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درباره خلیل موحد ،بانی پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان بیشتر بدانید

امــروز معــاون سیاســی و امنیتــی
اســتانداری خراســان رضــوی یــک
نــام را بهعنــوان چهــره پشــت پــرده
سیاسی
پیامکهــای تهدیدآمیــزی کــه بــه
نماینــدگان مجلــس ارســال میشــد معرفــی
کــرد؛ خلیــل موحــد ،عضــو ســابق شــورای
شــهر مشــهد .محمــد رحیــم نوروزیــان معــاون
سیاســی و امنیتــی اســتانداری خراســان رضــوی
دو نکتــه دیگــر را هــم گفتــه؛ اول اینکــه ایــن
فــرد هنــوز دســتگیر نشــده و دوم اینکــه بعضــی
از افــرادی کــه ایــن پیامکهــا را ارســال کردنــد،
اصــاً نمیداننــد  FATFچــه هســت.
امــا خلیــل موحــد کیســت؟ او را بهعنــوان یکــی از
چهرههــای سیاســی وابســته بــه جبهــه پایــداری
در مشــهد میشناســند .نــام کاملــش خلیــل
موحــدی محصــل طــوس اســت و آنطــور کــه
خــودش را در فضــای مجــازی معرفــی کــرده 49
ســال ســن دارد .موحد عضو ســابق شــورای شــهر
مشــهد بــوده و یکــی دو ســال میشــود کــه کانــال
تلگرامــی «خــط هشــتم» را مدیریــت میکنــد.
ایــن کانــال یکــی از مراجــع دعوتکننــده مــردم
بــه تجمعاتــی بــود کــه منجــر بــه اعتراضــات دی
مــاه ســال  96شــد.
حــاج خلیــل از ســال  ۱۳۸۷بــا دوســتان همفکــر
گروهــی تشــکیل داد کــه در مشــهد بهعنــوان
اهالــی حســینیه فرهنگــی قــرآن و عتــرت مشــهور
اســت .او بــه مــدد ایــن حســینیه امیــدوار بــود
نماینــده مشــهد در مجلــس نهــم باشــد ،امــا در
فهرســت اصلــی اصولگرایــان قــرار نگرفــت .امــا
همیــن نامــزدی و همچنیــن انتقــادات تنــدی کــه
بــه ســید محمــد پژمــان شــهردار ســابق مشــهد
داشــت ،کمــک کــرد تــا ســال  ۹۲وارد شــورای
شــهر مشــهد شــود .امــا ســال  ،۹۶فهرســت
اصالحطلبــان مانــع ورود موحــد و همفکــران
تندروی او به شــورای شــهر شــد .خلیل موحد در
دوران مذاکــرات هســتهای ،یعنــی همــان زمــان
کــه مــوج تجمعــات موســوم بــه «دلواپســیم»
در برخــی شــهرها بــه راه افتــاده بــود ســخنران
اصلــی ایــن مراســم در شــهر مشــهد بــود .کانــال
تلگرامــی حســینیه قــرآن و عتــرت پــس از

الحــاق ایــران بــه کنوانســیون منــع تأمیــن مالــی
تروریســم ،هنــوز هــم فعــال اســت و شــماره
نماینــدگان را در کانــال خــود منتشــر میکنــد
و از اعضــا میخواهــد بــه نماینــدگان پیــام
ارسال کنند.
خلیــل موحــد فقــط نســبت بــه مســائل سیاســت
خارجــی ایــران حســاس نیســت و زمانــی کــه بهار
امســال ،امیــر شــهال عضــو شــورای شــهر مشــهد
بــه زنــدان افتــاد ،مطالــب مفصلــی دربــاره
ارتباطــات غیراخالقــی ایــن عضــو اصالحطلــب
شــورای شــهر مشــهد در رســانههای همســو بــا

خــود منتشــر کــرد! بــا ایــن حــال بعــد از مدتــی
تمامــی ایــن مطالــب را از حــذف کــرد .البتــه
مهمتریــن نکتــه دربــاره خلیــل موحــد بــه
انتخابــات مجلــس یازدهــم بــر میگــردد؛
محافــل سیاســی مشــهد میگوینــد او اســب
خــود را بــرای ایــن انتخابــات زیــن کــرده و ســخت
در پــی آن اســت تــا بــا ســه نماینــده دیگــر مشــهد
کــه از قضــا چــون او نســبتهای محکمــی بــا
جبهــه پایــداری دارنــد رقابــت کنــد؛ بیآنکــه
بخواهــد ایــن بــار عصــای دســت پژمانفــر،
کریمــی قدوســی یــا قاضـیزاده هاشــمی در ایــن
انتخابــات باشــد.

