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کبری آسوپار
   گزارش یک

لبنان به راه حل نصراهلل چشم دوخته است
سعداهلل زارعي در روزنامه كيهان نوشت:

 )Freez( تحوالت لبنان در وضعيت انجماد
قرار دارد. سعدالدين حريري با گذشت حدود 
شش ماه از زماني كه دوباره مأمور تش��كيل كابينه شده، موفقيتي به 
دست نياورده است و كابينه »حسان دياب« كه پس از معرفي دوباره 
حريري از سوي رئيس جمهور به كابينه »تصريف االعمال« تبديل شده، 
در وضعيت »اغماي نسبي« به س��ر مي برد، در همان حال همه گيري 
بيماري كرونا و عدم وجود زيرساخت هاي كافي براي مقابله با آن، لبنان 
را در وضعيت انجماد قرار  داده است. از آن طرف رژيم سعودي با تأكيد 
بر خواسته هاي قبلي خود كه شامل كنار گذاشتن مشاركت حزب اهلل 
در دولت از سوي نخس��ت وزير و گوشمالي ميشل عون به خاطر همراه 
شدن با مقاومت در پرونده سوريه مي باشد، بر اين انجماد افزوده است. 
سياست فرانس��ه و امريكا درباره لبنان نيز به گونه اي است كه مقامات 

لبناني از آن به كنار رفتن بيروت از رادار غرب تعبير مي كنند. 
حريري اس��تعفا كرد تا به گمان خود، طرف ه��اي مختلف خارجي و 
داخلي گرد هم آيند و راه حلي براي برون رفت لبنان از بحران اقتصادي 
پيدا كنند. لبنان در آن زمان حدود 120ميليارد دالر بدهي داشت كه 
حدود 80درصد آن ناشي از استقراض از بانك هاي لبناني بود و بدهي 
داخلي محسوب مي شد. حريري اميدوار بود يك هماهنگي داخلي براي 
خط خوردن بدهي داخلي دولت شكل  گيرد و طرف هاي خارجي -  به 
خصوص عربستان و فرانسه- نيز در مورد حدود 24ميليارد دالر بدهي 
خارجي لبنان كه بيش از دو برابر بودجه جاري لبنان در س��ال است، 
تفاهم كنند. اما برخالف انتظار حريري هيچ كدام از اين اتفاق ها نيفتاد. 
حريري نه تنها نتوانس��ت مخالفان را پاي كار بياورد، حتي نتوانس��ت 
طيف هاي مسيحي و دروز متحدالمس��تقبل -  متحدين سابق- را هم 
پاي كار بياورد و لذا اوضاع نه تنها به سمت كاهش بحران نرفت، بلكه 
وخامت بيش��تري نيز پيدا كرد. به گونه اي كه هم اكنون گفته مي شود 
دامنه بدهي لبنان طي اين دوره 18ماهه 16ميليارد دالر افزايش يافته 

و به حدود 136ميليارد دالر رسيده است. 
خط خارجي در لبنان بر مبناي محدود كردن قدرت مقاومت و گرفتن 
عرصه سياسي از آن است در عين حال اختالف نظرهايي ميان عربستان 
و فرانس��ه وجود دارد. قلب اقتصادي لبنان كه »توريسم« بوده از كار 
افتاده است. افزايش قيمت دالر در لبنان، سفر به اين كشور را مقرون 
به صرفه نمي كند. لير لبنان از سال 2018 تاكنون 1000 بار تضعيف 
شده است. هم اينك يك دالر از 1500 لير به 12000 لير رسيده است 
و از سوي ديگر به هم ريختگي سياسي و بروز بعضي ناامني ها مشكالتي 

را فراروي لبنان قرار داده اند. 
سيدحسن نصراهلل در س��خنراني س��ه هفته پيش خود گفت كه اين  
راه حل در دسترس است. او پيشنهاد قبلي خود مبتني بر برقراري رابطه 
فعال با سه كشور ايران، روسيه و چين را تكرار كرد. در اين بين هر چند 
ميان شرايط فعلي دولت حسان دياب يا دولتي كه افقي براي تشكيل آن 
وجود ندارد، با آنچه سيدحسن نصراهلل گفت، تفاوت هايي وجود دارد اما 
اين سه كشور طي دو سال گذشته به شكل غيرجنجالي به سوي تأمين 
بازار لبنان حركت كرده اند به گونه اي كه امروز اجناس ايراني به مرور در 

بازار لبنان مشاهده مي شود كه با لير لبنان مبادله مي گردند. 
........................................................................................................................
اشكال از »برجام« است نه ابعاد ميز مذاكره!

