
دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در دیدار سفیر آلمان:

گزارش خبری
| دكتر محسن رضايى در ديدار با ميكائيل كلور برشتولد سفير آلمان در 
ايران گفت: اگر اروپا نتواند استقالل خودش را در برابر آمريكا نشان دهد،هويت 
اروپا از بين خواهد رفت. در هشت ماه آينده اروپا توسط ملت ايران مورد آزمون 
قرار مى گيرد. محســن رضايى در ديدار ميكائيل كلور ديدار ســفير آلمان در 
ايران گفت: در كشــور ما اقوام ايرانى بيش از چند هزار ســال است كه در كنار 
هم زندگى مى كنند. ايران بارها اشــغال شده اما اين پيوند اقوام گسسته نشده 
و همه به زندگى برادرانه خود ادامه مى دهند. در جنگ هم اين همبســتگى را 
بارها مشاهده كرديم. آذربايجانى ها و بختيارى ها و مردها بلوچها و ساير اقوام 
دركنار برادران عرب براى آزادسازى خوزستان عليه صدام در قالب سپاه و بسيج 
به طور داوطلبانه جنگيدند. در شرايطى كه لهجه ها اين اقوام متفاوت بودند در 
جبهه ها قلب هاشــان به هم نزديك بود. اين مورد يك رويداد بى نظير و خاص 
ملت ايران است و ما با وجود اين مردم، به آينده ايران و جمهورى اسالمى بسيار 
اميدوار هستيم.دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به روند آهسته و كم 
تاثير همكارى اروپائيان با ايران گفت: از اروپايى هاگله منديم. دولتمردان اروپا به 
خوبى شما كه به جاى جاى ايران سفر كرده ايد، موضوعات و مسائل را درك نمى 
كنند. متاسفانه اروپا پاسخ مناسبى در برابر همكارى هاى ايران ارائه نمى كند.

 رضايى گفت: اكنون چند ماه است كه به دنبال ايجاد كانال مالى، هستند، اما 
برخى كشورها در اتحاديه اروپايى همكارى مناسبى ندارند. اروپايى در صحبت 
ها حمايت اما در عمل همكارى نمى كنند. اين يك اشتباه استراتژيك است كه 
اروپايى ها مرتكب مى شوند. انتظار داريم كه اين پيام منتقل شود كه از نجابت 

ايرانيان، سو استفاده نشود. اروپا نبايد فرصت اين همكارى را از دست بدهد.

رضايى گفت: دولت ما و وزير خارجه ما به همكارى با اروپا واقعا اعتقاد دارند. 
تا دير نشده از اين فرصت استفاده كنيد.دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با 
قدردانى از دعوت آلمان از هيئت نمايندگى مجمع گفت: ما بايد گفتمان نخبگان 
بين ايران و اروپا را فراتر از سياســتمداران آغاز كنيم. شكست خوردگانى كه از 
ايران به اروپا رفته اند، نمايندگى ملت ايران نيستند. آنها اطالعات دقيقى از ايران 
ندارند يا به شما نخواهند گفت.رضايى گفت: سوال مهمى كه وجود دارد اين است 
كه ما عليه صدام و داعش و مواد مخدر جنگيده ايم و شــهيد داده ايم، شما هم 
با اين گروهها موافق نبوديد، چه كشورى بهتر از ايران، در اين موارد عمل كرده 
است. سعودى هايى كه با داعش و صدام همكارى كرده و از قاچاق مواد مخدر در 
سطح منطقه حمايت مى كند، به شما نزديك شده! اين موضوع را بايد نخبگان 

ما و شما بنشينند و براى ملتهاى اروپايى تبيين كنند.
وى با اشاره به ناآرامى هاى اخير در شــهرهاى فرانسه افزود: اگر اروپا نتواند 
اســتقالل خودش را در برابر آمريكا نشان دهد، هويت اروپا از بين خواهد رفت. 
اوضاع فرانســه را ببينيد. مردم فرانسه هويت مستقل از اروپا مى خواهند. اروپا 
هويت خودش را نتوانسته تثبيت كند. استقالل اروپا به اين كشورها هويت مى 
دهد. آقاى مكرون وشــرودر گفته كه ما نوكر آمريكا نيســتيم. مردم اروپا اين 
موضوع را در عمل مى خواهند. آقاى ترامپ تعرفه سنگين وضع كرده و امضاى 

