
اخبار كشور

حاشیه سازی برای یک مجری 
توسط مدعیان آزادی بیان

اظهار نظر یکی از مجریان برنامه »انتقام سخت« شبکه افق با واکنش مخاطبان 
و کاربران فضای مجازی مواجه شد و حاشیه هایی را برای او رقم زد.

به گزارش خبرنگار کیهان، زینب ابوطالبی که بیشتر به عنوان مجری برنامه 
»نیمه پنهان ماه« با موضوع گفت وگو با خانواده شهدا شناخته شده است، در برنامه 
»انتقام سخت« شبکه افق که در قالب میزگرد به همراه دو مهمان دیگر برگزار 
می شد، نظر خودش را درباره پرهیز از رفاه زدگی و ترویج آن در جامعه ابراز کرد. 
این اظهار نظر فارغ از درست یا غلط بودنش با واکنش طیف خاصی مواجه شد و 
زمینه حمله و تهمت به این مجری تلویزیونی را فراهم کرد. این واکنش اوباش گونه 
در حالی بود که برنامه »انتقام سخت« به صورت میزگرد برای ابراز نظرات مختلف 
اجرا می شد و مهمان دیگر برنامه ضمن انتقاد به نظر خانم ابوطالبی از منظر دیگری 
به این مسئله پرداخت. اما مدعیان »آزادی بیان«، »چندصدایی« و »تحمل نظر 
مخالف« بدون توجه به ابراز نظرات مختلف در برنامه نه تنها بار دیگر نشان دادند 
توانایی پذیرش اظهار نظری خالف دیدگاه خود را ندارند بلکه با فرصت طلبی به 
دنبال بهانه ای برای انتقام گیری از صدا وسیما و جریان فرهنگی انقالب می گردند.

تمجید از وطن با زبان ملحدین هتاک!
روزنامه دولتی ایران در اقدامی سیاســی، صفحه ای را به  اشعار تنی چند از 

شاعران ملحد و ضد دین اختصاص داد.
این روزنامه، به بهانه تمجید از وطن، مجالی را برای طرح نام شــاعران ضد 
دین فراهم کرد. یکی از این شــاعران سیاوش کسرایی است. کسرایی در دوران 
پیش از پیروزی انقالب اسالمی، به عنوان عضو رسمی حزب بدنام توده فعالیت 
می کرد. وی در مقطعی از فعالیت به اصطالح ادبی و سیاسی خود توسط ساواک 
دستگیر می شود. در گزارش مستند ساواک اما ، کسرایی به عنوان فردی زنباره 
»بی خطر برای سلطنت« تشخیص داده می شود و از حوزه رصد ساواک بیرون 
می رود. پس از پیروزی انقالب اســالمی این فرد رو به معارضه با انقالب و مردم 
ایران می آورد و پس از مدتی مجبور به فرار از ایران به افغانستان)در زمان حاکمیت 

کمونیست ها( و سپس اروپا می شود. 
شاعر دیگر که شعر وی درباره ایران، اهالی روزنامه یاد شده را به هیجان آورده 

، ایرج میرزاست. ایرج میرزا همواره به عنوان شاعری هتاک معرفی شده است.
در کنار نام ملحدین، روزنامه ایران همچنین به اســتقبال از ســروده ای از 
سروده های سیمین بهبهانی هم می رود. بهبهانی یا خلیلی، از جمله اعضای کانون 
منحله نویسندگان ایران بود که پس از مدتی به همکاری با ساواک روی می آورد. 
بهبهانی همچنین مدتی به عنوان سانسورچی وزارت فرهنگ دوران طاغوت فعالیت 
می کرد.  بهبهانی از امضاکنندگان بیانیه ضدایرانی »ما نویســنده ایم« محسوب 
می شود. بیانیه ای که در آن به اعمال ممیزی قانونی اعتراض شده بود و پس از 
انتشار، هدف استقبال گسترده دولت های متخاصم و رسانه های ضدایرانی واقع شد.
اصرار روزنامه ایران به طرح نام و پرداختن به شــاعران مســئله دار به بهانه 
وطن و در چنین روزهایی که به نام ایران و ایرانی برخی در اندیشه فتنه و فتنه 

برانگیزی هستند، قابل تامل است!
از قرارداد نجومی با صداوسیما 

تا تحریم جشنواره فجر
در ادامه رفتارهای متناقض برخی از سلبریتی ها و سینماگران، سعید آقاخانی 

هم اعالم کرد که جشنواره فیلم فجر امسال را تحریم کرده است!
طی روزهای اخیر، تعداد انگشت شماری از سینماگران اعالم کرده اند که برای 
ســوگواری برای جان باختگان سانحه هوایی اخیر، جشنواره فیلم فجر را تحریم 
کرده اند و در آن شرکت نمی کنند. بگذریم از اینکه برخی از این افراد هیچ فیلمی 
در جشنواره فجر ندارند، همچون پگاه آهنگرانی، سارا بهرامی و... اما رفتار دوگانه 
برخی افراد نیز بسیار قابل توجه است. نمونه چنین افرادی »سعید آقاخانی« است. 
وی درحالی جشنواره فیلم فجر را تحریم کرده که برای ساخت یک سریال کمدی 

برای صداوسیما قراردادی نجومی بسته است!
بنابراین به نظر می رســد بهتر است »سعید آقاخانی« قرارداد نجومی اش با 
صدا و سیما را لغو کند تا تحریم جشنواره ای که ظاهراً در آن اثر قابل توجهی نیز 
ندارد. مرکز صیانت صداوسیما با رصد رفتار برخی به اصطالح هنرمندان، می تواند 

گام بزرگی در تصفیه سازمان از عناصر ضد مردمی بردارد.
 مدیر رادیو انقالب منصوب شد

معاون صدای رســانه ملی در حکمی حســن مال صالحی را به عنوان مدیر 
رادیو انقالب منصوب کرد. 