روزنامه وطن امروز نوشت:
گويا آخرين موضع گيري سخنگوي 
وزارت خارج��ه امري��كا ذوق زدگي 
طرفداران »سياست خارجي تحريم محور« را نسبت به قبل دوچندان 

كرده است! 
سال 2016 ميالدي، زماني كه توافق هس��ته اي ميان ايران و اعضاي 
1+5 در دوران رياس��ت جمهوري اوباما اجرايي شد، نه تنها بسياري از 
تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران تعليق نش��د، بلكه شاهد نقض 
مكرر ماده 29 برجام مبني بر لزوم جلوگي��ري از اقداماتي كه مانع از 

عادي سازي روابط تجاري با ايران مي شود، بوديم. 
امروز مقامات امريكايي از »رفع تحريم هاي ناسازگار با برجام« سخن 
مي گوين��د اما هرگ��ز وارد »مصادي��ق« و »كمي س��ازي«  اين مقوله 
نمي شوند! متأس��فانه آنها به خوبي مي دانند »تفسيرپذيري برجام« 
امكان عدم رفع واقعي تحريم ها به ضرر كشورمان را فراهم مي كند به 
گونه اي كه امريكا مانند س��ال 2016 ميالدي، مانع حضور شركت ها، 
بانك ها و مؤسس��ات س��رمايه گذاري خارجي در ايران مي ش��ود و در 
مقابل، اعتراضات تهران مبني بر چرايي ع��دم تعليق واقعي تحريم ها 
توسط كميته مش��ترك برجام )اين بار به رياست جوزپ بورل( ناوارد 

دانسته مي شود. 
مقامات كاخ س��فيد بارها عن��وان كرده اند »برجام« ب��راي آنها حكم 
يك »مقدمه« را دارد نه يك »نتيجه!« به عبارت گوياتر، واش��نگتن و 
تروئيكاي اروپا اساساً برجام را يك »س��ند حقوقي« تلقي نمي كنند، 
بلكه آن را يك »مقدمه« يا »سنگ  بناي اوليه« جهت تحقق استراتژي 
»مهار حداكثري ايران« مي دانند. در مقابل، متأس��فانه دولت حسن 
روحاني به جاي خلع سالح استراتژيك و راهبردي امريكا در اين بازي 
خطرناك، با ق��رار دادن برجام به عنوان »نقطه ثقل« حوزه سياس��ت 
خارجي و اقتصاد كشور، دموكرات ها و جمهوريخواهان امريكا را درباره 
استمرار اين رويكرد و بازي ضدايراني، مصمم تر مي كند. بدون شك تا 
زماني كه »سياس��ت خارجي تحريم محور« جاي خود را به »سياست 
خارجي تهاجمي هوشمند« ندهد، مجالي براي ايجاد ثبات اقتصادي 
در كشور به وجود نخواهد آمد. فراموش نكنيم ديپلمات هاي امريكايي 
مانند وندي شرمن، رابرت مالي و جيك ساليوان كه امروز وقيحانه زير 
امضاي خود در توافق هسته اي  زده اند، در آينده نيز ابايي از تكرار اين 

بازي ندارند. 
........................................................................................................................

توسعه هسته اي؛ برگ برنده مذاكرات
روزنامه خراسان نوشت:

كمت��ر از 45 روز مانده ب��ه ضرب االجل 
ايران به امريكا و لغو عملي تحريم هايي كه 
معيشت مردم را هدف گرفته است در پانزدهمين سالروز ملي فناوري 

هسته اي، مجموعه اي از 133 دستاورد هسته اي رونمايي شد. 
بر اس��اس طرح مجلس شوراي اسالمي كه از س��وم دي سال گذشته 
الزم االجرا شد، در واقع توسعه پنج گام گذشته ايران است، به گونه اي 
كه غني سازي 20 درصد، نصب هزار ماشين IR2M، زنجيره 164 تايي 
IR6، ذخيره سازي 500 كيلويي اورانيوم غني ش��ده در هر ماه و. . . و 
در نهايت تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي و تمامي نظارت هاي 
فراپادماني را شامل مي شود. قانوني كه عماًل باعث شد اقدامات ايران 
فقط در س��طح سياس��ت هاي اعالمي نماند و تبديل به سياست هاي 

اعمالي روي زمين شود. 
بدعهدي و فريب امريكايي ه��ا گرچه برجام را تبدي��ل به يك عبرت 
تاريخي كرد اما ستانده هاي برجام در حوزه هسته اي و خط قرمزهاي 
تعيين ش��ده در حوزه تحقيق و توس��عه و تالش دانش��مندان جوان 
هسته اي در اين روزهاي س��خت تبديل به يكي از ابزارهاي چانه زني 
ايران در مذاكرات هسته اي شده است. دستاوردهايي كه رهبر انقالب 
در عيد قربان گذشته از آنها اينگونه ياد كردند: »با اينكه حاال در برجام 
خسارت هاي فراواني به ما وارد شد اما خوشبختانه اصل اين كار صنعت 
هسته اي محفوظ اس��ت و كارهاي بزرگ و خوبي در اين زمينه انجام 

