مبارزه با فساد و رانت خواری
صورت گرفته است.
الزم است این اقدامات فراگیر شود وبه استانها
و شهرستانها نیز تعمیم داده شود.
جن��اب قاض��ی القض��ات ب��ا توجه ب��ه این که
فس��اد،رانت خ��واری و دور زدن قانون از عوامل
مهم و اساس��ی گرانی و تورم سرسامآور کنونی
کش��ور اس��ت که امان مردم را بری��ده و طاقت
مردم را ط��اق کرده اس��ت ،همچنین موجبات
نارضایت��ی م��ردم را فراهم نموده اس��ت که به
پدی��ده خطرناک ش��کاف دولت -مل��ت دامن
میزند.شایس��ته است مبارزه با فساد به استانها
و شهرستانها نیز تعمیم داده شود.زیرادر مراکز
استانها و شهرهای کوچک فساد مفسدان نمود
بیش��تری دارد ،شناسائی آنها نیز راحتتر است.
با توجه به ای��ن که بخش قابل توجهی از مردم
در مراکز استانها و شهرستانها زندگی میکنند.
دیگ��ر این که در فرهنگ ما تا وقتی که مردم با
چشم خود نبینند باور و پذیرش آن برای اذهان
عمومی سخت است.
میطلب��د در مراک��ز اس��تانها و شهرس��تانها
نیز با مفس��دان و رانت خواران برخورد مقتضی
ص��ورت گیردت��ا موجب جلب اعتم��اد عمومی
مردم شود.

شورای شهر
بحث این بار نامگذاری برخی از چهرههای سیاسی
ودینی توسط شورای شهر میباشد .این بار مرحوم
وسندروم نامگذاری
مهندس بازرگان اولین نخست وزیر بعد از پیروزی
مجید ابهری
انقالباسالمیوخانماعظمطالقانیکهعالوهبرتعلق
رفتار شناس
بهبیتآیتالهطالقانیازچهرههایفرهنگیوسیاسی
ومبارز در قبل وبعد از انقالب اسالمی بودند .تقدیر از
تقریبا به طور منظم و مرتب یکی از اخبار ش��ورای
پیش��گامان و متقدمین انقالب اسالمی از گامهای
ش��هر تهران مربوط به نامگذاری یا تغییر نام یک یا
ضروری در تثبیت اصول وارزشهای انقالب اسالمی
چند خیابان در تهران است که در جراید و سایتهای
میباشند .اما سوال اساسی اینجاست که ضرورت این
خبری ،اخبار مربوط به این مسائل منعکس میگردد.
حرکت در شرایط حاضر چه بوده؟ با توجه به اطالع
تراکم اس��امی و شاید فضاسازیهای حاشیهای کار
اعضای محترم شورای شهر از نظر و قضاوت بخش
را به جایی رس��انده که بعضی از بزرگراهها از ابتدا تا
قابل توجهی از مردم و نخبگان سیاس��ی وفرهنگی
انتها دارای چند اسم بوده که همین حرکت موجب
نسبت به نهضت آزادی و بانیان این جریان سیاسی
سرگشتگی افراد بویژه تازه واردها به شهر میگردد.
و فک��ری انج��ام چنی��ن
در هر دوره از دوران شورای
حرکت��ی نوع��ی تحریک
شهربستگیبهحضورتعداد
قطعا با تغیی�ر اعضای فعلی
طرف مقابل اس��ت .بخش
مناسب از هر جناح سیاسی
ش�ورای ش�هر و ورود اف�راد
قابل توجهی از جوانان بویژه
دارد که کدامیک از چهرهها
باسلیقههای سیاسی متفاوت
متولدین ده��ه  ۶۰به بعد
ومشاهیر نامزد نامگذاری
باردیگر با تغییر نامها مواجه
که هیچ ذهنیتی نس��بت
میش��وند .گاهی نام یکی
خواهیم بود .معلوم نیس�ت
ب��ه جریانهای سیاس��ی
از مشاهیر بیش از پنجاه بار
چه وق�ت این نابس�امانیها
وچهرههای قبل از پیروزی
در خیابانه��ا ومیادی��ن
سامان یافته و اسامی مشاهیر
انق�لاب ندارند ط��رح این
وکوچه تکرار میش��ود .آیا
علمی ،سیاس�ی ،فرهنگی و
نکات چه مفهوم وجایگاهی
این حرکت دلیل عالقه ویا
دینی وج�ه المصالحه روابط
دارد؟ قطعا با تغییر اعضای
نشانه احترام به شخصیت
سیاسی و دادوستدهای بین
فعلی ش��ورای شهر و ورود
مورد نظر میباش��د؟ مثال
گروهیقرارگیرند
افراد باسلیقههای سیاسی
میتوان محاسبه وارزیابی
متف��اوت باردیگر با تغییر
کرد در کل کشور آفریقای
نامها مواج��ه خواهیم بود .بنابرای��ن قاعده محکم
جنوبی چند بار نام مرحوم ماندال بر شهرها و اماکن
و اس��توار این است که هنوز بسیاری از خیابانها و
و مراکز نهاده ش��ده؟یا در هند وپاکس��تان درمورد
میادی��ن تهران ب��ا نامهای قبل از پی��روزی انقالب
مرحوم گاندی این مسائل صادق ونافذ میباشد؟تنها
اسالمی نامیده میشوند .معلوم نیست چه وقت این
در کشور ماست که این گونه حرکتهای فرهنگی
نابسامانیها س��امان یافته و اسامی مشاهیر علمی،
واجتماعی تابع هیچ قاعده وضابطهای نیست .تهران
سیاس��ی ،فرهنگی و دینی وج��ه المصالحه روابط
به عنوان پایتخت و الگوی اجرایی در بسیاری از موارد
سیاسی و دادوستدهای بین گروهی قرارگیرند.
بایدسرمشقسایرشهرهایکوچکوبزرگقرارگیرد.
انفجاری جدید در منطقه الخضرا؛

