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تالش تبليغاتی  براي احياي مذاكره
با روي كارآمدن بايدن، امريكايي ها  اين ط��ور وانمود مي كردند كه 
موضوعات مرتب��ط با ايران در سياس��ت خارجي امري��كا از اولويت 
برخوردار نيس��ت. هدف امريكايي ها از تعقيب اين راهبرد  انداختن 
توپ در زمين ايران و واداش��تن ايران به پيش��نهاد مذاكره به طرف 
امريكايي بود تا به اين ترتيب بازگشت خود به ميز مذاكره براي رفع 
تحريم ها را به عنوان امتياز به ايران فروخته و با به دست گرفتن ابتكار 
عمل، صحنه مذاكرات را به نفع خود و اخذ امتيازات جديد مديريت 
ك��رده و در زمينه هاي موش��كي، منطقه اي و... برجام پرخس��ارت 
ديگري را به اي��ران تحميل كنند. در حقيقت رويك��رد امريكايي ها 
با روي كار آمدن بايدن نس��بت به زمان ترامپ هيچ تغييري نكرده 
و با سياست هاي جديد، همان اس��تراتژي ترامپ و بازگشت به ميز 
مذاكره براي رس��يدن به برجامي جديد دنبال مي شود كه از حيث 
زماني گس��ترده تر بوده و عالوه بر موضوع هسته اي ساير موضوعات 
مورد عالقه آنان )موش��كي، منطقه اي و... ( را هم شامل شود. از نظر 
امريكايي ها، برجام امري خاتمه يافته بوده و اگر ايران خواستار لغو 
تحريم ها است بايد در آرزوي دست نيافتني لغو تحريم ها به دومينوي 
بي پايان مذاكره بازگش��ته و امتيازات پي درپي و بيشتري در ساير 

زمينه ها به غرب بدهد. 
در چنين ش��رايطي مصوبه مجلس ش��وراي اس��المي تحت عنوان  
»اقدامات راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران« 
كه برخالف ميل دولت تهيه و ابالغ ش��د فرصتي طاليي براي انجام 
اقدامات خنثي س��از در اختيار دولت قرار داد، اما تير خالص را مقام 
معظم رهبري به قلب استراتژي امريكا و دومينوي بي پايان مذاكره 
شليك كرده و ضمن خنثي كردن توطئه   شيطاني غرب، صحنه بازي 
را به نفع ايران تغيير داده و غرب را ب��ه انجام واكنش انفعالي مجبور 
س��اخت. راهبرد جمهوري اسالمي كه به سياس��ت )حرف( قطعي 

مشهور شد متضمن چند محور كليدي است: 
۱- براي ايران بازگش��ت و يا عدم بازگش��ت امريكا ب��ه برجام فاقد 

موضوعيت و اهميت است. 
۲- تنها مطالبه جدي ايران از امريكا و غرب، انجام تعهدات بر زمين 
مانده امريكا و لغ��و فوري و يكجاي تمامي تحريم هايي اس��ت كه از 
سال ۲۰۱۰ ميالدي توسط دولت امريكا عليه برنامه هسته اي ايران 
وضع شده است )چه آنهايي كه مستقيماً به نام برنامه هسته اي ايران 
وضع ش��ده و چه ۱۵۵۷ تحريمي كه از سال ۲۰۱۵ و پس از امضاي 
برجام توسط اوباما و ترامپ، موذيانه با تغيير علت تحريم مجدداً احيا  

شده است(. 
۳- بديهي است چنانچه كل تحريم ها به صورت يكجا برداشته شود، 
پس از راستي آزمايي، ايران نيز به اجراي كامل تعهدات برجامي خود 

برخواهد گشت. 
٤- اين سياست قطعي جمهوري اسالمي ايران است و در كشور بايد  
اين سياست تك صدايي از مسئوالن نظام در قواي لشكري و كشوري 

شنيده شود. 
در پي اتخاذ استراتژي حرف قطعي، امريكا مجبور به واكنش شده و در 
يك تقسيم كار مهندسي شده اروپا به نيابت از امريكا موضوع اجالس 
وين را با هدف تغيير ميدان بازي به نفع امريكا پي گرفته است. اروپا  

قوياً در پي اين است كه
۱- به بهانه انجام مذاكرات ۱+٤ عماًل مس��ير احياي برجام را دنبال 

نمايد. 
۲- انجام تعهدات امريكا را منوط به قبول بازگشت هم زمان ايران به 

انجام تعهدات كند. 
۳- مسير بازگشت امريكا به برجام را با كمترين هزينه ممكن فراهم 

نمايد. 
٤- لغو تحريم ها را محدود به تحريم هاي ترامپ كند. 

۵- راستي آزمايي مورد ادعاي ايران را لغو و يا حداقل با لغو بخشي از 
تحريم ها هم زمان كنند. 