مي گيرد كه دشمن اين را نمي خواهد.« 
موضوعي كه به نظر مي رسد در مذاكرات پيش رو فارغ از بازي هاي طرف 

غربي و امريكايي بايد مورد توجه تيم مذاكره كننده باشد.
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88498443سرويس  سياسي

بهارستان

نايب رئيس جامعه مدرسين با بيان اينكه 
مذاكره يك فريب امريكايي براي محاصره 
هوش�مند ملت ايران اس�ت، گف�ت: رفع 
كامل تحريم ها و راس�تي آزمايي، مذاكره 
نمي خواه�د، بلك�ه عم�ل مي خواه�د. 
به گزارش رس��ا، آيت اهلل كعبي عضو هيئت 
رئيس��ه مجلس خبرگان رهب��ري در ديدار 
جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با 
انتقاد از عملكرد دولت در هشت سال گذشته 
و معطل نگه داش��تن ظرفيت عظيم كشور 
براي مذاكره با غرب تأكيد كرد: امروز بايد با 
پرهيز از منازعات و حفظ انسجام داخلي در 
برابر دشمن و حفظ وحدت و انسجام داخلي 
در مجلس براي حل مش��كالت كشور تالش 
كرد؛ امروز بدخواه��ان مي خواهند مجلس 
انقالبي را با منازعات داخلي و انشقاق دروني 
س��رگرم كنند، از اين رو بايد بسيار هوشيار 
بوده و موضع گيري هاي منس��جم، يكپارچه 
و متمركز بر حل مشكالت معيشتي مردم و 
تقويت توليد و پشتيباني و مانع زدايي داشته 

باشيد. 
آيت اهلل كعب��ي با بي��ان اينكه ام��روز نقش 
نظارتي مجلس باي��د تقويت ش��ود، عنوان 
كرد: شما بايد چش��م بينا و مغز متفكر نظام 

براي پيشبرد مأموريت هاي نظام در تقنين و 
طراحي و نظارت بر قوه مجريه باشيد، از اين 
رو بايد مراقبت كنيد ت��ا تصميم گيري هايي 
صورت نگيرد كه براي دولت آينده مش��كل 

آفرين باشد. 
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري 
اهميت مركز پژوهش ه��اي مجلس و مركز 
نظارت بر رفت��ار نمايندگان را مورد اش��اره 
قرار داد و اظهار داش��ت: ام��روز در قم مركز 
پژوهش هاي اس��المي مجلس تأسيس شده 
است و مي تواند در بسياري از زمينه ها ظرفيت 
خوبي براي تقويت ارتباط ح��وزه و مجلس 

باشد. 
آيت اهلل كعبي تصريح كرد: زيبنده نيست كه 
نماينده اي حاشيه سازي كند و به اولويت ها 
توجه نكند. الزم است توازن ميان استقالل، 
آزادي و حقوق مردم و امنيت كش��ور رعايت 
ش��ود؛ برخي نطق ها و اظهارات براي كشور 
حاشيه سازي كرده است كه مركز نظارت بر 
رفتار نمايندگان بايد نس��بت به آن حساس 
باش��د و تصميم مقتض��ي اتخاذ ش��ود. وي 
در ادام��ه موضوع كرون��ا و برخي تصميمات 
نادرس��ت س��تاد ملي مبارزه با كرونا را مورد 
توجه قرار داد و مطرح كرد: تعطيلي مجالس 

ماه مبارك رمضان به ويژه ليالي قدر به هويت 
معنوي كشور آسيب مي رس��اند و بايد ميان 
رعايت اصول بهداشتي و برگزاري مجالس و 
برنامه هاي معنوي ماه مبارك رمضان تلفيق 

نمود. 
آيت اهلل كعبي در ادامه با بيان اينكه مجلس 
بايد طرح اجتماعي براي رفع فقر و محروميت 
به صورت ملموس ارائه دهد، گفت: شما بايد 
در زمينه فقرزدايي و ك��م كردن فاصله هاي 
طبقاتي طرح هاي ضربتي داش��ته باشيد به 
گونه اي كه مردم آن را در سفره هاي خودشان 

احساس كنند. 
نايب رئيس جامعه مدرس��ين حوزه علميه 
قم ش��عار س��ال »تولي��د؛ پش��تيباني ها و 
مانع زدايي ها« را مورد اش��اره ق��رار داد و با 
بيان اينكه مناس��ب اس��ت در هر مسجدي 
واحد توليد و اش��تغال تأسيس شود، عنوان 
كرد: بايد بس��ترهاي الزم براي فعال كردن 
مساجد در عرصه توليد و اشتغال فراهم شود، 
با استعداديابي ش��غلي و مهارت آفريني در 
محالت و پشتيباني هاي الزم نهضت فراگير 
توليد و اشتغال شكل بگيرد به گونه اي كه هر 
جوان ايراني در يك مزرعه يا كارگاه يا طرح 
دانش بنيان و بنگاه اش��تغال در ش��كوفايي 

و رشد و پيش��رفت سهيم ش��ود. وي افزود: 
نهضت توليد و اش��تغال بر پايه احياي منابع 
اوليه ثروت ب��ا محوريت مس��اجد و فعاليت 
گروه هاي كارآفرين و پش��تيباني مجلس و 

عمليات دولت قابل تحقق است. 
آيت اهلل كعب��ي با بي��ان اينكه ام��روز بايد با 
استفاده از ظرفيت هاي داخلي و ايجاد روابط 
تجاري با 25 كش��ور پيرام��ون در منطقه و 
همس��ايه از تحريم ها عبور كنيم، ابراز كرد: 
در بعد سياست خارجي، رهبر معظم انقالب 
فرمودند امريكا بايد تحريم ه��ا را به صورت 
كامل رفع كند و ما آن را راستي آزمايي كنيم، 
از اين رو بايد دانست كه رفع كامل تحريم ها 
و راس��تي آزمايي، مذاكره نمي خواهد، بلكه 
عمل مي خواهد و دولت بايدن اگر نسبت به 
بازگش��ت به برجام جدي هستند، تحريم ها 
را رفع كند تا ما آن را راس��تي آزمايي كنيم، 
در اين صورت برجام اجرايي مي ش��ود. وي 
با تأكيد بر اينكه مذاكره يك فريب امريكايي 
براي محاصره هوش��مند ملت ايران اس��ت، 
گفت: متأسفانه احساس مي ش��ود دولت بر 
خالف راهبردهاي حكيمانه رهبري در حال 
انجام يكسري كارهايي است كه مجلس بايد 

نسبت به آن نظارت قوي داشته باشد.

نايب رئيس جامعه مدرسين:

مذاكره، فريب امريكايي براي محاصره هوشمند ملت ايران است

»بي بي س�ي ب�ا پ�ول ماليات دهن�دگان 
بريتانيايي اداره مي ش�ود.« اي�ن اعتراف را 
بي بي سي فارس�ي درباره منبع تغذيه مالي 
ش�بكه هاي مختل�ف بي بي س�ي در خ�ال 
گزارشي  براي توجيه نحوه عملكرد بي بي سي 
جهان�ي )انگليس�ي( پيرام�ون خب�ر فوت 
همس�ر ملكه انگليس منتش�ر كرده است. 
با اع��الم خبر فوت ش��اهزاده فيليپ، همس��ر 
ملكه انگليس بي بي س��ي جهان��ي برنامه هاي 
عادي خود را قطع و گوينده اي با لباس مشكي 
خبر فوت همس��ر ملكه را اعالم ك��رد. پس از 
آن هم بي بي س��ي برنامه هاي عادي خود را از 
س��ر نگرفت و صرفاً به پوش��ش اخبار، گزارش 
و كليپ هايي پيرامون م��رگ دوك ادينبورگ 
پرداخت. اين پوش��ش ويژه خبر فوت همس��ر 
ملكه و نيز قديس س��ازي از او موجب اعتراض 
مخاطبان بي بي سي شد. در نهايت، بي بي سي 
مجبور شد در پايان روز فرم ويژه اي را مخصوص 
شكايت در وب سايت خود قرار دهد تا مخاطبان 
اين شبكه نظرشان را درباره پوشش مرگ دوك 

ادينبورگ مطرح كنند. 
  آشپزي مهم تر است يا فوت همسر ملكه؟

پوشش ويژه بي بي سي از مرگ همسر ملكه باعث 
شد تا برنامه مستر شف، مسابقه آشپزي پربيننده 
شبكه يك بي بي س��ي كه قرار بود ساعت 8:30 
شب به وقت لندن پخش شود، متوقف گردد. در 
روز شنبه هم به دليل پوشش ويژه چهار ساعته 
از ساعت 10 صبح تا دو عصر بعضي از برنامه ها 
از جمله برنامه زنده آشپزي روز شنبه از شبكه 
يك به شبكه دو بي بي سي منتقل شد. اين روند با 

اعتراض مخاطبان بي بي سي همراه شد. 
بي بي س��ي در فرم ش��كايتي كه در وب سايت 
اصلي خود به زبان انگليسي قرار داده، نوشته كه 
شكاياتي درباره »پوشش بسيار زياد تلويزيوني 
درباره همس��ر ملك��ه بريتاني��ا« دريافت كرده 
اس��ت بنابراين از مخاطبان مي خواه��د با وارد 

