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مردي گوشه هيئت ايستاده است 
روزنامه صبح نو در سرمقاله ديروز خود به مناسبت 
بازگشت و تشييع شهداي تازه تفحص شده مدافع 
حرم نوش��ت: انگار بعد از شهادت مدافعان حرم، 
تاسوعا و عاشورا گونه اي ديگر شده اس��ت، پر از معني هاي تازه و بكر. 
شيربچه هايي كه از جلسه هاي هيئت بلند شدند و علم سربازي عباس 
را باالي سر، بلند كردند كه مگر ما نباشيم كه حرامي و داعشي نزديك 
حرم شود. امسال هم تاسوعا و عاشورا رنگي ديگر داشت. از شام، شهيد 
آورده بودند؛ شهيدي كه سر او نيز روي نيزه رفته بود. انگار تاريخ تعمد 
دارد دائم يادمان بيندازد كه كجاي دنيا ايستاده ايم، آنجايي كه مدافعان 
حريم و حرم ايستادند، جاي درستي است. جاي وااليي است. عزت دارد. 
عظمت دارد. بزرگي دارد. انگاري در تمام جلسه هاي روضه امام مظلوم، 
مردي و فرماندهي با چش��مان خاص و نافذ گوشه هيئت ايستاده و بر 
سينه مي زند؛ فرماندهي كه شايد خصم و شيطان او را دي ماه98 از ما 
گرفت، ام��ا فرماندهي اش ب��ر دل و ج��ان نيروهايش برقرار اس��ت و 
دستورهايش الزم االجرا... قاسم هنوز زنده است... حاج قاسم حواسش 
است. فرماندهي هنوز از آن اوس��ت، حتي در همين لحظات و نوشتن 
همين كلمه ها كه صداي نال��ه و مظلوميت بچه هاي غزه به آس��مان 

مي رسد اما مردم دنيا آن را نمي شنوند. 
..................................................................................................................................

اگر خبرنگار كربال بوديم 
مدير عامل مؤسسه همشهري نيز 
روز گذشته در يادداشتي با يادآوري 
مسئوليت هاي خطير خبرنگاري نوشت: اگر من و شما خبرنگار كربال 
بوديم، صحنه را چطور روايت مي كرديم؟ تالقي روز خبرنگار با عاشوراي 

حسيني فرصتي است براي يك نقد جدي به نهاد رسانه امروز. 
رسانه امروز ياد گرفته است كه خبر خوب، خبر بد است. آموزش ديده 
است كه تنها روايتگر سياهي ها باشد. اساساً جذابيت را تنها و تنها در 
استثنائات ديده و طبيعي است كه استثنا عمدتاً در تلخي هاست. حاال 
فرض كنيم كه چنين خبرنگاري در كربال باش��د و بخواهد آن حوادث 
را روايت كند. سؤال اين است كه آيا به »ما رأيت اال جميال« مي رسد؟ 
حضرت زينب)س( به  عنوان خبرنگار عاشورا چه ديد و چه گفت و چه 

كرد كه »كربال در كربال مي ماند اگر زينب نبود...«
برخي گمان مي كنند زيبا ديدن مصيبت عاش��ورا، نديدن قس��اوت و 
دنائت ها و رذالت هاست، حال آنكه در فرا رفتن از موجود به  وجود است 
و ايستادن در تفوق حق بر باطل. خوب ديدن، نديدن بال نيست، معنا 
بخشيدن به بالس��ت. آنجا كه بحث فعل خداست و نسبت امور با حق 
است، هر چه هست زيباست. زينب كبري)س( در مكتب انسان كامل، 
به زيباترين ش��كل، ظهور حق در كربال را جلوه گري كرد؛ هنري كه از 
يك سو تجلي اراده و قدرت حق است و از س��وي ديگر ظهور  زيبايي  و 
حكمت او. اما فهم و تماشاي عمق زيبايي كربال نيازمند چشمي مسلح 
به معرفت زينبي اس��ت. مرور برخي از اين صحنه ها در قالب يك كار 
خبري آموزنده است. فرض كنيم يك خبرنگاريم و مي خواهيم در سطح 

يك گزارش، خوبي ها و زيبايي هاي كربال و عاشورا را روايت كنيم. 
نويسنده در پايان تصريح كرده است: خبرنگاري چشم مسلح مي خواهد؛ 
چشمي كه هم »زيبايي ها را ببيند« و هم »زيبا ببيند«، ديدن زيبايي ها، 
ديدن نعمات است، اما زيبا ديدن، قدرت روايت اميدوارانه در دل بالست 
و اينچنين است كه خبرنگاري حضرت زينب)س(، خبرنگاري سازنده 
است و حركت دهنده در دل تاريخ و اين همه شرح زاويه نگاه و زيبا ديدن 
و چشم مسلح حضرت زينب)س( به  عنوان خبرنگار كربالست. درست 
ديدن خودش مقدمه جهاد تبيين اس��ت و تبيين گري و رسواس��ازي 

باطل، بر اين مقدمه كليدي استوار است. 
..................................................................................................................................

