
قدمی که  مسئوالن وزارت نفت برنداشتند!
ادامه 12 روز اعتصاب امتحان و غذای 

دانشجویان دانشگاه نفت
12 روز اســت که امتحانات دانشــگاه نفت لغو شده و دانشجویان با تحصن در 
حیاط دانشــگاه و اعتصاب غذا، اعتراض خود را در حالی که حتی شب را در همان 

حیاط دانشگاه و هوای سرد و کویری اهواز و آبادان سر می کنند، نشان داده اند.
اعتصاب دانشجویان دانشگاه صنعت نفت به دوازدهمین روز خود رسید و علی 
رغم تحصن شبانه روزی دانشجویان در هوای سرد، هیچ کدام از مسئوالن دانشگاه و 
وزارت نفت نه تنها واکنشی برای بهبود وضعیت بالتکلیفی دانشجویان ندادند بلکه وزیر 
نفت در گفت وگویی اعالم کرد: »با اعتصاب و تحصن کسی را استخدام نمی کنیم«!
به گزارش خبرنامه دانشــجویان ایران، اعتراض دانشــجویان نســبت به نقض 
تعهدات وزارت نفت در خصوص اولویت اســتخدام دانشــجویان در این وزارتخانه 
است و مسئوالنی که برای ادعای دانشجویان جوابی ندارند، موضوع را بیش از پیش 

پیچیده کرده است.
این وضعیت همچنان ادامه دارد و پنجشنبه شب نیز یکی از دانشجویان به علت 

سرمازدگی توسط آمبوالنس راهی بیمارستان شد.
در پی مصاحبه سلحشور، معاون نیروی انسانی وزیر نفت مبنی بر عدم استخدام 
دانشجویان، تجمع، تحصن و اعتصاب غذا در دانشگاه های صنعت نفت آبادان و اهواز 
از شامگاه چهارشنبه 16 دی ماه آغاز شد و همچنان با گذشت 12 روز ادامه دارد، 
اما به نظر می رســد که مسئوالن وزارت و دانشگاه نفت فکر نمی کردند که کار این 

تجمع و تحصن دو هزار نفره به اینجا بکشد.
این دانشجویان در اعتراضات خود اعالم کرده اند تا صدور اطالعیه کتبی مبنی 
بر رفع مشــکل استخدام و بازگشت به روال سابق براساس وعده های داده شده در 
دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری دست از اعتصاب برنداشته و در هیچ امتحانی 

شرکت نمی کنند.
این در حالی است که مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های خوزستان در این 
باره اظهار داشت: برخی از داخل وزارت نفت برای دانشگاه ها فرمان آشوب می فرستند، 

خطر از بین رفتن امنیت در اهواز بسیار زیاد است.
همچنین نماینده جامعه اســالمی دانشجویان دانشــگاه نفت گفت: مجموع 
دانشجویان شرکت کننده در این تحصن با احتساب لغو امتحانات و اعتصاب غذا، به 

دو هزار نفر می رسد که مشغول تحصیل در واحدهای تهران، اهواز و آبادان هستند.
گفتنی است اول هفته جاری، شورای صنفی دانشکده صنعت نفت هم به صورت 
دسته جمعی استعفا دادند. از طرفی، سیدحسین دهدشتی، رئیس مجمع نمایندگان 
مجلس استان خوزستان و نماینده مردم آبادان، طی دو نامه جداگانه تاکید کرده است 
تا وزارت نفت طبق قول و قرار و تعهد خود در دفترچه های کنکور سراسری عمل کند.

دانشمندان ایرانی 
در ردیف پژوهشگران پراستناد دنیا

بنیانگذار پایگاه استنادی جهان اسالم اعالم کرد: در میان ۳ هزار و 126 پژوهشگر 
پراستناد جهان پنج پژوهشگر پراستناد از جمهوری اسالمی ایران معرفی شدند.

جعفر مهراد در این خصوص به فارس گفت: براساس نتیجه آخرین رتبه بندی یک 
پایگاه اســتنادی علوم جهانی پنج دانشمند ایرانی در بین پراستنادترین  دانشمندان 

قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه معیار انتخاب پژوهشگران،  رتبه بندی در میان یک درصد مقاالت 
پراستناد است، اظهار داشت: تامسون رویترز هر سال پراستنادترین پژوهشگران جهان 
را که نشان دهنده بعضی از پرنفوذترین مغزهای علمی جهان است، معرفی می کند. 
با محاســبات زیرنظام طالیه داران علم )ESI( در حدود ســه هزار و 126 پژوهشگر 

این موفقیت را کسب کردند.
مهراد گفت: داوود دومیری گنجی در رشته مهندسی از دانشگاه فنی بابل، مجید 
اسحاقی گرجی در رشته ریاضیات از دانشگاه سمنان، مهدی دهقان در رشته مهندسی 
از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهراورنگ قائدی در رشته مهندسی از دانشگاه یاسوج 
و ســعید عباس بندی در رشته ریاضیات از دانشگاه بین المللی امام خمینی به عنوان 

پژوهشگران پراستناد ایرانی انتخاب شده اند.
وی افزود: در سال 2014 میالدی تعداد پژوهشگران پراستناد ایران 10 نفر بودند. 
این در حالی است که ایران در سال 2014 میالدی در تامسون رویترز، ۳1 هزار و 550 
مدرک ثبت و نمایه سازی کرده است. آمار سال 2015 میالدی در حال تکمیل شدن 

است و لذا نمی توان به آمار فعلی که نزدیک به ۳0 هزار مدرک است، استناد کرد.

