
اخبار كشور

ناگفته هایی از تهدید کارگردان های تئاتر 
برای انصراف از اجرا

یک کارگردان تئاتر گفت: چند ســاعت مانده به اجرا زنگ ها و تهدیدها و 
تطمیع ها شروع شد که چرا از اجرای عموم و شرکت در بخش خارج از مسابقه 

جشنواره تئاتر فجر انصراف نمی دهید!
امیــر امیری در گفت وگو با فارس بیــان کرد: وقتی تصمیم گرفتم که 
نمایشی جدی و بدون عناصر مبتذل  را در سالنی خصوصی به روی صحنه 
ببرم به این امر واقف بودم ولی باز فکر می کردم جریان تئاتر اصیل زنده است، 
می انگاشتم هنوز می شود کار خوب کرد و انتظار بازخورد خوب را داشت اما 
نمی دانســتم که تئاتر و هنر در ایران اسیر جریان های سیاسی است و این 
عوامل و سیاهی لشکرهای جریان های سیاسِی عمدتاً اپوزیسیون هستند که 

چرخه تئاتر را می چرخانند.
وی با بیان اینکه هنوز جریان معتقد و متعهد به میهن در میان جامعه 
تئاتری غریب و بایکوت اســت، توضیح داد: قباًل نمی دانســتم که هر اتفاق 
سیاسی می تواند به صورت کاماًل مستقیم بر وضعیت تئاتر کشور تأثیر بگذارد، 
گویی که تئاتر امروز حیاط خلوت جریانات سیاسی است، اما ماجرا از آنجا 
جالب تر و البته واضح تر شد که سفیر انگلستان سردمدار اعتراضات به ظاهر 
مردمی به ســقوط هواپیمای مسافربری به خاطر خطای انسانی شد و برخی 
آرتیست های پیشکسوت به تبعیت از وی عرصه تئاتر را برای اعتراضات خود 
انتخاب کردند و به گروه های تئاتری فشار آوردند که در وهله اول از شرکت 

در جشنواره فجر و سپس از اجرای عموم انصراف بدهند.
امیــری در این باره افزود: چند ســاعت مانده به اجرا زنگ ها و تهدیدها 
و تطمیع ها شــروع شد که چرا از اجرای عموم و شرکت در بخش خارج از 
مســابقه جشنواره تئاتر فجر انصراف نمی دهید و باید ده ها دقیقه به ایشان 
توضیح می دادم که اوال یک حادثه در شرایط جنگی چه ربطی به تئاتر دارد 
و ثانیا اگر هنرمند تئاتری قرار است به کم کاری ها و خطاهای انسانی در این 
مورد و موارد دیگر اعتراض کند- که وظیفه دارد این کار را بکند- باید زبان 

هنر را انتخاب کند و نه کنش گری سیاسی را.
صفحات مجازی برخی شبکه های سیما 

مسدود شد
به رغم ادعای آزادی  بیان اما شــبکه های اجتماعی غربی، صفحات مجازی 
برخی از شبکه های سیما را به خاطر انتشار مطالبی درباره شهید قاسم سلیمانی، 

مسدود کردند.
اینســتاگرام در اقدامــی مغایر با آزادی  بیان، حســاب کاربری روابط 
عمومی معاونت ســیما و شبکه های ســه، افق و سالمت را پس از حذف 
مکرر مطالب آنها درباره ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی، غیرفعال و از 

دسترس خارج کرد.
اینستاگرام همچنین در پی افزایش تعامالت ایرانیان خارج از کشور با 
شبکه جهانی جام جم و پیام های آنها در محکومیت عملیات  تروریستی آمریکا 
اقدام به حذف پیام ها کرد و صفحه فیس بوک این شبکه نیز مسدود شد.

بر اســاس این گزارش، پست های شبکه های قرآن، مستند و امید که 
مضمون آنها درباره شهادت سردار دل ها بود، حذف شد.

شــبکه اجتماعی اینستاگرام همچنین مطالبی را که در صفحه شبکه 
پنج و برنامه های پربیننده این شبکه از جمله؛ »به خانه برمی گردیم«، »یک 
روز تازه«؛ »دســت خط« و »تهران بیست« درباره سردار مقاومت منتشر 

شده بود سانسور و حذف کرد.
شبکه تلویزیونی نسیم هم پس از انتشار مطلبی با عنوان »سردار دل ها« 

از اینستاگرام اخطار گرفت.
تصویر نژادپرستانه رنگین پوست ها 

در رسانه های آمریکا
تحقیقات جدید نشان می دهد »نت فلیکس«، »ان بی سی« و »اِی بی سی« 

بیشتر از دیگر رسانه ها رنگین پوستان را با رفتار بد به تصویر کشیده اند.
 Color« به گزارش فارس به نقل از ورایتی، موسسه مطالعاتی غیردولتی
of Change« در تحقیق جدید خود مشــخص کرده که »نت فلیکس«، 
»NBC« و »ABC« بیش از دیگر رســانه ها رنگین پوســتان را با رفتار و 