چرا كربال در كربال نماند؟
روزنامه خراس��ان هم در يادداشتي در 
تبيين راز ماندگاري حادثه عاشورا نوشت: 
نزديك ۱۴قرن از حماسه حسيني سپري 
مي شود اما اين حماسه نه تنها در كربال و عاشوراي ۶۱ هجري قمري 
نماند بلكه تاريخ را درنورديد و همه نس��ل ها در همه عصرها در برابر 
عظمت آن سر تعظيم فرود آوردند و شعله هاي فروزان آن به راه آزادگان 
جهان روشنايي بخشيد. نويسنده سپس اضافه كرده است: ۱- از منظر 
رسانه اي ارزش هاي خبري حماسه عاشورا در اوج است، »دربرگيري« 
نخستين ارزش خبري است كه عاشورا در قله آن قرار دارد، »رويداد 
هنگامي داراي ارزش دربرگيري اس��ت كه روي تعداد زيادي از افراد 
جامعه تأثي��ري در زمان حال يا آينده داش��ته باش��د« ۲- رمز ديگر 
ماندگاري كربال، خبرنگاران عاشورا هستند. جاودانگي عاشورا را بايد 
در شخصيت خبرنگاران بزرگ عاش��ورا حضرت سجاد)ع( و حضرت 
زينب كبري)س( و ديگر خبرنگاران اهل بيت)ع( و راويان حماس��ه و 
مقتل نويسان ديد. حضرت زينب)س( در مقاطع مختلف حماسه را به 
زيباترين كالم ترسيم و با مؤثرترين واژه ها در تاريخ ثبت كرد. ۳- عامل 
ديگر مانايي عاش��ورا »عزاداري و روضه خواني« اس��ت ك��ه به مثابه 
رسانه اي تأثيرگذار و متناسب با ويژگي مخاطبان هر زمانه اي عاشورا را 
با زبان غم و باران اش��ك روايت كرد. امس��ال روز خبرن��گار مقارن با 
عاشوراي حسيني است و روزنامه  نگاران، خبرنگاران، عكاسان، اهالي 
رسانه و فعاالن فضاي مجازي بايد اين تقارن را براي بازخواني رسالت 
خويش مغتنم ش��مارند. قلم خود را به ارزش هاي عاشورايي متبرك 
كنند ت��ا اگر عاش��وراييان كاري حس��يني كردند، آنها در اس��تمرار 
جاودانگي عاشورا براي تبيين حماسه كربال به دور از هرگونه بدعت و 

تحريف كاري زينبي كنند. 
..................................................................................................................................

كابوس بي پايان صهيونيست ها
روزنامه جام جم در يادداش��ت ديروز 
خ��ود ب��ه اقدام��ات جنايتكاران��ه 
رژيم صهيونيس��تي در بمب��اران غزه 
پرداخت و نوش��ت: هم اكنون صهيونيس��ت ها بار ديگر در برابر توان 
بازدارندگي و اقدام جريان مقاومت شكست ديگري را متحمل شده اند. 
بدون شك اگر رژيم صهيونيستي احس��اس مي كرد قادر به ادامه نبرد 
اخير خواهد ب��ود، هيچ گاه از طريق بازيگران واس��طه گر مانند مصر از 
فلسطينيان درخواست آتش بس نمي كرد و خواسته هاي جهاد اسالمي 
را نمي پذيرفت، اما اكنون تل آويو به همان نقطه اي رسيده است كه هنوز 

قادر به پذيرفتن آن نيست؛ شكست و حركت به سوي سقوط. 
اگرچه برخي سياستمداران رژيم صهيونيستي تصور مي كردند گذشت 
زمان، به عاملي مهم در راس��تاي تقويت توان س��امانه هاي موشكي و 
جنگنده هاي مدرن آنها در بمب��اران كردن منازل غيرنظاميان تبديل 
خواهد شد اما اين بار نيز محاسبه آنها با شكست مواجه شد. با موشكباران 
گسترده تل آويو توسط مقاومت فلسطين، كابوس صهيونيست ها تعبير 
شده است. »امروز، مقاومت درس سختي به صهيونيست ها داده است. 
بدون شك، روزي كه رژيم اشغالگر قدس دست به كودك كشي و ترور 
فرماندهان شهيد مقاومت مي زد، تصور نمي كرد مقهور قدرت موشكي 
و جنگي مقاومت ش��ود. جبهه مقاومت در سراسر منطقه، نشان داده 
است هيچ گاه در برابر ستم و اشغالگري و ظلم تسليم نمي شود. اين بار 
نيز مقاومت فلسطين درس بسيار سختي به رژيم  اشغالگر قدس داده 
است، با اين حال گروه هاي مقاومت در انتظار هضم و فهم اين مسئله از 
سوي تل آويو نخواهند ماند. رژيم  اشغالگر قدس نه تنها در منطقه، بلكه 
اكنون از داخل نيز سست و بدون درونمايه شده و زمزمه هاي فروپاشي 

آن بيش از هر زمان ديگري شدت گرفته است.