به گزارش خبرنگار کیهان، در بخشی از حکم انتصاب معاون رئیس سازمان 
در امورصدا به حسن مالصالحی به سمت مدیر رادیو انقالب آمده است: »انقالب 
پرشــکوه ملت ایران که بزرگ ترین و مردمی ترین انقالب عصر جدید است تنها 
انقالبی است که پس از پشت سرگذاشتن 40 سال حیات پرافتخار وارد دومین 
مرحله خودسازی ، جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. رادیو انقالب باید بر 
پایه مبانی و محتوای گام دوم انقالب اسالمی شرایطی را فراهم کند که براساس آن 
آحاد مردم، گذشته را درست بشناسند و از تجربه های آن درس بگیرند. جهادهای 
بزرگ، افتخارات درخشان و پیشرفت های شگفت آور گذشته بیان و روحیه و آینده 
درخشان کشور و باور »ما می توانیم« را با تولید و پخش برنامه های خالقانه، جذاب 
و اثرگذار به همگان منتقل نماید.« گفتنی است، رادیو انقالب از طریق زیر ساخت 

فرستنده رادیو مناسبتی فعالیت خواهد داشت.
 همکاری مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری 

در احیاء کتابخانه تفکر
مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری 200 عنوان کتاب با عنوان های قصه و 

رمان، شعر و پژوهش ادبی به کتابخانه تفکر شهریار اهدا کرد.
به گزارش کیهان، 60 عنوان از این کتاب ها از طرف دفتر شعر حوزه هنری، 
110 عنــوان کتاب قصه و رمــان از طرف دفتر قصه و رمان حوزه هنری، و 30 
عنوان کتاب با عنوان پژوهش ادبی از دفتر پژوهش های حوزه هنری به کتابخانه 

تفکر محله نصیرآباد شهریار اهدا شده است.
شایان ذکر است، کتابخانه تفکر در محله نصیر آباد منطقه خادم  آباد واقع 
شده که در آشوب های آبان ماه سال جاری مورد تعرض آشوبگران قرار گرفت و 

به آتش کشیده شد.
رونمایی از تولیدات هنری درباره قاسم سلیمانی

در اولین نمایشگاه بازارسازی محصوالت فرهنگی
بخش ویژه ای جهت رونمایی آثار هنری با محوریت ســپهبد شــهید حاج 
قاسم سلیمانی در اولین نمایشگاه بازارسازی محصوالت فرهنگی »ایکال« امروز 

آغاز به کار می کند.
به گزارش خبرنگار کیهان، این نمایشگاه توسط صنایع خالق رضوی وابسته 
به آستان قدس رضوی با همکاری مجمع نوشت افزار ایرانی- اسالمی )ایران نوشت( 
از 2۵ تا 2۷ دی در مجموعه فرهنگی شهدای انقالب اسالمی سرچشمه برگزار 
می شــود. نمایشگاه ایکال، یک نمایشگاه تخصصی اســت که ساالنه با حضور 
هنرمندان، تولیدکنندگان، سرمایه گذاران، رسانه ها و سایر نهادها و سازمان ها به 
منظور فراهم آوردن بستری برای تجاری سازی عناصر موجود در فرهنگ بومی و 

محصوالت حاوی این عناصر طی سه روز برگزار می شود.
انتقاد برخی هنرمندان 

از نمایش تحریمی سلبریتی ها
برخی از هنرمندان با انتقاد از رفتار برخی سلبریتی ها در تعطیلی یا تحریم 

برنامه های فرهنگی، این رفتارها را ماهی گرفتن از آب گل آلود دانسته اند.
فقیهه سلطانی، بازیگر سینما و تلویزیون نیز تأکید کرده که این رفتارها فقط 
باعث خوشحالی ترامپ می شود.  کیهان کلهر، نوازنده نیز که کنسرت خودش را 
تعطیل نکرده، با حمله بی بی سی فارسی مواجه شد. رسانه دولتی انگلیس که از 
هنرمندان تحریم و تعطیل کننده برنامه های فرهنگی ابراز رضایت کرده، با انتقاد 
از کیهان کلهر نوشت: »آقای کلهر پیشتر کنسرت خود در شهر استانبول ترکیه 
را در اعتراض به حمله ترکیه به مواضع کردها در شمال سوریه لغو کرده بود،  اما 

کنسرت خود در تهران را لغو نکرده است.«
سیروان خسروی، خواننده در این باره با انتشار عکس یک آفتاب پرست نوشت: 
»نه سبز بودم، نه بنفش شدم، نه تَکرار کردم و نه سیاه می شوم.   ولی افسوس که 
هنوز هم بسیارند کسانی که دنباله رو سلبریتی های آفتاب پرستی هستند که یک روز 
سبزند، یک روز بنفش، یک روز عزادارند، یک روز به فالن کاندیدا »اعتقاد راسخ« 
 دارند، روز دیگر تظاهر به فریب خوردگی می کنند، یک روز تاریخ سازند و روز دیگر 
تاریخ باز. این ها همان هایی هستند که از ماهیگیری از آب گل آلوِد هیچ حادثه ای 

نمی گذرند و شهوت دیده شدن شان تمام ناشدنی است.«

سرلشکر موسوی:

خطای انسانی، دستاوردهای سپاه را 
به محاق نخواهد برد

فرمانده کل ارتش گفت: خطای انسانی هرگز دستاوردهای 
عظیم، امنیت آفرین و عزت بخش سپاه پاسداران را به محاق 

نخواهد برد.
امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش در آغاز جلسه شورای 
عالی فرماندهان در ســتاد ارتش ضمن تســلیت بــه خانواده های 
عزادار و ملت شــریف ایران، گفت: حادثه هوایی اخیر که منجر به 
جان باختن جمعی از هموطنان عزیزمان شــد، تلخ و غم انگیز بود 
و موجب تأثر قلبی حافظان امنیت کشــور در نیروهای مسلح شده 

است.
صبــور و  خانواده هــای  همدردی عمیق بــا  ابــراز  بــا  وی 
بزرگوار حادثه هواپیما و تقدیر از اظهارات کامل، واضح و صادقانه 
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در مجلس شورای 
اسالمی، تصریح کرد: مطمئناً از نگاه مردم قدرشناس ایران اسالمی 
و خانواده هــای بزرگــوار جان باختگان، یک خطای انســانی هرگز 
دســتاوردهای عظیم، امنیت آفرین و عزت بخش سپاه پاسداران را 

به محاق نخواهد برد.
فرمانده کل ارتش اظهار داشت: آحاد ملت و کارکنان نیروهای 
مســلح باید همانند گذشته با حفظ هوشــیاری و بصیرت انقالبی 
اجــازه ندهنــد دشــمن از رویداد اخیــر و احساســات پــاک 
موقعیت نظام و  تضعیــف  برای  خانواده های جان باختگان عزیــز 

ناامن سازی کشور بهره برداری کند.
سرلشــکر موســوی گفت: دشــمن در حوزه های نرم و سخت 
از نظام سیلی خورده و در موقعیت ضعف و انفعال قرار گرفته است و 
هم اکنون اخراج آمریکا از منطقه به یک مطالبه عمومی در سراسر 

منطقه تبدیل شده است.
وی خاطرنشــان کرد: مطمئناً ارتش جمهوری اسالمی ایران با 
همراهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سایر قوای مسلح، تحت 
فرماندهی حکیمانه فرمانده معظم کل قــوا تا آخرین نفس برای 
استقالل، امنیت و ســربلندی ملت بزرگ ایران تالش می کند و با 
پشتوانه مردم بصیر و انقالبی اجازه نخواهد داد، آمریکای جنایتکار 
به دستاوردهای ارزشمند نظام و سپاه پاسداران خدشه ای وارد کند.
به گزارش مهر، فرمانده کل ارتش با بیان اینکه اجازه نخواهیم 
داد آمریــکای جنایتکار کوچک ترین خدشــه ای بــه اقتدار ایران، 
نیروهای مسلح و سپاه پاسداران وارد کند گفت: نخواهیم گذاشت 
دشــمن از حادثه هوایی اخیر که برای همگان تلخ و تأسف بار بود، 
سوءاســتفاده کرده و با عملیات فریب رســانه ای، آرامش و امنیت 

کشور و مردم را خدشه دار کند.
سردار رمضان شریف در جمع خبرنگاران:

مردم ما یکپارچه خواستار مقابله با 
آمریکایی ها هستند

سخنگوی سپاه پاسداران گفت: مردم ما یکپارچه خواستار 
مقابله با آمریکایی ها هستند و از ما پاسداران می خواهند مثل 

قاسم سلیمانی عمل کنیم.
سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه در حاشیه مراسم بزرگداشت 
ســردار حاج قاسم سلیمانی در جمع خبرنگاران با اشاره به تشییع 
باشــکوه پیکر سردار سلیمانی، گفت: وقتی پیکر سردار را به کشور 
آوردند در پنج شــهر اهواز، مشهد، تهران، قم و کرمان تشییع شد 
و 2۵ میلیون نفر در این مراســم شرکت کردند و بقیه ۸0 میلیون 

ایرانی نیز داغدار این حادثه بزرگ شدند.
وی افزود: این پیام بسیار روشنی برای آمریکایی ها است که مردم 
ما یکپارچه خواســتار مقابله با آمریکایی ها هستند و از ما پاسداران 
می خواهند مثل قاســم ســلیمانی عمل کنیم و آمریکا را در همه 

عرصه ها و صحنه ها شکست بدهیم.
سخنگوی سپاه تصریح کرد: به فضل الهی و برکت خون شهید 
سلیمانی و ابومهدی المهندس این کار را با استحکام خواهیم کرد.

ســردار رمضان با بیان اینکه آینده منطقــه، آینده ای عاری از 
آمریکایی ها و نیز استقالل ملت ها و کشورهای بزرگ منطقه خواهد 
بود، تاکید کرد: به فضل الهی انتهای این مسیر اضمحالل و نابودی 

رژیم صهیونیستی و حاکمیت مردم فلسطین خواهد بود.
با حضور معاون رئیس جمهور انجام شد

افتتاح مرحله دوم  پتروشیمی 
تخت  جمشید 

سورنا ستاری معاون اطالعات و فناوری رئیس جمهور و بهزاد 
محمدی معاون وزیر نفت مرحله دوم پتروشیمی تخت  جمشید را  

در ماهشهر افتتاح و از ۱۴ طرح دانش بنیان رونمایی کردند. 
به گزارش تســنیم، از بندر ماهشــهر، با راه اندازی فاز دوم پتروشیمی 
تخت  جمشید، این شرکت  با تولیدات متنوع و مجموع ظرفیت 131 هزار 
تن در ســال عالوه بر تأمین نیازمندی های صنایع مختلف کشور در بخش 
تایرسازی، چسب و رزین، تولید قطعات صنعتی، خودرو و پزشکی ارزآوری 