کردار نادرست به تصویر کشیده اند.
زمانــی که صحبت از صفحه نمایش می شــود تنهــا اینکه چه تعداد 
رنگین پوست در فیلمی  حضور دارند مورد بحث نیست بلکه نحوه ارائه آنها 

و رفتارشان از اهمیت برخوردار است.
 Color of« در گزارشــی جدید که از ســوی موسســه غیرانتفاعی
 »ABC« و »NBC« ،»رنگ تغییر( منتشر شده، »نت فلیکس( »Change
فیلم های درام جنایی که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ پخش کرده اند بیشترین 
میزان رفتار نادرســت رنگین پوستان در آنها وجود داشته است که همین 
باعث تأثیر منفی جدی بر تصویری که عموم مردم از رنگین پوستان دارند 
می شــود. در این مطالعه، »رفتار نادرســت« به عنــوان ۲۳ عمل خاص از 
دروغگویی و مداخله و فضولی تا تهدید و ارعاب، برای نشان دادن نژادپرستی 

تعریف شده است.
»َرشاد رابینسون« مدیر این تحقیقات می گوید: آنچه که این گزارش را 
به حقیقت می رساند این است که چطور می توان به ریشه  ترامپیسم رسید؟ 
شــما می توانید با هدایت نادرست عموم جامعه و طبیعی و معمولی جلوه  
دادن بی عدالتی، چیزهای نادرســت را درست جلوه دهید! و بدین گونه به 

ریشه تفکر  ترامپیسم می رسید.
برخورد پلیس ضدشورش گرجستان

با مخالفان یک فیلم ضدخانواده
افتتــاح اکران عمومی یک فیلم در تفلیس گرجســتان با اعتراض جمع 
کثیری از مردم این شهر مواجه شد که آن را توهینی به گرجستان می دانستند. 
به گزارش خبرگزاری ها، اعتراضات آنچنان شدید و گسترده بود که نمایش 
فیلم یاد شده به حالت تعلیق در آمد و پلیس ضدشورش گرجستان به معترضین 

حمله ور شد و به ضرب و شتم آنها پرداخته و ۲۷ نفر را دستگیر کرد.
این فیلم که به طور مشــترک توســط سوئد و گرجســتان تولید شده، 
محتوایــی هنجارشــکنانه دارد تا آنجا که به گفته »لوان واســادزه«، یکی از 
منتقدان سرشناس که در این تظاهرات حضور داشت، توهین به ملت محسوب 

می شود. او می گوید:
»ننگ بر گرجستان و دولت که اجازه داد، اعتبار ما و سنت های گرجستان 

دستخوش چنین شرمساری بی سابقه ای شود.«
رهبران کلیســای ارتدوکس گرجســتان نیز گفته اند که هدف این فیلم 
ایجاد تغییر در »شناخت« جامعه گرجستان و نهایتا عادی سازی »گناه« است.
قابل ذکر اینکه سالیان متمادی است، البی های حاکم بر سینمای دنیا به 
خصوص  هالیوود با ساخت انواع و اقسام فیلم و تبلیغات سرسام آور و اختصاص 
جوایز متعدد به آنها ســعی دارد، رفتار هنجارشکنانه و ضدخانواده را عادی و 
معمولی جلوه داده و آن را در میان ملل مختلف رواج دهد. بالغ بر ده ها میلیون 
دالر به طور سالیانه هزینه می شود که فیلم هایی از این دست ساخته شوند و در 
جشنواره های دنیا مورد حمایت قرار بگیرند. سال هاست جشنواره هایی مثل کن 
یا ونیز و یا برلین، اصلی ترین جوایز خود را به فیلم های ضدخانواده می دهند. 
امســال مهم ترین جوایز اســکار اروپایی از جمله بهترین فیلم و کارگردانی و 
فیلمنامه و همچنین جوایز بهترین بازیگر مرد و زن به فیلم هایی با این محتوا 
رسید. آنچه که باعث می شود بسیاری از آثار خوش ساخت و فیلم های استاندارد 
نتوانند به این جوایز دست پیدا کرده و حتی به مراسم اهدای آن راه پیدا کنند.
اگرچه این رویکرد ضدخانواده و نژادپرستانه سینمای امروز جهان که در 
اختیار البی های صهیونی قرار دارد همواره مورد اعتراض و انتقاد سینماگران 
و منتقدان مســتقل و آزادی خواه قرار داشته ولی متأسفانه صدای اعتراض و 
انتقاد آنها هیچ گاه از ورای زنجیره رسانه های وابسته به مراکز همین البی ها به 

گوش دنیا نرسیده و همواره سانسور شده است.
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رهبر معظم انقالب: مؤمنیــن، انقالبیون و حزب اللهی ها 
هستند که هر جا مشکل اصلی ای پیدا شود باید آن را حل 

کنند و به فضل پروردگار بن بست ها را خواهند شکافت.