كردن آدرس ايميل، شكايتش��ان را ثبت كنند. 
بي بي سي نگفته كه تعداد اين شكايت ها چقدر 

شده است. 
از مي��ان ش��بكه هاي تلويزيون��ي و خبري در 
انگليس، بي بي س��ي تنه��ا رس��انه اي نبود كه 
برنامه هايش به دليل فوت شاهزاده فيليپ دچار 
تغيير شد؛ شبكه هاي ديگر بريتانيا مانند چنل 
فور و آي تي وي هم بعد از انتشار خبر، برنامه هاي 

خود را تغيير دادند. 
  توجيه عملكرد بي بي سي انگليسي  

به زبان فارسي!
بي بي س��ي فارس��ي براي توجيه نحوه عملكرد 
بي بي سي انگليسي يك گزارش مكتوب به زبان 
فارسي و براي مخاطب فارسي زبان منتشر كرده 
است. چرا بي بي سي آنقدر نگران تأثير انتقادات 
به نحوه پوش��ش خبر فوت همس��ر ملكه  روي 

مخاطب فارسي زبان شده است؟ 
محتواي گزارش��ي هم كه بي بي سي فارسي 
منتش��ر كرده، حاوي نكات جال��ب توجهي 
 اس��ت. اين جمالت آغاز گزارش بي بي س��ي 
است: »شكل اخبار بي بي سي امروز متفاوت 
به نظر مي رسد و وب س��ايت ها و بولتن هاي 
خبري اين ش��بكه عمدتاً ي��ك موضوع را به 
شكلي گسترده و عميق پوش��ش مي دهند. 
س��بك گزارش دهي جدي و لحن گوينده ها 
حتي جدي تر است. دليل اين تفاوت اين است 
كه يكي از اعضاي ارش��د خانواده س��لطنتي 
بريتانيا درگذشته است.« و بعد، اين سؤال را 
طرح مي كند: »به چه دليل مرگ در خانواده 
سلطنتي براي بي بي س��ي خبري استثنايي 
است؟« در پاس��خ به اين س��ؤال، بي بي سي 
فارسي به زمان طوالني سلطنت ملكه اليزابت 
اشاره مي كند و با بيان اينكه او »طوالني ترين 
دوره س��لطنت« در تاري��خ بريتاني��ا را دارد، 
مي نويس��د: »او عالوه بر بريتانيا، رئيس 15 

كشور ديگر جهان است.«

آيا بي بي س��ي كه از رفراندوم در ايران استقبال 
مي كند، تاكن��ون به ذهنش نرس��يده كه پس 
از حدود 70 سال س��لطنت اليزابت دوم، شايد 
وقت پرس��يدن نظر مردم به طور مس��تقيم در 
مورد نوع حكومت يا نحوه حكومت ملكه اليزابت 

دوم باشد؟
رئيس 15 كشور جهان هم عبارت جالبي است. 
بي بي س��ي از اينكه به مش��ي اس��تعمارطلبي 
بريتانيا اش��اره كند و از كش��ورهاي مستعمره 
انگليس نام ببرد، صرفاً ملكه را رئيس آن كشورها 
مي خواند. در چه قرني هستيم و زمان برده داري و 

استعمارگري در غرب تمام نشده است؟!
اين سؤاالتي  است كه بي بي سي فارسي با توجه 
به نحوه عملكرد خود در قبال كشورهاي فارسي 

زبان بايد به آنها پاسخ دهد. 
بي بي سي فارس��ي با اذعان به »پوشش ويژه« 
همه اخبار خاندان سلطنتي، گفته است »دليل 
خوبي« ب��راي اين توج��ه ويژه وج��ود دارد و 
اين دليل خوب را اينگونه توضيح داده اس��ت: 
»بودج��ه بي بي س��ي را دولت بريتاني��ا تأمين 
نمي كند، بلكه مردم اين كش��ور مس��تقيماً با 
پرداخ��ت نوعي ماليات ب��ه نام هزين��ه پروانه 
خبري، پ��ول م��ورد نياز اي��ن تش��كيالت را 
مي پردازن��د. دليل اين ترتيبات اين اس��ت كه 
تحريريه بي بي سي مستقل از دولت عمل كند. 
در عين حال، بي بي س��ي موظف اس��ت ثابت 
كند  ارزش پولي را كه مردم مي پردازند دارد و 
به خواسته آنان پاس��خ مثبت دهد و مردم اين 
كشور عالقه خود به خانواده سلطنتي را به طور 
مداوم در طول ساليان گذشته نشان داده اند.«