قابل توجهی را برای کشور به  همراه خواهد داشت.
این شرکت اولین شرکت پتروشیمی با دانش High Tech است که 
به صورت صددرصد بومی، طراحی و ساخته شده و دانش فنی بسیار پیشرفته 

آن دستاورد بومی است.
از محصوالت پتروشیمی تخت  جمشید می توان به محصوالت پلیمری، 
شیمیایی، االستومرها، پالستیک ها، الستیک خودرو، درزبندی و عایق سازی، 
ضربه گیر، لرزه گیر، شیلنگ و واشــر، بسته بندی، چرم مصنوعی و کانوایر 

اشاره کرد.
از نکات بارز شــرکت پتروشیمی تخت  جمشید استفاده از دانش فنی 
بومی )شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا(، مهندسی اصولی و تفضیلی بومی 
توسط شرکت مهندسی تخت  جمشید، ساخت و تأمین تجهیزات در داخل 

کشور و نصب و راه اندازی توسط کارشناسان داخلی است.
زمــان اجرای طرح با ثبت رکــورد 16 ماه، کیفیت باالی محصول 
 ،Kumho و Lanxess که در ســطح شرکت های تراز اول دنیا مانند
معرفــی برند برتر TJPC به بازارهای دنیا، طراحی دوســتدار محیط 
زیســت با دورریز صفر )بدون آالیندگی برای آب، خاک و هوا( که این 
مهم با طراحی بومی و ســاخت واحد تصفیه پســاب پیشرفته از نقاط 

قوت این پتروشیمی است.
همچنین پتروشیمی تخت  جمشید با راه اندازی  مرحله دوم برای 1۵0 
نفر به طور مستقیم و ۵00 نفر به طور غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است 
که این عالوه بر اشــتغال  مرحله اول که حدود ۵00 نفر به طور مستقیم و 
1000 نفر به طور غیرمســتقیم بوده است، همچنین بالغ بر 9۵ درصد این 

نیروها بومی مناطق محروم خوزستان اند.

اخبار ادبی و هنری

رهبر معظم انقالب: هر فــردی و هر جریانی که برای 
اسالم و به نام اسالم کار می کند، اگر به آمریکا اعتماد کرده 
خطای بزرگی مرتکب شده و سیلی اش را خواهد خورد.

هدیه به خوانندگان

لزوم شرکت در جهاد 
و همراز نشدن با بیگانگان

»آیــا چنین می پندارید که شــما را )بدون آزمایش( به 
حال خود رها می کنند،  در صورتی که خداوند هنوز معلوم 
نگردانیده  که از شــما چه کســانی اهل مجاهده اند و جز 
خدا و رســول و مومنان را هرگز دوســت و همراز خویش 
نگزیده اند،  )باید آزمون شوید و صفوف از هم جدا گردد( 

و خداوند از همه کردار شما آگاه است.«
توبه-16

صفحه 3
چهارشنبه ۲۵ دی 13۹۸
1۹ جمادی االول 1۴۴1 - شماره ۲۲3۸۲

در پرتو وحی

سرویس سیاسی-  
اعضای اروپایی برجام در اقدامی ضدایرانی 
و همراستا با اقدامات خصمانه واشنگتن علیه 
مردم ایران، مکانیســم حل اختالف برجام را 

فعال کردند.
انگلیس، فرانســه و آلمان با انتشار بیانیه ای در 
بروکسل، مکانیســم حل اختالف در برجام را فعال 

کردند. 
تروئیکای اروپایی اعالم کردند: با توجه به اقدامات 
ایران، هیــچ انتخاب دیگری نداشــتیم، برای ثبت 
نگرانی هایمــان و اینکه ایران به تعهداتش در برجام 
پایبند نیست به کمیسیون مشترک رجوع می کنیم.

این مکانیسم روندی اســت که در صورت طی 
کردن کامل مراحل، به بازگرداندن تحریم های سازمان 

ملل علیه ایران منتهی خواهد شد. 
با این حال دیپلمات های اروپایی مدعی هستند 
که هدف این تصمیم حفظ توافق هسته ای از طریق 
بحث و رایزنی با ایران برای بازگشــت به تعهداتش 
ذیل برجام است، نه بازاعمال تحریم های سازمان ملل.

منقتدان برجام بارها هشــدار داده بودند که این 
توافق ضعیف و یک طرفه، قادر به رفع تحریم ها و حفظ 
منافع ملی کشور نیست و برخالف آنچه حامیان برجام 
می گویند، قطعنامه های سازمان ملل علیه ایران لغو 
نشــده و فقط ذیل قطعنامه 2231 تجمیع شده که 
به راحتی با ابزار فریبکارانه »مکانیســم ماشه« قابل 

بازگشت هستند. 
مکانیسم ماشه چیست؟

در برجام دو بند به سازوکار حل و فصل اختالفات 
در توافق اختصاص یافته است، بندهای 36 و 3۷.