هدیه به خوانندگان

برگردایطراوتسرسبزباغها
Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

گلهای روسپید
آقا سالم گرچه بلند است جایتان

می خواهم از زمین بنویسم برایتان
یک نامه حاوی همه حرفهای راست

یک نامه از کسی که کمی عاشق شماست
یک نامه از بلندی انسان که پست شد

یک نامه از کسی که دچار شکست شد
این نامه مدح نیست فقط شرح ماتم است

یک ذره از هزار نوشتم اگر کم است
بعد از شما غبار به آیینه ها نشست

شیطان دوباره آمد و جای خدا نشست
پرپر شدند در دل طوفانی از بدی
گلهای روسپید همیشه محمدی
آمد به شهر فاجعه، اسالم راحتی
انسان منهدم شده، قرآن زینتی

بیمارهای عشق خدا »بهتر«ی شدند
جلباب هایمان کم کم روسری شدند
خورشید مرد و شام تباهی دراز شد
بر روی دشمنان در این قلعه باز شد

در کسوت قدیمی آزادی زنان
دنیای ما اگرچه گرفتار آمدست
اما هنوز تشنه نام محمد است
در انتهای نامه خیسم سالم بر

نام بزرگوار و نجیب پیامبر
سید مهدی موسوی

ایل خورشید 
روزی ســوار ســبز بــاران خواهد آمد

آبی تریــن رؤیــای انســان خواهد آمد
روزی نســیمانه تمــام جاری عشــق

تا مــرز دل با رمز طوفــان خواهد آمد
آرام آرام  شــب  اقیانــوس  شــرق  از 

آن ماه اطلس پــوش پنهان خواهد آمد
مردی شــبیه آســمان از ایل خورشید

بــا کوله بار نــور و عرفــان خواهد آمد
پــای تمام چشــمه ها نرگــس بکارید

نــور دل چشــم انتظــاران خواهد آمد
یاس ســپید من به صبح عشق سوگند

روزی شــب ما هم به پایان خواهد آمد
  محمد حسینی

آسمان عشق
ســرودنی بــرای  بهانــه  زیباتریــن 

تنهــا دلیــل خلقــت بــود و نبودنی
با تو شــروع می شــود این بار شعر من

زیــرا فقط تویــی تو هوادار شــعر من
قصیده هــا غزل هــا  تمــام  گلــواژه 

ســبک جدید گویش و طــراح ایده ها
پایان خواب های دروغین به دست توست

جان دوباره دادن بر دین به دست توست
می خوانمت به نام خودت آسمان عشق

سوگند می خورم به تو یعنی به جان عشق
از ســختی تمامــی دوران دلــم گرفت

از ایــن همــه گناه فــراوان دلم گرفت
از این همــه دورویی و بی مهری و نفاق

از قحطــی و نبودن ایمــان دلم گرفت
نــوری که بی تو جلوه کند تار می شــود

حتی بهشــت بی تو همان نار می شــود
بی سمت وســوتر از همه بادهای شهر

حرف رســیدن تو چه تکرار می شــود
این روزها بدون تو شــب جلوه می کنند

این آســمان بــدون تو آوار می شــود
باید بیایی از ســفر ای ســایه ســپید

خورشــید از نبــودن تو تار می شــود
دنیا مرا به غیر تو مشــغول کرده ســت

در غــرب ضــدِّ آمدنت کار می شــود
تو نیســتی و این همه بغض ترک ترک

دارد بــه روی ســینه تلمبار می شــود
پــس زودتر بیــا ز ســفر ای صبور من

آخر شکســت پای ظهــورت غرور من
برگــرد تا کــه آینه ها بی تو نشــکنند

آیینه هــا حکایــت جــان و دل منند
برگــرد تا که خنده شــود گریه های ما

پیــش خدا رود نفــس »ای خدای ما«
برگــرد ای طــراوت سرســبز باغ هــا

پایــان بــده بــه عمــر دراز فراق هــا
برگرد اصل مطلب و خاطرنشــان عشق

سوگند می خورم به تو یعنی به جان عشق
ما هر چه می کنیم که آدم نمی شــویم

بر خیمه گاه ســبز تو محرم نمی شویم
تقصیر ماســت این همه دوری و انتظار

ما حق مان همیشــه خزان است نه بهار
ما عاشــقیم و هیچ دعایــی نمی کنیم

ما فکــر می کنیــم ریایــی نمی کنیم
ما بی خودی به نام تو سوگند می خوریم

وقتــی که از گنــاه و جهالت همه پُریم
مــا که لیاقت تو و عشــقت نداشــتیم

بی خود به روی نام خود »عاشق« گذاشتیم
محمدحسن بیات لو
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دو هفته بعد از آنکــه دولت آمریکا ادعا 
کرد هیچ نظامی این کشــور در جریان انتقام 
موشکی ایران آسیب ندیده پنتاگون به زخمی 
شدن شــمار زیادتری از این نظامیان اعتراف 