معرفی 20 دانشگاه برتر کشور 
در حوزه علوم انسانی

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم از معرفی 20 دانشگاه برتر کشور در 
حوزه علوم انسانی خبر داد و گفت: 24 درصد استنادهایی که به حوزه علوم انسانی 

کشور صورت گرفته متعلق به علوم انسانی دانشگاه تهران است.
به گزارش روابط عمومی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC(، محمدجواد 
دهقانی اظهار داشت: سهم پژوهشی دانشگاه ها از علوم انسانی یکسان نیست. در بررسی 
پژوهش های علوم انسانی تنها نباید به کمیت علم تولید شده بسنده کرد، بلکه کیفیت 
پژوهش ها و میزان اثرگذاری آن ها در سطح جامعه علمی نیز از اهمیت برخوردار است.
سرپرســت )ISC( گفت: بررسی معتبرترین مجالت علمی پژوهشی و ترویجی 
نمایه شــده در پایگاه اســتنادی علوم جهان اسالم نشان می دهد که نزدیک به 14 
درصد پژوهش های علوم انسانی کشــور در دانشگاه تهران انجام می شوند. دانشگاه 
عالمه طباطبایی بعد از دانشــگاه تهران بیشــترین تعداد پژوهش های علوم انسانی 
کشــور را انجام می دهد که حدود 7 درصد آن ها را در بر می گیرد. همچنین در این 
حوزه دانشگاه های اصفهان و تربیت مدرس از نظر کمیت علم تولید شده در رتبه های 
ســوم و چهارم تولید علم کشــور قرار دارند. این دو دانشگاه به ترتیب 6 و 5 درصد 
کمیت تولید علوم انسانی کشور را تولید می کنند. دانشگاه شهید بهشتی، فردوسی 
مشهد، آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، شیراز و  خوارزمی رتبه های بعدی 

را دارند که هر کدام حدود 4 تا ۳ درصد علم علوم انسانی کشور را تولید می کنند.
وی افزود: میزان اثرگذاری پژوهش های علوم انسانی در دانشگاه های مختلف یکسان 
نیست. 24 درصد استنادهایی که به حوزه علوم انسانی کشور صورت گرفته متعلق به علوم 
انسانی دانشگاه تهران است. دانشگاه عالمه طباطبایی بعد از دانشگاه تهران در جایگاه دوم 
قرار دارد. این دانشــگاه بیش 8 درصد استنادها را دریافت کرده است. هر چند دانشگاه 
تربیت مدرس از لحاظ کمیت تولید علم در جایگاه چهارم قرار گرفته، اما از لحاظ تعداد 
کل استنادهای دریافت شده در حوزه علوم انسانی در مرتبه سوم کشور قرار دارد و بعد 
از این دانشگاه، دانشگاه اصفهان قرار گرفته است. این دانشگاه ها به ترتیب نزدیک به 8 
درصد و بیش از 6 درصد از استنادها را دریافت کرده اند. بعد از این دانشگاه ها، دانشگاه های 
شهید بهشتی، شیراز، فردوسی مشهد، شهید چمران اهواز، خوارزمی و مازندران به ترتیب 
بیشترین میزان استنادها را در این حوزه دریافت کرده اند. میزان استنادهای آنها بین 2 تا 
5 درصد کل استنادهایی است که به پژوهش های علوم انسانی کشور صورت گرفته است.
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هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی)ره(: اگر گروه یا اشخاص صالحیت 
فــرد یا افرادی را تشــخیص دادند و از ایــن تایید برای 
رای دهنده اطمینان حاصل شد، می تواند به آنها رای دهد.

آیت اهلل مکارم شیرازی تأکید کرد

از تمام ظرفیت ها برای تبلیغ دین 
استفاده شود

استاد درس خارج حوزه با اشاره به اینکه در شرایط کنونی 
نباید برای تبلیغ فقط به منبر اکتفا کرد و ضروری است که از 
همه ظرفیت ها بهره گرفت، گفت: برنامه های عزاداری نیز یکی 

از بهترین انواع تبلیغ دین است.
به گزارش خبرگزاری رسا، این مرجع تقلید در نخستین همایش 
انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه ابراز داشت: یکی از مسائلی که 
اخیرا معمول شده است قرائت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه 
بعد از اقامه نماز در مساجد است و باید چنین حرکتی تشویق شود.

وی با اشــاره به اینکه در شرایط کنونی نباید برای تبلیغ فقط به 
منبر اکتفا کرد و ضروری است که از همه ظرفیت ها بهره گرفت، تصریح 

کرد: برنامه های عزاداری نیز یکی از بهترین انواع تبلیغ دین است.
آیت اهلل مکارم  شیرازی با اشاره به اینکه باید بر کتب درسی مدارس 
از ســوی حوزه نظارت شود، اظهار داشت: باید این کتب مبلغ اسالم، 

تقوا و عقاید و احکام باشد.
استاد درس خارج حوزه بیان کرد: حوزه علمیه نباید از کتاب های 
دبســتان، دبیرستان و دانشگاه غافل شود، همچنین حضور حوزه در 

صداوسیما کافی نیست و باید در این زمینه مطالبه کرد.
وی ضرورت توجه به کار تبلیغی در همه عرصه ها را مورد تاکید قرار 
داد و بیان کرد: باید حوزه های علمیه بر محتوای فیلم ها و رسانه های 

مکتوب نظارت داشته باشند.
آیت اهلل مکارم  شیرازی ادامه داد: تشویق به مطالعه از نکاتی است 
که باید مورد توجه قرار گیرد و نباید شاهد پایین بودن سرانه مطالعه 

در کشور باشیم.
آیت اهلل علوی گرگانی:

مسئولین در خدمت رسانی
 خدا را ناظر بر اعمال خود بدانند

مســئولین باید سعی کنند در خدمتگزاری خدا را در نظر 
داشته باشــند، اگر نّیت خدایی باشد، ولی عمل بسیار ناچیز 