صداهای نوستالژیک کارتون های دهه 60

امــروز روز جهانــی کــودک اســت ؛
دنیــای کودکــی بچــه هــای امــروز پــر
اســت از کارتــون هایــی که بیشــترین
فرهنگی
زمــان ایــن دوران بــه دیــدن آنهــا
ســپری مــی شــود .نوســتالژی دوران کودکــی
همــه پــر از کارتــون هایــی اســت کــه اگــر در دوران
بزرگســالی هــم پــای آن بنشــینیم تــازه اســت و
هیــچ وقــت تکــرای نمــی شــود .دهــه شــصتی های
بــا کارتــون هــای زیــادی نوســتالژی دارند کــه در زیر
بــا آنهایــی کــه صــدای شــان مــا را بــه یــاد آن کارتــن
هــا مــی انــدازد بیشــتر آشــنا مــی شــویم.آدم هایــی
کــه صدایشــان از جنــس کودکــی اســت و عــادی
هــم کــه حــرف بزننــد مــا را بــه دوران بچگــی و
خاطــرات کارتــن هــا مــی اندازنــد.
ëëزهرهشکوفند ه/دخترکانفانتزی
جــودی آبــوت؛ دختــر بازیگوشــی را کــه همیشــه
صــدای بلنــدش در مدرســه همــراه بــا فریــاد
ناظــم مدرســه بــود ،بــه یــاد دارند.زهــره
شــکوفنده از تواناتریــن و محبوبترینهــا در
عرصــه گویندگــی جــای ایــن شــخصیت کارتونــی
حــرف مــی زنــد.

ëëفریباشاهینمقدم/شاهزادهخانممهربان
فریبــا شــاهینمقدم بــه خاطــر جنــس صدایــش
کــه کودکانــه اســت بــه جــای شــخصیت ماریــان
در کارتــون رابینهــود و در کارتــون ســرندی
پیتــی هــم بــه جــای نقــش پیالپیــا ،پرنــدهای کــه
مرتــب ایــن طــرف و آن طــرف میرفــت و خبــر
میبــرد ،صحبــت کــرد.
ëëشوکتحجت/بچههایتپلوبازیگوش
ایشــیزاکی ،همــان پســربچه پرشروشــور
کارتــون فوتبالیســتها را بــه خاطــر داریــد
شــخصیتی دوســت داشــتنی کــه بــرای اغلــب
بیننــدگان حــس نوســتالژی دارد .شــوکت
حجــت گوینــده ایــن شــخصیت محبــوب
اســت .او در کارتونهایــی همچــون ســفرهای
میتیکومــان بــه جــای ســگارو  ،دور دنیــا
در هشــتاد روز بــه جــای نیکــو و در بچههــای
کــوه تــاراک بــه جــای آلیــس صحبــت کــرده
است.
ëëتورجنصر/صداینیمیازیکشخصیت
تــورج نصــر از کودکــی بــه تئاتــر و کارهــای طنــز
عالقهمنــد بــود او در کارتونهــای مختلــف از
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بمباران پیامکی بهارستان