کرده است.
وزارت دفاع آمریــکا )پنتاگون( اعتراف کرد که 
عالوه بــر ۱۱ نظامی آمریکا که قباًل اعالم شــد در 
حمله موشکی ایران به »عین االسد« زخمی شده  اند، 
نظامیان دیگری هم هستند که برای طی روند درمان 

به خارج از عراق منتقل شده اند. 
روزنامه واشنگتن پست نوشت، نزدیک به دو هفته 
پس از آنکه »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا و 
مقام های پنتاگون اعالم کردند که هیچ کس ]در حمله 
موشــکی ایران به پایگاه عین االسد[ آسیب ندیده، 
پنتاگون اکنون گفته که شمار بیشتری از نظامیان 
آمریکایی برای انجام درمان های پزشکی و معاینات 

به خارج از عراق منتقل شده اند. 
روزنامه کویتی القبس هم در شماره روز ۲۹ دی 
ماه )۱۹ ژانویه( فاش کرد، شانزده نظامی آمریکا که 
در حمله موشکی ایران به پایگاه عین االسد در غرب 
عراق، مجروح شــده اند، چند روز پیش برای درمان 
به یکی از بیمارستان های نظامی منطقه »عریفجان« 
در جنوب کویت منتقل شده اند. مقامات آمریکایی 
به این خبر واکنشــی نشان ندادند اما آن را تکذیب 

هم نکردند.
دونالد ترامپ و مقامات وزارت دفاع آمریکا، ابتدا 
منکر زخمی شــدن نظامیان شــده بودند اما بعد از 
انکارهــا و تکذیب های اولیــه، روز جمعه )۲۷ دی( 
باالخره اعتراف کرد بعد از حمله موشــکی ایران به 
عین االسد ۱۱ نظامی آمریکایی برای درمان به خارج 

از عراق منتقل شده اند. 
دیروز سه شنبه هم مقام های ارتش آمریکا از ارائه 
آمار دقیق درباره شمار نظامیانی که مجروح شده اند 
یا تحت درمان هســتند خودداری کرده اما گفته اند 
»ســربازان دیگری به مرکز منطقه ای النداستول در 

آلمان منتقل شده اند.«
به نوشته واشنگتن پست، مقام های آمریکایی این 
احتمال را که شمار این زخمی ها در روزهای آینده 

افزایش یابد را رد نکرده اند. 
سازمان تروریستی »سنت کام« )ستاد فرماندهی 
مرکزی ایاالت متحده آمریکا( در بیانیه ای اعالم کرد: 
»سالمت و ایمنی همه نیروها مهم ترین دغدغه همه 
مقام های وزارتخانه است و ما بابت مراقبت هایی که 
توسط کارد پزشکی مان از این نیروها به عمل آمده 

قدردانی می کنیم.«
در ادامــه این بیانیه آمده اســت: »در حالی که 
ارزیابی ها و درمان ها ادامه دارد، مشــخص شده که 
شمار بیشتری از نیروهای نظامی دچار جراحت های 

احتمالی هستند.«
 در ادامه بیانیه سنت کام تأکید شده است: »این 
نظامیان - برای رعایت جوانب احتیاط- برای انجام 
ارزیابی های بیشــتر و دریافــت درمان های ضروری 
به صورت ســرپایی به النداستول در آلمان منتقل 

شده اند.«
واشنگتن پســت نوشــته ســنت کام در ایــن 
بیانیه اشــاره ای به وضعیت ۱۱ نیــروی نظامی که 
پنتاگون جمعه گفت دچار آسیب مالیم مغزی شده 
و به آلمان و کویت منتقل شــده اند، نکرده اســت. 
مقام های آمریکایی سه شنبه شب گفته اند اطالعات 
بیشتری درباره وضعیت این نظامیان در اختیار ندارند. 
پنهان کاری دولت آمریکا درباره تلفات نظامیان 
این کشور در روزهای گذشته به سوژه کاربران فضای 
مجازی در آمریکا و تحلیلگران و فعاالن این کشــور 

تبدیل شده است. 
ادعای ترامپ درباره مجروحان حمله موشکی ایران؛ 

سردرد گرفته بودند!
از ســوی دیگــر در حالیکه »دونالــد ترامپ«، 
رئیس جمهــور آمریکا، »مارک اســپر«، وزیر دفاع 
آمریکا و ســایر مقام های دولت این کشــور بعد از 
حمله موشکی ایران به عین االسد بارها مدعی شده 
بودند این حمله هیچ تلفات یا زخمی نداشته است، 
ترامپ دیروز )چهارشنبه( در تالش مجدد برای اندک 

جلوه دادن حجم خسارت انتقام موشکی ایران و حمله 
به پایگاه »عین االسد«، مدعی شد زخمی شدن آنها 

چندان جدی نبود.
ترامپ در نشست خبری پایانی خود در اجالس 
»مجمع جهانی اقتصاد« در داووس، در پاسخ به سؤالی 
درباره گزارش ها از زخمی شدن نظامیان آمریکایی 
در حمله موشکی به عین االسد مدعی شد: »شنیدم 
که آنها ســردرد گرفتند و یک سری چیزهای دیگر 