۶- با ارائه مداليته اقدام و طوالني كردن و استمرار جلسات كارشناسي 
عماًل راهبرد ايران را ملغي و با بازگشت غيرمستقيم به برجام، ايران را 

در ميدان مذاكرات زمين گير كنند. 
۷- با رفع برخي موانع و دادن امتيازات فريبنده زمينه را براي تقويت 
جايگاه جريان حاكم در دولت ايران در انتخاب��ات خرداد ماه فراهم 

آورند. 
قرائن و ش��واهد زيادي گوياي اين حقيقت تلخ است كه در آخرين 
روزهاي عمر دولت دوازدهم، در داخل كش��ور تالش مضاعفي براي 
احياي تبليغاتي برجام و با هدف دور زدن راهبرد قطعي نظام در حال 
انجام است و دولت روحاني هم كه با ادعاي زبان بلد بودن و به عنوان 
مدعي ديپلماسي تعامل )بخوانيد ديپلماسي سازش با دشمن(، پاي 
ميز مذاكره با شيطان بزرگ نشس��ته و تمامي تخم مرغ هايش را در 
سبد برجام گذاشته و با اطمينان از تضمين امضاي كري و اعتماد به 
وعده هاي نسيه اوباما، برخالف مطالبات رهبري )از جمله انجام تعهد 
و اقدام در برابر تعهد و اقدام( همه تعهدات چهل و هشت گانه برجامي 
را مو به مو و بي كم و كاس��ت به اميد و آرزوي واهي رفع تحريم ها به 
اجرا گذاشته است و اينك شش سال است كه شاهد بدعهدي طرف 
غربي و رفتن كاله گشاد بر سر ملت ايران بوده و هم اينك شاهد كاهش 
شديد محبوبيت اجتماعي است، چندان بي ميل به پيشبرد سناريوي 

احياي برجام و ترميم جايگاه خويش نيست. 
مسئوالن كشور خوب مي دانند كه اروپا به دليل وحدت منافع با امريكا 
و وحدت هدف عليه ايران، تفاوتي با امريكا نداشته و آشكار و پنهان 
همسو با امريكا و به عنوان لبه دوم قيچي غرب عمل ميكند و انتظار 
احياي برجام از بايدن و اروپا، انتظاري بي منطق و س��هل انديشانه 
و مبتني بر چش��م بس��تن بر واقعيات موجود در غرب در مواجهه با 
ايران بوده و پي گرفتن موض��وع لغو محدود تحريم ها عالوه بر اينكه 
كابردي صرفاً تبليغات انتخاباتي دارد خيانت آشكار نسبت به راهبرد 
حرف قطعي نظام نيز محس��وب مي گردد. تيم ديپلماسي ايران نيز 
بايد با دقت مواظبت نمايد كه تحت تأثير بازي شيطاني كشورهاي 
اروپايي قرار نگيرند و قاطعانه راهبرد نظ��ام را به طرف هاي اروپايي 

ديكته نمايند. 

سيدعبداهلل متوليان

رئيس قوه قضائي�ه گفت، دادگس�تري ها كار 
عريضه نويسي براي افراد كم بضاعتي كه توانايي 
پرداخ�ت هزين�ه آن را ندارند، انج�ام دهند. 
به گزارش اداره كل روابط عموم��ي قوه قضائيه، 
آيت اهلل سيد ابراهيم رئيس��ي، رئيس قوه قضائيه 
صبح شنبه به صورت از پيش اعالم نشده با حضور 
در دادگستري شهرس��تان بهارس��تان از شعب 
كيفري، حقوقي و مدني اين دادگس��تري بازديد 
كرد. رئيس قوه قضائيه در جري��ان اين بازديد به 
گفت وگو با كاركنان اين مجتم��ع قضايي، ارباب 
رجوع و وكال پرداخت و در برخي موارد دستورات 

الزم را جهت حل مش��كالت مردم ص��ادر كرد. 
آيت اهلل رئيسي ضمن انتقاد از اجبار كردن مردم 
براي آوردن مجدد م��دارك و گواهي هاي بانكي 
جهت اس��تفاده در پرونده جديد گفت: فردي كه 
يك بار م��دارك و گواهي هاي بانكي خ��ود را به 
دادگستري ارائه داده، نبايد براي راه اندازي پرونده 
جديد خود مجدد هزينه اي متحمل شود تا همان 
مدارك قبلي را به دادگستري ارائه دهد؛ در اينگونه 
موارد بايد از همان مدارك تهيه ش��ده در پرونده 

قبلي استفاده شود. 
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه الزم نيست كساني 

كه پولي براي عريضه نويسي ندارند وجهي پرداخت 
كنند، گفت: بايد تا آنجا كه امكان دارد هزينه هاي 
مردم را كم كرد. نبايد ش��رايط به نحوي باشد كه 
كار آن فردي كه پولي براي عريضه نويسي ندارد 