خودروی هیئت دیپلماتیک انگلیس هدف انفجار قرار گرفت

منابع خبری  ،گزارش دادند که صدای انفجاری
در نزدیک��ی مس��جد ام الطب��ول در غرب بغداد
ش��نیده ش��د که کاروان دیپلماتهای خارجی
را ه��دف گرف��ت .به گزارش ایس��نا ،ب��ه نقل از
خبرگ��زاری اس��پوتنیک ،طب��ق اطالعات��ی که
طرفهای رس��می امنیتی آن را تایید یا تکذیب
نکردهان��د ،انفجاری که ب��ه دلیل یک بمب بوده
اس��ت ،یک کاروان دیپلماتیک انگلیس��ی را در
نزدیکی مس��جد ام الطب��ول در میان دو منطقه
الیرموک و البیاع در غرب بغداد ،پایتخت عراق را
هدف قرار داد .در همین حال ،یک منبع امنیتی
در مصاحبه با ش��بکه الرش��ید عراق گفت ،این
انفجار که در نزدیکی مسجد ام الطبول در منطقه
الیرموک رخ داد ،ناشی از یک بمب دستساز بود
که در کنار مس��یر فرودگاه بغداد به سمت ورود

به منطقه الخضراء قرار داده ش��ده بود .این بمب
در زی��ر یکی از درختان در مس��یر فرودگاه قرار
داده شده بود و به تلفات انسانی نینجامید و فقط
خسارتهایی را در حصار امنیتی ایجاد کرد.
همچنین بغداد الیوم گزارش داد ،سفارت انگلیس
اع�لام کرد که یک��ی از خودروهای��ش با انفجار
ی��ک بم��ب در نزدیکی منطق��ه الخضراء هدف
قرار گرفت .در همین حال ،س��فارت انگلیس در
بغ��داد اعالم کرد :یک بم��ب خودروهای هیئت
دیپلماتیک ما را هدف قرار داد.
این سفارتخانه اعالم کرد که این انفجار ،تلفات و
جراحتی به دنبال نداشت.
اخی��را ً کاروانه��ای انتق��ال تجهی��زات ائتالف
بینالملل��ی تحت امر آمریکا بارها در عراق هدف
قرار گرفته اند.

نیاز به
سوژه جدید
مرتضی مکی

تحلیلگر مسائل بینالملل

طرح این ادعا از س��وی رسانههای آمریکایی
که ایران به دنبال ترور س��فیر ایاالت متحده
در آفریق��ای جنوبی بوده اس��ت با پیگیری
آن ب��ه ش��کل یک جن��گ روانی از س��وی
دولت مردان آمریکا ادامه یافته است .البته این
نخس��تین بار نیس��ت که واش��نگتن چنین
پروژههای��ی را مدنظ��ر ق��رار میده��د تا از
طریق یک جنگ روان��ی بتواند اهداف خود
را دنبال کند .به عن��وان نمونه پیش از این،
ادعای قصد ایران برای ترور س��فیر عربستان
در آمریکا را -زمانی که عادل الجبیر سفارت
سعودیها در واشنگتن را در اختیار داشت-
شنیدیم .در وضعیت فعلی درحالی که دولت
آفریقای جنوبی نیز بیانیه داده و نس��بت به
چنین موضوعی ابراز شگفتی کرده است اما
باید این موضوع را درمد نظر قرار داد که تنها
هفت هفته به انتخابات ریاست جمهوری در
آمری��کا باقی مانده اس��ت و دولت ترامپ به
سوژههایی جدید برای پیگیری مقاصد خود
نیاز دارد و دور از انتظار نیس��ت که موضوع
اخیر را هم در ذیل این هدف درنظر بگیریم.
با توجه به موضوع��ات داخلی آمریکا،ترامپ
ب��رای افزای��ش رأی ،نیاز به ج��ذب مردم از
طریق سیاس��ت خارجی دارد .در این زمینه
اهداف��ی مانن��د عادیس��ازی رواب��ط میان
اس��رائیل با امارات و بحرین را میتوان یکی
از برنامهه��ای فعلی ترامپ ب��رای جلب نظر
اف��کار عموم��ی آمریکا دانس��ت .در موضوع
ایران نیز اگرچه پیش از این برخی گمانه زنیها
تن��ش نظام��ی را مط��رح میکردن��د ام��ا
واقعیت این اس��ت که کاخ س��فید اکنون در
وضعیتی نیست که چنین تصمیمی بگیرد و
تنشهای دیپلماتیک همچون موضوع ادعای
ترور سفیر این کشور در آفریقای جنوبی در
دس��تور کار قرار گرفته است .در این زمینه
همچنین آنه��ا به دنبال این هس��تند که با
طرح چنین مسائلی اروپا را در مباحثی چون
پیروی از مکانیس��م ماشه تحریک کنند و به
عبارتی اروپا را به کارزار فشار حداکثری خود
ملحق کنند .این موض��وع میتواند به لحاظ
رس��انهای نیز به کمک دولت ترامپ بیاید تا
از طریق جنجاله��ای خبری بتواند بر افکار
عموم��ی ایاالت متحده تاثی��ر بگذارد و رای
بیش��تری را جذب کند .با ای��ن حال به نظر
میرس��د در این زمینه نباید انتظار موفقیت
خاصی را برای دولت ترامپ داش��ت چرا که
چنی��ن راهکارهایی پیش از این نیز تس��ت
ش��ده و نتیج��ه م��ورد نظ��ر کاخ س��فید را
در بر نداشته است.