همه كشورها در برجام را بى اعتبار كرده است. اين تحقير اروپاست.
 رضايى گفت: اين هويت شماســت كه به خطر افتاده. اگر اين هويت بازيابى 
نشود، فرانسه هم در ده سال آينده از اروپا جدا مى شود و اتحاديه دچار مشكل 
مى شود. توصيه ما اين است كه برجام را جدى بگيريد. اروپا بايد در برابر زياده 

خواهى آمريكا ايستادگى كند. مردم شما نگاهشان به آمريكا عوض شده.
دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفت: ما در ايران صبر زيادى را از خود 
نشان داده ايم. رهبرى و مردم ما صبورانه و نجيبانه منتظر اقدام اروپا هستند. اگر 
همكارى نشود، اوضاع بر مى گردد. اين جمله من ديپلماتيك نيست، يك پيش 
بينى است. در هشت ماه آينده اروپا توسط ملت ايران مورد آزمون قرار مى گيرد.
در ادامه ميكائيل كلور برشتولد سفير آلمان در ايران گفت: ما با شما هم عقيده 

هستيم كه بايد بيشتر با هم گفتگو كنيم.
وى افزود: دو ســال اســت كه در ايران هســتم اما اين مدت بــراى ديدن و 
شناخت كشور شــما مدت زيادى نيست. من از منطقه اى در آلمان مى آيم كه 
مردمانش براى حفظ استقالل در كوه ها مســتقر بودند. اقامت ما در زاگرس و 
منطقه بختيارى بسيار جالب بود. دريافتم كه مردم بختيارى قرن ها از استقالل 

كشورشان دفاع كرده اند.
سفير آلمان با استقبال از پيشنهاد گفتگوى بين نخبگان ايران و آلمان گفت: 
از بنياد مستقل علوم و سياست خواستم كه در برقرارى پيوند ايران و آلمان فعال 
تر شود و امروز دعوتنامه اين بنياد براى برگزارى يك نشست اوليه در برلين را 
تقديم شما مى كنم.ميكائيل كلور برشتولد گفت: نظرات شما را به دولت آلمان 
منتقل خواهم كرد. در اروپا شناخت كمى وجود دارد. بايد اعتراف كنم كه تحت 
تاثير قدرت استقالل و شخصيت مردم شــما قرار گرفته ام و اين ويژگى ها در 
همه جا ديده نمى شود. برخى از مطبوعات ايران از سفرهاى من انتقاد كرده اند 
كه چرا اين قدر به گوشه گوشه ايران سفر مى كنم اما واقعا در اين سفرها درك 

بهترى از ايران پيدا كرده ام.

ســرمقاله
چرا روز دانشجو

| رضا امیری مهــر- بعد از 
كودتاى 28 مرداد 1332، رژيم وابسته 
پهلوى كه توانسته بود با كمك اربابان 
امريكايــى بر اريكه قــدرت باز گردد، 
درصدد برآمد تا پايه هاى حكومت خود 
را تثبيت كند، اما غافل از اينكه مقاومت 
مردم بطور كامل از بين نرفته و ايران در 
اولين فرصت خشم و انزجار خويش را 
نشان خواهد داد.نيكسون معاون رئيس 
جمهور امريكا در ســال 1332، راهى 
ايران گرديد. در حقيقــت او مى آمد 
تا نتيجه ســرمايه گذارى بيست و يك 
ميليون دالرى را كه سازمان جاسوسى 
امريكا ســياه در راه كودتا و سرنگونى 
دولت مصدق هزينه كرده بود، از نزديك 
مشاهده كند. ملت در حال افسردگى و 
از نفاق و تفرقه اى كه استبداد توانسته 
بود در ميان او ايجاد كند، ناراحت بود.