انجام نشود. 
آيت اهلل رئيسي در همين زمينه گفت   دادگستري ها 
كار عريضه نويسي براي افراد كم بضاعتي كه توانايي 
پرداخت هزين��ه آن را ندارند، انجام دهند. رئيس 
قوه قضائيه ضمن توصيه به مس��ئوالن و رؤساي 
مجتمع ها و واحدهاي قضايي به حضور در ميان   
ارباب رجوع و پيگيري مشكالت و گرفتاري هاي 

آنها گف��ت: تنها ذكر خدا ما را ب��ه خداوند متعال 
نزديك نمي كند بلكه پيگيري و حل مش��كالت 
مردم، زمينه س��از نزدي��ك كردن ما ب��ه خداوند 

متعال است. 
آي��ت اهلل رئيس��ي در پايان با اش��اره ب��ه وظيفه 
ذاتي دادگس��تري كه همان »رفع ظلم« اس��ت، 
خاطرنشان كرد: آن َمردي كه اجازه ديدن فرزند 
را به م��ادر نمي دهد »ظالم« و »بي رحم« اس��ت 
و دادگستري كه مس��ئوليت رفع ظلم را بر عهده 
دارد بايد با اقدامات قانوني خود اجازه انجام چنين 

ظلمي را ندهد. 

آيت اهلل رئيسي در بازديد سرزده از دادگستري شهرستان بهارستان: 

محاكم دادگستري هزينه هاي مردم را كم كنند

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در همايش ناجا: 

مشي راهبردي جمهوري اسالمي ايران رفع كامل تحريم ها است

دشمني كه شاخ و شانه مي كشيد، با فضاحت رفت

رئيس س�تادكل نيروهاي مس�لح با بيان 
اينكه دشمني كه شاخ و شانه مي كشيد، 
خ�ود صحن�ه را ب�ا فضاحت ت�رك كرد، 
گفت: تجربه نش�ان مي دهد ك�ه تمامي 
دولت هاي حاكم در امريكا اهل وعده هاي 
توخال�ي هس�تند؛ آنها ت�الش مي كنند 
با مذاك�رات طوالن�ي همراه ب�ا مطالبات 
جديد، اتفاقات باب ميل خود را رقم بزنند. 
به گزارش دفاع پرس، س��ردار سرلشكر پاسدار 
محمد باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح 
صبح دي��روز در بيس��ت و پنجمي��ن همايش 
سراسري فرماندهان، معاونان، رؤسا و مديران 
ناجا كه به صورت ارتباط تصويري برگزار شد، با 
گراميداشت ياد امام )ره( و شهدا به ويژه شهيدان 
مدافع نظم و امنيت و همچنين شهيدان مرتضي 
آويني و سپهبد شهيد صياد ش��يرازي، اظهار 
داشت: سال ۱٤۰۰ را در شرايطي آغاز كرديم 
كه حوزه تهديدات بحمداهلل با درايت و مديريت 
عالي فرمانده معظم كل ق��وا )مدظله العالي( و 
همراهي بي نظير ملت شريف ايران اسالمي بي 
اثر شد؛ به تهديدات دشمن، بازدارندگي دفاعي 
كشور، پاسخ داد و امنيت قابل قبولي در كشور 

برقرار شد و تداوم دارد. 

   دولت جديد امريكا جز وعده و فريب چيزي 
نياورده

سرلش��كر باقری يادآور شد: دش��مني كه شاخ و 
شانه مي كشيد و تهديد مي كرد، خود صحنه را با 
فضاحت ترك كرد و دولت ديگري بر سر كار آمد، 
فشار هاي حداكثري دشمن در دولت جديد غير از 
وعده و فريب چيزي نياورده است و تجربه نشان 
مي دهد كه دولت هاي دموكراتيكي كه در امريكا 
بر سر كار مي آيند، پنجه فوالدي داخل دستكش 
مخملي فرو برده و دائماً در حال توطئه هس��تند 
و وعده هاي توخالي در خصوص توسعه گشايش 
اقتصادي و رفع تحريم ها مي دهند، تالش زيادي 
مي كنند تا با مذاكرات طوالني به همراه مطالبات 
جديد، اتفاقات��ي را رقم بزنند. رئيس س��تاد كل 
نيرو هاي مس��لح اضافه كرد: در حالي كه مش��ي 
راهبردي جمهوري اسالمي ايران همان گونه كه 
مقام معظم رهبري ترسيم كردند، صرفاً رفع كامل 
تحريم ها است و به هر عنوان، تحريمي عليه نظام 
اسالمي روا داشته اند بايستي به طور كامل برداشته 
شود و در عمل راستي آزمايي شود، آنگاه است كه 
ايران، چون هميشه برعهد خود صادق و عامل بوده 

و به تعهدات بازمي گردد. 
سرلشكر باقري در بخش ديگري از سخنان خود 

تصريح كرد: سال ۱٤۰۰ طليعه قرن جديد است 
كه بايد به شكل دقيق و راهبردي براي احتماالت و 
سناريو هاي محتمل، همكاران را براي صحنه هاي 
مأموريتي آماده كنيم؛ اين سال زمان تدوين برنامه 
هفت ساله توس��عه اقتصادي و اجتماعي كشور و 
برنامه هفت ساله نيرو هاي مس��لح از جمله ناجا 
است، به همين جهت اهميت فوق العاده اي دارد. 