«تــا دیــروز فحاشــی بــود .از دیشــب
تهدیــد بــه مــرگ از ســوی مخالفیــن
سیاسی تصویــب الیحــه مبــارزه بــا پولشــویی و
تروریســم»؛ ایــن اظهــارات توئیتــری پروانه
سلحشــوری ،نماینــده تهــران دربــاره ادامــه
ارســال پیامکهــای تهدیدآمیــز مخالفــان لوایــح مرتبط
بــا  FATFبــه نماینــدگان اســت .خیلــی از نماینــدگان
تأییــد کردهانــد کــه ایــن دســت پیامکهــا همچنــان
ارســال میشــوند؛ دیــروز غالمعلــی جعفــرزاده و قاســم
میرزایــی نیکــو دقایقــی بعــد از جلســه علنــی مجلــس
بــه «ایــران» گفتنــد ارســال پیامکهــا از ســرگرفته
شــده و دیشــب هــم محمــود صادقــی و
محمدرضــا بادامچــی نمونههایــی از ایــن
پیامکهــا را در توئیتــر منتشــر کردنــد.
امــا ایــن تنهــا نشــانه از ادامــه اقدامــات
مخالفــان  FATFنیســت؛ صبــح امــروز
معــاون سیاســی و امنیتــی اســتانداری
خراســان رضــوی منشــأ اصلــی مدیریــت
ایــن پیامکهــا را معرفــی کــرد و ســاعتی
بعــد خــود ایــن فــرد یعنــی خلیــل موحــد،
عضــو ســابق شــورای شــهر مشــهد در
توگــو بــا ســایت «دیــده بــان ایــران»
گف 
ایــن مســأله را تأییــد کــرد.
امــا مســأله ایــن اســت کــه موحــد گفتــه او
و همفکرانــش ایــن کار را ادامــه خواهنــد
داد .آنطــور کــه خلیــل موحــد مطــرح
کــرده قــرار اســت مخالفــان  FATFعصــر
امــروز دوشــنبه حرکــت بعــدی خــود را
اعــام کننــد .حرکتــی کــه دیگــر فقــط محــدود بــه ارســال
پیامکهــای تهدیدآمیــز نیســت .او بــه دیــده بــان ایــران
گفتــه اســت« :مــا تصویــب ایــن الیحــه را بر ضــرر جامعه
میدانیــم و بــه نوعــی آن را یــک کاپیتوالســیون جدیــد
میدانیــم و بــا همــه وجــود قیــام کردهایــم و ایــن قیــام را
هــم ادامــه خواهیــم داد و بــا اطمینــان عــرض میکنــم
ارســال پیامــک کار آخــر مــا نخواهــد بــود ».موحــد تأکیــد
کــرده اســت« :مــا وظیفــه امــر به معــروف و نهــی از منکر
خودمــان را انجــام دادهایــم و حــاال پــس از تصویــب ایــن
الیحــه ننگیــن ( )FATFتوســط نماینــدگان مجلــس بنــا
داریــم مرحلــه دوم عملیــات خودمــان را از عصــر امــروز
(دوشــنبه) اجرایــی کنیــم».

جملــه پسرشــجاع بــه جــای شــیپورچی حــرف
زده اســت.
ëëناهیدامیریان/چندقوطیفیلمزیرپایش
ناهیــد امیریــان ،گوینــدهای اســت کــه صدایــش
بــرای پــدران و مــادران امــروز ،یــادآور
ی اســت .خــرس
کارتونهــای دوران کودکــ 
مهربــون ،دوســت پسرشــجاع ،هــاچ زنبــور
عســل ،نــل ،جینــا اردک کوچولــوی پینوکیــو،
آنــت در بچههــای کــوه آلــپ ،بنــر در ســنجاب
کوچولــو ،اولیــور توئیســت ،بامــزی ،لوســیمی
در مهاجــران ،ســندباد و فلــن دخترخانــواده
دکتر ارنست.
ëëمهوشافشاری/شیطنترویابرها
جیمبــو ،هواپیمــای کوچکــی کــه بــا ســرعت جت
ایــن طــرف و آن طــرف میرفــت و ماجراجویــی
میکــرد بــا صــدای مهــوش افشــاری بــه
بچههــای ایــران معرفــی شــد .از دیگــر
نقشهــای مانــدگار ایــن گوینــده میتــوان بــه
گویندگــی نقــش پسرشــجاع اشــاره کــرد کــه هــر
بــار بــا یــک داســتان جــذاب در جنــگل ،بچههــا را
ســرگرم میکــرد.

ëëاصغرافضلی/خاطرهسازیبیگلیبیگلیبرای
چندنسل
مجموعــه بهیادماندنــی گوریــل انگــوری نیــاز بــه
معرفــی نــدارد؛ یــک ســگ کوچــک بــه نــام بیگلــی
بیگلــی و یــک گوریــل  15متــری بنفــش بــه نــام
انگــوری کــه بــا ماشــین ون خــود در حال مســافرت
بودنــد .انگــوری همیشــه روی ســقف ماشــین
بیگلــی بیگلــی مینشســت ،امــا هیــچ وقت ســقف
ماشــین بــه خاطــر وزن زیــاد او حتــی یــک ســانت
هــم کــج و کولــه نشــد.زندهیاد امیرهوشــنگ
قطعــی مدیــر دوبــاژ ایــن کارتــون بــود و زندهیــاد
اصغــر افضلــی و زندهیــاد صــادق ماهــر بــه
ترتیــب گویندگــی نقشهــای بیگلــی بیگلــی و
انگــوری را بهعهــده داشــتند .ایــن دو گوینــده بــرای
بامــز ه شــدن ایــن دو شــخصیت کارتونــی بداهــه
زیــاد میگفتنــد و همیــن باعــث مانــدگاری ایــن
کارتــون بــرای نســل دیــروز و امــروز اســت .از دیگــر
کارتونهــای ایــن هنرمنــد میتــوان بــه وروجــک
و آقــای نجــار بــه جــای وروجــک ،کارآگاه گجــت،
قلعــه هــزار اردک و رابیــن هــود بــه جــای پرنــس
جــان صحبــت کــرده اســت.
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نامه رئیس گمشده
اینترپل رسید