در بنــد 36 آمده اســت: »چنانچه ایران معتقد 
باشــد که هر یک یا کلیه گروه 1+۵ تعهدات خود را 
رعایت نکرده اند، ایران می تواند موضوع را به منظور 
حل و فصل به کمیســیون مشترک ارجاع کند؛ به 
همین  ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه ۵+1 
معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده 
است، هر یک از دولت های گروه 1+۵ می تواند اقدام 
مشــابه به عمل آورد. کمیســیون مشترک 1۵ روز 
زمان خواهد داشــت تا موضوع را فیصله دهد، مگر 
اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی 
کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که 
موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می تواند موضوع 
را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران 1۵ روز 
زمان خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر 
اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی 
کمیسیون مشترک- همزمان با )یا به جای( بررسی در 
سطح وزیران- خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای 
تکالیفش موضوع بوده است می تواند درخواست کند 
که موضوع توســط یک هیئت مشورتی که متشکل 
از ســه عضو خواهد بود )یکی از ســوی هر یک از 
طرف های درگیر در اختالف و طرف سوم مستقل( 
بررسی شــود. هیئت مشــورتی می بایست نظریه 
غیرالــزام آوری را درخصوص موضوع پایبندی ظرف 

1۵ روز ارائــه کند. چنانچه، متعاقب این فرآیند 30 
روزه موضوع فیصله نیابد، کمیســیون مشترک در 
کمتر از ۵ روز نظریه هیئت مشورتی را با هدف فیصله 
موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان 
به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد و 
چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق 
»عدم پایبندی اساســی« می باشد، آنگاه آن طرف 
می تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف 
کلی و یا جزیی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد 
کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابالغ 
کند که معتقد است موضوع مصداق »عدم پایبندی 

اساسی« به شمار می آید«.
بند 3۷ برجام عنوان می کند:»متعاقب دریافت 
ابالغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه 
توضیحی از تالش های توأم با حسن نیت آن طرف 
برای طی فرآیند حل و فصل اختالف پیش بینی شده 
در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می بایست 
منطبق با رویه های خود درخصوص قطعنامه ای برای 
تداوم لغو تحریم ها رای گیری کند. چنانچه قطعنامه 
فوق الذکــر ظــرف 30 روز از تاریخ ابالغ به تصویب 
نرسد، سپس مفاد قطعنامه های سابق شورای امنیت 
سازمان ملل متحد مجدداًً اعمال خواهند شد، مگر 
اینکه شــورای امنیت ســازمان ملل متحد به نحو 
دیگری تصمیم گیری کند. در چنین صورتی، این مفاد 
درخصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا 
افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا 
شده باشــد، دارای اثر عطف بما سبق ندارد مشروط 
به اینکه فعالیت های صورت گرفته وفق اجرای این 
قراردادها منطبق با برجــام و قطعنامه های قبلی و 
فعلی شورای امنیت باشــد. شورای امنیت سازمان 
ملــل متحد، با ابراز نیت خــود برای تصمیم  گیری 
مبتنی بر ممانعت از اجرای دوباره و خودکار تدابیر در 
صورتی که ظرف این مدت موضوعی که موجب ابالغ 
فوق شده است حل و فصل شده باشد، دیدگاه های 
طرف های اختالف و هرگونه نظریه صادره توســط 
هیئت مشورتی را ملحوظ خواهد داشت. ایران بیان 
داشته اســت که چنانچه تحریم های جزیی یا کلی 
مجدداً اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه ای 
بــرای توقف کلی یا جزیی تعهدات خود وفق برجام 

قلمداد خواهد کرد«. 
به گزارش فارس، در حقیقت منظور از مکانیسم 
ماشه همان »ســازوکار حل اختالفات« در بندهای 
36 و 3۷ در برجام است. این 2 بند از آنجا که رجوع 
به آنها می تواند به بازگشــت خــودکار تحریم های 
بین المللی علیه ایران بینجامد، به »مکانیسم ماشه«. 

معروف شده  است.
تقال برای باجگیری

اعضای اروپایی برجام مدعی شده اند که هدف این 
تصمیم حفظ توافق هسته ای از طریق بحث و رایزنی 
با ایران برای بازگشت به تعهداتش ذیل برجام است، 

نه بازاعمال تحریم های سازمان ملل.
در همین رابطه، بوریس جانســون نخست وزیر 

انگلیس در پیشنهادی گستاخانه خواستار جایگزین 
شدن »توافق مدنظر  ترامپ« با برجام شد.

به نوشته رویترز، جانسون گفت: اگر قرار است از 
دست این توافق خالص شویم، اجازه دهید آن را با 
توافق مدنظر  ترامپ جایگزین کنیم. این گامی  بزرگ 

رو به جلو خواهد بود.
نخســت وزیر انگلیس در ادامه مدعی شــد: من 
خواستار درگیری نظامی  بین خودمان، ایاالت متحده 

و ایران نیستم. اجازه دهید این را پیش ببریم.
دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس نیز با حضور 
در پارلمان انگلیس در اظهارنظری خصمانه گفت: در 
صورتی که ایران پایبندی به توافق هسته ای را از سر 

نگیرد، با »انزوای فزاینده« رو به رو می شود.
راب در ادامه مدعی شد: انگلیس، آلمان و فرانسه 
همچنان به این توافق متعهد هستند و با حسن نیت 
به سازوکار حل اختالف متوسل شده اند. هدف از این 
کار، حل اختالف و بازگرداندن ایران به پایبندی کامل 

به تعهدات برجامی اش است.
وی در اظهارنظری گستاخانه گفت: پاسخ ایران 
به ســازوکار حل اختالف، آزمونی بسیار مهم برای 
]نمایش[ اهداف و حسن نیت ]ایران[ است. به ایران 
توصیه می کنیم برای حفظ این توافق، با ما همراهی 
کند. به ایران توصیه می کنیم این را به چشم فرصتی 
ببیند که بار دیگر به جهان اطمینان دهد که اهداف 

برنامه هسته ای اش صرفا صلح آمیز است.
اعضای اروپایی برجام در پی آن هســتند که با 
نگه داشتن تهدید مکانیسم ماشه باالی سر ایران، در 
اقدامی باجگیرانه، برجام های بعدی را به مردم ایران 