رهبــرى نهضــت مقاومــت، قصد 
رســاندن صداى اعتراض مــردم را به 
گوش جهانيان داشت و تالش لندن و 
واشنگتن را كه مى خواست با مشروع 
جلوه دادن رژيم كودتا، امتيازات مورد 
نظر خود را در محيط آرام بدست آورد، 
خنثى كند. اجراى اين برنامه به عهده 
كميته هماهنگى دانشگاه تهران واگذار 
شده بود.تظاهرات دانشجويان دانشگاه 
تهران، به عنوان اعتراض به ورود دنيس 
رايت، كاردار جديد ســفارت انگليس 
در ايــران، از روز 14 آذر 1332، آ غاز 
گرديد. دانشــجويان دانشــكده هاى 
حقــوق و علوم سياســى، علوم دندان 
پزشكى، فنى، پزشكى، داروسازى در 
دانشكده هاى خود تظاهرات پرشورى 
عليه رژيــم كودتا برپــا كردند. رژيم 
پهلوى كــه به خوبى از خشــم ملت و 
خصوصا دانشــجويان نسبت به خود و 
اربابان امريكا از پيش آگاه بود، با تمام 

قوا متوجه دانشگاه شد.
روز 15 آذر تظاهــرات بــه خارج از 
دانشگاه كشيده شد و ماموران انتظامى، 
در زد و خورد با دانشجويان، شمارى را 
مجروح و گروهى را دستگير و زندانى 
كردند. صبح روز 16 آذر 1332، گارد 
تا دندان مسلح رژيم پهلوى براى اولين 
بار وارد صحن دانشــگاه شــد تا فرياد 
مخالفان را در گلــو خفه كند.در يكى 
از كالســهاى درس دانشــكده فنى، 
چند تــن از دانشــجويان در اعتراض 
به حضور ماموران گارد رژيم شــاه در 
صحن دانشــگاه، آنها را به مســخره 
مى گيرند و همين بهانــه كافى بود تا 
وارد كالس درس شــوند و با ايجاد جو 
رعب و وحشــت، محيط را براى بهره 
بردارى و گرفتن زهر چشم دانشجويان 
آماده سازند. ماموران گارد با حمله به 
دانشجويان بى پناه سه تن از آنان را به 

شهادت مى رسانند.

اروپا 
نتوانسته 
هویت خود 
را تثبیت کند

معجزه شهر
ابوالقاسم حالت آورده است: 

آن شنیدم که یکی مرد دهاتی هوس دیدن تهران 
ســرش افتاد و پس از مدت بسیار مدیدی و تقالی 
شدیدی به کف آورد زر و سیمی و رو کرد به به تهران، 
خوش و خندان و غزلخوان ز سر شوق و شعف گرم 
تماشای عمارات شد و کرد به هر کوی گذرها و به هر 
سوی نظرها و به تحسین و تعجب نگران گشت به هر 
کوچه و بازار و خیابان و دکانی. در خیابان به بنایی 
که بسی مرتفع و عالی و زیبا و نکو بود و مجلل، نظر 
افکند و شد از دیدن آن خرم و خرسند و بزد یك دو 
سه لبخند و جلو آمد و مشغول تماشا شد و یك مرتبه 
افتاد دو چشمش به آسانسور، ولی البته نبود آدم دل 
ساده خبردار که آن چیست؟ برای چه شده ساخته، 
یا بهر چه کار است؟ فقط کرد به سویش نظر و چشم 
بدان دوخت زمانی. ناگهان دید زنی پیر جلو آمد و 
آورد بر آن دگمه ی پهلوی آسانسور به سرانگشت 
فشاری و به یك باره چراغی بدرخشید و دری وا شد 
از آن پشت اتاقی و زن پیر و زبون داخل آن گشت و 
درش نیز فرو بست. دهاتی که همان طور بدان صحنه 
ی جالب نگران بود، زنو دید دگــر باره همان در به 
همان جای زهم وا شد و این مرتبه یك خانم زیبا و 
پری چهر برون آمد از آن، مردک بیچاره به یك باره 
گرفتار تعجب شــد و حیرت چو به رخسار زن تازه 
جوان خیره شد و دید در چهره اش از پیری و زشتی 
ابداً نیست نشانی. پیش خود گفت که: ما در توی ده 
این همه افسانه ی جادوگری و سحر شنیدیم، ولی 
هیچ ندیدیم به چشم خودمان همچه فسون کاری و 
جادو که در این شهر نمایند و بدین سان به سهولت 

سر یك ربع زنی پیر مبدل به زن تازه جوانی شود.

