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انتقامجمهوريخواهان
ازرأيدهندگاندموكرات

ثمانه اكوان در روزنامه وطن امروز نوشت: 
اليحه جديد قانون رأي در ايالت جورجيا 
اين روزها جنجال زيادي در امريكا به پا 
كرده است. امريكايي ها كه در جريان برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
سال ۲۰۲۰ بارها به مسئله حق رأي اش��اره كرده و مطرح كرده بودند در 
بسياري از ايالت هاي كشورشان، مجالس محلي و قانونگذاران جمهوري خواه، 
به دنبال كم ش��دن ميزان مش��اركت در انتخابات با حذف رأي دهندگان 
هستند، حاال با ايالتي مواجه شده اند كه بالفاصله بعد از انتخابات جنجالي 
سال ۲۰۲۰، اليحه اي براي تحديد بيشتر حق رأي مردم ارائه كرده است. 
اين درگيري به جايي رسيده كه نوعي تحريم داخلي بر شركت هايي كه از 
اين اليحه حمايت كنند، در بين مردم به وجود آمده است و برخي شركت ها 
از جمله كوكاكوال در اين ايالت به دليل مخالفت با اليحه جديد، توس��ط 

گروه هاي جمهوري خواه مورد تحريم قرار گرفته اند.
اليحه جدي��د ارائه ش��ده را مي توان اق��دام جمهوري خواه��ان براي 
جلوگيري از اتفاقاتي دانس��ت كه در انتخابات رياست جمهوري سال 
۲۰۲۰ رخ داد. همان طور كه پيش از اين نيز ترامپ بارها بيان كرده بود، 
جمهوري خواهان بر اين باورند برخي سهل انگاري ها در قوانين انتخاباتي 
منجر به بروز تقلب و تخلف انتخاباتي در اين ايالت ش��ده است. با اين 
اليحه حاال غير از سختگيرانه شدن رأي دادن به صورت غيرحضوري، 
از اين مسئله اطمينان حاصل مي شود كه مشاركت گسترده اي نيز در 
انتخابات شكل نمي گيرد و پايين بودن مشاركت در اكثر مواقع به نفع 

جمهوري خواهان و نامزدهاي انتخاباتي شان بوده است. 
اين اليحه را البته مي توان بخش��ي از رقابت هاي سخت و فشرده دو حزب 
دموكرات و جمهوري خواه براي انتخابات كنگره در س��ال ۲۰۲۲ دانست؛ 
انتخاباتي كه هر دو حزب تالش دارند با پيروزي در آن، اكثريت مجلس سنا و 
نمايندگان را به دست بياورند. به عنوان مثال مسئوالن ليگ بيس بال امريكا 
به دليل قوانين جورجيا، مسابقات ستارگان بيس بال را از اين ايالت خارج 
كردند و زماني كه اين خبر منتشر شد، ۱۰۰ شركت ديگر نسبت به محدود 
شدن حق رأي مردم در اين ايالت اعتراض كردند تا همسويي خود با مردم 
را اعالم كنند. در اين ميان اما رسانه ها اعالم كرده اند در بيش از ۴۰ ايالت، 
قوانين محدودكننده حق رأي توسط نمايندگان و قانونگذاران جمهوري خواه 
تصويب شده است. جنبش اعتراض به قوانين سختگيرانه در رأي دادن، با 
مقابله و مخالفت هايي نيز روبه رو شده است. قانونگذاران ايالت جورجيا سعي 
دارند با تغيير برخي قوانين، ش��ركت هواپيمايي دلتا را به پرداخت ماليات 
بيش��تر محكوم كنند و در اين ميان ترامپ نيز خواس��تار بايكوت و تحريم 
شركت هايي شده است كه با اين قوانين مخالفت كرده اند. جنگ و درگيري 
داخلي كه از زمان انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ بين مردم به وجود 
آمده بود، حاال با وارد شدن ترامپ به مسئله تحريم هاي اقتصادي شركت هاي 
دموكرات، وارد فاز تازه اي ش��ده اس��ت و بايد ديد اين قوانين سختگيرانه 
مي تواند نتايج انتخابات كنگره در سال ۲۰۲۲ و انتخابات رياست جمهوري 

در سال ۲۰۲۴ را به نفع جمهوري خواهان تغيير دهد يا خير.
........................................................................................................................
محاكمهنتانياهووخطرماجراجوييجديد

روزنامه خراس��ان نوشت: اس��رائيل سوم 
فروردين ماه چهارمين انتخابات پارلماني 
خود را در دو س��ال گذش��ته برگزار كرد؛ 
تكراري كه نشان دهنده عمق چالش سياسي و بحران برآمده از اختالفات 
اجتماعي ساكنان سرزمين هاي اشغالي است. رژيم صهيونيستي حدود 3۰ 
ماه است كه درگير تشكيل دولت است. كابينه نتانياهو در تمام اين مدت يا 
موقت بوده يا برآمده از دولت وحدت ملي با گانتز، ژنرالي مخالف نتانياهو و 
جريان راست اسرائيل. اختالفات در اسرائيل در 3۰ ماه گذشته تأثير عميقي 
بر روابط اين رژيم و كشورهاي منطقه  هم گذاشته است. با رفتن ترامپ و 
سر كار آمدن معاون اوباما روي كار، شرايط براي صهيونيست ها ويژه تر هم 
شده است. نتانياهو همان مقدار كه روابط حسنه اي با ترامپ داشت، با بايدن 
و اوباما در دوره پيشين درگير چالش هايي بود. تغيير سكاندار كاخ سفيد، 
مسير معامله قرن و عادي سازي روابط كش��ورهاي عربي با تل آويو هم با 
ابهامات جدي روبه رو ش��ده است. مس��ئله اي كه جريان هاي مختلف در 
اس��رائيل را براي اينكه سكاندارشان چه كسي باش��د، مهم تر و حياتي تر 
مي كند. نتانياهو و جريان راست بسيار سعي كرده اند اين مؤلفه را برجسته 
كنند. پيش بيني مي شود در هفته هاي پيش رو، نتانياهو براي نشان دادن 
قدرت سياسي خود دست به ماجراجويي هايي در منطقه و نوارغزه هم بزند. 

موضوعي كه در يك سال گذشته بسيار شاهد بوديم. 
حمالت مستقيم و ادامه دار به سوريه و ماجراجويي در غزه و حتي آب هاي 
آزاد و تعرض به نفتكش ها و... بخش��ي از تالش ه��اي نتانياهو براي نجات 
از س��قوطش در ماه هاي اخير اس��ت. در صورتي كه اين بار هم انتخابات 
به بن بس��ت برس��د و فعاًل محتمل ترين س��ناريو پيش رو هم هست، اين 
ماجراجويي ها قطعاً تشديد هم خواهد شد. نتانياهو در حالي ديروز مأمور 
تشكيل كابينه شد كه روز قبل ترش، در دادگاه فسادش از كودتا عليه خودش 
خبر داده بود. برگزاري چهار انتخابات در دو سال و ناكامي جريان هاي چپ 
يا راست در ائتالف سازي در كنار برگزاري دو جلسه دادگاه و معارفه نتانياهو 
براي فساد و مأموريت به تالش براي تشكيل كابينه به فاصله يك روز، همگي 
عمق اختالفات در اين رژيم را نشان مي دهد. اختالفاتي كه مي تواند فرصت 
خوبي براي مقاومت به منظور مقابله با معامله قرن و روند تطبيع يا همان 
عادي سازي روابط اعراب و اس��رائيل باشد؛ به شرط آنكه محور مقاومت از 

مشكالت خود در حوزه هاي اقتصادي و امنيتي رها شود.
........................................................................................................................
سوءمديريتفضايمجازي؛غفلتيا...؟!

روزنامه كيهان نوش��ت: رهبر معظم انقالب در 
س��خنراني نوروزي امس��ال خ��ود فرمودند: 
»]دش��منان[ از فضاي مجازي ه��م حداكثر 
استفاده را دارند مي كنند. خب متأسفانه در فضاي مجازي كشور ما هم كه 
آن رعايت هاي الزم با وجود اين همه تأكيدي كه من كردم صورت نمي گيرد 
و در يك جهاتي واقعاً ول است، كه بايستي آن كساني كه مسئول هستند 
حواسشان باشد. همه  كشورهاي دنيا روي فضاي مجازي خودشان دارند 
اِعمال مديريت مي كنند.«  وقتي از لزوم مديريت فضاي مجازي مي گوييم 
از وزير مربوطه مي شنويم كه »اينترنت ماهواره اي خواهد آمد و مردم هم 
از آن استفاده خواهند كرد. حكمراني همه دنيا دچار چالش خواهد شد، 
هدف هم فقط ايران نيس��ت، هدف تغيير تكنولوژي و س��بك زندگي در 
دنياست.« البته اين مسئول پاسخ نمي دهد آيا مي توانيم در صحنه جنگ 
بگوييم چون دشمن مثاًل قدرت موشكي قوي اي دارد پس ديگر مرزها را 
رها كنيد؟! آيا نبايد به تقويت توان داخلي براي مبارزه با دشمن پرداخت؛ 

همان كاري كه شهيد تهراني مقدم كرد؟
حال كه رهبر معظم انقالب خود يكي از حاميان اصلي اس��تفاده صحيح از 
فضاي مجازي هس��تند و حتي بارها بر لزوم توليد محتوا در اين فضا تأكيد 
داشته اند، صريح تر از هميش��ه نارضايتي خود از رها بودن مديريت فضاي 
مجازي را بيان فرموده اند، وظيفه جدي مجلس، قوه قضائيه، دس��تگاه هاي 
امنيتي و اطالعاتي اس��ت كه جدي تر از هميش��ه به موضوع ورود كرده و با 
كم كاري ها و ت��رك فعل ها يا برخي وادادگي هاي مض��ر در عرصه مديريت 
و شايد خيانت ها و اهداف پش��ت پرده اي كه مانع قدرت يابي مجازي كشور 
مي شوند برخورد نمايند. ظاهراً از دولت فعلي با اين روش مديريت و نگاه غلط 
به مديريت فضاي مجازي كه در جاهايي با اهداف سياسي نيز گره خورده است 
نبايد انتظار تغيير روش به نفع كشور و مردم را داشت هر چند وظيفه نظارت 
بر انحرافات و  اشكاالت همچنان بر عهده مجلس، دستاه قضا و... است اما بايد 
يكي از اهداف اصلي دولت آينده را اصالح شيوه هاي مخرب و غلط مديريت 
فضاي مجازي و تالش براي تقويت جايگاه ايران در عرصه بومي سازي بيشتر 

اين فضا از جمله تكميل شبكه ملي اطالعات دانست.
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يادداشت وارده  | محمد خليلي

به اين فكر مي كردم كه اگر بگويند انقالب براي من چه كرده، با 
گذر از تمام آن چيزهايي كه هميشه گوشه ذهنم دارم و به انقالب 
به خاطر تمام آنها عشق مي ورزم، اين بار يك چيز ديگر مي گويم 
كه حقاً ش��ايد بتوان گفت اصلي ترين هدف انقالب هم هست! 
تربيت انسان! چرا انقالب را دوست دارم؟ چون سيدمرتضي آويني 
را به من و ما معرفي كرد! سيدمرتضي آويني تربيت يافته مكتب 
انقالب اسالمي اس��ت و اگر چند نفر چون آويني در عرصه هاي 

مختلف باشند كه هستند مي توان گفت انقالب موفق است!
شهيد آويني نه تنها انسان تراز انقالب بلكه انسان تراز اسالم است. 
اسالم مگر از انسان چه مي خواهد جز اينكه مبدأ و مقصد سير و 
سلوك انسان اهلل باشد! شهيد آويني هر چيزي را و هر پديده اي را 
در نسبت با اسالم مي سنجد و براي اين سنجش هم بايد در اسالم 
حل شود و حل شدن تنها فهميدن اسالم نيست، زندگي كردن 
و تنفس با آن اس��ت و براي همين هم هست كه آويني مي تواند 

بگويد: »هيچ اتفاقي در جهان حقيقتاً به ضرر اسالم نيست چراكه 
روايتي از پيامب��ر مي گويد الخير في ما وق��ع و آيه قرآن تصريح 
مي كند و مكروا و مكر اهلل واهلل خير الماكرين!« براي همين است 
كه وقتي حرف از »توسعه«  زده مي شود در ابتدا به دنبال نسبت 
آن با اسالم است؛ توسعه مادي را كه هديه آرماني غرب است در 
نسبت با »رشد اسالمي« تبيين مي كند و نتايج شگفت انگيزي 
به دست مي آيد! »قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت و 
يومن باهلل...« را نمونه مي آورد و راه رشد و گمراهي را در تمسك 
جستن يا نجستن به عروة الوثقي مي داند و اين گونه توسعه غربي 
در نسبت با اسالم از نظر مي افتاد! او هيچ ترسي نداشت كه بگويد 
»دموكراسي« و »مردم س��االري غربي« هيچ نس��بتي با اسالم 
ندارد و نبايد از گفتن اين ترس داشته باشيم! چراكه دموكراسي 
اگر آن است كه در آن مردم خود منشأ تشريع قوانين باشند اين 
در تضاد كامل با اسالم اس��ت كه حق قانون گذاري را منحصر در 

اهلل مي داند!
آري اگر مكتب انقالب نقص داشت هيچ گاه آويني و حاج قاسم 
در آن رشد نمي كرد! ماجرا را كّمي نكنيد كه اينجا كيفيت است 
كه مي درخش��د! مگر علي چند نفر چون عمار داش��ت كه اگر 
ِ آن ُمَعاِويََة َصاَرَفِني بُِكْم َصْرَف  داشت چرا بايد مي فرمود: »َو اهللهَّ
ْرَهِم، َفَأَخَذ ِمنِّي َعَشَرَة ِمْنُكْم َو أَْعَطانِي َرُجاًل ِمْنُهْم...  يَناِر بِالدِّ الدِّ
دلم مى خواهد معاويه با من معامله اى كند چون صرف دينار به 
درهم. ده تن از شما را از من بگيرد و يك تن از مردان خود را به 
من دهد.« و گويا رسم تاريخ هميشه اين است كه علي ها ياران 
مخلص اندكي اطراف خود داشته باش��ند و معاويه ها چون كه 
خدعه مي كنند و زر مي دهند و به شكمبه اندك گردن كلفتان 
 اطرافش��ان مي رس��ند ياران زي��ادي دارن��د و جان ب��ر كف! 
اما بحث كميت و تعداد نيس��ت كه عمار و سيدمرتضي آويني 

كجا و عمروعاص و مخملباف كجا !

آويني؛ صبغه اهلل

مخالفت با امضاي سند همكاري ايران و چين 
مي تواند از س�وي هر كس�ي ابراز شود اما اگر 
قرار است آن نظر مبناي قضاوت و ارزشگذاري 
قرار بگيرد، بايد در چارچوب تخصص گوينده 
و دايره منطق و استدالل سياسي- اقتصادي 
بر محور منافع ملي باش�د. فيلمساز، بازيگر، 
فوتباليس�ت، خواننده، فعال مجازي و... براي 
س�خن گفتن در مورد س�ند هم�كاري ايران 
و چي�ن همان ق�در صالحيت دارن�د كه باقي 
مردم در تاكسي و مترو و اتوبوس! وقتي حرف 
تخصصي نيست، چه فرقي مي كند چه كسي 
بگويد؟ حال بمان�د كه عامه م�ردم حداقل با 
شائبه دستور گرفتن از اين و آن نظر نمي دهند، 
گرچه ممكن است تحت تأثير القائات رسانه اي 
غرب ق�رار بگيرند كه آن هم طبيعي اس�ت و 
اغلب حاصل كم كاري رسانه اي متصديان امر.

»ما فيلمسازان با آگاهي از چهار دهه سياست هاي 
پنهان كارانه جمهوري اسالمي، سند همكاري هاي 
راهبردي ۲۵ ساله ميان ايران و چين را كه مفاد 
آن از ما مردم ايران پنهان شده است، در راستاي 
مناف��ع مل��ي ندانس��ته و آن را فاق��د وجاهت و 

مشروعيت مي دانيم.«
اين متن نوشته كوتاهي است كه محمد رسول اف 
به عنوان بيانيه فيلمسازان عليه سند همكاري ايران 
و چين منتشر كرده است. او اسامي اين فيلمسازان 
را هم منتشر كرده است و در آن ليست اين اسامي 
به چشم مي خورد: »جعفر پناهي، محمد رسول اف، 
كيومرث پوراحمد، علي مصفا، مصطفي آل احمد، 
سعيد ابراهيمي فر، محسن استادعلي، مجيد برزگر، 
عزيزاهلل حميدنژاد، عليرضا رئيسيان، محمدعلي 
سجادي، مهوش شيخ االسالمي، محمد شيرواني، 
ناصر صفاريان، عبدالرضا كاهاني، خسرو معصومي، 

فرهاد مهران فر و مجتبي ميرطهماسب.«

تقريباً بيشتر اين اسامي ش��ناخته شده نيستند 
و البت��ه اين بياني��ه دو خطي مي توان��د به ديده 
ش��دن نام آنها در موضوع مهم »س��ند همكاري 
ايران و چين« خصوصاً در كنار اس��امي معروف 
از محكومان امنيتي و سياس��ي كمك كند و در 
رزومه سياسي آنان براي طرح در جشنواره هاي 

خارجي كمك كند.
محمد رس��ول اف، منتش��ركننده اين بيانيه در 
صفحه توئيتر خود، براي س��اخت فيلم »لرد« از 
بخش »نوعي نگاه« هفتادمين جش��نواره فيلم 
كن موفق ب��ه دريافت جايزه بهترين فيلم ش��د. 
نمايش اين فيلم در جشنواره كن نه تنها تمسخر 
تماشاگران را نس��بت به ايران و ايرانيان موجب 
شد بلكه باعث شد چند نفر از فيلمسازان ايراني 
حاضر در جش��نواره هم اعتراض كنند. روزنامه 
شرق در مورد اين فيلم نوشت: »محمد رسول اف 
انگار دل پُري داش��ته، چون ساخت چنين فيلم 
تلخي كه در آن همه و همه بد و ش��رور هستند 
و غير از ش��به قهرمان داس��تان و زنش هيچ آدم 
خوبي وجود ندارد، دليل ديگري نمي تواند داشته 
باشد... خطوط قرمز فيلم هم به هم ربطي ندارند... 
صحنه هايي هم كه آدم بدها سراغ رضا مي آيند، 
به سبك فيلمفارس��ي هاي قبل از انقالب است و 
بيشتر كمدي اس��ت تا هيجان آميز. ايراني هاي 
شاد و مغرور كه براي ديدن فيلم هموطنمان آمده 
بوديم، ناراحت س��الن را ترك مي كرديم. من اما 
فكر كردم كه  اي كاش آنها كه اين قدر ناراحتند 
و كينه به دل دارند، بروند و هم خيال خودشان را 

راحت كنند و هم مخصوصاً خيال ما را.«
چنين فيلم ضعيفي چرا جايزه جشنواره فيلم كن 
را مي گيرد؟ موضوع ساده است؛ فيلم سينمايي 
لرد در امتداد س��ياه نمايي درباره ايران و ساختار 
حاكم بر آن، در سكانس��ي علناً به تقديس فرقه 

ضاله بهائيت پرداخته اس��ت؛ يك دانش آموز به 
اتهام بهايي بودن از مدرس��ه اي اخراج مي ش��ود 
و بعد از خودكش��ي، حت��ي اجازه دف��ن وي در 

گورستان داده نمي شود.
حال به ابتداي ماجرا برگرديم؛ چنين فردي چقدر 
دغدغه منافع ملي ايرانيان دارد و مي تواند دلسوز 
شرايط اقتصادي مردم در اوضاع تحريم دوستان 

غربي اش عليه مردم باشد؟ 
سايت مشرق مي نويسد: »رسول اف آخرين فيلم 
خود )ش��يطان وجود ندارد( را ب��ا حمايت مالي 
شهرداري برلين ساخت. بررسي جايگاه اقتصادي 
خانواده رسول اف نشان مي دهد كه براي افرادي 
نظير رس��ول اف واژگاني همچ��ون »نياز مالي«، 
»وضعيت بد اقتصادي« و »كوچك تر شدن سفره 
مردم« كامالً بي معني است. دامنه فعاليت خانواده 
رسول اف، گس��ترده تر از فعاليت در سينماست. 
جالل رس��ول اف عضو پرسابقه سيس��تم بانك و 
بيمه كشور در اداره »گالري محسن« برادرش را 
همراهي مي كند. گالري محسن در دي ماه ۱3۸۸ 
تأسيس شد و يكي از ساختارشكن ترين گالري هاي 
كشور است. احسان رسول اف تهيه كنندگي آثارى 
نظي��ر »بمب يك عاش��قانه« )پيم��ان معادي(، 
انيميشن »آخرين داستان« و مستند »ناپديد« 
را بر عهده داشته اس��ت. محمد، احسان و حامد 
رسول اف، پس��ران جالل در حوزه هاي فرهنگي 
فعاليت  گسترده اي دارند در حالي كه از مهم ترين 

فعاالن بيمه و بانك هستند.«
رسول اف و جعفر پناهي محكوميت هاي متعدد از 
دستگاه قضايي به دليل جرائم امنيتي و سياسي 

دارند كه به داليل نامعلوم اجرايي نشده است.
  ممكن است اين قرارداد خيلي هم خوب 

باشد!
مهوش شيخ االسالمي، متولد ۱3۲۵ كه در متن 

اين بيانيه به عنوان فيلمساز معرفي شده، آخرين 
اثر ساخته  شده اش در چه تاريخي ساخته شده 
است؟ محمد شيرواني كه در ليست امضا كنندگان 
قرار دارد، كدام اثر سينمايي  موفق را در كارنامه 
داشته است؟ بايد اين مس��ئله به صورت آشكار 
روشن ش��ود، برخي امضا كنندگان كه در كشور 
امريكا به سر مي برند با چه هدف سياسي متن اين 

بيانيه را امضا كرده اند؟ 
در گفت وگوي مشرق با مهوش شيخ االسالمي، 
از ايشان پرسيده ش��د: آيا از متن قرارداد مطلع 
هستيد كه آن را فاقد مشروعيت و وجاهت قانوني 
توصيف كرديد؟ شيخ االسالمي در پاسخ به اين 
سؤال گفت: »ممكن است اين قرارداد خيلي هم 
خوب باشد و من حق دارم اين متن را ببينم.« در 
مرحله دوم با اين مستندساز اين سؤال را مطرح 
كرديم آيا متن برجام قبل از امضاشدن به رؤيت 
شما رسيده بود كه وجاهت قانوني و مشروعيت 
آن را تشخيص دهيد؟ و او پاسخ داد: »من خاطرم 
نيست و آن را يادم نمي آيد. من اگر اين قرارداد به 
نفع كشورم باشد هم موافق هستم اما چرا چين 
مي گوي��د نمى خواهد متن اين قرارداد منتش��ر 
شود؟ ايران قبول كرده كه متن قرارداد را منتشر 
كند اما چين موافق نيست. جواب چين عجيب و 

غريب بود.«
در ادام��ه اين گفت وگو اين س��ؤال را با ايش��ان 
در ميان گذاش��تيم: »اگر افش��اي جزئيات اين 
قرارداد به ضرر كشوري باش��د كه ۴۰۰ ميليارد 
دالر س��رمايه گذاري مي كن��د، در روابط جهاني 
خود ب��ا اياالت متحده دچار مش��كل ش��ود، آيا 
بازهم به ط��رف قرارداد حق نخواهي��د داد كه از 
انتشار آن امتناع كند؟ آيا قرارداد كه بهترين راه 
برون رفت از بحران تحريم اس��ت، به ضرر منافع 
ملي است؟« شيخ االسالمي در پاسخ گفت: »من 
آدم سياس��ي نيس��تم اما وطنم را خيلي دوست 
دارم. من مهاجرت نكردم. من اين كشور را خيلي 
دوست دارم و ما با چه شرايطي زندگي مي كنيم 
و هر چيز خوبي را براي اين مملكت مي خواهيم. 
من در تمامي آثارم ايران را زيب��ا تصوير كردم و 
مثل برخي هم��كاران و رفقا هيچ وق��ت ايران را 
كثيف نشان ندادم و از سياست كشور هيچ وقت 
بدگويي نكردم و نه گفتم. مثاًل هيچ وقت راجع به 
قوانين كشور موضع گيري نكردم. به عنوان يك 
زن هيچ گاه در مورد حجاب و چادر موضع گيري 
نكردم و هيچ كاري به سياست نداشتم و هميشه 
قانون را رعايت كردم. وقتي فيلم هايى را در خارج 
از كشور نشان مي دادند از دوستان انقالبي براي 
دفاع از وطن داغ تر بودم و اين قدر مورد هجمه قرار 
گرفتم چون از مواضع وطن دوستانه خودم حمايت 
كردم، همه امضا كنندگان تاج سر ما هستند و از 

محتواي آن مي خواهم مطلع شوم.«
آنها نمي دانند ماجرا چيست؛ اما امضا مي كنند و 
بعضاً بي آنكه بدانند بازيگر نقشه اي مي شوند كه 
غرب عليه ايران كارگرداني كرده اس��ت. توسعه 
روابط با چين ضمن دور زدن تحريم هاي امريكا 
و كم كردن وابس��تگي ايران به غرب، دو رقيب و 
دش��من امريكا يعني چين و ايران را قدرتمندتر 
مي كند. بازي خيلي روشن است و فقط بايد همه 

چيز به مردم گفته شود.

»بازيگران«غربعليهمنافعمليايران
فيلمسازاني كه با بيانيه عليه منافع 85 ميليون ايراني براي خود رزومه مي سازند

رئیس كارگروه مقابله با تحريم ها: منافع ملي را فداي انتخابات نکنید
رئي�س كارگ�روه مقابل�ه ب�ا تحريم ه�ا در 
مجل�س ب�ا اش�اره ب�ه ش�روط اي�ران ب�راي 
بازگش�ت به تعه�دات برجام�ي، تأكي�د كرد 
وزارت ام�ور خارج�ه نباي�د مناف�ع م�ردم را 
ف�داي  اغ�راض سياس�ي و انتخابات�ي كن�د. 
سيداحسان خاندوزي در گفت وگو با مهر، با تأكيد 
بر اينكه طرف هاي برجامي بايد تعهدات خود را در 
قبال ايران انجام دهند، گفت: يك��ي از مهم ترين 
اركان فايده مند بودن توافق كشورهاي ۱+۵ با ايران 
انتفاع اقتصادي ايران از محل رفع تحريم ها بود كه 
در چند سال گذش��ته به طور مشخص به حداقل 
ممكن رسيد. وي متذكر ش��د: تجربه توافق اوليه 
برجام حاوي يك درس بس��يار عبرت آموز است، 
مبني بر اينكه نوع رويكردي كه وزارت امور خارجه 
ما به توافق برجام داش��ت، ناقص بود و بيش��ترين 
آس��يب را كش��ور ما از محل همين رويكرد ناقص 

خورد ك��ه در ذهنيت مذاكره كنن��دگان ما وجود 
داش��ت. نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��المي تصريح كرد: آن نقص در رويكرد 
عبارت از اي��ن بود كه برخوردار ش��دن جمهوري 
اسالمي ايران از منافع اقتصادي برجام صرفاً موكول 
به لغو حقوقي تحريم هاست و اين ساده انديشي بود 

كه در دوره اول، مذاكره كنندگان ما داشتند. 
وي تصريح كرد: ب��ه عنوان مث��ال، بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران به داليلي از جمله حقوق 
بشري، كمك به تروريسم و هس��ته اي در ليست 
تحريم ها قرار داشت و چند برچسب همزمان روي 

نهادهاي مختلف كشور قرار گرفته بود. 
رئيس كارگروه مقابله با تحريم ها در مجلس شوراي 
اس��المي گفت: كانال اول اين بود كه علي رغم لغو 
تحريم هاي برجامي، بنا به س��اير داليل، همچنان 
نهاده��اي ما تح��ت محدوديت ه��اي خزانه داري 

امريكا قرار داشتند و كانال دوم هم اين بود كه حتي 
نهادهايي كه تمام برچسب هاي تحريمي آنها بعد 
از برجام بي اثر ش��ده بود، از طريق فشارهاي كاماًل 
غيررس��مي و تهديدات مقامات خزانه داري امريكا 
دچار محدوديت روابط تجاري و ارزي مي شدند. وي 
تأكيد كرد: مهم ترين مطالبه ما از دستگاه ديپلماسي 
آن است كه ساده انگاري دوره قبل را كنار بگذارد و 
از آن تجربه درس بگيرد و اين بار شاخص هاي كاماًل 
دقيق، سنجش پذير و كّمي را براي راستي آزمايي 

لغو تحريم ها در عرصه عمل تعيين كند.
   تبيين شروط ايران جهت اجراي تعهدات 

برجامي 
نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اسالمي 
ادامه داد: پس از گذشت يك دوره دو يا سه ماهه از 
اجراي عملي لغو تحريم ها، اقتصاد ايران بايد از محل 
درآمدهاي نفتي خودش عماًل منتفع شود و بتواند 

تراكنش هاي ارزي و بانكي خودش را به س��هولت 
انجام دهد و همچني��ن بتواند بخش قابل توجهي 
از دارايي هاي بلوكه شده خود در خارج از كشور را 
در اختيار بگيرد. پس از راستي آزمايي اين اقدامات، 
جمهوري اس��المي ايران نيز به تعهدات برجامي 
خودش بازخواهد گشت. خاندوزي گفت: در غير 
اين صورت متأس��فانه يك فرصت بزرگ تاريخي 
براي كشورمان از دس��ت خواهد رفت و ما هزينه 
مكرري را به جهت درس ه��اي نياموخته از دوره 
پيشين تحريم ها به مردم و اقتصاد كشور تحميل 
خواهيم ك��رد. نايب رئيس كميس��يون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي تصريح كرد: اميدواريم 
نزديكي به انتخابات رياس��ت جمهوري در خرداد 
باعث نشود كه در دس��تگاه ديپلماسي دولت، اين 
منافع اقتصادي و واقعي مردم در بلندمدت، فداي 

اغراض سياسي در كوتاه مدت شود.

   خبر

   گزارش يک

در حاشيه جلسه هيئت دولت مطرح شد 
صالحي:صنعتهستهاي
بابرجاممتوقفنميشود

رئي�س س�ازمان ان�رژي اتم�ي تأكي�د كرد ك�ه مطمئن باش�يد 
ب�ا برج�ام صنع�ت هس�ته اي ن�ه متوق�ف مي ش�ود ن�ه ُكن�د!

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علي اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي 
اتمي روز گذشته در حاشيه جلسه هيئت وزيران در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: در آستانه برگزاري سالگرد بيستم فروردين ماه و افتخارات سازمان 
انرژي اتمي هس��تيم. مراسم بيست فروردين سال گذش��ته را به خاطر 
كرونا نتوانستيم برگزار كنيم اما امسال در روز شنبه، اين مراسم را برگزار 
خواهيم كرد. صالحي عنوان كرد: در اين مراسم كه با حضور رئيس جمهور 
خواهد بود، نمايشگاهي با ۱33 دس��تاورد برپا خواهد شد و حدود هفت 
رونمايي خواهيم داشت كه مهم ترين آن چند راديوداروي جديد است. 
تا بيمار نش��ويم متوجه اهميت اين راديو داروها نمي ش��ويم. وي افزود: 
حدود يك ميليون نفر دچار بيماري صعب العالج هستند و سازمان انرژي 
اتمي است كه داروهاي مورد نياز اين بيماران را تأمين مي كند و ساالنه 
به تعداد اين داروهاي جديد اضافه مي شود. چند مدت قبل اعالم شد كه 
داروي درمان سرطان پروستات با همكاري چند دانشگاه در حال مطالعه 
و توليد است. رئيس سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه يكي دو مورد ديگر 
دستاورد هسته اي داريم كه نمي توانيم در معرض نمايش بگذاريم، گفت: 
مركز ملي يون درماني در استان البرز ش��هريور ماه افتتاح مي شود. اين 
مركز، بيمارستاني است كه بيماري هاي صعب العالج را درمان مي كند. 
تجهيزات اين بيمارستان ۲۰۰ ميليون يورو و معادل ۶ هزار ميليارد تومان 
و ساختمان آن نيز ۱۰۰ ميليارد تومان است كه تمام اين هزينه ها را وام 
گرفتيم. اين مركز، ششمين نوع از اين بيمارستان ها در جهان است و در 

غرب آسيا هم فقط ما چنين بيمارستاني داريم.  
صالحي گفت: پروژه ديگري داريم تحت عنوان پروژه توليد راديودارو 
بر اساس GMP يا »پروژه تترا« كه ۶۰ ميليون يورو تجهيزات دارد و 
هزينه اين را هم از دولت نگرفتيم. اين پروژه داراي 3۷ هزار مترمربع 
ساختمان است. مقدمات اين پروژه شهريور ماه افتتاح خواهد شد. وي 
در ادامه با بيان اينكه مطمئن باشيد با برجام، صنعت هسته اي نه متوقف 
و نه ُكند مي شود، گفت: خودتان مقايس��ه كنيد كه ما در سال ۹۲ در 
عرصه هاي مختلف چه داشتيم و االن چه داريم. رابرت مالي ]نماينده 
امريكا در امور ايران[ اخيراً گفته برويد ببينيد با اقدامات ترامپ صنعت 
هسته اي ايران به كجاها رس��يده است. رئيس س��ازمان انرژي اتمي 
در پاسخ به س��ؤالي درخصوص مذاكرات وين گفت: كارشناسان فني 
سازمان انرژي اتمي در مذاكرات هس��تند. جلسه اول اين گفت وگوها 
هم جلسه مثبتي بوده است. موضع ايران در اين مسئله موضع روشن و 
اصولي است. صالحي با بيان اينكه اگر امريكا به برجام برگردد و تحريم ها 
را رفع كند، ايران هم باز خواهد گشت، گفت: در اين خصوص بحث گام 

به گام نداريم و اصاًل چيزي در اين ارتباط نشنيدم.
........................................................................................................................

عضو هيئت رئيسه مجلس:
مدعيانبازگرداندنعزتبهپاسپورت

ايراني،پيگيرآزاديديپلماتايرانيباشند
عضو هيئت رئيس�ه مجلس تأكيد كرد كس�اني كه مي خواستند 
ع�زت را ب�ه پاس�پورت ايران�ي بازگردانن�د، پيگي�ر آزادي 
ديپلمات ما باش�ند كه هزار روز اس�ت در اس�ارت به سر مي برد.
به گزارش فارس، حجت االسالم عليرضا سليمي نماينده مردم محالت 
و دليجان در مجلس و عضو هيئت رئيس��ه، در جلسه علني روز گذشته 
مجلس شوراي اسالمي و در تذكري خطاب به دولت و دستگاه ديپلماسي 
اظهار داشت: بيش از يك هزار روز است كه ديپلمات عزيز ما در اسارت به 
سر مي برد. كساني كه مي خواستند عزت را به پاسپورت ايراني بازگردانند، 
پيگير آزادي اين ديپلمات باشند. گفتني است، اشاره اين نماينده مجلس 
به بازداش��ت غيرقانوني »اسداهلل اسدي« دبير س��وم سفارت جمهوري 
اسالمي ايران در وين است كه در سال ۲۰۱۸ به اتهام واهي تالش براي 
بمبگذاري در گردهمايي منافقين در پاريس، توسط پليس آلمان دستگير 
و بعد از سه ماه بازداشت، به پليس بلژيك تحويل داده شد. بهمن ماه سال 
گذشته، دادگاهي در بلژيك، با نقض مصونيت ديپلماتيك اسدي و بدون 

اثبات اتهامات وي، او را به ۲۰ سال زندان محكوم كرد. 
........................................................................................................................

نماينده كرمان:
بيتدبيريرئيسجمهور

موجبافزايششيوعكروناشد
نماين�ده م�ردم كرم�ان در مجل�س تأكيد ك�رد آق�اي روحاني 
بي برنامگ�ي  و  بي توجه�ي  س�وءمديريت،  بي تدبي�ري، 
ش�ما در مقابل�ه ب�ا وي�روس كرون�ا ب�ه وي�ژه در اي�ام ن�وروز 
منج�ر ب�ه افزاي�ش مي�زان مبتالي�ان ب�ه اي�ن بيم�اري ش�د. 
به گزارش مهر، محمدمهدي زاهدي در جلسه علني روز گذشته مجلس 
شوراي اسالمي طي تذكري شفاهي، گفت: از همه كساني كه در انعقاد 
توافق بين ايران و چين زحمت كش��يدند، تقدير و تش��كر مي كنيم و 
اميدواريم برنامه هاي اجرايي آن به تصويب مجلس ش��وراي اسالمي 
برسد. وي با اش��اره به حضور تيم مذاكره كننده ايراني در وين، افزود: 
تيم مذاكره كننده ما در مذاكره با گ��روه ۱+۴ درباره برجام دقت كنند 
تا كوچك ترين عقب نش��يني از مواضع نظام نداشته باشند و از موضع 

قدرت، مطالبات كشور را خواستار شوند. 
نماينده مردم كرمان در مجلس در تذكري خطاب به رئيس جمهور، گفت: 
آقاي روحاني بي تدبيري، س��وءمديريت، بي توجهي و بي برنامگي شما در 
مقابله با ويروس كرونا به ويژه در ايام نوروز منجر به افزايش ميزان مبتاليان 
به اين بيماري شد. زاهدي افزود: متأسفانه در تعطيالت نوروزي قرنطينه 
صورت نگرفت و نتيجه آن آمار وحش��تناك مبتاليان ب��ه كرونا و ورود به 
موج چهارم اين بيماري شد. چه كسي بايد پاس��خگوي اين وضع باشد؟ 
ما رئيس جمهور را مس��ئول اين مس��ئله مي دانيم و حتماً بايد به مجلس 
فراخوانده شود و در اين باره توضيح دهد و همچنين الزم است وزير بهداشت 
و درمان هم هفته آينده در مجلس حاضر شود و درباره كرونا توضيحاتي را به 
نمايندگان ارائه كند. نماينده مردم كرمان در مجلس ضمن انتقاد از گراني 
شديد مرغ، گفت: آقاي رئيس جمهور يادتان هست كه در تبليغات انتخابات 

رياست جمهوري عليه دولت قبل چه مباحثي را مطرح مي كرديد؟
........................................................................................................................

مجلس۱۱اليحهدولترا
اعالموصولنكردهاست

ك�ه  نك�رده  وص�ول  اع�الم  مجل�س  را  اليح�ه   ۱۱ االن 
ماه هاس�ت از تقدي�م آنه�ا مي گ�ذرد و م�ا از رئي�س مجل�س 
درخواس�ت داري�م ك�ه ب�ه اي�ن لواي�ح ه�م رس�يدگي ش�ود.

به گزارش فارس حسينعلي اميري معاون پارلماني رئيس جمهور در حاشيه 
جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: يكي از قواعد حقوقي برتري 
تقديم اليحه بر طرح است و در كل دنيا به آن توجه مي شود و دليل آن اين 
است كه قوانيني كه منشأ اليحه است با اشكاالت كمتري روبه رو است. ۶۶ 
اليحه از مجلس دهم داشتيم و بيش از ۵۰ اليحه در مجلس يازدهم داريم 
اما باز شاهد آماده كردن طرح در مجلس هستيم. خيلي از طرح هايى كه 
دارند آماده مي كنند ما اليحه داده ايم. معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: 
االن نزديك به ۱۱ اليحه را مجلس اعالم وصول نكرده و ماه هاست كه 
از تقديم آن مي گذرد و قاعدتاً در اولين جلسات اعالم وصول بايد انجام 
گيرد و ما از رئيس مجلس درخواست داريم كه لوايحي كه اعالم وصول 

نشده اعالم وصول كنند و به اين لوايح هم رسيدگي شود.