    امنيت، ركن برنامه هاي كشور
وي در ادامه امنيت را ركن ركين تمام برنامه هاي 
كش��ور دانس��ت و مأموريت هاي نيروي انتظامي 
را س��نگين و خطير معرفي ك��رد و اف��زود: بايد 
برنامه ريزي و تمركز ني��روي انتظامي به گونه اي 
باشد كه بستر امنيت براي تمام فعاليت هاي كشور 
مهيا و آماده باشد؛ اهميت امنيت موضوعي است 
كه بايستي دائم ذكر و يادآوري شود، مانند ماهي 
كه در آب زندگي مي كند، شايد ما به لطف تدابير 
داهيانه مقام معظم رهبري به پاس وجود امنيت 
پايدار، ارزش اين مه��م را آنگونه كه بايد، متوجه 

نمي شويم. 
سردار باقري خاطرنش��ان كرد: امنيت بايد حفظ 
شود، ارتقا يابد و مردم احساس امنيت مستمري 
داشته باشند و در اين فرآيند بايستي جلب رضايت 
مردم هم فراهم شود، چرا كه جلب اعتماد و كسب 

رضايت مردمي، جايگاه ناجا را باالتر مي برد و قطعاً 
امنيت روزافزون موجب همراهي بيشتر مردم با 
نيروي انتظامي مي ش��ود. نيروي انتظامي مظهر 
اقتدار نظام و پناهگاهي براي مردم است و اين نيرو 
همزمان بايد مهرباني، عطوفت و اقتدار را داشته 
باشد و با اقتدار در برابر برهم زنندگان نظم و امنيت 

و خاطيان ظاهر شود. 
رئيس ستاد كل نيرو هاي مسلح در بخش ديگري از 
سخنان خود با اشاره به برگزاري انتخابات در سال 
جاري يادآور شد: از مهم ترين اتفاقات سال ۱٤۰۰ 
كه مأموريت سنگيني براي نيروي انتظامي ايجاد 
مي كند، برگزاري انتخابات مهم ۲۸ خرداد است و 
قطعاً نيروي انتظامي از هم اكنون برنامه ريزي و تجهيز 
خود را آغاز كرده و مراقبت هاي الزم را داشته و دارد. 

    جاسوسي اراذل و اوباش براي دشمن
س��ردار باقري در بخش ديگري از سخنان خود با 
اش��اره به اهميت برخورد با برهم زنندگان نظم و 
امنيت، يادآور شد: مسئله مقابله با برهم زنندگان 
نظم و امنيت در سال ۹۹ الحمدهلل رشد چشمگيري 
داشت، در تهران و سايركالن شهر ها اتفاقات خوبي 
افتاد و دش��من كه از اراذل و اوباش بعضاً استفاده 
جاسوسي مي كرد و به اين قشر اميد داشته و دارد، 

شاهد برخورد با اين گروه بود. 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح افزود: برخورد با 
اين گروه و ساير متخلفان خوب بوده و بايد تداوم 
پيدا كند تا مردم احساس امنيت و آرامش بيشتري 
داشته باشند، بايستي در اين راه خأل هاي قانوني 
رفع و راهكار هاي افزايش اقتدار ناجا شناس��ايي 
و اقدامات الزم صورت بگي��رد، تقويت فناوري ها 
مي توان��د در اين زمينه و همچنين كش��ف جرم 

كمك كند. 
    اهميت سالم سازي فضاي مجازي

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ادامه داد: مسئله 
فضاي مجازي نيز مهم اس��ت و به نظر مي رس��د 
كه فض��اي مج��ازي رهاش��ده؛ فض��اي مجازي 
ش��كل دهنده جامعه آينده ما اس��ت و پليس فتا 
مسئوليت سنگيني در اين حوزه دارد. متأسفانه 
ضمن برخورد هاي اساسي صورت گرفته در اين 
فضا، همچنان مسئله فروش سالح، مفاسد و... را 
شاهديم و ان شاءاهلل به طور منسجم و فراگير با اين 
جرايم برخورد شود. توانمندي و تسلط بر فضاي 
مجازي بايد توسعه يابد و همه پليس ها در نقشه اي 

هماهنگ با پليس فتا كار كنند. 
رئيس ستادكل نيروهاي مس��لح در پايان گفت: 
از س��ربازان عزي��زي ك��ه در ناجا با وج��ود همه 
بي مهري ها، اين روز ها مسئوليت سنگيني را در 
امنيت و آرامش كشور بر عهده دارند، نيز قدرداني 

مي كنم. 