باشد، ضایع نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری حوزه، این مرجع تقلید در دیدار چند تن از 
کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه خدمت 
به نظام اسالمی مقدس اســت، گفت: اگر مسئولین مهمترین هدف 
خود را در خدمتگزاری به مردم  قرار دهند، این عمل بسیار ارزشمند 

و مقدس خواهد بود.
وی بیان داشت: مسئولین باید سعی کنند در خدمتگزاری خود، 
خدا را در نظر داشــته باشند، اگر نّیت خدایی باشد، اگر چه آن عمل 

بسیار ناچیز باشد ولی چون نیت خدایی است ضایع نخواهد شد.
آیت اهلل علوی گرگانی اظهار داشت: مهمترین موضوعی که آحاد 
جامعه باید در نظر داشته باشند این است که اگر خدای متعال را در 
هر فعالیتی ناظر بر اعمال خود بدانند دچار گمراهی و فساد در عمل 

نمی شوند. 

پای درس علی)ع(

آرزو دارم گمراهان، هدایت 
و به ما ملحق شوند

امام علی)ع(: اگر تصور می کنید در جنگ با شامیان تردید 

دارم، به خدا سوگند! هر روزی که جنگ را به تاخیر می اندازم 

برای آن است که آرزو دارم عده ای از آنها به ما ملحق شوند و 

هدایت گردند، و در البالی تاریکی ها، نور مرا نگریسته به سوی 

من بشتابند، که این برای من از کشتار آنان در راه گمراهی 

بهرت است، گرچه در این صورت نیز به جرم گناهانشان گرفتار 

می گردند.
نهج البالغه- خطبه 55

اخبار ادبی و هنری

انتقاد سردار قاسم سلیمانی 
از برخی فیلم های سینمایی

فرمانده نیروی قدس ســپاه از نحوه تصویرسازی صحنه های ایثار و شهادت 
در برخی از فیلم ها انتقاد کرد.

به گزارش میزان، سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
در گفت وگویی که از شــبکه مستند سیما پخش شد اظهار داشت: بعضی موارد 
در صحنه جنگ، وقتی می خواهیم ایثار را نشان دهیم آنقدر ناقص و غلط نشان 
می دهیم که همه ارزش ها را زیر سؤال می بریم که این یک تهمت و دروغ بستن 
به جنگ اســت. وی ادامه داد: فیلمی را دیدم که یک فضای آرامی از جنگ را 
نشــان می داد که چند تا بسیجی پشت میدان مین دست به گردن هم انداخته 
بودند و همدیگر را می بوسیدند و گریه می کردند؛ تصور این طور بود که در میدان 
مین گیر کرده اند؛ بدون هیچ تیراندازی و صدایی. سردار سلیمانی ادامه داد: در 
ادامه فیلم نشان می دهد که این بســیجیان با یکدیگر خداحافظی می کردند و 
یکی پس از دیگری خود را در میدان مین پرت کرده و تکه تکه می شــدند؛ این 
دروغ و تهمت است. فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: بچه های ما همان قدر که 
بــا معنویت بودند به همان میزان هم با ابتکار بودند؛ ما برای گرفتن یک تپه که 

یک شب طول می کشید سه ماه تالش می کردیم.
خادمان رسانه ای فرهنگ رضوی شناسایی 

و معرفی می شوند
دبیر تخصصی جشــنواره جلوه هــای فرهنگ رضوی در رســانه ها با اعالم 
تشــکیل کمیته انتخاب خادمان فرهنگ رضوی بــرای معرفی به چهاردهمین 
جشنواره بین المللی امام رضا)ع( از رسانه های کشور دعوت کرد تا افرادی را که 
دارای طرح، اثر ویژه و یا فعالیت های ممتاز در زمینه فرهنگ رضوی هســتند، 
به کارگروه مربوط در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معرفی 
کنند. رضا مقدسی با اشاره به تعیین شاخص های انتخاب خادمان فرهنگ رضوی 
درکمیته علمی و تصویب آن در هیئت مدیره بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری 
امام رضا)ع( در ســال گذشته، این شاخص ها را شــامل دو بخش عنوان کرد و 
افزود: یکی از این شــاخص ها »ارائه طرح یا تولید اثر« در هر یک از زمینه های 
علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، رسانه ای و دیجیتالی در عرصه فرهنگ رضوی 
با اولویت معیارهای چهارگانه است که این معیارها عبارتند از: نوآوری مفهومی 
و نافذ بودن طرح یا اثر، قابلیت فرهنگ ســازی و نمونه سازی طرح یا اثر، قابلیت 
معرفت افزایی طرح یا اثر و تاثیرات محســوس اثر در ســطح جامعه. مقدســی 
خاطرنشان کرد: رسانه های کشــور اعم از مطبوعات، خبرگزاری ها و بخش های 
خبری صدا و سیما بر مبنای شاخص های اعالم شده افراد مورد نظر خود را ظرف 
مدت 20 روز حداکثر تا تاریخ 15 بهمن به کارگروه ذیربط در معاونت مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی معرفی کنند. وی افزود: پس از بررسی سوابق و 
ویژگی های افراد معرفی شده در کمیته انتخاب خادمان رضوی از نفرات برگزیده 

در افتتاحیه جشنواره بین المللی امام رضا)ع( تجلیل به عمل می آید.
تمجید روزنامه دولت از معمار بهایی!

سایت ایران آنالین و کانال تلگرام روزنامه دولتی ایران در مطلبی مفصل به 
تمجید از حسین امانت )بهایی سرشناس( پرداختند!