دليل فضاسازي اصالح طلبان عليه خدمات 
دولت سيزدهم چيست؟

نماين�ده رش�ت در مجل�س ب�ا بي�ان اينك�ه دول�ت س�يزدهم 
در يك س�ال گذش�ته در ح�ال جب�ران و بازس�ازي خرابي هاي 
ب�ه ج�ا مان�ده از دول�ت قب�ل ب�وده اس�ت، ب�ه تش�ريح 
دالي�ل فضاس�ازي اصالح طلب�ان علي�ه دول�ت پرداخ�ت. 
جبار كوچكي نژاد، نماينده مردم رش��ت در مجلس ش��وراي اسالمي 
در گفت وگو با فارس با اشاره به فضاسازي اصالح طلبان عليه خدمات 
دولت سيزدهم گفت: اصالح طلبان افرادي فرصت طلب هستند و سعي 

مي كنند از فرصت ها به نفع جريان سياسي خود بهره برداري كنند. 
وي افزود: اصالح طلبان در دوره دولت آقاي روحاني شعار مي دادند كه ما 
ديوارهاي بي اعتمادي را                            فرو ريختيم و با دنيا ارتباط برقرار كرديم و برجام 
را                            دستاورد خود معرفي مي كردند. مي گفتند دولت های نهم و دهم باعث 
ايجاد ديوارهاي بي اعتمادي بين ايران و كشورهاي ديگر شده بودند و اين 
بي اعتمادي نمي گذاشت ما با دنيا ارتباط برقرار كنيم و بسياري از مشكالت 
كشور را                           ناشي از همين مسئله مي دانستند كه البته منظور اصالح طلبان 
از دنيا غرب و امريكاست. كوچكي نژاد خاطرنشان كرد: بعد از هشت سال 
عمر دولت آقاي روحاني، اصالح طلبان و دولت ه��ای يازدهم و دوازدهم 
نتوانستند كارنامه موفقي را                            از عملكرد خود ارائه دهند و نه تنها برخالف 
آنچه ادعا مي كردند تحريم ها برداشته نشد، بلكه تحريم ها دوچندان شد و 

دشمني امريكا هم افزايش يافت. 
وي افزود: از سويي دولت س��يزدهم در حدود يك سال گذشته در حال 
جبران و بازسازي خرابي هاي به جا مانده از دولت آقاي روحاني بوده و يك 

سال زمان بسيار كوتاهي است كه بتوان نتيجه كار دولت را                            ديد. 
نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: در بخش هاي 
مختلف كشور دولت س��يزدهم روابط را                            از بين برده و ضوابط را                            جايگزين 

روابط كرده و در حوزه اقتصادي نيز كارهاي خوبي را                            شروع كرده است. 
كوچكي نژاد خاطرنشان كرد: واقعيت اين است كه اصالح طلبان از هشت 
س��ال دولت روحاني كارنامه  موفقي براي ارائه ندارن��د و به همين خاطر 

فضاسازي عليه دولت فعلي را                                       در دستور كار قرار داده اند.  
..................................................................................................................................

ورود 4تيم نظامي ايران به مسابقات روسيه
چه�ار تي�م نظام�ي اي�ران ش�امل تيم ه�اي ت�كاوران دريايي، 
تان�ك، حافظ�ان نظ�م و ارت�ش فرهنگ ب�ه منظور ش�ركت در 
مس�ابقات بين المللي نظامي روس�يه۲۰۲۲ وارد مس�كو ش�دند. 
به گزارش آنا، چهار تيم نظامي جمهوري اس��المي ايران شامل تيم هاي 
تكاوران دريايي، تانك، حافظان نظم و ارتش فرهنگ به منظور ش��ركت 
در مسابقات بين المللي نظامي روسيه۲۰۲۲ وارد مسكو شدند. تيم هاي 
مذكور در حال حاضر ضمن حضور در محل برگزاري رقابت ها و آشنايي 
با شرايط محيطي منطقه، مراحل آماده سازي را مي گذرانند. الزم به ذكر 
است در مس��ابقات مذكور كه با حضور ۳۷كش��ور جهان در ۳۴رشته از 
۲۴مردادماه تا پنجم شهريور به ميزباني اصلي فدراسيون روسيه و ۱۱كشور 
ايران، چين، بالروس، آذربايجان، قزاقستان، ازبكستان، ارمنستان، ونزوئال، 
الجزاير، مغولستان و ويتنام برگزار خواهد شد، جمهوري اسالمي ايران در 

۱۴رشته پا به عرصه اين رقابت ها خواهد گذاشت. 
..................................................................................................................................