بي بي س��ي فارس��ي البته توضيح نداده كه آيا 
ماليات دهندگان بريتانيايي راضي هس��تند كه 
پول شخصي آنان هزينه خبررساني بي بي سي 
در مورد اتفاقات و رويدادهاي ايران، افغانستان 
و... شود؟ مردم انگليس ماليات مي دهند تا هزينه 
زندگي مجريان فارسي زبان و ايراني بي بي سي 

تأمين شود؟
از سويي، ش��ايد بتوان پوش��ش ويژه خبري در 
بي بي سي انگليس��ي را با عالقه مردم اين كشور 
به خاندان سلطنتي توجيه كرد، اما پوشش ويژه 
بي بي سي »فارسي« از مرگ همسر ملكه براي 

فارسي زبانان با چه توجيهي  انجام مي گيرد؟ 
البته دليلي هم كه بي بي س��ي براي اثبات اين 
عالقه آورده، بامزه اس��ت: »هنگام��ي كه مادر 
اليزابت دوم - مش��هور به ملكه مادر - در س��ال 
2002 درگذش��ت، بيش از يكصد ه��زار عزادار 
بيش از س��ه روز بيرون تاالر كاخ وست مينستر 
صف كشيدند تا به پيكر او كه در داخل اين تاالر 

قرار داشت اداي احترام كنند.«
    وظيفه سازماني بي بي سي براي مدح 

و ثناي خاندان سلطنت
سپس بي بي سي خيلي صريح از سلطنت طلبي 
و اين مدل كهنه حكومتي دفاع مي كند. جاني 
دايمون��د، خبرنگار امور س��لطنتي بي بي س��ي 
مي گويد: »س��لطنت همچنان توج��ه مردم را 
به ش��كلي به خود جلب مي كند ك��ه حتي در 
مورد افراد مشهور نيز معموالً ديده نمي شود.« 
او مي افزايد: »مش��خص كردن دلي��ل اين نوع 
احساس نسبت به سلطنت دشوار است اما هنوز  
درون بسياري از انسان ها احساسي وجود دارد 
كه از دنبال ك��ردن تحوالت و وقاي��ع مرتبط با 
سلطنت، از اسطوره سلطنتي لذت مي برند، حتي 
كس��اني كه قلباً معتقدند  در عصر كنوني، اين 

اسطوره ها معنا ندارد.«
و بعد هم مي نويس��د: »ممكن اس��ت بالفاصله 
پس از انتشار خبر درگذشت عضو ارشد خانواده 
سلطنتي، بي بي س��ي اخبار ديگر را براي مدتي 
پوشش ندهد و مطالب »س��بك تر« نيز ممكن 
است از وب سايت ها و بولتن هاي خبري تلويزيون 
و راديو برداشته ش��ود.« در واقع همه بي بي سي 
بايد در خدمت خاندان سلطنت و وقايع مربوط 
به آنها باشد و حتي اخبار منتشر شده در سايت 

بي بي سي هم حذف شود! 
كليپ هاي متعدد از تصاوير و فيلم هاي همس��ر 
ملكه، نمايش چهره اي وفادار به س��لطنت از او 
و تيترهاي »مرد خ��ارق الع��اده اي كه زندگي 
خارق العاده اي داش��ت، ش��اهزاده فيليپ: يك 
عمر در تصوير، شاهزاده فيليپ؛ بيش از نيم قرن 
در خدمت ملكه، شاهزاده فيليپ: همسر ملكه 
بريتانيا به چند كش��ور دنيا سفر كرد؟، فرزندان 
شاهزاده فيليپ در مورد پدرشان چه مي گويند؟ 
و... تنها بخش��ي از مطالب بي بي سي »فارسي« 
درباره همسر ملكه انگليس به دليل عالقه مردم 
انگليس به اوس��ت كه به زبان فارس��ي منتشر 
شده اس��ت. بر فرض كه پوشش ويژه بي بي سي 
انگليسي از خبر فوت ش��اهزاده فيليپ به دليل 
عالقه مردم انگليس به او باش��د، آيا بي بي سي 
فارس��ي فكر مي كند مردم ايران هم به خاندان 
سلطنتي انگليس عالقه دارند يا آنكه طبق يك 
وظيفه سازماني موظف به مدح و ثناي خاندان 

سلطنتي انگليس است؟
بي بي سي در زمان به دنيا آمدن نوه هاي خاندان 
سلطنتي هم پوشش زنده از پشت در بيمارستان 
داش��ت! با اين حال باز هم مي گويد مي خواهد 
مس��تقل از دولت عمل كند و عجيب است كه 
متوجه خنده دار بودن اين ادعا نمي شود. شايد 

هم يقين دارد كه مخاطبان باهوشي ندارد!