ســرانجام نامــ ه ِمنــگ
هونگــوی رئیــس چینــی
«اینترپــل» کــه پــس از
جهان
ســفر بــه پکــن مفقــود
شــده بــود بــه دســت اینترپــل رســید.
ایــن نامــه حــاوی اســتعفای وی از
ســمت خــود بهعنــوان رئیــس اینترپل،
بهدلیــل متهــم شــدن بــه قانونشــکنی
در کشــورش اســت .اســتعفایی کــه
بالفاصلــه پذیرفتــه شــد.
تنهــا چنــد ســاعت قبــل از رســیدن
ایــن نامــه بــه دســت اینترپــل ،حــزب
حاکــم چیــن ســکوت خــود را شکســت
و بــا صــدور بیانی ـهای خبــر داد منــگ
کــه همزمــان ســمت معاونــت وزیــر
امــور امنیــت عمومــی چیــن را در
اختیــار دارد ،تحــت تحقیقــات قضایی
قــرار گرفتــه اســت .ایــن نخســتین
واکنــش مقامهــای چینــی به شــایعات
روزهــای گذشــته درخصــوص رئیــس
اینترپــل اســت.اینترپل پیشتر از چین
خواســته بــود تــا درخصــوص مــکان
حضــور رئیــس مفقــود شــده اینترپــل
بــه صــورت رســمی شفافســازی کنــد.
ëëماجرایمفقودشدنرئیساینترپل
هفتــه گذشــته بــود کــه رســانههای
فرانســوی اعــام کردنــد منــگ پــس
از ســفر بــه چیــن مفقــود شــده و دیگــر
خبــری از او بــه خانــوادهاش نرســیده
اســت .پــس از آن همســر هونگــوی
نســبت بــه ســامت شــوهرش ابــراز
نگرانــی کــرد و از جامعــه بینالملــل
خواســت بــه پیــدا کــردن شــوهرش
کمــک کننــد .ایــن در حالــی اســت کــه
فعــاالن حقــوق بشــر از انتخــاب آقــای
منــگ بــه ریاســت اینترپــل انتقــاد کــرده
و میگفتنــد ممکــن اســت دولــت
چیــن از نفــوذ او بــرای پیگــرد مخالفــان
سیاســی چینــی در تبعید اســتفاده کند.
منگ که از ســال  2016ریاســت اینترپل
را برعهــده داشــت و همزمــان معــاون
وزیــر امــور امنیت عمومی چین اســت،
در روزهــای گذشــته پــس از بازگشــت
فرانســه بــه کشــورش ،مفقود شــده بود.
شــی جینپینــگ رئیسجمهــوری
چیــن مدتــی اســت کــه کمیتــهای را
بــه منظــور مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی
ایجــاد کــرده اســت و بــا ایجــاد ایــن
کمیتــه بــه مبــارزه بــا انــواع پولشــویی،
فــرار مالیاتی ،کالهبــرداری و ...پرداخته
اســت .مبــارزه بــا فســاد در چیــن در
دوره جدیــد ریاسـتجمهوری او بیــش
از پیــش تشــدید شــد؛ زیــرا او فســاد را
بزرگتریــن تهدیــد حــزب کمونیســت
میدانــد .مقامهای پکن بتازگــی ارگان
فراقضایــی جدیــدی بــه نام کمیســیون
ملــی نظــارت تشــکیل دادهانــد تــا بــا
اســتفاده از آن مهرههــای فاســد را در
نهادهــای رســمی شناســایی و بــا آنهــا
برخــورد کننــد .حــال تعقیــب قضایــی
ِمنــگ هونگــوی نشــان میدهــد
رئیــس جمهــوری شــی جینپینــگ
تــا چــه میــزان در تصمیــم خــود
جدی است.