 موشك هاي مقاومت 
توانسته موازنه قدرت را تغيير دهد

موش�ك هاي مقاوم�ت توانس�ته موازن�ه ق�درت را تغيي�ر 
دهد و اين مهم زمينه س�از هراس صهيونيس�ت ها ش�ده اس�ت. 
محمد سرگزي در گفت وگو با خانه ملت، در واكنش به جنگ جديد رژيم 
موقت صهيونيستي عليه نوار غزه گفت: رژيم جعلي اسرائيل مي خواهد 
خودش را قدرت منطقه اي معرفي كند، ل��ذا تالش مي كند هيمنه اي از 
قدرت خودش را نشان دهد. نماينده مردم زابل، زهك، هيرمند و نيمروز 
و هامون در مجلس شوراي اس��المي اظهار كرد: بر اين اساس مشاهده 
مي ش��ود در تصميم گيري هاي مختلف برخي كشورهاي منطقه را تابع 
خودش كرده اما مقاومت فلسطينيان نشان داد اين هيمنه پوشالي است. 
وي با اشاره به اينكه رژيم صهيونيستي در مقابل واكنش مبارزان فلسطيني 
خيلي سريع سر خم كرد، لذا تالش كرد از طريق كشورهايي مانند مصر 
آتش بس برقرار شود، ادامه داد: اين مهم در حالي است كه مقاومت فعال 

فلسطينيان نشان داد قدرت نظامي اسرائيلي ها شكننده است. 
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با اش��اره به اينكه مش��اهده ش��د 
موشك هاي مقاومت از گنبد آهنين عبور و به اهداف تعيين شده برخورد 
كرد، افزود: بر اين اساس اگر كشورهاي اس��المي در كنار همديگر قرار 
بگيرند، اين رژيم جعلي به راحتي از بين خواهد رفت. رئيس فراكسيون 
حقوق بشر و حقوق شهروندي مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: 
بدون شك موشك هاي مقاومت توانسته موازنه قدرت را تغيير دهد و اين 

مهم زمينه ساز هراس صهيونيست ها شده است.
..................................................................................................................................

 آخرين تغييرات قانون انتخابات 
شوراهاي شهر و روستا

 نقش مردم در انتخاب شهرداران 
پررنگ می شود

رئيس كميس�يون ش�وراهاي مجل�س جزئياتي از ط�رح اصالح 
قان�ون انتخاب�ات ش�وراهاي ش�هر و روس�تا را تش�ريح ك�رد. 
محمدصالح جوكار، رئيس كميسيون ش��وراها و امور داخلي مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با تسنيم، درباره آخرين وضعيت بررسي 
طرح اصالح قانون انتخابات ش��وراهاي شهر و روس��تا و شهرداران در 
اين كميس��يون گفت: اصالح اين قانون در دو بخش صورت مي گيرد؛ 
اول نظارت پيشيني، يعني هم اجرا و نظارت بر انتخابات و هم نظارت 
پس��يني، يعني نظارت بر عملكرد اعضاي ش��وراهاي شهر و روستا كه 

بررسي اين دو بخش در كميسيون به اتمام رسيده است. 
وي با بيان اينكه بخش ديگر در اين طرح انتخاب شهرداران است كه در 
حال بررسي آن در كميسيون شوراها هستيم، افزود: بر اساس اين طرح 
مردم به نوعي و به صورت غيرمس��تقيم در انتخاب شهرداران دخيل 
هستند. رئيس كميسيون ش��وراهاي مجلس ادامه داد: بر اساس اين 
طرح اگر در انتخابات شوراها ليستي داده مي شود يا اگر فردي به صورت 
انفرادي براي انتخابات نامزد مي شود، بايد شهردار را هم معرفي كند تا 

مردم بدانند شهرداري كه مي خواهد تعيين شود چه كسي است. 
جوكار بيان كرد: طبق اين طرح يك هفته پيش از آغاز ثبت نام ها براي 
انتخابات شوراهاي شهر و روستا، اشخاصي كه داوطلب پست شهرداري 

هستند، بايد اقدام به ثبت نام كنند تا روند گزينش آنها انجام شود. 
وي ادامه داد: بر اس��اس اين ط��رح داوطلبان عضوي��ت در انتخابات 
شوراهاي شهر مكلف هستند در شهرهاي داراي تا يك ميليون جمعيت، 
اسامي دو نفر و در ش��هرهاي يك ميليون نفر جمعيت و باالتر اسامي 
سه نفر كانديدای پست شهردار را به ترتيب اولويت به عنوان شهردار 