کات و مات
نویسنده: کیش میش

فرصت 
دانشجوبودن

قشر دانشــجو براى ما، براى اين كشور و براى آينده 
مهم اســت. شــما امروز جوانيــد، دانشــجوييد و در 
دانشگاهيد. تصميم گيرى و آينده اين كشور در دست 
شماست؛ مديريت هاى بزرگ، مديريت هاى اقتصادى 
و فرهنگى در اختيار شماست. اين مهم است كه جوان 
امروز جوانى خود را چگونه بگذراند و با چه حال و هوا و 

در چه جهتى حركت كند.
جوان امــروز اگر اهل دين، اهــل معنويت، معرفت، 
انديشيدن و اهل تقوا به اين معنا بود - يعنى با محاسبه، 
با دقت، با انديشه و با نظر فكر كردن و تصميم گرفتن و 
اقدام كردن- آينده مملكت از آن اوست. دانشجو مظهر 
شور و نشــاط اســت. امام نيز از آغاز نهضت اسالمى و 
بويژه از آغاز دوران پيروزى، به دانشــگاه و دانشجو به 
چشــم ركنى مهم براى بناى آينده ى انقالب و كشور 

مي نگريست و اهتمامى كه از ايمان و عشق و حكمت، 
منشأ گرفته بود، بدان مي گماشت.در نظر امام، دانشگاه 
نه تنها مركــزى براى فراگرفتن دانــش، كه عرصه اى 
براى پرورش اصيل ترين نيروهاى اداره ى كشــور بود 
و دانشــجو نه فقط جوانى طالب علم، كه مظهر شــور 
و نشــاط و خالقيت و آرمانگرايى. دانشــجو يك نسل 
استثنايى اســت دانشجو، يك نسل اســتثنايى و يك 
موجود استثنايى است؛ حّتى طلبه ى جوان از اين جهت 
با دانشجو تفاوتهايى دارد.دانشجو، جوان است؛ در صراط 
علم و دانش است؛ با محيطهاى آزاد آشناست؛ در يك 
جا مجتمع است؛ آن هم با اين كميت زياد. اين تركيب 
و اين خصوصيات، بر روى هم حالت و تأثيرات خاصى 

را به وجود مى آورد؛ اين تأثيرات را بايستى پذيرا بود.
 نقطه ضعف دانشجو ، حســاس و احساساتى بودن 

حساس و قابل اشــتعال و زودپذير بودن و نرم و لطيف 
بودن روح و دل جوان، مثل يك شمشــير دولبه است. 
هم تفكرات صحيح مى توانند اين فرصت را مورد بهره 
بردارى قرار دهند؛ وارد دانشــگاه شوند و آن را به يك 
بهشــت برين تبديل كنند؛ هم تفكــرات و روش هاى 
غلط مى توانند وارد دانشگاه شوند. اين يك نقطه ضعف 
است؛ يعنى نقطه اى كه بايد در معاشرت و در برخورد 
دانشجويى به آن توجه داشت.دانشجو جوان و آزاد فكر 
است. به طور طبيعى حساس و احساساتى است. ممكن 
اســت تحت تاثير هر حرف پرهيجان، يا حرف خوش 
ظاهرى قرار گيرد. بايد به اين توجه داشته باشيد. اين 
يك نقطه ضعف اســت. البته عمده هم همين اســت؛ 
نمى خواهم نقاط ضعف را رديف كنم . فعال در محيط 

دانشجويى، اين يك نقطه قابل توجه است.

ت
ش

یاددا
شجو

میکائیل حمزه ای: دان

ظریف:

اطالعات مثبتی از اروپایی ها برای ثبت اس پی وی دریافت کرده ایم
| وزير امور خارجه در پاسخ به ادعاى رويترز در مورد حذف فروش نفت از SPV، گفت كه فروش نفت، 
محور كانال مالى اتحاديه اروپا با ايران است و در پاسخ به اظهارات پمپئو نيز تاكيد كرد كه هيچ قطعنامه اى 

در شوراى امنيت آزمايش هاى موشكى ايران را ممنوع نكرده است.
محمد جواد ظريف در توضيح ادعاى اخير رويترز درباره عدم پوشش فروش نفت در جريان مراودات مالى 
اتحاديه اروپا با ايران، گفت: بر اساس اطالعاتى كه ما داريم اينگونه نيست، زيرا اگر پول نفت ايران به حسابى 
واريز نشود مشخص نيست كه پولى براى مراودات وجود داشته باشد، از سوى ديگر قسمت عمده صادرات 
جمهورى اسالمى ايران نفت اســت بنابراين به نظر مى رسد برخى فضاسازى ها در حال شكل گيرى است تا 

مردم را نااميد كند.
وزير امور خارجه تصريح كرد: جمهورى اســالمى ايران هميشه بر توان داخلى خود تأكيد داشته و از اين 
رو تالش خود را با اروپايى ها ادامه داديم و بر اين باوريم كه اروپايى ها در تالش براى ارتباط با ايران هستند. 
اروپايى ها معتقدند كه اجراى برجام براى امنيت آنها ضرورى است لذا آنها براى تأمين امنيت خود و اجراى 

برجام بايد هزينه كنند.
وى در گفت وگو با خبرگزارى خانه ملت يادآور شد: ما در تماس فنى با اروپايى ها هستيم تا اين مكانيزم ويژه 

مالى برقرار شود، بنابراين اميدواريم spv بتواند نيازهاى كشور را در حد قابل قبولى تأمين كند.
ظريف در خصوص مذاكرات با كشــورهاى 1+4 پيرامون برجام، گفت: اروپايى ها قرار بود اين مكانيزم را 
به عنوان اولين قدم راه اندازى كنند و تاكنون تالش هايى هم كردند. به نظر احتياط بيش از حدى از طرف 
اروپايى ها احساس مى شود، اروپايى ها مى خواهند بدون هزينه براى رفع نگرانى هاى امنيتى، صرفا از منافع 

برجام بهره مند شوند كه اين امكان پذير نيست.

دسته گل ترک ها به »همایون«

خداوند اسرار در استانبول
| همايون شجريان، خواننده سنتى ايرانى به 
همراه تهمورس و سهراب پورناظرى در سومين روز 
جشنواره «موسيقى هاى سنتى مردمى استانبول» 
كه با حمايت رياســت جمهــورى تركيه و به همت 
شهردارى استانبول در ســالن «جمال رشيد رى» 
منطقه حربيه اين شــهر برگزار مى شــود، به روى 
صحنه رفتند.در اين كنسرت كه تمامى صندلى هاى 
سالن پر از تماشاگرانى از تركيه و ايران بود، همايون 
شجريان آثارهايى چون «نه فرشته ام، نه شيطان»، 
«خداوند اســرار» و اشــعارى از موالنا جالل الدين 
رومى، حافظ شيرازى ، محمد رضا كدكنى را با همراهى اساتيد تار، سنتور، كمانچه، بربت از اين كشور اجرا 
كرد.در كنار همايون شــجريان ،تهمورس نوازنده تار و سه تار و سهراب پورناظرى نوازنده كمانچه، حسين 
رضايى نيا به عنوان نوازنده دف، آيين مشكاتيان به عنوان نوازنده سازهاى كوبه اى، مهيار طريحى به عنوان 
نوازنده سنتور، آزاد ميرزاپور به عنوان نوازنده بربت و آرين كشيشى در گيتار بيس حضور داشتند.همچنين 

تكنوازى هاى اين هنرمندان در بخش هاى مختلف كنسرت با تشويق پروشور حضاران همراه شد.
در پايان ياووز بينگول از خواننده هاى معروف تركيه ضمن آرزوى سالمتى براى محمد رضا شجريان، از 
اساتيد ارزنده موسيقى ايران و پدر همايون شجريان دسته گلى تحت عنوان «ارمغانى از طرف مردم تركيه 

به مردم ايرانٍ « به وى اهدا كرد.

هفت اقلیمدیدگاه

در جست وجوی 
ت حماـی

| جلسه هم انديشى براى بررسى و اتخاذ تصميم درباره 
بخشنامه مركز آمار و فناورى اطالعات قوه قضائيه در خصوص 
راه اندازى ســامانه آگهى الكترونيك قضائى و منع چاپ ابالغ 
اوراق قضائى و آگهى هاى قانونى در جرايد كثير االنتشار با حضور 
مديران مســئول 50 روزنامه بخش خصوصى برگزار و حاضران 
طى نامه اى سرگشــاده خطاب به رئيس قوه قضائيه خواســتار 

رسيدگى و لغو فورى بخشنامه مذكور شدند.
باتوجه به مشــكالت عديده اى كه بخشنامه اخير قوه قضاييه 
براى نشريات ايجاد كرده، جلســه هم انديشى پيرامون مشكل 
آگهى هاى دادگســترى با حضور مديران مســئول 50 روزنامه 

بخش خصوصى برگزار شد.
در اين جلســه، مديران مسئول نشــريات با اشاره به شرايط 
نامســاعد اقتصادى، افزايش قيمت كاغذ و هزينه هاى انتشــار 
روزنامه، اين بخشنامه را خالف جريان اقتصاد مطبوعات كشور 

دانسته و تهديدى براى ادامه حيات نشريات قلمداد كردند.
گفتنى اســت، قوه قضاييه در بخشــنامه اى درج آگهى هاى 
قانونــى را فقط  در ســامانه  الكترونيك قضائى مجاز دانســته 
است، كه معناى آن محروم كردن جرايد مكتوب كشور از منابع 
درآمدى حاصل از اين آگهى ها و تضعيف معيشــت شــاغلين 
مستقيم و غير مستقيم در اين حوزه و به تبع آن بيكارى بخش 
عظيمى از خبرنگاران و همچنين كاركنان صنعت چاپ و توزيع 

مطبوعات كشور است.
الزم به يادآورى اســت  كه بخشــنامه  اخير قوه قضاييه براى 
انتشار آگهى دادگسترى در سامانه الكترونيك با مواد 73 و 302 
آيين دادرسى مدنى و 616، 344و174 قانون آيين دادگسترى 
كيفرى در تعارض است و تمامى مواد مذكور بر انتشار آگهى ها 

در روزنامه هاى كثيراالنتشار تاكيد دارند.
لذا حاضرين در اين جلســه، طى نامه اى سرگشاده خواستار 

رسيدگى و لغو بخشنامه مذكور شدند.
در بخشى ازاين نامه آمده است:

امروز جامعه ايرانى در شرايط خاص به ويژه تحريم و جنگ نرم 
و رسانه اى جهان سلطه قرار داشــته كه مقابله و دفاع را ايجاب 
و وظيفه شــرعى و ميهنى تك تك آحاد رسانه اى كرده است تا 
به عنوان افسران جنگ نرم بتوانند از هويت انقالب اسالمى دفاع 
كنند كه اين انجــام وظيفه مورد تاكيد مقام معظم رهبرى قرار 
گرفته اســت. لذا به عنوان رهنمونى براى تمامى تصميم سازان 
الزم االجراســت.در اين ميان توقع فعاالن رســانه كــه با انواع 
مشكالت تهيه و تامين مواد اوليه و مسائل معيشتى دست و پنجه 
نرم مى كنند انتظار حمايت و «چشم  يارى داشتن» از دوستان 
جهت كاستن از دغدغه هاى پيرامونى براى پرداختن به وظايف 
اصلى و توليد محتوا و حضور فعاالنه و هوشــمند در جنگ  نرم 

مقابل دشمنان است.
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50 روزنامه به رییس قوه قضاییه نامه سرگشاده نوشتند؛

رسانه های مکتوب این روزها درد و رنج مضاعفی را تحمل می کنند. آنان از هر سو مورد بی مهری واقع شده اند. حاال 
باتوجه به مشکالت عدیده ای که بخشنامه اخیر قوه قضاییه برای نشریات ایجاد کرده، جلسه هم اندیشی پیرامون 

مشکل آگهی های دادگستری با حضور مدیران 50 روزنامه بخش خصوصی برگزار شد 
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