مخاطبان به قطع برنامه هاي بي بي سي جهاني براي پوشش ويژه خبر مرگ همسر ملكه اعتراض كردند

توجيه سلطنت طلبي در انگليس با بي بي سي
توضيح بي بي سي فارسي در مورد نحوه پوشش خبر مرگ شاهزاده فيليپ در بي بي سي انگليسي شبهات بيشتري را ايجاد كرد

با ۱۹۰ رأي موافق
 شكايت نمايندگان از روحاني 

به قوه قضائيه ارسال شد 
گ�زارش كميس�يون قضاي�ي و حقوق�ي در م�ورد اس�تنكاف 
۱( قان�ون مدن�ي از س�وي رئيس جمه�ور  از اج�راي م�اده)
دولت ه�اي يازده�م و دوازده�م ب�ه ق�وه قضائيه ارس�ال ش�د. 
به گزارش فارس، در ادامه جلسه علني روز يك شنبه مجلس شوراي 
اسالمي قرائت گزارش كميسيون قضايي و حقوقي در مورد استنكاف 
از اجراي ماده )1( قانون مدني از س��وي حسن روحاني رئيس جمهور 
دولت ه��اي يازده��م و دوازدهم در اج��راي م��اده )234( آيين نامه 
داخلي مجلس ش��وراي اسالمي در دس��تور كار صحن علني مجلس 

قرار گرفت. 
بر اساس اين گزارش، حسن روحاني از زمان تصدي رياست جمهوري 
از صدور 13 فقره مصوبات مجلس استنكاف كرده است. اين گزارش با 

رأي موافق 190 نماينده مجلس به قوه قضائيه ارسال شد. 
به گزارش مهر، بر اساس ماده يك قانون مدني، مصوبات مجلس شوراي 
اسالمي به رئيس جمهور ابالغ شده و رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز 
آن را امضا و به دولت ابالغ كند و دولت موظف اس��ت ظرف 48 ساعت 

آن  را منتشر نمايد. 
........................................................................................................................

نماينده تهران در تذكر شفاهي:
 دولت در عرصه سياست خارجي 

دستاوردي نداشت
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسامي با اشاره به مذاكرات 
انجام گرفته براي برگشت امريكا به برجام گفت: تيم مذاكره كننده 
ما طرح گام به گام و راستي آزمايي سريع و آسان را مطرح مي كنند 
كه به هيچ وجه درس�ت نيس�ت و تحريم ها بايد به كل لغو ش�ود. 
حجت االسالم سيدمحمود نبويان در جلسه علني ديروز مجلس شوراي 
اسالمي طي تذكري شفاهي گفت: معلوم نيست خسارت هايي كه دولت 

به مردم وارد مي كند، قرار است چه زماني تمام شود. 
وي بيان كرد: سياس��ت هاي غل��ط دولت در بخش اقتص��ادي باعث 
گراني هاي گسترده دالر، خودرو و مسكن و همچنين كاهش ارزش پول 
ملي شد و سؤال ما آن است كه اين گراني ها و صف هاي طوالني تا چه 

زماني ادامه دارد و تا كي مردم بايد اين فشارها را تحمل كنند؟
نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اسالمي تصريح كرد: تصميم 
غلط ستاد مقابله با كرونا به رياس��ت رئيس جمهور آخرين سوءتدبير 

دولت است كه عماًل با جان مردم بازي مي شود. 
نبوي��ان گفت: دول��ت در عرصه سياس��ت خارجي هم جز خس��ارت 
دستاوردي نداشته و خود رئيس جمهور در كتابي گفته است ما پروتكل 
الحاقي را پذيرفتيم و نتيجه اي نداش��ت و بر اين اساس مي توان گفت 
همه اين مذاكرات و برجام جز خس��ارت هيچ نتيج��ه ديگري براي ما 

نداشته است. 
وي متذكر ش��د: مجلس قانوني را به تصويب رس��اند و گفت پنجم 
اس��فند ماه بايد تمام تحريم ها يكجا لغو ش��ود كه دولت دوباره سه 
ماه آن را به تعويق انداخت و در مذاكرات اخير هم دولتمردان بحث 
طرح گام به گام و همچنين بحث راس��تي آزمايي آس��ان و سريع را 

مطرح مي كنند. 
نايب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس ش��وراي اسالمي تأكيد كرد: 
حرف ما آن اس��ت كه امريكا بايد تمام تحريم هاي نفتي و بانكي ما را 
لغو كند و نبايد بين تحريم هاي هس��ته اي و ديگر تحريم ها تفكيكي 
وجود داشته باش��د اما االن در مذاكرات اين تفكيك و همچنين طرح 
گام به گام مطرح مي شود و نمي دانيم چرا دولت اصرار دارد تحريم ها 

برداشته نشود!
........................................................................................................................