پيشنهادي به مردم معرفي كنند. 
نماينده يزد در مجلس با اشاره به ديگر مصوبات اعضاي اين كميسيون 
درباره انتخاب ش��هرداران بيان ك��رد: كانديداهاي ش��هرداري براي 
ش��هرهاي زير يك ميليون نفر جمعيت بايد ۳۰س��ال س��ن و مدرك 
تحصيلي كارشناس��ي و براي ش��هرهاي با جمعيت باالي يك ميليون 
نفر بايد ۳5سال س��ن و داراي مدرك كارشناسي ارشد باشند. جوكار 
اضافه كرد: همچنين كانديدا هاي شهرداري بايد متناسب با جمعيت 
شهرشان سوابق فعاليت در ش��هرداري يا تجربه در امور دستگاه هاي 

اجرايي را داشته باشند.
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در واشنگتن و تهران!

در حالی كه پيش نويس مذاك�رات وين برای 
اظهارنظر نهايی در اختيار پايتخت های طرف 
مذاكرات ق�رار گرفت�ه و جمهوری اس�المی 
بر اس�اس مناف�ع مل�ی و مصالح كش�ور در 
حال ارزيابی پيش�نهادات اس�ت، جريانی در 
داخل  همسو با رس�انه  های غربی می كوشد، 
به گونه ای القا كن�د كه توافق ب�ه نقطه پايان 
رس�يده و هرگونه توقف احتمالی يا شكست 
مذاكرات متوجه جمهوری اسالمی ايران است!

خبرگزاري فارس ب��ا رصدي در مي��ان مطالب 
منتشرش��ده توسط برخي رس��انه هاي داخلي و 
فعاالن سياس��ي خطوط مشترك ميان بعضي از 
رس��انه هاي داخلي و ضدانقالب را تحليل كرده 

است. 
    هم صدايي ابتكار با اينترنشنال سعودي 

درباره حسينيان و يزيديان
روزنامه ابت��كار )به مديرمس��ئولي »محمدعلي 
وكيلي« نماينده عضو فراكسيون اميد در مجلس 
دهم( در يادداش��تي ب��ا عنوان »ياران حس��ين 
در داخ��ل، ي��اران حس��ين در خارج« نوش��ت: 
»مخالفان و منتقدان حكومت... تفس��ير خود را 
از صحنه دارند. به زعم اين��ان، در عرصه داخلي 
صف حس��ينيان در حكومت تعريف نمي ش��ود. 
به گمان اينان، آن كس كه اعتراف مي س��تاند، 
ظالمانه زنداني مي كن��د، زورمندانه و غيرقانوني 
بازداشت و شكنجه مي كند، به سر مردم و گاهي 
هم به پاي آنان شليك مي كند، آزادي ها را سلب 
مي كند، هيئت و جلسه و حزبي را كه نمي پسندد، 
تعطيل مي كند، بخشي از ملت را از حق انتخاب 
محروم مي كند، به زعم اينان در جبهه يزيديان 
قرار دارد و آن  كس كه با اين اقدامات مخالف است 
و با دستان خالي با آن مي ستيزد، به  حكم تاريخ 

در صف حسينيان است.«
اين روزنامه اصالح طلب در ادامه نوشت: »ما اكنون 
دو صحنه داريم كه صف يزيديان و حسينياِن آن 
باهم مطابقت ندارن��د! جبهه نزديك به حكومت 
در خارج در صف حسينيان و مظلومان است اما 
در داخل جانب مظلومان را نمي گيرد و منتقدان 
حكومت كه در داخل خود را در جانب مظلومان 
مي پندارند و در خارج ب��ه جبهه مظلومان طعنه 

مي زنند. ب��زرگان جبهه مقاوم��ت در خارج، به 
هر كس كه جبهه آن��ان را تضعيف كند، مظنون 
هستند، حتي اگر كس��ي در داخل حرف راستي 
بزند كه غيرمس��تقيم جبهه مقاوم��ت در خارج 
را تضعيف كند، به هيچ وجه برتابيده نمي ش��ود. 
معتقدم ميرحسين قرباني همين امر شد. او حرف 
مسموع و مشروعي در داخل مي زد كه معادالت 
خارجي را عليه جبه��ه مقاومت در منطقه تغيير 

داد، لذا گرفتار قهر شد.«
در ادام��ه اين مطل��ب آمده اس��ت: »انقالب5۷ 
البته هم مدعي داِد مظلوم��ان داخلي بود و هم 
مظلومان خارجي، اما ب��ه گمانم از زماني به بعد، 
شايد از ۱۳آبان58 و بعد از آن جنگ هشت ساله، 
آرمان داخلي قرباني آرمان خارجي ش��د و صف 
مظلومان داخل و خارج از هم جدا شد، از آن زمان 
ديگر ايده اي كه بتواند اين دو صف را جمع كند، 

متولد نشد!« 
توصيف اين روزنامه اصالح طلب درباره حسينيان 
و يزيديان دقيقاً مشابه خط تبليغاتي رسانه هاي 

سعودي- انگليسي است. 
نويسنده يادداشت مذكور از موسوي نيز تمجيد 
كرده اس��ت، اي��ن در حالي اس��ت ك��ه وي در 
عاشوراي88 و پس  از آنكه فتنه گران پرچم عزاي 
امام حسين)ع( را آتش زدند و هلهله و پاي كوبي 
و ع��زاداران را س��نگ باران كردند و ب��ا رفتاري 
وحش��يانه، لباس از تن مخالفان خود درآوردند، 

اين جماعت را »مردمان خداجو« ناميد. 
اين روزها و همزمان با عاشوراي حسيني تصاوير 
جناي��ات اخير صهيونيس��ت ها و كودك كش��ي 
اين رژيم غاصب در رس��انه ها منتشر شده است. 
توصيفي از اي��ن گوياتر درباره »ش��مر زمانه« و 
»يزيد زمانه« وجود ندارد. نكت��ه قابل تأمل اين 
است كه سران اين رژيم وحش��ي در سال88 از 
فتنه گران با عنوان »س��رمايه هاي اسرائيل« در 

ايران نام بردند. 
    بلندگوهاي برجامي كاخ سفيد 

در واشنگتن و تهران
روزنام��ه اعتم��اد در مطلب��ي با عن��وان »ترس 
اصولگراي��ان رادي��كال از توافق« نوش��ت: »اين 
روزها و همزمان با افزاي��ش ديدارها در وين، در 

زير پوست تحوالت سياس��ت داخلي كشورمان، 
كشاكشي آشكار ميان اصولگرايان با رمز عمليات 
»نفي برجام« ش��كل گرفته است تا برجام بر سر 
يك دوراهي تاريخي »نفي« يا »احيا« قرار گيرد؛ 
دو راهي عجيب در ساختاري ظاهراً يكدست كه 
بر ابتداي يكي از دو مسير، محافظه كاران سنتي 
و نئواصولگرايان قرار دارند كه معتقدند، مشكالت 
اقتصادي و تورم افسارگسيخته به اندازه اي گلوي 
مردم را مي فش��ارد كه تداوم آن ممكن اس��ت، 

مشكالت الينحلي براي كشور ايجاد كند.«
در ادامه اين مطلب آمده اس��ت: »در يك سوي 
ديگر آن نيز اعض��اي جبهه پايداري و طيف هاي 
راديكال راست نشس��ته اند كه معتقدند احياي 
برجام ب��راي اصولگراي��ان، هي��چ ارزش افزوده 
سياسي نخواهد داش��ت؛ جماعتي كه اين سند 
بين المللي را به ميدان ميني تشبيه مي كنند كه 
توسط دولت ميانه رو روحاني به يادگار گذاشته 
شده است تا ابتكار عمل را از اصولگرايان گرفته و 
سرنوشت محتومي را پيش روي آنان قرار  دهد.«

همزمان ب��ا تحليل اي��ن روزنام��ه اصالح طلب، 
وب س��ايت صداي امريكا- ارگان رس��انه اي كاخ 
سفيد- و از حاميان اصلي تحريم و جنايت عليه 
مردم ايران در تحليلي با عن��وان »زيان ايران از 
احيانشدن برجام« نوشت: »رهبران ايران بايد به 
سرعت تصميم بگيرند كه آيا توافق اتمي را احيا 
مي كنند يا مي خواهند خود را با خطرات ناشي از 

شكست آن، روبه رو سازند.«
در ادامه اي��ن مطلب آمده اس��ت: »براي احياي 
برجام، چند هفته بيشتر فرصت نمانده است. در 
اين فرصت كوتاه، ايران هنوز هم مي تواند از موضع 
قدرت، مذاكرات اتم��ي را نهايي كند، اما با توجه 
به خطرات نظامي و اقتصادي شكست مذاكرات 

اتمي، در آينده نخواهد توانست چنين كند.«
واقعيت اين اس��ت كه امريكا به احياي برجام به 
ش��دت نيازمند اس��ت، اما در اين ميان صرفاً به 
منافع خود توجه می كند و به هيچ عنوان در پي 
احقاق حقوق اي��ران در حوزه ه��اي مختلف و از 

جمله رفع تحريم ها نيست. 
جو بايدن، رئيس جمهور امريكا وعده داده است 
قيمت بنزين را در اين كش��ور كنت��رل كند. اين 

مس��ئله يكي از اصلي ترين دغدغه ه��اي دولت 
امريكاس��ت. بايدن همچنين وعده داده است با 
هدف مقابله با تغييرات آب و هوايي توسعه صنعت 
نفت را كه اصلي ترين منبع توليد س��وخت هاي 
فسيلي در امريكا به شمار مي رود، محدود خواهد 
كرد. براي رس��يدن به ه��دف اول دولت امريكا 
بايد جلوي افزايش قيمت نف��ت در بازار جهاني 
را بگيرد و براي رسيدن به هدف دوم نيز افزايش 
قيمت نفت چالش��ي جدي خواهد بود، بنابراين 
براي تحقق هر دو هدف دولت امريكا بايد قيمت 

نفت را پايين بياورد. 
كارشناس��ان معتقدند گزينه ه��اي امريكا براي 
جلوگيري از ب��اال رفتن قيمت نف��ت، يكي پس 
از ديگري از روي ميز كنار رفته و بهترين گزينه 
در اين مي��ان، احياي برجام و حض��ور پررنگ تر 
ايران در بازار نفت اس��ت. در ظاهر اين مس��ئله 
به نفع ايران اس��ت اما در حقيق��ت هدف اصلي 
امريكا از اين گزينه، كاهش قيمت جهاني نفت، 
از كارافتادن رويكرد خنثي سازي تحريم در ايران 
و ممانعت از دس��تيابي ايران به درآمد حاصل از 

فروش نفت است. 
امريكا حاضر نيست شروط اساس��ي ايران ذيل 
برجام از جمله لغو دائمي تمامي تحريم ها، ارائه 
تضمين معتبر و اعمال راس��تي آزمايي از سوي 
ايران را بپذي��رد، با اين حال برخي رس��انه ها در 
داخل هم صدا با بلندگوي كاخ سفيد در امريكا، 

فرمول ضدايراني برجام را تبليغ مي كنند. 
    خانم جلودارزاده، چرا اظهارات حاميان 

منافقين را تكرار مي كنيد؟!
»س��هيال جلودارزاده« نماينده عضو فراكسيون 
اميد در مجل��س دهم در مصاحبه با وب س��ايت 
خبرآنالين گفت: »انسان موجودي راست قامت 
است و مغز، فكر و انديشه اش در باالترين قسمت 
وجود او قرار دارد. در مس��ئله عم��ل و رفتار نيز 
همين جايگاه را دارد، يعني وقتي كه مي خواهد 
تصميم بگي��رد، فكر مي كن��د و انتخاب مي كند 
و اين تصميم را ب��ه يك رفتار تبدي��ل مي كند. 
حاال چطور ش��ده كه ما فكر مي كنيم انس��ان را 
با زور مي ش��ود به يك رفت��اري وادار كرد، البته 
يك چيزي در عوام هس��ت ك��ه مي گويند با زور 
نمي ش��ود كاري را انجام داد، مگر اينكه س��مبه 

خيلي پرزور باشد.«
وي در ادام��ه گفت: »ح��اال اگر خ��داي ناكرده، 
مثل طالبان و بعضي از اين فرقه ها جوري باش��د 
كه بخواهي��م خيلي پرزور ي��ك كاري را بكنيم، 
شدني است ولي اينكه ديگر اسالم نيست. اينكه 
دينداري نيست، »ال اكراه في الدين«، اساس كار 
خداوند است. خداوند مي فرمايد بگذاريد انتخاب 
كنند، معلوم شود كه چه كس��ي چه كاره است، 
يعني بارها و بارها خداوند انسان را آزاد مي گذارد، 
بعد امتحان مي كند كه اين خالص جلو برود. اصاًل 
شيطان خلق شده تا بندگان خالص و مخلص از 
بندگان فريبكار جدا شوند، حاال ما هي بخواهيم 
با زور حجاب را در جامعه به وجود بياوريم، قطعاً 
انجام نمي شود و به نتيجه نمي رسيم، كما اينكه 

۴۰سال گذشته هم به نتيجه نرسيديم.«
برچسب زني به حاميان حجاب در ايران و ادعاي 
هم صدايي آن��ان با طالبان، رويكردي اس��ت كه 
هم از س��وي رس��انه هاي معاند دنبال مي شود و 
هم برخي رس��انه ها و فعاالن منتسب به جريان 

اصالح طلب در داخل، آن را دنبال مي كنند. 
سؤال اين اس��ت كه چرا امثال سروش محالتي و 
جلودارزاده، دقيقاً همراستا با رويكرد رسانه هاي 
معاند از جمله اينترنشنال سعودي- حامي گروهك 
تروريس��تي منافقين- درباره مسائل مختلف و از 

جمله حجاب اظهارنظر مي كنند؟!

راه اندازي س�انتريفيوژهاي جدي�د، برنامه 
عقب مانده اي اس�ت كه دولت سيزدهم آن 
را آغاز كرده و به عن�وان يك تكليف قانوني 
جهت رفع نياز كشور به ميله سوخت و براي 

توليد برق است. 
محمدصادق كوش��كي، كارش��ناس مس��ائل 
بين الملل در گفت و گو با ايرنا، راه اندازي صدها 
ماشين سانتريفيوژها از س��وي ايران را رفتاري 
طبيعي دانس��ت و گفت: ما براي تغذيه نيروگاه 
بوش��هر و براي اينكه بتوانيم س��وخت نيروگاه 
بوشهر را به عنوان اولين نيروگاه هسته اي فعال 
خودمان و همچنين براي نيروگاه هاي بوش��هر 
۲ و۳ و ساير نيروگاه هايي كه قرار است ساخته 
ش��ود، تأمين كنيم به ۱9۰هزار س��و به عنوان 

فرايند طوالني نياز داريم. 
اين عضو هيئت علمي دانش��گاه ته��ران افزود: 
ما بر اساس محاس��به در طول سال هاي آينده 
در دوره ميان م��دت به ۲۰هزار م��گاوات برق 
هسته اي نياز داريم، يعني بايد ۲۰هزار مگاوات 
از نياز آينده مان به برق را از طريق نيروگاه هاي 
هس��ته اي تأمين كنيم و اين يك برنامه جدي 
توسعه اي براي جمهوري اسالمي ايران است و 
براي اينكه بتوانيم اين ۲۰هزار مگاوات را داشته 
باشيم و نيازهاي حال و آينده مان را تأمين كنيم، 
بايد وارد چرخه اي ش��ويم كه منج��ر به توليد 

ميله هاي سوخت شود. 
كوشكي بيان كرد: در حال حاضر هزار مگاوات 
برق در بوش��هر توليد مي شود كه ميله سوخت 
آن وارداتي از روسيه اس��ت و بايد از اين فرايند 
شروع كنيم، به همين دليل ۱9۰هزار سو افق 
و چشم اندازي بود كه ما به عنوان يك ضرورت 
اوليه براي توليد برق به آن نياز داش��تيم و جزو 
شروطي هم بود كه رهبر معظم انقالب بارها در 

تذكرات شان در طول سال هاي 9۳، 9۴ و 95 بر 
اساس نظر كارشناسان اعالم كرده بودند كه ما 
بايد اين مقدار توان غني سازي را داشته باشيم 
و حركت دولت به اين سمت و سو براي جبران 

عقب ماندگي هاست. 
وي عنوان كرد: متأس��فانه در ۱۰سال گذشته 
اين حركت متوقف شده اس��ت، يعني حركت 
به س��مت توليد پايه ۱9۰هزار سو كه ما جهت 

توليد ميله سوخت براي برق نياز داريم، برنامه 
عقب مانده اي است كه دولت سيزدهم آن را آغاز 
كرده و به عنوان يك تكليف قانوني براي رفع نياز 
كشور به ميله سوخت و براي توليد برق است كه 

با هيچ موضوع ديگري نبايد پيوند بخورد. 
كوش��كي يادآور ش��د: همانطور كه دولت سد 
و نيروگاه براي توليد برق مي س��ازد، اينجا هم 
بر اس��اس برنامه اي كه در طول سال هاي قبل 
مصوب شده، بايد ۲۰هزار مگاوات برق هسته اي 
داش��ته باش��يم. اين يك گام جدي است براي 
اينكه به سمت توليد ۲۰هزار مگاوات برق كه به 

شدت هم به آن نياز داريم، برويم. 
وي افزود: بايد اين اقدام دول��ت در راه اندازي 
صدها ماشين سانتريفيوژها را اقدامي عمراني 
و توس��عه اي ديد و هيچ قيد ديگ��ري را نبايد 
به آن اضاف��ه كنيم. اگر بخواهي��م با مازوت و 
گازوئي��ل برق تولي��د كنيم، باي��د گازوئيل و 
مازوت وارد كنيم تا بتوانيم برق توليد كنيم و 
اين كار شدني نيس��ت و معني ندارد، اين يك 
موضوع فني است و نبايد آن را به هيچ موضوع 
ديگري گره بزنيم، اين موض��وع جزو برنامه و 
مصوبه دولت هاي قبل بوده كه متوقف ش��ده 
و كاماًل كارشناسي اس��ت و چشم انداز آن هم 
براي توليد برق است و حال دولت سيزدهم اين 

اقدام را تكليف قانوني خود مي داند.

راه اندازي سانتريفيوژهاي جديد تكليف قانوني دولت سيزدهم بود

  گزارش یک

  خبر