که می توانم بگویم خیلی جدی نبود!«
وی بعد از مواجه شــدن با اصرار خبرنگار مبنی 
بر اینکه شــما در اولین واکنش به عملیات موشکی 
ایران گفتید هیچ نظامی آمریکایی آسیب ندیده اما 
اکنون گفته می شود حداقل ۱۱ نفر مجروح شده اند، 
گفت: »آنها این را به من گفتند... شما باید از وزارت 
دفاع سؤال کنید. نه، از نظر من خیلی جدی نیست، 
مخصوصا در مقایســه با جراحت هــای دیگری که 

دیده ام.«
رئیس جمهور آمریکا که به اذعان سیاستمداران 
این کشور، سرباز فراری از جنگ ویتنام است، با لحنی 
که گویی در جنگ های بســیاری مشارکت داشته، 
افزود: »من قبال افرادی را بدون دســت و پا دیده ام. 
من کسانی را دیده ام که به طرز واقعا وحشتناکی در 
آن جنگ )عراق ۲۰۰۳( مجروح شده بودند... من آنها 

را جراحات بد می دانم، نه اینها را!«

سرویس سیاسی- 
وزیر امور خارجه کشــورمان بار دیگر به 
اقدام اخیر کشورهای اروپایی در فعال سازی 
مکانیسم حل اختالف برجام واکنش نشان داد 
و تاکید کرد: اروپا در برجام، شرافت خود را 

مفت فروخت.
محمــد جواد ظریف در صفحه توییتر خود در 
این خصوص نوشت: برای گفتن آنچه که قباًل گفتم 
متأسفم: وقتی E۳ )آلمان، انگلیس و فرانسه( هفته 
گذشــته باقیمانده های برجام را برای خودداری از 
)افزایش( تعرفه های )دولت( ترامپ )برای کاالهای 
وارداتی اروپایی( فروختند، هشدار دادم که این امر 
تنها او )ترامپ( را حریص تر خواهد کرد )اشتهای 
وی را بیشتر می کند(. بعد از فروختن شرافت و از 
دست دادن هرگونه پایه و اساس اخالقی و قانونی، 
یک تهدید دیگر در زمینه تعرفه مطرح شده است.
وی ســپس به اروپا توصیه کــرد: بهتر بود که 
اتحادیــه اروپا عملکرد بهتــری در زمینه اعمال و 

اجرای حاکمیت از خود نشان می داد.
پیــش از این نیز ۲6 دی ماه، ظریف در پیامی 
توییتری به اقدام سه کشور اروپایی در فعال سازی 
مکانیسم حل اختالف برجام واکنش نشان داده بود 
و گفت: »تســلیم تأیید شد. تروئیکای اروپا بقایای 
برجــام را فروخت تا از تعرفه هــای جدید ترامپ 
جلوگیری کند. دوستان من این بی فایده است. شما 
فقط اشــتهای او را بیشتر می کنید. قلدر دبیرستان 

خود را به خاطر دارید؟«
رئیس  دستگاه دیپلماسی ایران سپس با انتقاد 
از ناتوانــی اروپا در گرفتن تصمیم های مســتقل 
درخصوص برجام، تصریــح کرد: »اگر می خواهید 
شــرافت خود را بفروشــید، بفرمائید. اما ظاهری 
اخالقی- قانونی به خود نگیرید. شما آن را ندارید.«
ظریــف در توییــت جدیــد خــود، دیــروز 
)چهارشنبه(، تصویری از گزارش روزنامه آمریکایی 

»واشنگتن پست« را منتشر کرد: 
اخیراً روزنامه واشنگتن پســت گزارشی منتشر 
کــرده بود که در آن توضیح داده بود که ترامپ به 
طور محرمانه به آلمان، انگلیس و فرانسه پیام ارسال  
و آنهــا را  تهدید کرده بود که در صورت خودداری 
از فعال کردن ســازوکار حل اختالفات در برجام، 

تعرفه  ۲۵ درصدی بــر خودروهای اروپایی وضع 
خواهد کرد.

تروئیکای اروپایی روز سه  شنبه ۲4 دی ماه در 
اقدامی که آن را تالش برای حفظ برجام خواندند، با 
انتشار بیانیه ای، سازوکار حل اختالف در چارچوب 
برجام را فعال کردند. دیپلمات های اروپایی مدعی 
هستند که هدف این تصمیم حفظ توافق هسته ای 
از طریق بحث و رایزنی با ایران برای بازگشــت به 
تعهداتــش ذیل برجام و نــه بازاعمال تحریمهای 

سازمان ملل است.
ظریف روز دوشنبه در حاشیه حضور در نشست 
علنی مجلس شورای اسالمی به خبرنگاران گفته بود 
که اگر پرونده ایران به شــورای امنیت ارجاع شود، 

خروج از NPT در دستور کار قرار خواهد گرفت.
حداقل 21 ماه تاخیر!