تحمیل کنند.
هدف اصلی طــرف اروپایــی، برجامیزه کردن 
توان موشکی و قدرت منطقه ای ایران است. اعضای 
اروپایــی برجام بارها اذعان کرده اند که در مســئله 
ایران، با آمریکا دارای هدف مشترک بوده و تنها در 
روش های رســیدن به این هدف مشترک، با آمریکا 

اختالف نظر دارد.
در برجــام، قطعنامه های قبلی شــورای امنیت 
سازمان ملل علیه ایران لغو نشده بلکه تحت قطعنامه 
2231 تجمیع شده و در صورت تخلف ایران از برجام 
قابل بازگشت خواهد بود! سؤال این است که کدامیک 
از قطعنامه های قبلی در حال اجرا نیست که باید از 
بازگشت آنها نگران باشــیم و از  ترس بازگشت باج 

بدهیم؟!
موضوع تمامی قطعنامه هایی که ادعا می شود با 
برجام لغو شــده اســت، تحریم کشورمان است! آیا 
هم اکنون انواع تحریم ها علیه ایران اجرا  نمی شود؟! 
و آیا هیــچ تحریم دیگری را می توان آدرس داد که 
علیه کشــورمان به کار نگرفته و در حال اجرای آن 
نباشند؟! بنابراین ماشه مورد  اشاره در مکانیسم ماشه 

را مدت هاست که چکانده اند!
متن ضعیف برجام

 در ایام بررسی برجام در کمیسیون ویژه مجلس، 
یکی از اصلی ترین نقدهای منتقدین دلسوز این بود که 

طبق مکانیزم حل اختالف توافق هسته ای- بند 36 
و 3۷- اگر آمریکا یا هر کشــور دیگری به تعهداتش 
عمل نکند، ایران حتی نمی تواند نسبت به این مسئله 
شکایت کند چون نهایتا تحریم ها علیه خود ایران بر 
می گردد اما تیم مذاکره کننده هسته ای این مسئله را 
رد می کرد و در تریبون های مختلف با اعتماد به نفس 
کامل به تمجید از مکانیسم حل اختالف موجود در 

برجام می پرداخت.
متن ضعیف برجام به گونه ای تنظیم شده که طرف 
مقابل تعهدات را نقض می کند ولی اگر دولت ایران 
اعتراض کند در نهایت قطعنامه های شورای امنیت 
که به طور مشــروط لغو شده دوباره علیه کشورمان 

باز می گردد!
لزوم واکنش متقابل

سه کشور اروپایی فرانســه، انگلیس و آلمان از 
هنگام اجرایی شــدن برجام تاکنــون، اوالً به تمام 
تحریم های آمریکا علیه ایران پایبند بوده اند و ثانیاً به 
هیچ یک از تعهدات برجامی  خود نیز عمل نکرده اند!

اقدام خصمانه و گستاخانه  تروئیکای اروپایی در 
تهدید به اجرای پروسه مکانیسم ماشه، هیچ  تردیدی 
باقی نمی گذارد که دولت باید به طور کامل از برجام 
خارج شود. ایران باید در اولین گام، به صورت رسمی 

 آغاز غنی سازی 20 درصد را اعالم کند. 
واکنش مسئول سیاست خارجی اروپا

جوزپ بورل، مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در واکنش به فعال شدن مکانیسم حل اختالف 
در برجام توسط سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان، 

گفت جایگزینی برای این توافق وجود ندارد.
بورل با تایید دریافت نامه آغاز فرایند مکانیسم 
حل اختالف برجام، گفت: برجام یک دستاور مهم در 
دیپلماسی چندجانبه پایدار است. با توجه به تنش های 
خطرناک فعلی در خاورمیانه، حفظ برجام از هر زمانی 

بیشتر اهمیت دارد.
وی همچنیــن توضیــح داد: مــن به عنــوان 
هماهنگ کننده کمیســیون مشــترک، بــر فرایند 
مکانیسم حل اختالف نظارت خواهم کرد. هدف این 
مکانیسم، حل مشکالت مربوط به اجرای توافق در 
چارچوب کمیســیون مشترک است. در این رابطه، 
توجهــات را به تمایل وزرای خارجه )ســه کشــور 
اروپایی( برای »حفظ برجام به اهمیت یافتن راهی 
برای حل بن بست از طریق گفت وگوی دیپلماتیک 

سازنده« جلب می کنم.
واکنش روسیه

شبکه ریانووستی روســیه به نقل از منبعی در 
وزارت خارجه این کشــور گزارش داد مســکو آغاز 
مکانیسم حل اختالف برجام را غیرقابل قبول می داند.
این منبع، آغاز فرایند مکانیسم حل اختالف در 
برجام توسط کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه را 

محکوم کرد.
این منبع دیپلمات روس همچنین توضیح داد: ما 
اقدامات  تروئیکای اروپایی را که با اهداف و روح توافق 

هسته ای در تضاد هست، قبول نمی کنیم.

بزک کنندگان برجام پاسخگو باشند

تحقق آخرین پیش بینی منتقدان برجام
اروپا مکانیزم ماشه را فعال كرد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ملت ما می داند 
که اســتکبار هم از حضور مردم و خنثی شدن 
توطئه های چندین ساله آنها و هم از سیلی سپاه 
ناراحت و عصبانی هســتند و بحران آفرینی در 

منطقه و ایران را دنبال می کنند. 
به گزارش میزان، غالمحسین اسماعیلی روز گذشته 
در هجدهمین نشست خبری خود با تسلیت شهادت 
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و با  اشاره به سقوط 
هواپیمای مسافربری متعلق به خطوط هوایی اکراین 
اظهار داشــت: آمریکا و انگلیــس در این فاجعه نقش 
خونخواری را ایفا می کنند، نه خونخواهی. می خواهند 
به این بهانه انتقام جویی کنند، ولی ما می دانیم که اینها 
دلسوز ایران و ایرانیان نیستند بلکه کسانی هستند که 
در سیل فروردین 9۸ حتی از رساندن کمک های مردمی 
 از نهاد های بین المللی به مردم سیل زده ایران ممانعت 
کردند و اگر دوســتدار ایران و ایرانی بودند این اقدام و 

اقدامات جنایتکارانه را انجام نمی دادند.
اسماعیلی درخصوص واکنش قوه قضائیه به حضور 
ســفیر انگلیس در تجمعات غیرقانونی چند روز پیش 
مقابل دانشگاه امیرکبیر گفت: بار ها اعالم کرده ایم که 
بین معترضان و آشــوبگران تفاوت قائل هستیم و به 
هیــچ عنوان از امنیت مــردم و جامعه کوتاه نخواهیم 
آمد. سفیر انگلیس به عنوان باالترین مقام نمایندگی این 
کشور در جمهوری اسالمی، در یک تجمع غیرقانونی 
شرکت کرده، از این تجمع فیلم و عکس تهیه نموده و 
نقش تحریک کننده برای ایجاد تجمع و استمرار تجمع 

غیرقانونی داشته است.
وی افــزود: مأمــوران در ابتدا اصال ایــن فرد را 
نشناخته اند و ســفیر هم در اولین مواجهه با مأموران 
انگلیســی صحبت می کرد و خــودش را هم معرفی 
نمی کرد. بعد که احساس کرد که در خطر بازداشت قرار 
دارد، زبان به گفتمان فارسی گشود و خود را به عنوان 

سفیر انگلیس معرفی کرد.
ســخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مسئول در این 
حوزه وزارت امور خارجه است، ولی ما به عنوان دستگاه 
قضایی این استنباط را داریم که این فرد و امثال او عنصر 
نامطلوب است و تکلیف عنصر نامطلوب در عهدنامه های 

بین المللی روشن شده است.
افرادی در ارتباط با سقوط هواپیمای اوکراینی 

بازداشت شده اند
اســماعیلی درباره آخرین وضعیت رســیدگی به 
پرونده سقوط هواپیمای اکراینی اظهار داشت: با ابالغ 
ویژه ریاســت قوه قضائیه، ســازمان قضایی نیرو های 
مسلح مأمور شــده که این موضوع را از بعد قضایی با 
بهره گیری از کارشناسان مختلف و کارشناسان ستاد کل 
نیرو های مسلح، کارشناسان سازمان هواپیمایی کشور، 
کارشناسان حوزه سایبری، کارشناسان حوزه های جنگ 
الکترونیک و اطالعات ضبط شده در جعبه سیاه هواپیما 
بررسی کند.آخرین خبری که بنده دارم این است که 

قرار بود جعبه ســیاه به همراه تیم های کارشناســی 
ایران و اکراین به فرانســه فرستاده شود و جعبه سیاه 
بازخوانی و همه اطالعات جمع آوری شود و همه ابعاد 

آن رسیدگی گردد.
وی خاطرنشــان کرد: ســازمان قضایی نیرو های 
مسلح بالفاصله تحقیقات بسیار گسترده ای انجام داده 
و تا امروز که بنده در جریان هســتم، از تعداد زیادی 
از افــرادی که در این حوزه بودند، تحقیقات مفصلی 

انجام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: در این بررسی ها 
چنــد نکته را مورد توجه قرار داده ایم و با این مســیر 
تحقیقات را ادامه می دهیم. نکته اول استیفای حقوق 
مادی و معنوی جان باختگان و خانواده های آنها است. 
به هیچ عنوان از استیفای حقوق آنها کوتاه نخواهیم آمد 
و پیگیر و مطالبه گر و اقدام کننده برای استیفای حقوق 
خانواده ها هستیم. محور دوم ما کشف حقیقت است؛ 
تا االن نظراتی ابراز شــده است و نتایج اولیه مشخص 
است؛ اما باید همه ابعاد را بسنجیم و به حقیقت ماجرا 
برسیم. محور سوم هم اجرای عدالت است که وظیفه 

داریم تا عدالت را در این رسیدگی اجرا کنیم.
بررسی سهم آمریکا

 در سقوط هواپیمای اوکراینی
اسماعیلی گفت: ما برای این موضوع همه ابعاد را 
بررسی خواهیم کرد؛ هم تأثیر سبب و هم تأثیر مباشر 
را بررسی می کنیم و بررسی خواهیم کرد که مسئولیت 
سبب و مباشر چقدر بوده است و بررسی خواهیم کرد 
که جنگ افروزی آمریکا به عنوان سبب اصلی بروز این 
حوادث، چه نقشــی در بروز این حادثه داشــته است. 
وقتی که ما سبب و مباشر را بررسی می کنیم، همه این 
موضوعات در دستور کار بررسی است و در بخش های 

مختلف نتیجه انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: تحقیقات مفصل انجام شده و افرادی 
هم بازداشت شده اند، رسیدگی مراحل اولیه خود را طی 

می کند و اطالعات جعبه سیاه که بازخوانی شود، کمک 
شایانی خواهد کرد؛ اما با همین محور ها و به ویژه اولویت 
استیفای حقوق مادی و معنوی داغ دیدگان این حادثه، 

جزو برنامه های ما است.
رفع تصرف بیش از 630 هکتار اراضی ملی

از دست زمین خواران
 ســخنگوی قــوه قضائیــه درخصــوص اقدامات 
قوه قضائیه در مقابله با زمین خواری طی 9 ماهه گذشته 
گفت: بیش از 302 هکتار زمین در آذربایجان شرقی، 
230 هکتــار در تهران و بیش از 100 هکتار در یزد از 
دست زمین خواران خارج و به بیت المال برگردانده شد.