ژه
وی

 سفيرفرانسه:هدفمااحيايبرجامپيش 
ازانتخاباتایراناست!

سفير فرانسه در تهران عيان كرده كه هدف مذاكرات وين احياي 
برجام »پيش از انتخابات رياست جمهوري« در ايران است. او كه 
مصاحبه اي با روزنامه كار و كارگر در ايران انجام داده، در پاسخ 
به سؤال خبرنگار اين روزنامه كه »آيا شما اميدوار هستيد كه تا 
پيش از انتخابات رياس��ت جمهوري در ايران، امريكا به برجام 
بازگشته و توافق هسته اي مجدداً مكانيسم اصلي خود را پيدا 
كند؟« پس از بيان توضيحاتي مي گويد: »هدف هم اين است 
كه تا قبل از شروع انتخابات در ايران شاهد احيای كامل توافق 
هسته اي باشيم. « اينكه چرا خبرنگار كاروكارگر، در مقابل يك 
مقام خارجي، موضوع مذاكرات هسته اي را به انتخابات ايران كه 

موضوعي داخلي  است، گره مي زند، البته جاي سؤال دارد. 
فيليپ تيئبو در ادامه، پيشنهاد رئيس جمهور كشورش براي 
اضافه شدن عربستان به مذاكرات هس��ته اي را تكذيب كرد و 
توضيح داد كه »درخواس��ت رئيس جمهور مكرون براي ورود 
عربس��تان به مذاكرات مربوط به منطقه اس��ت و ارتباطي به 
مذاكرات برجام ندارد و ش��ما نبايد اين دو مسئله را با يكديگر 
خلط كنيد. « اين در حالي ا ست كه ايران از ابتدا نپذيرفته كه 
در موضوعاتي غير از موضوع هسته اي وارد مذاكره با غرب شود؛ 
حال عربس��تان را هم به مذاكراتي كه ايران نمي خواهد انجام 

بدهد، دعوت مي كنند!
از سويي سفير فرانسه مدعي شده: »بايد بدانيد كه دفاع محكم 
آقاي رئيس جمهور مكرون در شوراي امنيت از برجام آن هم در 
مقابل آقاي ترامپ كاماًل جدي ب��ود و عدم رفتن پرونده اتمي 
ايران به شوراي امنيت كه آقاي ترامپ به شدت روي آن اصرار 
داشت. ضمنا ش��ما بايد بدانيد كه در سال ۲۰۱۶ فرانسه يكي 
از بزرگ ترين س��رمايه گذاران خارجي در اي��ران بود و فروش 

هواپيماهاي ايرباس و اي تي آر به ايران هم در همين دوران شكل 
گرفته است و همچنين حضور صدها شركت بزرگ و كوچك 
فرانسوي در ايران. « و خبرنگار ايراني كه مقابل او بوده، يادآور 
نشده كه فرانسه در همان سال ها توتال و پژو را از بازار ايران خارج 
كرد و مكرون، رئيس جمهور فرانسه هم به ايران توصيه مي كرد تا 

با گوش دادن به حرف غرب، در زمره كشورهاي نرمال درآيد! 
اروپايي ها همه اين س��ال ها حرف زياد زده اند، وعده هم زياد 
داده اند، اما همه چيز فقط حرف ب��ود و در مرحله عمل حتي 
نتوانستند خط اعتباري اينستكس را اجرايي كنند! خريد نفت و 
تبادالت تجاري با ايران را هم به خاطر دوست ديرينه خود يعني 
دولت امريكا به حالت تعلي��ق درآوردند و حاال فخر مخالفت با 

ترامپ را مي فروشند!
دخالت دادن انتخابات در مذاكرات هسته اي از سوي خبرنگار يا 
سفير فرانسه شايد بيراه هم نباشد وقتي ظريف در سال ۲۰۰٤ و 
در مذاكرات سعدآباد در حالي  كه در گوشه اي در حال مذاكرات 
غيررسمي و غيرعلني با محمد البرادعي مديركل وقت آژانس 
بين المللي انرژي اتمي بود؛ نگراني هاي انتخاباتي اش از شكست 
برجام را ب��ا او بيان كرد: »بس��ياري از كانديداه��اي انتخابات 
رياست جمهوري )انتخابات رياست جمهوري ۸٤( از شكست 

مذاكرات ما سود مي برند. «


  دوروییسينماییاصالحطلبان
بهروز وثوقي، بازيگر سينماي قبل انقالب در ايران، در اينستاگرام 
خود نوشته: »چه كساني فردين، ملك مطيعي، بهروز وثوقي و 
... را ممنوع التصوير كردند؟ سيد محمد خاتمي، ميرحسين 

موسوي، محسن مخملباف«.
اين در حالي است كه اصالح طلبان همواره نظام و جريان منتقد 
خود در داخل را به تنگ نظري و سخت گيري در مورد بازيگران 