آقای ظریف با  اشاره به بی عملی و بدعهدی اروپا 
تاکید کرده اســت که »اروپا در برجام،شرافت خود 

را مفت فروخت.«
اما آیا رفتار اروپا غیرمنتظره و عجیب بود؟ پاسخ 
منفی اســت. تروئیکای اروپایی )انگلیس، فرانسه، 
آلمان( در توافق سعدآباد )سال ۸۲ تا ۸4( و سپس 
توافق برجام )ســال ۹4 تــا ۹۷( به هیچ عنوان به 

تعهدات خود عمل نکرد. 
بــا این حال در اردیبهشــت ۹۷ پس از خروج 
رســمی آمریکا از توافق، وقتــی منتقدان با دالیل 
فنی و کارشناســی تاکید کردند که اروپا با آمریکا 
همصداست و طرف اروپایی، بدعهدی خود را ادامه 
خواهد داد، دولتمردان و رســانه های زنجیره ای با 
حمله به منتقدان مدعی شــدند که »اروپا پشــت 
ماســت«! و »برجــام میان اروپا و آمریکا شــکاف 
عمیقی ایجاد کرده است«! و »اروپا گفته است، هر 

چه تهران بگوید!«
حاال پس از سپری شدن حدود ۲۱ ماه از خروج 
رســمی آمریکا از برجام، آقای ظریف تازه به حرف 
منتقدان رســیده و تاکید دارد که اروپا در برجام، 

شرافت خود را فروخته است.
تذکر شفاهی و دیگر هیچ!

دولتمردان تاکنون بارها نســبت به بدعهدی و 
بی عملی اروپا در برجام موضع گرفته اند. اما مسئله 
اینجاست که نوع واکنش به اروپای بدعهد نباید به 

تذکر شفاهی خالصه شود. 
حداکثر واکنش دولت آقای روحانی به بدعهدی 
آمریکا و اروپا در برجام، اجرای ضرب االجل برجامی 
بــود. از آنجایی که این ضرب االجــل با ۳6۵ روز 
تاخیر- از زمان خروج آمریکا از برجام تا اردیبهشت 
۹۸- اجرا شد و نحوه کاهش تعهدات هم میلیمتری 
بود، و دولتمردان مرتب به طرف مقابل درخصوص 
بازگشت به شــرایط پیش از ضرب االجل از سوی 
ایران تضمین می دانند، نتوانست مهم ترین ویژگی 
یک ضرب االجل مبنی بر شوک آور بودن برای طرف 

بدعهد را دارا باشد. 
دولتمردان پیش از این و قبل از خروج آمریکا از 
توافق تاکید کرده بودند که اگر آمریکا از برجام خارج 
شود، ایران نیز از توافق خارج می شود. آمریکا رسما 
از برجام خارج شــد، اما دولت روحانی همچنان به 

اجرای یکطرفه تعهدات برجامی ادامه داد!
دولتمردان تاکید کردند که اروپا تنها چند هفته 
فرصت دارد، اما اکنون حدود ۲۱ ماه از خروج آمریکا 

از برجام سپری شده است!
متاســفانه دولت روحانی به هیچ عنوان به 
۲۸ شــرط ابالغی در اجرای برجام عمل نکرد. 
علت اصلی بی دســتاوردی برجــام نیز همین 

مسئله است. 
در بخشــی از قانون »اقدام متناسب و متقابل 
دولت جمهوری اســالمی ایران در اجرای برجام« 
مصوب مجلس شــورای اسالمی- مهر ۹4- تاکید 
شده اســت که »دولت موظف است هرگونه عدم 
پایبنــدی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم ها 
یا بازگرداندن تحریم های لغو شده و یا وضع تحریم 
تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات 
متقابــل در جهت احقاق حقــوق ملت ایران انجام 
دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه 
سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی 
ایران را ســامان دهد به طوری که ظرف مدت دو 
سال ظرفیت غنی سازی کشور به یکصد و نود هزار 

سو افزایش یابد.«
ماندن در برجام به هر قیمت!

یکی از علت های اصلی بی دستاوردی برجام این 
بود که طرف آمریکایی و اروپایی مطمئن بودند که 
دولت روحانی، به هر قیمت در برجام خواهد ماند و 

به هیچ عنوان از توافق خارج نخواهد شد. 
چندی پیش اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور گفته بود:»آمریکایی ها از برجام رفتند 
و ما گام های مختلفی برداشتیم. اروپایی ها حرف های 
عجیب و غریب می زنند با اینکه می دانند ما کشوری 
نیســتیم که برجام را برهم بزنیم. رسما هم اعالم 
کردیــم که ما در حد مــوادی که در برجام اختیار 
دادنــد که وقتی طرف مقابل به تعهدات خود عمل 
نکند اجازه و حق داریم به همان اندازه تعهداتمان 
را کاهش دهیم که تعهداتمان را به همان نســبت 