رای پرونده سکه ثامن صادر شد
اســماعیلی با اعالم صدور رای برای پرونده سکه 
ثامن اظهار داشــت: متهم اصلی این پرونده  که بیش 
از سه هزار شاکی داشت به 1۵ سال حبس تعزیری و 
ســه هزار و 6۵1 میلیارد و 6۵4 میلیون ریال رد مال 
در حق شکات محکوم شده است که قبل از این حکم، 
۷00 میلیارد ریال از اموال به شکات برگشت داده شده 
بود کــه عالوه بر این ۷00 میلیارد ریال، این مبلغ نیز 
محکوم شــده به استرداد در حق شکات و عالوه بر آن 
به یک هزار و ۸12 میلیارد و ۵۵2 میلیون ریال جزای 
نقدی در حق دولت محکوم شده است که این موضوع 
بابت اتهام کالهبرداری بوده است. این متهم بابت اتهام 
پولشویی نیز به 99 میلیارد و 222 میلیون ریال جزای 
نقــدی محکوم گردیده و مجازات تکمیلی نیز برای او 

در نظر گرفته شده است.
3 نفر از متهمان حمله به پاسگاهی در اهواز 

به اعدام محکوم شدند
وی دربــاره آخریــن وضعیت متهمــان حمله به 
کالنتری 22 اهواز که به شــهادت دو تن از مأموران و 
مجروحیت یکی از سربازان منجر شده بود، افزود: سه 
نفر از متهمان به خاطر اقدام مســلحانه  تروریستی به 
اعدام محکوم شدند و سایر متهمین به حبس های 1۵ 

سال، 10 ســال و یک نفر هم با تخفیف به پنج سال 
حبس محکوم شده اند.

اعتراف  ترامپ و دولت آمریکا
 به اقدام تروریستی علیه سردار سلیمانی

سخنگوی دستگاه قضا با تشریح اقدامات این قوه 
برای معرفی دولت آمریکا به عنوان جنایتکار جنگی در 
پی  ترور سپهبد قاسم سلیمانی گفت:  ترامپ رسما اقرار 
به ارتکاب این عمل مجرمانه نموده اســت، تنها دلیل 
برای متهم بودن یک شخص اقرار است.  ترامپ و دولت 
او رسماً اقرار کردند که این اقدام  تروریستی توسط آنها 

انجام شده است.
اســماعیلی افــزود: جنایت قابلیت دادرســی در 
دادگاه های ایران، عراق و دیوان کیفری بین المللی الهه 
را دارد. بنای ما بر این است که در جمهوری اسالمی، 
کشور عراق و هم در دیوان کیفری بین المللی علیه ارتش 
آمریکا، دولت آمریکا و شخص رئیس جمهور آمریکا اعالم 
جرم کنیم و تشــکیل پرونده دهیم، حتی اگر فرآیند 

رسیدگی طوالنی شود ما دست بردار نخواهیم بود.
واحد های تولیدی هیچ نقشی

 در ماجرای کیک های آلوده نداشتند
وی درباره آخرین پیگیری ها در رابطه با کیک های 
آلوده به قرص و اینکه چه افرادی در این رابطه دستگیر 
شــده اند، بیان کرد: تا امروز آنچه که مسلم است این 
اســت که واحد های تولیدی هیچ نقشی در این ماجرا 
نداشتند. تحقیقات حکایت از این دارد که یک توطئه 
بوده اســت، زیرا مجموعه  این قرص ها در بیش از ۵0 
برند یافت شده است. تحقیقات انجام شده نشان می دهد 
که این اقدامات بعد از تولید و با هدف آســیب زدن به 

تولید اقتصادی کشور انجام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: تیم های مختلف 
امنیتی، انتظامی  و وزارت بهداشت بسته ای پیدا نکردند 
که داخل آن قرصی پیدا کنند. مأموران در مقام بررسی 
در کارخانه، در واحد توزیعی، در مراکز فروش در مدارس 
و دبیرســتان ها و فروشگاه ها هر نمونه ای را باز کردند 
به یک مورد هم برخورد نکردند که در پاکتی که آنها 

بازگشایی می کنند قرص و مواد مشکوک باشد.
تعدادی از نمایندگان 

در قوه قضائیه پرونده قضایی دارند
اسماعیلی درخصوص رد صالحیت برخی نمایندگان 
فعلی مجلس بــه علت محکومیت هــای مالی گفت: 
تعدادی از نماینــدگان پرونده قضایی دارند که تعداد 
باالیی نیست. همچنین تعدادی از رد صالحیت شدگان 

هم پرونده قضایی ندارند.
دستگیری 30 نفر 

در اغتشاشات شبانه اخیر در تهران
وی درباره وضعیت بازداشتی های اغتشاشات اخیر 
در پایتخت اظهار داشت: در حوادث اخیر هم بازداشتی 
داشــتیم، عدد اولیه ای که به من اعالم کردند چیزی 

حدود 30 نفر بود.

سخنگوی قوه قضائیه:

بر اساس قواعد بین المللی سفیر انگلیس در ایران »عنصر نامطلوب« است
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