»حســین امانت« در دوران رژیم پهلوی، وقتی هنــوز معماری جوان بود، 
بــا حمایت البی قدرتمند بهاییان در ایران احداث بنای میدان شــهیاد )میدان 
آزادی کنونی( را برنده شــد. با اینکه برنده شدن در این مسابقه بدون همراهی 
بهاییــان پرنفوذ عمال غیر ممکن بود، امانت پس از پیروزی انقالب اســالمی با 
پافشاری بر تفکرات باطل خود و پیروی از عقاید انحرافی فرقه ضاله بهاییت، در 
نهایت از ایران مهاجرت کرد و در کشور کانادا پناهنده شد. برخالف انتظار وی، 
جامعه معماری کانادا به هیچ عنوان از این معمار ایرانی- بهایی اســتقبال نکرد 
و »حســین امانت« در نهایت به معمار ثابــت طراحی مراکز مخصوص عبادت! 
بهاییان تبدیل شد و تمام استعداد خود را در این راه هدر داد. از جمله این بناها 
می توان به این موارد اشــاره کرد: مرکز بهائیان در ایالت ویرجینیا آمریکا، مرکز 
بهائیان در تگزاس آمریکا  و ساختمان مقر »بیت العدل اعظم«، از ساختمان های 
حول مقام اعلی و بارگاه باب در حیفا. این مرکز  آخر، تحت حمایت های گسترده 
مالی و سیاســی اسرائیل و انگلیس قرار دارد و به تصمیم گیری درباره چگونگی 
گســترش بهائیت می پردازد و مهمترین مرکز تجمع بهائیان در اسرائیل بشمار 
می رود. از دیگر کارهای امانت باید به دارالتبلیغ بین المللی از ساختمان های حول 
قوس مقام اعلی ، »محفظه آثار بهائی« از ســاختمان های حول قوس مقام اعلی 
و »مشــرق االذکار« در ساموآ اشــاره کرد.گفتنی است طرح بنای میدان شهیاد 

)میدان آزادی کنونی( از یک بنای دانشگاهی در تانزانیا سرقت شده است.
رحمانیان: منتقدان فیلمش را تهدید کرد!

یک کارگردان شبه روشنفکر به دلیل عدم راه یابی فیلمش به جشنواره فیلم 
فجر، هیئت انتخاب جشنواره را به باد ناسزا گرفت و مخاطبان را تهدید کرد که 

اگر فیلم و حرف های وی را هدف تمسخر قرار دهد با او طرف است!
محمد رحمانیان که بیشــتر به عنوان کارگردان تئاتر شناخته می شود، در 
اقدامی بی ســابقه به دلیل عدم راه یابی فیلمش به بخش مسابقه جشنواره فیلم 
فجر یک نشســت خبری برگزار کرد! به گزارش منابع خبری، او در این نشست 
گفت: برای جیرانی و شــجاع نوری زشت اســت که دروغ بگویند. امیدوارم آنها 
به خاطر حضور داشــتن طی سالیان زیاد در سینما ســرحرف هایی که درباره 
فیلم های جشنواره زدند، بایســتند و جواب گو باشند. وی تصریح کرد: جیرانی 
ســازنده بدترین فیلم های تاریخ سینمای ایران است. شهرام اسدی نیز بهترین 
فیلــم نامه یعنی »روز واقعه« را به بدترین شــکل ارائه داد. من فکر می کنم که 
شــهرام اسدی با فیلم من مغرضانه برخورد کرد. چون قبال از فیلم »روز واقعه« 
انتقاد کرده بودم و او با حذف فیلم من قصد انتقام داشت! رحمانیان همچنین در 
اظهار نظری قابل تأمل تأکید کرد: هر کسی که فیلم من و صحبت های ما را در 

این نشست مسخره کند با من طرف است!
   شکایت سینماگران ایرانی 

از تله گذاری شبکه های ماهواره ای
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی کشور می گوید سینماگران ایرانی به 
دلیل پخش تیزرهای فیلم های خود از شبکه های ماهواره ای از آنها شکایت می کنند.

به گزارش ایرنا، پخش تیزر تبلیغاتی فیلم های در حال اکران سینمای ایران 
از برخی شــبکه های ماهواره ای و باز شدن پای برخی تهیه کنندگان این فیلم ها 
به دادسرای فرهنگ و رسانه، باعث شد تا مهمترین نهاد سینمایی کشور به این 
موضوع ورود کند. به همین دلیل، روز شنبه )26 دی( جلسه ای میان سینماگران 
با رئیس دادســرای فرهنگ و رســانه با حضور حبیــب ایل بیگی معاون نظارت 
و ارزشــیابی سازمان سینمایی برگزار شــد. ایل بیگی درباره آنچه در جلسه روز 
شــنبه میان سینماگران و رئیس دادســرای فرهنگ و رسانه مطرح شده است 
به ایرنا، گفت: برخالف آنچه پیش از این مطرح شــد که تهیه کنندگان ســینما 
به دادســرا احضار شــده اند، اصال این گونه نبوده و در واقع این جلســه دعوتی 
از ســوی این دادســرا بود به منظور گفت وگو و همفکری با اهالی سینما که به 
خوبی نیز برگزار شــد. وی با اشــاره به اینکه در این جلسه دوستان سینماگر و 
دادســرای فرهنگ و رسانه دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را مطرح کردند، افزود: 
نیت دادســرای رسانه از برگزاری این جلسه، حمایت و صیانت از فرهنگ و هنر 
کشــور بود. معاون نظارت و ارزشیابی ســازمان سینمایی، مهمترین درخواست 
امروز سینماگران را تبلیغ مناســب آثار دانست و ادامه داد: سینماگران در این 
جلســه مشــکالت و موانع خود را برای تبلیغ و معرفی فیلم هایشــان در داخل 
کشور بیان کردند. ایل بیگی درباره نظر سینماگران نسبت به پخش تیزر تبلیغاتی 
فیلم ها در شبکه های ماهواره ای نیز، توضیح داد: سینماگران معتقدند شبکه های 
ماهواره ای در مورد فیلم ها طراحی و هدف گذاری کرده اند و نیت آنها بدون شک 
خیرخواهانه نخواهد بود. وی ادامه داد: در این جلســه قرار شــد تا سینماگران 
شــکایت خود را از شــبکه های ماهواره ای به قوه قضائیه ارائه دهند تا آنها نیز از 

طریق مجامع بین المللی پیگیر موضوع شوند.

اخبار دانشگاه

اشرف پهلوی 
در حسرت آرزوهای بر باد رفته

همزمان با مرگ اشرف 
پهلوی سی وچهارمین جلد 
از مجموعه »نیمه  پنهان« 
کیهان  پژوهش های  دفتر 

به چاپ پنجم رسید.
این کتاب که به بررســی 
زندگی اشرف پهلوی اختصاص 
دارد بازگو کننده بخشــی از 
فســاد و تباهی های خاندان 
پهلوی و دیگر دولتمردان این 
رژیم است که برای مخاطبان 
و خوانندگان مباحث تاریخی 
و مطالب مســتندی در این 

زمینه ارائه می دهد.
در این کتاب به مدد اســناد منتشــر شــده، خواننــده در فصل 
نخســت؛ ضمن آشنایی با شرایط خانوادگی و روانی اشرف و ازدواج ها 
و هوسرانی های او آشنا شده و سپس با مسائلی همچون ارتباط وی با 
سربازان آمریکایی، دلباختگی اش با پادشاه هوسران مصر ملک فاروق، 
ازدواج با احمد شــفیق عرب تبار و رابطه اشرف با همسران شاه آشنا 

می شود.
در بخش دوم با عنوان فسادهای اخالقی- سیاسی؛ خواننده مسائلی 
همچون روابط نامشــروع اشرف با پرویز راجی آخرین سفیر ایران در 
لندن، سرقت پرونده روانی اشرف؛ روابط اشرف با بهروز وثوقی و سرقت 
اشــیاء عتیقه ایران توسط اشــرف و غرور و تکبر فرعونی وی را مورد 

مطالعه قرار می دهد.
در بخش ســوم به نقش پررنگ اشــرف در شکل گرفتن کودتای 
ننگین 28 مرداد وباج خواهی های او از سران کودتا پرداخته شده است.
همکاری اشــرف با مافیای قاچاق موادمخدر و داستان ترور او که 
منجر به کشــته شــدن ندیمه وی در فرانسه شد، موضوع چهارمین 

فصل این کتاب است.
حضور اشرف در نهادهای و سکوت و پذیرش اشرف از سوی نهادهای 
به ظاهر مدافع حقوق بشر، فصل دیگر کتاب است. خواننده در این بخش 
با این پرسش روبه رو می شود که علی رغم جنایات ضدبشری اشرف و 
برادرش چگونه نهادهای مدافع حقوق بشر او را بر صدر می نشاندند؟!

در فصل ششم آخرین تالش های اشرف برای نجات رژیم درحال 
اضمحالل برادرش و سرمایه گذاری های او در راه مبارزه با نظام اسالمی 
و به راه انداختن نشــریات و بنیادهای به ظاهر فرهنگی مورد مداقه 

قرار گرفته است.
فصل آخر کتاب نیز در بردارنده تصاویری از 96 سال عمر این سمبل 
فســاد و تباهی است، شایان ذکر است پژوهشگران دفتر پژوهش های 
موسسه کیهان اذعان دارند که آنچه فراهم آمده، تنها بخشی از فساد 

و تباهی های اشرف و دیگر اعضای خاندان پهلوی است.
کتاب حاضر در شمارگان ۳۳00 نسخه، از سوی انتشارات کیهان 
به عالقه مندان عرضه شــده است. عالقه مندان می توانند جهت خرید 
کتــاب حاضر و یا تکمیل و خرید دیگــر کتاب های »نیمه پنهان« با 
ایران شماره تلفن ۳۳110201 و نمابر ۳۳917075 تماس حاصل نمایند. اینکه  بیــان  با  لوکزامبورگ  رئیس مجلــس 

نقش کلیدی در منطقه بــرای ایجاد صلح و امنیت دارد، 
گفت: فقر ، بیچارگــی و درماندگی اروپا را تهدید می کند 
می توانیم با همکاری یکدیگر به حل مشکالت کمک کنیم . 
به گزارش فــارس، »مــارس بارتولومئو«رئیس مجلس 
لوکزامبورگ ظهر دیروز  پس از دیدار با علی الریجانی رئیس 
مجلس کشورمان در نشست خبری مشترک با علی الریجانی، 
اظهــار داشــت : لوکزامبورگ هم مانند ایــران از یک جایگاه 
مرکزی در نقشه منطقه ای جغرافیایی خودش برخوردار است، 
لوکزامبورگ دارای ثبات سیاسی، سیستم اجتماعی مبتنی بر 
همبستگی برخوردار است، مراتب قدردانی و خرسندی عمیق 
خودم از دست یافتن به توافق هسته ای با ایران را ابراز می کنم.
رئیس مجلس لوکزامبورگ با اشاره به توافق هسته ای افزود: 
توافق هسته ای درهای بزرگی به روی ما باز کرد که باید از آنها 
رد شویم زیرا تا ابد باز نخواهند بود و باید از فرصت به وجود 

آمده به طور شایسته ای استفاده کنیم.
وی ادامــه داد: باید بتوانیم با همــکاری یکدیگر اعتماد، 
صلــح و ثبات ایجاد کنیم، ایران نقش کلیدی در منطقه دارد 
و تالش های زیادی برای ایجاد صلح و امنیت در منطقه انجام 
می دهد اما قطعا نمی تواند به تنهایی به این اهداف دست یابد 

و باید کشــورها و قدرت های بزرگ نیز برای رســیدن به این 
اهداف همکاری کنند تا صلح و ثبات در منطقه به وجود آیند.
رئیس مجلس لوکزامبورگ در بخش دیگری از سخنانش 
تاکید کرد: اروپا 70 سال پیش مرگبارترین جنگ ها را تجربه 

کرد. ما فقط توانســتیم با اتحاد میان دشــمنان دیروز بر این 
مشکالت فائق آییم و دشمنان دوستان امروز شدند اما موج فقر، 
بیچارگی و درماندگی به درب های اروپا آمده و موج مهاجران 
به سوی اروپا راهی شدند، می توانیم با همکاری یکدیگر به حل 

مشکالت مهاجران کمک کنیم.
سرمایه گذاری در آستانه لغو تحریم ها 

علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اســالمی نیز در 
کنفرانس مطبوعاتی مشــترک با رئیس مجلس لوکزامبورگ 
اظهار داشت: امروز مذاکرات بسیار خوب و سازنده ای با رئیس 
مجلس لوکزامبورگ و هیئت همراهش در سفرشان به تهران 
داشتیم، در این مذاکرات درباره گسترش روابط پارلمانی میان 
دو کشــور و همچنین راهکارهای استفاده بیشتر از تجربیات 

یکدیگر بحث و تبادل نظر کردیم.
وی افزود: کشور لوکزامبورگ در زمینه بانکداری و صندوق 
ســرمایه گذاری و همکاری هــای مالی از تجربه بســیار خوبی 
برخوردار است، ما در مورد این موارد هم مذاکرات خوبی داشتیم. 
همچنین مذاکرات ما به زمینه ها و راهکارهای سرمایه گذاری ها 
نیز معطــوف بود، رئیس بانک مرکزی نیز امروز با آقای رئیس 

لوکزامبورگ مذاکراتی در زمینه بانکداری خواهد داشت.
الریجانی یادآور شد: سفر رئیس مجلس لوکزامبورگ به 
ایران در ابتدای ســال جدید میالدی انجام شد که مذاکرات 
نهایی برای برداشتن تحریم ها در حال انجام است، که ما این 
موضــوع را به فال نیک می گیریــم و امیدواریم این مذاکرات 
گام خوبی برای سرمایه گذاری ها و روابط دوجانبه ایجاد کند.

رئیس مجلس لوکزامبورگ در نشست خبری با الریجانی :

حل مشکل مهاجران نیازمند كمک ایران است

سرویس سیاسی-
علیرغم اینکه دیروز همه رســانه ها منتظر انتشار 
گزارش آژانس برای تایید انجام تعهدات هسته ای ایران 
و متعاقب آن اعــالم روز اجرای برجام بودند تا آخرین 
ساعات دیشب این خبر منتشر نشد و ظاهراً امروز روز 

اجرای برجام خواهد بود. 
اختالفاتی که اجرای برجام را به تاخیر انداخت 

اخبار غیررســمی حکایت از آن دارد که  درباره جزئیات 
تحوالتــی که بالفاصله پس از اعــالم اجرای برجام رخ خواهد 

داد، میان طرفین اختالف هایی ایجاد شده است.
رســانه های غربی و همچنین منابع غیررســمی وابسته 
بــه دولت یازدهم و وزارت خارجــه در ایران، روز جمعه اعالم 
کرده بودند، که شــنبه روز اجرایی شدن برجام خواهد بود اما 
مذاکرات درباره اعالم رســمی این موضوع تا شامگاه روز شنبه 
به درازا کشیده شــد. یک دیپلمات ارشد آمریکایی به رویترز 
گفت تاخیری وجــود ندارد اما دیپلمات ها فعال در حال بحث 

درباره چند مشکل تکنیکی هستند.
قرار اســت همزمان با انتشــار گزارشــی از سوی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که اجرای راستی آزمایی شده تعهدات 
ایران را تایید می کند، بیانیه مشــترکی هم از ســوی فدریکا 
موگرینی و محمد جواد ظریف منتشــر شده و اجرای رسمی 

برجام را اعالم کند.
مهم تر از این، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا دستورالعمل های 
تفصیلی تعلیق تحریم ها را منتشــر و اجرای عملی آن را آغاز 

خواهند کرد.
اما برخی شــنیده ها حکایت از آن دارد که درباره جزئیات 
تحوالتی که بالفاصله پس از اعالم اجرای برجام رخ خواهد داد، 

میان طرفین اختالف هایی ایجاد شده است.
طــرف ایرانی خواســتار طیفی از اقدامــات ملموس در 
روزهــای اول پس از اجرای برجام اســت ولی ظاهرا آمریکا و 

اروپا سخت گیری در این باره را آغاز کرده اند.
برخی کارشناســان می گویند با توجه به اینکه ایران همه 
تعهدات خود را انجام داده و اکنون منتظر آغاز اجرای تعهدات 
طرف مقابل است، از حیث مذاکراتی در موضع ضعیف تری برای 

بحث درباره جزئیات قرار دارد.
در این راستا و به گزارش فارس وزیر خارجه کشورمان که 
در وین به سر می برد، در مطلبی کوتاهی در توئیتر خود تاکید 

کرده است که »دیپلماسی نیازمند صبر کردن است«.
محمد جــواد ظریف همچنین در ابتــدای دیدار خود با 
جان کری، همتای آمریکایی اش در هتل کوبورگ در پاسخ به 
خبرنگاری مبنی بر اینکه فکر می کنید امروز ]روز شــنبه [ به 

اجرای برجام برسید؟ گفت که ما تالش می کنیم.
رسانه های گروهی مختلف از صبح روز شنبه با حضور در 
مرکز رسانه مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در انتظار گزارش 
آژانس درباره راســتی آزمایی اقدامات هسته ای ایران براساس 
برجام و ســپس حضور ظریف و موگرینی برای قرائت اعالمیه 

مشترک اجرای برجام هستند.
گزارش آژانــس بین المللی انرژی اتمی بــا وجود آن که 
اقدامات هســته ای ایران طی کمتر از 48 ساعت گذشته پایان 
یافته اســت هنوز منتشــر نشده اســت. این گزارش براساس 
پیش بینی مقامات نزدیک به هیئت مذاکره کننده هســته ای 
ایــران و برخی دیپلمات های غربی قــرار بود پایان روز جمعه 

منتشر شود اما تاکنون به تاخیر افتاده است.
خبرگــزاری ایرنا نیــز به نقل از منابع خــود گزارش داد 
»در شــرایطی که انتظارها برای انتشار گزارش آژانس درباره 
راســتی آزمایی اقدامات ایران و بیانیه مشترک ظریف و کری 

قدری طوالنی شده، یک دیپلمات حاضر در وین گفت طرفین 
در حــال پیگیری و هماهنگی نکات کوچــک و مقدمات روز 

اجرا هستند.«
نوبت تحقق وعده ها

با رســیدن روز اجرای برجام نوبت تحقق وعده ها می رسد  
وعده هایی که از روز انتخاب دولت جدید تحقق آنها منوط به 
برداشته شدن تحریم ها و گشایش اقتصادی کشور پس از آن 

شده بود و امروز ظاهرا دیگر بهانه ای نیست. 
علیرغم اینکه رئیس جمهور در برنامه های تبلیغاتی پیش از 
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای حل مشکالت 
کشــور وعده های صد روزه داده بود عدم تحقق این وعده ها با 
توجه به تحریم هایی که هر روز از سوی دولتمردان به عنوان تنها 
دلیل مشکالت کشور قلمداد می شد طبیعی به نظر می رسید.

ولی با این حســاب دیگر با رسیدن روز اجرای برجام که 
به روز یکشــنبه موکول شده است بهانه ای وجود ندارد و نوبت 
اجرای وعده ها فرا رســیده اســت و انتظار می رود که دیگر با 
گذشــت زمان بهانه های جدید از سر راه نرسند که وعده های 
بی شماری که اجرایشان منوط به اجرای برجام شده بود هنوز 

از خروجی رسانه ها حذف نشده اند!
دست به دست هم بدهیم؛ ایران آماده است 

ظریف وزیر امور خارجه کشورمان  به همراه رئیس سازمان 
انرژی اتمی دیروز  وارد وین شــدند تا رسما فاز سوم و نهایی 

مذاکرات هسته ای تهران و گروه 1+5 را کلید بزنند.
محمدجــواد ظریف و علی اکبر صالحی به پایتخت اتریش 
رفتند تا پس از انتشــار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درباره انجام تعهدات برجامی ایران، »روز اجرای برجام« رسما 

آغاز شود.
وزیــر خارجه در بــدو ورود به وین گفــت: امروز آژانس 
گــزارش خود را منتشــر خواهد کرد و پــس از آن تحریم  ها 

برداشته خواهد شد.
ظریــف در وین اشــاره ای به وضعیــت منطقه هم کرد و 

خواستار اتحاد برای مقابله با تروریسم و افراطی گری شد.
به گزارش فارس، همچنین ظریف در توئیتر خود نوشت: 
»ما در حال رسیدن به اجرای برجام هستیم، چیز مهمی نیست. 

دیپلماسی نیاز به صبر دارد. جایگزین دیگری وجود ندارد.«
بنا نیست تحریم ها برداشته و یا لغو شود!

»جاش ارنســت« سخنگوی کاخ ســفید جمعه شب در 
خصوص شــرایط برداشته شــدن تحریم های ایران و افزایش 

امنیت اسرائیل در نتیجه اجرای توافق هسته ای سخن گفت.

به گزارش فارس، سحنگوی کاخ سفید  که پیش از انتشار 
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص اجرای تعهدات 
برجامی ایران سخن می گفت، همان ابتدا به گام های برجامی 
ایران پرداخت و گفت: »اطالع داریم که ایران پیشرفت مهمی در 
مسیر اجرای توافق داشته و بخش های مهمی از زیرساخت های 

هسته ای خود را تخریب کرده است«.
جاش ارنســت تأکید کرد بنا نیســت تحریم ها »برداشته 
و یا لغو« شــود و گفت: »هرگونه تخفیف تحریم ها براســاس 
راستی آزمایی اجرای برجام بر پایه گزارش آژانس استوار خواهد 
بود؛ اینکه ایران گام هایی برداشــته و تنظیم گزارش آژانس دو 
مقوله کاماًل مجزاست و مبنای ما همان گزارش آژانس است.«

ســخنگوی کاخ سفید باز هم به ســراغ اقدامات برجامی 
ایران رفت و گفت: »ایران 90 درصد از اورانیوم غنی شده خود 
را به خارج ارســال و 1۳ هزار سانتریفیوژ را برچیده و به انبار 

منتقل کرده است«
تحریم ها را به سرعت باز می گردانیم 

ارنست مهم ترین دستاورد برجام را بارگیری اورانیوم ها در 
هواپیما و باز کردن پیچ سانتریفیوژها ندانست و گفت: مهم ترین 
دستاورد برجام، نظارت مستمر آژانس بر برنامه هسته ای ایران 
بود؛ بر مبنای این بازرسی ها، اگر ایران از اجرای تعهدات خود 

سرپیچی کند، تحریم ها را به سرعت بازمی گردانیم.«
در ادامه جاش ارنست اظهار داشت: منتقدان توافق هسته ای 
در خصوص میزان تخفیف تحریم های ایران ذیل توافق هسته ای، 
اغراق می کنند ولی ما می دانیــم وقتی اوباما دولت را تحویل 
گرفت، دنیا نگران حرکت سریع ایران به سمت سالح هسته ای 
بود و ما هم بخاطر همین برنامه هسته ای، نگران امنیت اسرائیل 
بودیم ؛ توافق هسته ای اما برای منافع آمریکا، اسرائیل، امنیت 

ملی ما و امنیت متحدانمان منافعی داشت که چشمگیر بود.
ارنســت گفت: »تخفیــف تحریم های ایــران، تأثیری بر 
مالیات دهندگان نخواهد داشت؛ این پول خودشان )ایرانی ها( 
بود که به درخواست ما و توسط جامعه جهانی، در سیستم مالی 

بین الملل بلوکه شده بود و حاال به آنها بازگردانده می شود«
ســخنگوی کاخ ســفید همچنین گفت: مبنای تخفیف 
تحریم ها، اجرای تعهدات از ســوی ایران نیست بلکه انعکاس 
آنها در گزارش آژانس است؛ ارنست دلیل این رویکرد را اینگونه 
توضیح داد: »با توجه به ســابقه ایرانی هــا، دالئل کافی برای 
بی اعتمادی به ایران در خصوص اقدامات هسته ای شان داریم.«

ارنست در توضیح مشکالت باقی مانده آمریکا با ایران گفت: 
»ایران در بسیاری از زمینه های دیگر، هنوز هم بازیگر بدی است؛ 

اسرائیل را تهدید می کند، از تروریسم حمایت می کند و ساخت 
موشک های بالستیک را ادامه می دهد.«

باز هم تحریم می کنیم 
ســخنگو در این زمینه گفت: ایران به خاطر موشک های 
بالســتیک خود، تحت تحریم قــرار دارد و ما هم کماکان به 
آنها فشار وارد خواهیم کرد. ما هیچ وقت توانایی ایاالت متحده 
برای اعمال تحریم های غیرهســته ای علیه ایران را از روی میز 

برنداشته ایم.
سخنگوی کاخ سفید خیلی شفاف گفت: هر زمان احتمال 
دارد که به خاطر تســت موشک های بالستیک، ایران را تحریم 

کنیم.
صدور مجوز صادرات هواپیمای مسافربری به ایران 

خبر دیگر اینکه بــاراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در 
تازه ترین اقدام خود در راســتای اجرای برجام، به وزارت امور 
خارجه این کشور برای صادرات هواپیمای مسافربری به ایران 

مجوز داد.
با این حال، مقامات کاخ ســفید مدعی شدند تا زمانی که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهدات هسته ای 
را مورد راســتی آزمایی قرار نداده است، هیچ یک از تحریم ها 

برداشته نخواهد شد. 
به موجب توافق هسته ای، بخشی از تحریم های آمریکا که 
به واسطه فعالیت های هسته ای ایران اعمال شده بود، برداشته 
خواهد شــد حال آنکه تحریم هایی کــه به دلیل ادعای نقض 
حقوق بشر متوجه ایران است به قدرت خود باقی خواهد ماند.

اختیاراتی که به جان کری تفویض شد 
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در ابالغیه ای 
به وزیر خارجه این کشــور، بخشــی از اختیارات برای اصالح 

تحریم های ایران را به وی ابالغ کرد.
وی در این ابالغیه، به جان کری اختیار داده است که در 
قانون موســوم به »قانون جامع تحریم ها، پاســخگویی و عدم 
اعمال  )CISADA/سیسادا(  ایران 2010«  ســرمایه گذاری 

اصالحات کند. 
این قانون زیرساخت اصلی تحریم های نفتی و گازی علیه 
ایران اســت که در ســال 2010 در کنگره تصویب شده و به 

امضای اوباما رسید. 
هرچند در ابالغیه اوباما اشاره ای به مسئله هسته ای نشده، 
اما از آنجا که این اقدام در آستانه انتشار گزارش آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی در مورد ایران صورت گرفته، اغلب کارشناســان 
آن را نشــانه آماده شدن واشنگتن برای رفع تحریم های نفتی 

ایران دانسته اند.
اتحادیه اروپا منتظر تایید سازمان ملل 

خبرگــزاری مطرح غربی به نقل از منابع دیپلماتیک خبر 
داده که به محض تایید سازمان ملل درباره انجام تعهدات ایران 

در قبال برجام، اتحادیه اروپا تحریم های ایران را برمی دارد.
خبرگزاری فرانسه امروز جمعه در گزارشی به نقل از منابع 
دیپلماتیک نوشته است: »به محض آنکه سازمان ملل تایید کند 
ایران مفاد توافق هسته ای تاریخی را انجام داده، اتحادیه اروپا 

آماده رفع تحریم های اقتصادی است«.
در ادامه این گزارش آمده است: »انتظار می رود که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به زودی شاید اواخر جمعه یا طی آخر 
هفته)شــنبه و یکشنبه( اعالم کند که ایران دیگر نمی تواند به 

سالح های هسته ای دست یابد.«
منابع دیپلماتیک همچنین به این رســانه گفتند: »همه 
چیز مهیا شده تا 28 کشور عضو اتحادیه اروپا به همراه آمریکا 
و سازمان ملل بتوانند رژیم تحریم ها را در روز موسوم به »روز 

اجرای« توافق ماه جوالی پایان دهند«.

گزارش خبری کیهان 

روز اجرا در راه
نوبت به تحقق وعده ها رسید 