کاهش دادیم.«
وقتــی دولت با رویکرد »امضای هر توافق بهتر 
از عدم توافق«، برجام را امضا می کند و ســپس با 
رویکــرد »اجرای برجام به هر قیمت« و در ادامه با 
رویکرد خسارت بار »ماندن در برجام به هر قیمت«، 
به اجرای یکطرفه توافق ادامه می دهد و حاضر نیست 
که ۲۸ شرط ابالغی را اجرا کند، نتیجه آن می شود 
که آقای ظریف با ۲۱ ماه تاخیر تازه از بی شــرافتی 

اروپا سخن می گوید. 
در هفته های اخیر رسانه های مدعی اصالحات 

بارها بر بی عملی و بدعهدی اروپا اذعان کرده اند.
این در حالی است که رسانه های زنجیره ای در 
فضاســازی درباره برجام و حماسی جلوه دادن آن 
نقش مستقیمی داشتند. این رسانه ها بعد  از امضای 
برجام در ۲۳ تیرماه ســال ۹4 با به تصویر کشیدن 
»محمــد جواد ظریف« در قامــت امیرکبیر اعالم 
کردنــد که پیروزی بزرگی بوجود آمده و تحریم ها 
رفته است. اما تا به امروز تقریبا هیچ چیزی از برجام 

عاید کشورمان نشده است.
واقعیت این است که مسیر قبلی با خباثت اروپا 
به بن بست کامل خورده است؛ آن هم نه حاال، بلکه 
حداقل از بیســت و یک ماه قبل. منطق مدیریت، 
نسخه روشنی در این باره دارد: »نقشه جایگزین« یا 
اصطالحا پلن »B« که همان بدو طراحی یک راهبرد 

و برنامه و نقشه، پیش بینی می شود.
دولت و وزارت خارجه هر تلقی، تغافل و تقصیری 
که داشته اند، اکنون باید در رفتار و نه صرف گفتار 
دیپلماتیک، نشان دهند که یقین کرده اند آن مسیر، 
تمام شده و مسیر  دیگری را در سه حوزه هسته ای، 

دیپلماتیک و اقتصادی در پیش گرفته اند.

ظریف: اروپا در برجام
شرافت خود را مفت فروخت

فرمانــدار شهرســتان شــادگان گفت: 
عبدالحسین ُمَجَدمی فرمانده بسیج دارخوین 
بامداد دیروز )چهارشــنبه( مقابل منزلش به 

ضرب گلوله افراد ناشناس به شهادت رسید. 
ایرنــا  بــا  گفت و گــو  حاجیــان، در  ســعید 
افزود: تروریســت ها دو نفــر موتورســوار بودند که 
اطراف منزل فرمانده بسیج دارخوین کمین کرده و 
در حالی که او خودرویش را وارد خانه می کرد نامبرده 
را با ضرب گلوله اسلحه کالشینکف و تفنگ شکاری 

به شهادت رساندند.
وی گفت: تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.
هنوز هیچ فرد یا گروهی مســئولیت این ترور را 

نپذیرفته است.
عبدالحســین مجدمی از مدافعان حرم  و یاران 

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نیز بود.

فرمانده بسیج دارخوین
 به شهادت رسید

رئیس  مرکز دولــت الکترونیک، فناوری 
تمام  وزارت کشــور گفت:  آمار  و  اطالعات 
فرآیندهای انتخابات مجلس شورای اسالمی 
به جز یک فرآیند به صورت الکترونیکی انجام 

می شود. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از اصفهان، امیر 

شجاعان در اصفهان اظهار داشت: 
در این راستا سامانه جامع انتخابات طراحی شده 
که شــامل ۲۵ فرآیند است که تمام این فرآیندها 

باید کنترل و از طریق سامانه جامع انجام شود.
رئیس مرکز دولت الکترونیک، فناوری اطالعات 
و آمار وزارت کشور ادامه داد: مکانیزه کردن فرآیند 
انتخابــات مطابق با آخرین قوانین و آیین نامه های 
موجود، مدیریت یکپارچه انتخابات و جلوگیری از 

رفتار ســلیقه ای از ویژگی های استفاده از سامانه 
جامــع انتخابات اســت و برای مثــال هیچ کس 
نمی تواند خارج از ساعت تعیین شده اقدام به ثبت نام 

در انتخابات کند.
وی گفت: ســامانه جامع انتخابات به امضای 
دیجیتال مجهز اســت، زیرســاخت های امنیتی 
چندگانــه دارد و در هیچ فرآینــدی از اینترنت 
استفاده نمی شود و زیرساخت آن شبکه مخابراتی 

است.
شجاعان بیان کرد: انواع گزارش ها در این سامانه 
پیش بینی شــده و هیچ گزارشــی نباید به صورت 

دستی تنظیم و یا خارج از سامانه ارائه شود.
وی تصریح کرد: مشخصات شعب و تمام عوامل 
اجرایی باید در ســامانه ثبت شود و هیچ شعبه  ای 