فيلمفارسي هاي قبل انقالب متهم مي كنند و با تحسين بهروز 
وثوقي، از او با نام قيصر سينماي ايران نام مي برند. با اين حال، 
پس از درگذشت ناصر ملك مطيعي، بسياري افراد در فضاي 
مجازي با يادآوري مس��ئوليت و س��مت هاي محمد خاتمي، 
محمد بهشتي، ميرحسين موس��وي و محسن مخملباف در 
اوايل انقالب و دهه ۶۰، تصميم بر خانه نش��يني و بيكاري اين 

بازيگران را با آنها دانستند. 
ناصر ملك مطيعي و محمدعلي فردين پس از انقالب در فيلم 
»برزخي ها« ايفاي نقش كردند اما آن فيلم توقيف شد و سپس 
عبدالمجيد معاديخواه، وزير وقت ارشاد استعفا داده و سيد محمد 
خاتمي جانشين او شد. معاديخواه، در اين خصوص مي گويد: 
»برخي مطبوعات مانند كيهان كه توسط خاتمي اداره مي شد 
به ما مي تاختند و كساني مانند محسن مخملباف فرياد وااسالما 
سر مي دادند. در آن هياهو هيچ كس نپرسيد اصالً داستان فيلم 

»برزخي ها« چيست؟«
ايرج تقي پور، يكي از تهيه كنندگان سينما نيز دراين خصوص 
مي گويد: »براي اينكه محمدعلي فردين بتواند در سينماي پس 
از انقالب بازي كند از نهادهاي مذهبي و چهره هاي برجس��ته 
ارزشي در قم براي او نامه گرفته شده بود، ولي محسن مخملباف 
آن مجوز را پاره كرد و گفت اجازه نمي دهد يكي مانند فردين 

روي پرده سينما برود. «
موافقت يا مخالفت با حضور اين بازيگران در ايران يا موافقت و 
مخالفت با كار كردن آنها در سينماي ايران، بحثي  است تفصيلي 
كه مجال خودش را مي طلبد، اما دورويي اصالح طلبان در اينجا 
مدنظر اس��ت كه با وجود آنكه ممنوع التصويري  اين افراد كار 
چهره هاي شاخص خودشان بوده، مدعي تنگ نظري ديگران 
در اين زمينه مي شوند و براي جلب نظر ديگران، مسئوليت كار 

جريان خود را نمي پذيرند. 

 روحاني: كار  آژانس فقط بازديد
 و گزارش دهي نيست 

   رئيس جمهور ب�ا تأكيد بر اينكه يك�ي از مطالبات بزرگ ما كمك 
 NPT آژان�س و دنيا به ما در زمينه هس�ته اي اس�ت، گفت: م�ا به
پيوس�تيم و پادمان را هم قبول كرديم. آژانس ه�م طبق پادمان 
عمل مي كند اما ش�ما چقدر به ما كمك كرديد؟ ش�ما در ساخت 
سانتريفيوژها و ليزر و ايزوتوپ هاي پايدار، آب سنگين و رآكتور 
آب سنگين ما كه همه آنها صلح آميز است، چه كمكي به ما كرديد. 
به گزارش ايرنا، دكتر روحاني روز گذشته در آيين پانزدهمين سالروز ملي 
فناوري هسته اي تصريح كرد: قرار ما اين بود كه ما عضو اين معاهده باشيم 
و شما ما را براي تهيه وسايلي كه نياز داريم ياري كنيد، آژانس كه فقط براي 
بازديد نيست كه مرتب بازديد كرده و گزارش بنويسد، اين يكي از كارهاي 
آژانس است. يكي از كارهاي مهم آژانس حمايت و كمك است، شما چه 

كمك و حمايتي از ايران  كرديد؟
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: اين طلب ما از آژانس، كشورهاي صنعتي و 
از جهان است. اينكه ما امروز مي گوييم حتي حاضريم پروتكل الحاقي را هم 
داوطلبانه ها اجرا و پياده كنيم و آژانس باالترين نظارت ها را داشته باشد در 
برابر آن، اين نيست كه دنيا بگويد در فعاليت هاي تجاري و اقتصادي شما را 

تحريم نمي كنم اين يك حداقل است. 
روحاني بيان كرد: ش��ما در برابر اين فعاليت صلح آميز با توجه به نظارت 
آژانس بين المللي بايد ما را ياري كنيد. شما بايد بگوييد، ۱۵ نوع سانتريفيوژ 
شما درست كرديد، ما در ساخت شانزدهمين سانتريفيوژ به شما كمك 
مي كنيم. شما بدهكار ما هستيد، طلبكار ما نيستيد. آژانس، امريكا و اروپا 
بدهكار ما هستند، كشورهاي بزرگ صنعتي بدهكار ما هستند و بايد بدهي 
خودشان را به ما پرداخت كنند. وي با بيان اينكه ما كشوري هستيم كه 
روي پاي خودمان ايستاده ايم، گفت: ما حتي در زمينه غني سازي روي پاي 
خودمان ايستاده ايم. امروز در اداره رآكتور بوشهر هم كه براي ما برق توليد 
مي كند، روي پاي خودمان ايستاده ايم و در آينده در ساخت اين نيروگاه هاي 

پرقدرت هم روي پاي خودمان خواهيم ايستاد. 
رئيس جمهور با بيان اينكه موظف هستيم در توانمندي هاي علمي، گام هاي 
جديد را برداريم، افزود: من در اينجا از همه شهدايمان ياد مي كنم به ويژه 
شهداي هسته اي و عزيزاني كه جان خود را براي ارتقاي كشور، علم و دانش 
در اين كشور فدا كردند، شهيدان علي محمدي، شهرياري، احمدي روشن، 
قشقايي و شهيد فخري زاده و همه عزيزاني كه جان خود را فدا كردند به 
روح بلند آنها درود مي فرستيم و براي آنها تعالي مقام و عظمت مي خواهيم. 
روحاني با قدرداني از سازمان انرژي اتمي تصريح كرد: ما از سال گذشته تا 
امسال ۱۳۳ دستاورد بزرگ و عظيم داشتيم. اين نشان مي دهد در طول 
يك سال گذشته چه اقداماتي انجام داده اند. البته هر سال ليست بلندبااليي 

از افتتاح هاي مهم داشته اند. 

فرمانده كل سپاه: 
انديشه هاي شهيد صياد همچنان الهام بخش 

وحدت ارتش و سپاه است
فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي در پيامي با گراميداشت ۲۱ 
فروردين ماه سالروز شهادت امير سپهبد علي صياد شيرازي بر وحدت، 
يكپارچگي و آمادگي هاي همه جانبه نيروهاي مسلح براي مقابله با توطئه ها 

و تهديدات دشمنان تأكيد كرد. 
به گزارش سپاه نيوز، همزمان با ۲۱ فروردين ماه و بيست و دومين سالگرد 
شهادت امير سپهبد علي صياد شيرازي سردار سرلشكر پاسدار حسين 
سالمي در پيامي آن شهيد ارجمند را مجاهدي نستوه و نماد شرف و غيرت 
ايراني دانست و تأكيد كرد: خدمات و نقش آفريني هاي امير سرافراز شهيد 
علي صياد شيرازي، همچنان پرفروغ و الهام بخش و راهنماي نسل هاي 
جديد و رويش هاي بالنده نيروهاي مس��لح درحف��ظ و تحكيم اقتدار و 
امنيت پايدار ملي اس��ت.  در اين پيام تصريح شده اس��ت: با گذشت ۲۲ 
سال از شهادت امير سرافراز علي صياد شيرازي خدمات، نقش آفريني ها 
و انديشه هاي حرفه اي و نظامي آن شهيد گرانقدر كه وي را به شخصيتي 
فرازماني و فرماندهي ماندگار تبديل كرده است، همچنان پرفروغ و الهام 
بخش و راهنماي نسل هاي جديد و رويش هاي بالنده نيروهاي مسلح به ويژه 
در عرصه صيانت و تعميق عنصر وحدت، اخوت و هم افزايي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران و سپاه پاسداران انقالب اسالمي در انجام مأموريت هاي خطير 

خود براي حفظ و تحكيم اقتدار و امنيت پايدار ملي است. 

رئيس كميته روابط خارجي مجلس: 
برجام با آب نبات احيا نمي شود

رئي�س كميت�ه رواب�ط خارج�ي كميس�يون امني�ت مل�ي 
مجل�س ب�ا بي�ان اينك�ه برج�ام ب�ا آب نب�ات چوب�ي و اقدامات 
نمايش�ي احي�ا نمي ش�ود، گف�ت: راس�تي آزمايي اقدام�ات 
امري�كا در رف�ع تحريم ه�ا روي كاغ�ذ انج�ام نمي ش�ود. 
عباس گلرو در گفت وگو با مهر با بيان اينكه بع��د از تصويب قانون اقدام 
راهبردي لغو تحريم ها، تكلي��ف ايران با امريكا و اروپا در زمينه مس��ائل 
هسته اي و برجام روشن شد، اظهار كرد: ايران در مقابل خود دو طرف دارد، 

اول امريكا و دوم كشورهاي اروپايي كه ۱+٤ هستند. 
گلرو با تأكي��د بر اينكه درمقابل امريكا تكليف ما روش��ن اس��ت، گفت: 
امريكايي ها يك معاهده چندجانبه بين المللي را نقض كردند و بايد به برجام 
برگردند و به تعهدات خود به عنوان يك عضو اين معاهده چندجانبه عمل 
كنند. وي افزود: امريكا بايد تمام تحريم هايي كه عليه جمهوري اسالمي 
ايران وضع كرده، لغو كند. موارد بيشماري از تحريم هاي بي ربط و غيرعادالنه 
عليه ايران در دوره ترامپ وضع شده است كه به معناي نقض صريح قوانين 
بين المللي، نقض منشور ملل متحد و نقض حقوق بشر و در عين حال نقض 

برجام از سوي امريكا است. 
رئيس كميته روابط خارجي مجلس شوراي اسالمي گفت: طبق قانون 
اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران، جمهوري 
اسالمي ايران هيچ طرح گام به گامي براي اجراي برجام با امريكا نخواهد 
داشت و هيچ شرط و شروطي را از س��وي امريكا براي بازگشت به برجام 
قبول نخواهد كرد. جمهوري اسالمي ايران است كه شرط مي گذارد اما 
در عين حال اهل تعامل است. اگر امريكا تحريم ها را بردارد و به تعهدات 
خود عمل كند. آن وقت جمهوري اسالمي نيز به تكاليف خود عمل خواهد 
كرد. وي با تأكيد بر اينكه بازگشت كاغذي امريكا به برجام و لغو كاغذي 
تحريم ها مشكالت را حل نخواهد كرد، گفت: اروپايي ها تحت فشار امريكا 
بعد از برجام به تعهدات خود عمل نكردند. اين مسئله مهمي است كه به 
چه علت اروپا و ساير كشورهاي طرف قرارداد ما در برجام به تكاليف خود 
عمل نكردند. گلرو تصريح كرد: لغوتحريم ها بايد مورد راستي آزمايي قرار 
گرفته، عيني و ملموس باشد و همكاري هاي بانكي از حالت ممنوعيت 
درآيد و كشورهاي اروپايي به تعهدات خود عمل كنند. وي با بيان اينكه 
با رفع توقيف يك كشتي يا تبادل دو سه زنداني و با آب نبات چوبي برجام 
احيا نمي شود، گفت: منافع ملي بازي كودكانه نيست. دست امريكا و اروپا 
در اين زمينه كامالً رو شده است. عضو كميسيون امنيت ملي گفت: طرف 
مذاكره كننده ما با حسن نيت سعي كرد به مذاكرات پايبند باشد و تعهدات 
خود را جامه عمل بپوش��اند اما طرف خيره س��ري كه برخالف تعهدات 
ديپلماتيك عمل كرده، بايد بداند ش��رايط عوض شده و مجلس شوراي 
اسالمي جلوي بازي يك طرفه را گرفته اس��ت. اين بازي با حاصل جمع 

صفر ادامه نخواهد يافت. 
گلرو گفت: اينكه امريكايي ها صرفاً اعالميه ي��ا بيانيه اي بدهند كه همه 
تحريم ها عليه ايران لغو شده است، به درد ما نمي خورد و هيچ تعهدي براي 
جمهوري اسالمي ايران ايجاد نمي كند كه به تمام تعهدات برجامي خود 

بازگردد و غني سازي ۲۰ درصد را به ۳/۶۷ درصد بازگرداند.

88498443سرويس  سياسي

يک  ش��نبه 22 فروردين 1400 | 28 شعبان 1442 || روزنامه جوان |  شماره 6179   

       قاليباف: در حوزه مسائل سياسي، فرهنگي و اجتماعي، جامعه 
رش��د قابل توجهي كرده، اما بخش اقتصادي نتوانسته پا به پاي اين 
سه حوزه پيش رود، كه داليل مختلفي مثل تحريم ها و سوء مديريت 
دارد كه در اين مدت اخير بحران كرونا هم به آن اضافه ش��ده است، 
اما ريش��ه اصلي اين امر، ناكارآمدي و دوري از مردم باوري و دوري 
از انديشه هاي ناب انقالب است؛ بايد يادآور شد انديشه هاي انقالب 

ريشه در خداباوري و ايمان داشتن به سنت هاي الهي است. 
     ايسنا: منوچهر متكي، سخنگوي ش��وراي وحدت اصولگرايان 
با اشاره به ارس��ال نامه ش��وراي وحدت اصولگرايان به كانديداهاي 
احتمالي اين جريان براي انتخابات رياست جمهوري، اظهار كرد: در 
جلسه روز پنج شنبه اين تصميم در هيئت عالي شوراي وحدت گرفته 
ش��د كه نامه اي به كانديداهاي احتمالي انتخابات فرستاده شود و از 
آنان بخواهيم برنامه هاي خود را اعالم كنند كه مقدمات آن در حال 

آماده شدن است و به زودي اين نامه ها فرستاده مي شود. 
     فارس: محس��ن رضايي، دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام: 
دولت كشور را دو قفله كرده و ان شاءاهلل امس��ال بايد سال باز شدن 
اين قفل ها باشد؛ قفل هايي كه بر دس��ت و پاي مردم و كشور بسته 

شده است. 