با حضور دريادار خانزادي
 سامانه برخط چارت هاي دريايي 

رونمايي شد
سامانه برخط چارت هاي دريايي با حضور فرمانده نيروي دريايي 
ارتش و رئيس س�ازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح رونمايي شد. 
به گزارش مهر، تفاهمنامه همكاري نيروي دريايي ارتش و س��ازمان 
جغرافيايي نيروهاي مسلح با هدف ايجاد زمينه هاي همكاري مشترك 
و تعامل علمي بين دو س��ازمان با حضور امير دريادار حسين خانزاده 
فرمانده نيروي دريايي و امير فخري رئيس سازمان جغرافيايي نيروهاي 

مسلح به امضا رسيد. 
امير مجيد فخري رئيس س��ازمان جغرافيايي نيروهاي مس��لح ايجاد 
زمينه هاي همكاري مشترك و تعامل علمي، پژوهشي و تحقيقاتي بين 
س��ازمان جغرافيايي و نيروي دريايي ارتش )نداجا( در جهت استفاده 
از امكانات و توانمندي هاي علمي، پژوهش��ي، س��رمايه هاي انس��اني 
متخصص، اطالعات فني و تجربه دوجانبه براي تأمين اطالعات مورد 

نياز طرفين را از اهداف اين تفاهمنامه برشمرد. 
امير فخري همكاري علمي، پژوهشي، آموزشي، ترويجي و اجرايي در 
زمينه هاي مرتبط با نداجا و خدمات سازمان جغرافيايي، بهره برداري 
از امكانات دو طرف از طريق سامانه، توان فكري، تجربي، آزمايشگاهي، 
كارگاهي، كتابخانه اي، ارتباطات بين المللي و داده هاي قابل استفاده در 
پژوهش و تحقيق، برگزاري رويدادهاي فناورانه، سمينارها، دوره هاي 
تخصص��ي، رزماي��ش، كارگاه ها و دوره ه��اي آموزش��ي كوتاه مدت، 
جش��نواره ها و همايش هاي علمي مشترك در سطوح ملي، منطقه اي 
و بين المللي، بهره برداري از توان دو طرف در راس��تاي پاسخگويي به 
نيازهاي نوآورانه كشور در حوزه فناوري هاي نوين دريايي و همكاري و 
مشاركت در چاپ و انتشار منابع مرجع، بروشور و كتابچه هاي آموزشي 

و ترويجي را از مهم ترين موضوعات اين تفاهمنامه عنوان كرد. 
وي با بيان آمادگي كامل س��ازمان جغرافيايي نيروهاي مس��لح براي 
مشاركت و همكاري با ساير سازمان ها گفت: در آينده نزديك سامانه 

ارائه خدمات برخط چارت هاي دريايي رونمايي خواهد شد. 
دريادار خانزادي نيز در اين مراسم همكاري در خصوص بهره گيري از 
يگان شناوري و تجهيزات داده برداري در شمال اقيانوس هند، درياي 
عمان، خليج فارس و درياي خزر، همكاري و مشاركت در ايجاد شبكه 
داده برداري نوس��انات جزر و مدي و پارامترهاي فيزيك، شيميايي و 
زيستي آب در س��واحل شمالي و جنوبي كش��ور، همكاري با سازمان 
جغرافيايي براي تست و آزمايش محصوالت و توليدات جديد در دريا، 
همكاري و هماهنگي در خصوص اسكان و تردد كارشناسان سازمان 
و پهلوگيري شناورهاي داده برداري سازمان جغرافيايي در اسكله ها و 
بندرگاه هاي مختلف، همكاري جهت ارائه خدمات علمي، آزمايشگاهي 
و كارگاهي در راستاي اجراي پروژه هاي تحقيقاتي مورد نياز سازمان 
و همكاري در خصوص طراح��ي و ايجاد پايگاه داده ب��راي بارگذاري 
داده هاي مشترك را از مهم ترين تعهدات نيروي دريايي راهبردي ارتش 

در اين تفاهمنامه برشمرد. 
فرمانده نيروي دريايي ارتش امير دريادار حسين خانزادي امضاي اين 
تفاهمنامه را بسيار ارزشمند خواند و گفت: ظرفيت هاي علمي مناسبي 
در س��ازمان جغرافيايي وجود دارد كه مي تواند پاس��خگوي مطالبات 

نيروي دريايي در حوزه دريا باشد. 
وي همكاري با سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح به منظور رفع نياز 
اين نيرو در زمينه داده هاي سطح، بستر و زير بستر دريا و ناوبري دريايي 
در مناطق مختلف، تهيه نقشه هاي هواشناسي و جوي مختص فصول 
مختلف سال و توليد چارت هاي دريايي را از اولويت هاي همكاري با اين 

سازمان عنوان كرد.