نباید بدون دســتگاه احراز هویت کار کند که در 
تمام شعب نصب می شود و باید رأس ساعت ۸ صبح 
در شــعب فعال شده باشد که توسط دستگاه های 

مربوطه رصد می شود.
رئیس مرکز دولت الکترونیک، فناوری اطالعات 
و آمار وزارت کشــور با ابراز اینکه فرآیند انتخابات 
شامل فرآیندهای قبل از رأی گیری، روز اخذ رأی، 
بعد از روز اخذ رأی و فرآیندهای پشــتیبان است، 
خاطرنشان کرد: احراز هویت الکترونیکی با استفاده 
از کارت ملی هوشــمند صورت می گیرد تا از اخذ 

رأی تکراری جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: برای دادن رأی داشــتن کارت 
ملی الزامی نیســت اما داشتن شماره ملی الزامی 
اســت. البته تالش می شود تا اسفندماه کارت های 

ملی باقی مانده نیز صادر شود.
شجاعان بیان کرد: پس از احراز هویت و اخذ 
رأی، فرد در هیچ شــعبه دیگری نمی تواند رأی 
دهد. هیچ شــعبه ای بدون دستگاه احراز هویت 
اجازه کار ندارد. برای نخســتین بار مالک اینکه 
کسی رأی داده یا نداده مهر شناسنامه نیست بلکه 
اســتعالم از سامانه است. البته تمام شناسنامه ها 

باید مهر شود.
وی گفت: در این دوره رأی گیری بدون استعالم 
از سامانه باطل اســت. رأس ساعت ۲4 سامانه را 
قطع می کنیم و از آن زمان هیچ شــعبه ای اجازه 
اخذ رأی ندارد. همچنین هیچ شــعبه ای پیش از 
پایان زمان رأی گیری اجازه بازگشــایی صندوق ها 

و شمارش آرا را ندارد.

رئیس  مرکز فناوری اطالعات وزارت کشور:

تمام فرآیندهای انتخابات مجلس الکترونیکی انجام می شود

تعداد مجروحان »عین االسد« بیش از چیزی است كه اعالم شده
گزارش جدید پنتاگون از تلفات حمله موشکی به عین االسد

آیت اهلل مکارم شــیرازی تاکید کرد: اگر 
وحدت و همدلی بین مسلمانان وجود داشته 
باشد هیچ قدرتی چه آمریکا و چه غیر آمریکا 
نمی تواند بر سرنوشت مسلمانان مسلط شود.

آیت اهلل مکارم شیرازی در دیدار جمعی از علمای 
اهل ســنت پاکستان، با ابراز خرسندی از مالقات با 
این هیئت، اظهار داشت: امروز تبلیغات رسانه های 
غربــی علیه ایران اجازه نمی دهــد که جهانیان به 
درســتی درباره ایران فکر کنند، اما گزارش شــما 
نشان داد که به خوبی مسائل و واقعیات را تجزیه و 

تحلیل می کنید.
وی بــا تاکید بــر اینکه امروز دنیای اســالمی 
تمام منابــع را در اختیار دارد، وحدت را مهم ترین 

نیاز مســلمانان توصیف و تاکید کرد: اگر وحدت و 
همدلی بین مسلمانان وجود داشته باشد هیچ قدرتی 
چه آمریکا و چه غیر آمریکا نمی تواند بر سرنوشــت 

مسلمانان مسلط شود.
آیت اهلل مکارم شــیرازی در بخــش دیگری از 
ســخنان خود با تاکید بر اینکه سردار شهید حاج 
قاسم ســلیمانی منادی وحدت بود و شر داعش را 
از منطقه کوتاه کرد، اظهار داشــت: به همین دلیل 
آمریکا اقدام به ترور این ســردار مجاهد کرد و او را 

به شهادت رساند.
وی بیان داشــت: ملت ما عالقه بسیار زیادی به 
مردم پاکســتان دارند و واقعا آنها را دوست دارند، 
شــما مردمی مخلص و حقیقتــا خواهان عظمت 

اسالم هستید.
استاد حوزه علمیه قم با تاکید بر نزدیکی بیشتر 
علمای شــیعه و ســنی با یکدیگر، تحقق این مهم 
را عامل تحکیم پایه های وحدت برشــمرد و گفت: 
بســیاری از هیئت هایی که به جمهوری اســالمی 
ایران می آیند اذعان می کنند که حقیقت کشور ما 
غیر آن چیزی است که در رسانه های دنیا تصویر و 

ترسیم می شود.
به گزارش رســا، آیت اهلل مکارم شیرازی با بیان 
اینکه آمریکا سخت ترین و بی سابقه ترین تحریم را 
علیه ایران اسالمی وضع کرده است، گفت: آنها تصور 
می کردند ایران متالشی می شود اما االن می بینند 

که ایرانی ها مقاومت می کنند.

اگر وحدت و همدلی باشد، 
هیچ قدرتی نمی تواند بر سرنوشت مسلمانان مسلط شود

آیت اهلل مکارم شیرازی در دیدار جمعی از علمای اهل سنت پاکستان:


