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جمال شورجه فیلمی با موضوع اختالس تهیه کرد
کارگردان سریال »حضرت موسی)ع(« از تهیه کنندگی یک فیلم با مضمون 
سیاسی و اجتماعی و امنیتی خبر داد که به موضوع اختالس و مفاسد اقتصادی 

می پردازد.
جمال شــورجه درباره تازه ترین فعالیت های خود به خبرنگار کیهان گفت: 
فیلم »اعتراف با دور تند« به تازگی مرحله تدوین را پشت سر گذاشته و اکنون 
در مرحله صداگذاری قرار دارد. در این پروژه نیز مانند فیلم »نفوذی« کارگردانی 
برعهده احمد کاوری اســت و می توان این فیلــم را هم ادامه نفوذی و به نوعی 
»نفوذی 2« دانســت، با این تفاوت که یک کار نیمه طنز محســوب می شود و 
مضمون اصلی این اثر، سیاسی و اجتماعی و امنیتی است و به موضوع اختالس ها 
و مفاســد اقتصادی می پردازد. وی تصریح کرد: این فیلم به پاالیش ناخالصی ها 
از درون سیستم می پردازد. متأسفانه طی سال های اخیر، آلودگی ها در سیستم 
کشــور ما افزایش یافته است و بهترین روش این اســت که از درون پاکسازی 
شود و ما هم در این فیلم به همین موضوع توجه کرده ایم. شورجه، سرمایه گذار 
این پروژه را بخش خصوصی معرفی کرد و ادامه داد: دکتر عباس شــکری، برادر 
دو شــهید و حافظ کل قرآن کریم کار سرمایه گذاری این فیلم را انجام داده. ما 
ســعی کردیم این فیلم را با پول طیب و طاهر تولید کنیم. همچنین متن اولیه 
فیلمنامه را دکتر هادی کریمی نوشــته و احمد کاوری آن را بازنویســی کرده 
اســت. وی کوروش تهامی، هدایت هاشــمی و فاطمه ناصر )هنرپیشه مصری( 
را بازیگران اصلی این فیلم معرفی کرد. شــورجه همچنین درباره وضعیت تولید 
سریال »حضرت موسی)ع(« نیز اظهار کرد: این سریال در مرحله پیش تولید قرار 
دارد و تهیه کننده کار،احمد میرعالیی درحال برآورد مالی تمام اجزای ســریال 
است. چنانچه بودجه این ســریال تزریق شود، کار تصویربرداری را تا آخر سال 
جاری شــروع می کنیم. وی همچنین از کارگردانی یک فیلم ضداســتعماری با 
سرمایه گذاری یکی از کشورهای شمال آفریقا خبر داد و گفت: با توجه به اینکه 
ایــن پروژه از ســوی برخی از جریان ها، از جملــه وهابی ها به خاطر حضور یک 
کارگردان ایرانی تحت فشار است، فعال چراغ خاموش جلو می رویم و جزئیات را 

با شروع کار تصویربرداری اعالم خواهیم کرد.
فعال فتنه های 78 و 88 

در وزارت ارشاد مدیر می شود؟
برخی اخبار حاکی از آن اســت که یک عنصر بدســابقه قرار است به زودی 

صاحب یکی از مناصب مدیریتی وزارت ارشاد شود.
بر این اســاس، »ف. م« از آشــوبگران فتنه 78 و فعال فتنه 88 که سابقه 
بازداشت نیز دارد و از اعضای تندروی طیف عالمه دفتر تحکیم وحدت و منتسب 
به حزب منحله و ســکوالر مشارکت به حســاب می آید، در یک قدمی یکی از 

مناصب مدیریتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار دارد.
تاکنون مسئوالن مربوطه سخنی در رد و یا تأیید این خبر نگفته اند، کیهان 

امیدوار است این خبر مورد تکذیب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار گیرد.
انتقاد یک بازیگر از مدیریت خانه تئاتر

بازیگر سریال »آنام« گفت: هیئت مدیره خانه تئاتر همیشه در اتاق هایشان 
پشــت میزها می نشینند و این میزها را رها نمی کنند. اگر زمینی داده شود و یا 

طرح ترافیکی بدهند بین خودشان تقسیم می کنند.
امیررضا دالوری بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون دربــاره فاصله گرفتن 
هنرمندان تئاتر از خانه تئاتر در گفت وگو با خبرگزاری میزان تاکید کرد: مشکل 
اصلی اینجاســت که خانه تئاتر برنامه ریزی درســتی ندارد و از سویی دیگر این 

مرکز اهمیت چندانی به بازیگران و سایر هنرمندان عرصه تئاتر نمی دهد. 
بازیگر فیلم »نفوذی« با  اشــاره به عدم تصمیم گیری درست در خانه تئاتر 
اذعان کــرد: من با اینکه عضو خانه تئاتر هســتم ترجیح می دهم هیچوقت در 
جلساتشــان شــرکت نکنم چون هیچ حرف درست و حســابی در این جلسات 
زده نمی شــود و طبیعتاً تصمیم درستی هم گرفته نمی شود. دالوری خانه تئاتر 
را کامــاًل ایزوله خواند و خاطرنشــان کرد: هیئت مدیره خانه تئاتر همیشــه در 
اتاق هایشان پشت میزها می نشینند و این میزها را رها نمی کنند. اگر زمینی داده 
شــود و یا طرح ترافیکی بدهند بین خودشان تقسیم می کنند. اینها دلشان به 
همین چیزها خوش است. متاسفانه اعضا خانه تئاتر به جای رسیدگی به مشکالت 

تئاتر به زمین و طرح ترافیک دلبسته اند و ساالنه یک جشن برگزار می کنند.
 یک نویسنده: برخی ناشران خصوصی دنبال 

رمان های کنایه آمیز علیه انقالب هستند
علی اکبر واالیی، نویسنده و پژوهشگر، با بیان اینکه ادبیات داستانی می تواند 
تاثیر به سزایی در معرفی انقالب اسالمی داشته باشد، اظهار کرد: در موضوعاتی 
همچون قیام 15 خرداد، ادبیات داستانی می تواند بسیار جریان ساز باشد و دیگر 

هنرها همچون سینما نیز می توانند از ادبیات مکتوب و داستانی استفاده کنند.
وی ادامــه داد: ادبیات داســتانی یکــی از ارکان اصلــی در معرفی وقایع 
انقالب اســالمی است و متاســفانه در این زمینه، صحبت و حرف زیاد است؛ اما 
بیشــتر به شعار عمل می کنیم. منتظر هســتیم مناسبتی شکل بگیرد و در آن 
مناسبت شــعارهایمان را مطرح کنیم و بعد هم فراموش می شود. به طور عملی 

از نویسندگانی که پدیدآورندگان این گونه موضوعات هستند، حمایت نمی شود.
این نویسنده با  اشاره به اینکه جریان مشخصی در بخش خصوصی نشر کشور 
که صاحب امکانات نیز هستند، تعهدی برای پرداختن به موضوعاتی مانند انقالب 
اســالمی ندارد، گفــت: اگر بخواهیم دو پهلو و کنایه آمیز درباره انقالب اســالمی 
بنویسیم، اثرمان با استقبال ناشران خصوصی این جریان مواجه می شود. به همین 
دلیل نویسنده به حاشیه رانده و بسیاری از مسائل در این میان به فراموشی سپرده 
می شود. وی اظهار داشت: نویسندگان کشورمان، برای نگارش رمان و آثار داستانی، 
زمــان زیادی را صرف پژوهش و تالیف اثــر می کنند، اما وقتی مورد حمایت قرار 
نمی گیرند، به ســمت کارهای ساده تر و سفارشی می روند. به مرحوم فردی زمانی 
که در قید حیات بود گفتم همان کاری که در خاطره نگاری صورت می گیرد اگر در 
رمان هم صورت بگیرد، این بخش از ادبیات انقالب اسالمی هم بهتر دیده می شود.

روابط پشت پرده فوتبال 
در یک مجموعه مستند

مجموعه مســتند »دریبل«، از تولیدات خانه مســتند انقالب اســالمی به 
مناسبت آغاز جام جهانی فوتبال به زودی از شبکه سه سیما به نمایش درمی آید.

این مجموعه در سه قسمت 26 دقیقه ای تولید شده و نگاهی دارد به روابط 
پنهان و دست های پشت پرده ای که در حوزه فوتبال نقش دارند.

عطا پناهی تهیه کننده این اثر با بیان اینکه در این ســه قســمت فوتبال از 
دریچه اقتصاد، قضاوت و رسانه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد از ادامه ساخت 
این مجموعه مســتند در محورهای دیگر خبر داد. این مجموعه مستند، نگاهی 
اقتصادی و سیاســی به روابط پنهان موجود در مستطیل سبز است و به همین 

دلیل عالقه مندان می توانند با زاویه دیگری از فوتبال آشنا شوند.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

چگونه مرض دل های بیمار 
تشدید می شود؟

»در دل های آنان )کسانی که ادعای ایمان بدون 
عمل دارند( یک نوع بیماری اســت، و خداوند بر 
به خاطر دروغ هایی که  و  افــزوده،   آنان  بیماری 

می گفتند، عذاب دردناکی در انتظار آنها است.«
بقره- 10

روحانی در دیدار با جمعی از علما و روحانیون :
شرایط امروز آمریکا دائمی نیست!

آقای روحانی با فراموشــی خصومت ورزی 40 ساله آمریکا علیه کشورمان 
همچنــان در حال ترویج نظریه »آمریکای خوب، ترامپ بد« اســت تا پلیدی و 

خشونت و حماقت را متوجه شخص ترامپ کند.
حجت االســالم روحانی رئیس جمهور شامگاه شــنبه در دیدار با جمعی از 
علما و روحانیون در بخشــی از سخنان خود به اقدامات دولت در بخش سیاست 
خارجی اشــاره کرد و گفت : » دولت همچنین تالش کرد ظلم بزرگتر تحریم را 
نیــز دفع کند و در زمینه هایی نیز موفق بود، اما در برخی زمینه ها آمریکایی ها، 
همراهــی نکردند و این عدم همراهی تــا آنجا ادامه پیدا کرد که باالخره به طور 

یکجانبه از برجام خارج شدند.«
روحانی همچنین گفت که »توجه داشته باشید شرایطی که امروز در آمریکا 
وجود دارد نیز دائمی نیست و معلوم نیست که در انتخابات میان دوره ای کنگره 
و دیگر انتخابات پیش رو در کشــور، چه اتفاقی بیفتد. در هر حال باید مسایل را 
بــا تدبیر پیگیری و حل و فصل کنیم.« چین اظهاراتی از ســوی رئیس جمهور 
نشان می دهد در شرایطی که سابقه خصومت و دشمنی 40 ساله آمریکا در برابر 
دیدگان ماســت و همه روسای جمهور آمریکا چه دمکرات و چه جمهوری خواه 
از هیــچ خباثت و توطئه ای علیه ملت ما فروگذار نکرده و همگی در تالش برای 
سرنگونی نظام جمهوری اسالمی ایران با هم اشتراک عقیده و عمل داشته اند اما 
همچنان روحانی عقیده دارد همه این پلیدی ها و خشــونت ها و حماقت ها صرفا 
متوجه شــخص ترامپ اســت، نه حکومت آمریکا. این در حالی است که ترامپ 
یک فرد نبوده بلکه محصول سیستم حاکم بر آمریکاست ، سیستمی که همواره 
امثال وی را بازتولید کرده است. ترامپ حقیقت آمریکاست و تمام مخالفت ها با 
وی در غرب هم بیش از هر چیز به دلیل همین عیان کردن همین حقایق است.
به عنوان نمونه دوره ریاست جمهوری اوباما از حزب رقیب ترامپ که از قضا 
روحانی وی را فردی مودب و باهوش خطاب کرده بود، نیز دوره تهدید های مکرر 
نظامی- اقتصادی علیه ایران بود که این تهدیدات در بخش های متعددی از قبیل 
تحریم نظامی و مالی، ترور دانشمندان، تخریب زیرساخت های اقتصادی کشور، 
کارشکنی در فعالیت های علمی- هسته ای کشور، طراحی و اجرای عملیات های 

تروریستی در مناطق مرزی و... جامه عمل به خود پوشیده بود. 
همچنین مقابله همه جانبه و فراگیر با نظام جمهوری اســالمی، تســلیح و 
تجهیز تروریست های مخالف نظام، اعمال تحریم های خصمانه غیرانسانی بر ملت 
ایران و تالش ســازمان یافته تشکیالتی برای مسدود کردن باب پیشرفت علمی 
و اقتصادی کشور از عمده ویژگی های مدیریتی دولت باراک اوباما در قبال ایران 
اســالمی محسوب می شــود. رو حانی در این دیدار خاطر نشان کرد: زندگی در 
دنیای امروز بدون ارتباطات ســخت، مشــکل و غیرممکن است. از سوی دیگر 
در برابر خواســت دنیا تســلیم بودن نیز صحیح نیست که هر چه آنها می گویند 
بخواهیم اجرا کنیم. روحانی با تأکید بر اینکه موافق اســتقالل قوا هســتیم، اما 
معتقدیم نباید قوا جزیره های جدا از هم باشــند، گفت: استقالل قوا می بایست با 

تعامل و همکاری شکل بگیرد.

وزیر خارجه آمریکا:
ایران باید نرمال رفتار کند!

در حالی که کمتر از یک هفته از تعیین ۱۲ شــرط و شــروط وزیر 
خارجه آمریکا برای ایران می گذرد، او حاال گفته که واشنگتن به دنبال 

ایجاد اجماع جهانی علیه جمهوری اسالمی ایران است.
بــه گزارش فــارس، »مایــک پمپئــو« وزیر خارجــه آمریــکا در توئیتر 
نوشت:»استراتژی ما در قبال ایران، ایجاد یک اجماع جهانی است که در آن فقط 
از رژیم ایران خواسته شود مانند آنچه که ما از تک تک دیگر کشورها می خواهیم، 

مانند یک ملت عادی و نرمال رفتار کند«.
گفتنی اســت پیش از این یکی از اندیشــکده های معروف آمریکا، در زمان 
ریاســت جمهوری »باراک اوباما «- رئیس جمهور ســابق آمریکا- پروژه »نرمال 
ســازی ایران« را پیشــنهاد کرد.براســاس این پروژه آمریکا می بایست سلسله 

اقداماتی را درخصوص ایران اجرا کند.
اولین مورد آن بحث هسته ای و از بین بردن دستاوردها و پیشرفت هسته ای 
ما بود به طوری که  مقامات آمریکایی با اجرای برجام تاکید کردند که واشنگتن 
توانســت بدون شــلیک حتی یک گلوله برنامه هســته ای ایران را از بین ببرد. 
محدودکردن و توقف فعالیت های موشکی، قطع حمایت ایران از محور مقاومت، 
پذیرفتن اینکه ایران نباید قدرت منطقه ای باشد، پذیرفتن شروط غرب در مسئله 

حقوق بشر و در نهایت به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی.
در حقیقت برجام نه به عنوان عاملی برای لغو تحریم ها، بلکه نقشــه راهی 
برای نرمال ســازی ایران است. به همین دلیل است که تاکنون تقریبا و تحقیقا 
هیچ دســتاوردی برای ایران نداشته اســت. »باراک اوباما« رئیس جمهور سابق 
آمریکا- فروردین 95- در نشست امنیت هسته ای گفته بود:»ایران تا کنون متن 
توافق را رعایت کرده است، اما روح توافق، مستلزم این است که ایران به جامعه 
جهانی ســیگنال هایی بفرســتد مبنی بر اینکه اقدام به انجام طیفی از اقدامات 
تحریک آمیز نخواهد کرد.وقتی آنها موشک بالیستیک با شعارهایی برای نابودی 

اسرائیل شلیک می کنند، این شرکت ها را مشوش می کند«.
همراهی اروپا با آمریکا

»جاکیچ کژاپوتویژ« وزیر خارجه لهستان با حمایت از ادعاهای آمریکا برای 
خروج از توافق هســته ای ایران، تاکید کرد اتحادیــه اروپا باید در مذاکراتی که 
برای حفظ برجام انجام می دهد، دالیل واشــنگتن را درنظرگرفته و با آن بیشتر 

همراهی کند.
عراقچی:

احساس کنیم اروپا به دنبال اتالف وقت است
مذاکرات را ادامه نمی دهیم

معاون سیاســی وزارت امور خارجه گفت: اگر احســاس کنیم که 
مذاکرات به سمت فرسایشی شــدن می رود یا وقت تلف کردن است، 

طبیعتا به مذاکرات ادامه نخواهیم داد.
عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه در جمع خبرنگاران درباره 
مذاکره با اعضای حاضر در برجام، اظهار داشت: از کشورهای اروپایی خواسته شد 
تا نسبت به تامین خواسته های ایران در برجام، بدون حضور آمریکا اقدام کنند و 
پیشنهادات، راهکارها و راه حل های عملیاتی خود را به همراه تضمین های مربوطه 

به ایران ارائه کنند تا بتوانیم تصمیم بگیریم.
معاون سیاســی وزارت امور خارجه بیان کرد: جمهوری اسالمی ایران هنوز 
تصمیم نگرفته که آیا در برجام باقی می ماند یا خیر و تصمیم گیری در این زمینه 
منوط به مذاکرات چند هفته آینده اســت که با اعضــای حاضر برجام خواهیم 
داشت. وی در پاسخ به این سؤال که آیا وزارت خارجه اقدامی برای جلوگیری از 
فرسایشی شدن مذاکرات خواهد داشت، افزود: مسلما وزارت خارجه منافع ملت 
ایران را در نظر می گیرد و اگر احســاس کنیم که مذاکرات به سمت فرسایشی 

شدن می رود یا وقت تلف کردن است، طبیعتا به مذاکرات ادامه نخواهیم داد.
به گزارش خانه ملت، عراقچی ادامه داد: تا زمانی که احساس کنیم مذاکرات 
در مســیر مناسبی حرکت می کند و محدوده زمانی ایران را رعایت می کنند، به 

مذاکرات ادامه می دهیم.
گفتنی است مقامات اروپایی تاکنون نه تنها تعهدی به ایران نداده اند، بلکه 
تاکیــد کرده اند که درخصوص اجرای تعهــدات برجامی هیچ تضمینی به ایران 
نمی دهنــد. آقای عراقچی در حالی جمع بندی مذاکرات را به چند هفته آینده و 
بازه زمانی نامعلوم حواله داده است که یکی از مقامات ایرانی حاضر در مذاکرات 
روز جمعه کمیسیون مشــترک برجام در وین تاکید کرده بود که ضرب االجل 

ایران به اروپا، تا پایان ماه می )10 خرداد( می باشد.

صفحه 3
دو شنبه 7 خرداد 13۹7
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گروه سیاسی-
روزنامه های زنجیره ای در شماره های دیروز خود به 
سنت معمول و همیشگی مطالبات معیشتی مردم را به 
دیده فراموشی سپرده و از فوت »ناصر ملک مطیعی« 
کالهی مخملین ســاختند تا بر ســر ملت گذاشته و 

مشکالت حقیقی و اساسی کشور را به حاشیه برند.
ناصر ملک مطیعی بازیگری کــه از قضای روزگار پس از 
پیروزی انقالب اسالمی توسط مدعیان این روزهای اصالحات 
ممنوع التصویر و کار شــد روز شنبه دار فانی را وداع گفت تا 
روزنامه های زنجیره ای بار دیگر بهانه ای پیدا کرده و با تمسک 
به آن دســت به حاشیه ســازی زده و واقعیات را وارونه جلوه 

دهند.
ناصر ملک مطیعی که بود و ســطح او در دنیای رســانه 
و هنر به چه اندازه می توانســت باشــد موضوع این نوشــتار 
نیست، روی سخن اینجا است که مدعیان اصالحات همواره از 
حاشیه ها کالهی بر سر مطالبات معیشتی مردم ساخته اند تا 

این مشکالت و مطالبات دیده نشوند.
رخت سیاه در عزای کسی که 

خودشان ممنوع  از کارش کردند!
چنانچه گفته شــد موضوع این گزارش ســطح حرفه ای 
ناصر ملک مطیعی در دنیای ســینما نیست و اینکه آیا واقعا 
بــه آن صورتی که روزنامه های زنجیــره ای ذکر کرده اند او » 
امیرکبیر ســینمای ایران « بود یا ســطح نازل فیلم هایی که 
در آن ایفای نقش کرده بــود به قول برخی تحلیل گران این 
روزهای ســینما بازی های او را در ســطح فیلم های اتوبوسی 

قرار می دهد.
نکته قابل تأمل آن است که مسببان ممنوع  از کار شدن 
این بازیگــر، امروز در رثایش مرثیه ســرایی کرده و به این و 
آن فحاشــی می کنند که چرا قدرش را ندانســتید و با او بد 

تا کردید!
این ادعای مســتند به نوشته هایی اســت که در همان 
ســال ها در روزنامه ها منتشر شــد و به عنوان نمونه می توان 
به یادداشــت روز 9 خرداد  1361 کیهان به مدیریت محمد 
خاتمی نماینده وقت اردکان در مجلس شورای اسالمی، وزیر 

بعدی فرهنگ و رئیس دولت اصالحات اشاره کرد.
»روزنامه کیهان « در این شماره علیه اکران برزخی ها به 
کارگردانی ایرج قادری و بازیگری ناصرملک مطیعی دست به 
انتشار یادداشــتی با عنوان » دوزخ ابتذال در »برزخی ها«! « 
زده بود، در بخشــی از این یادداشت آمده بود : » همه این ها 

را نوشته ام که بگویم ای برادری که فکر و رفتار تو و خواست 
آمریکا یک مجموعه واحد را تشکیل می دهد ، ای هنرشناس 
نمای غاصب پســتی که صالحیتش را نداری، همان گونه که 
برای خوشــایند شــرق فیلم » برنج خونین « را به فستیوال 
تاشکند می بری در فستیوال غرب فیلم برزخی ها را فراموش 

نکن.«
این یادداشت و فشــارهای بی امان افرادی چون محسن 
مخملبــاف که این روزها در دامن صهیونیســت ها به خوش 
رقصی مشغول است بازیگرانی چون ملک مطیعی را از ادامه 
کار محروم ســاخت، ولی ســال ها بعد در خرداد ماه 1397 
زمانی کــه این بازیگر رخت از دنیــای خاکی به جهان باقی 
برد همان ها لباس عزایی کــه صاحب مجلس بر تن می کند 
بپوشــند و از این تیترها برای بیان نظر خود اســتفاده کنند: 
پایان ممنوع التصویری، مرگ شمایل لوطی گری، پایان کاله 
مخملی، خداحافظ رفیق، عاشــق ســینما تسلیم سرنوشت، 
فرمون به ســمت مرگ پیچید، مردانگی ُمرد، خاموشی ملک 
ســینمای ایران، مــردی که در انتظار خودش بــود، نه! دنیا 
وفا نداشت، نشســته بر پرده نقره ای دل های مردم و وداع با 

امیرکبیر سینمای ایران!
از ربّنای شجریان تا فوت یک بازیگر؛ 

میان داری برای حاشیه سازی!
روزنامه هــای زنجیره ای در شــماره های دیروز خود هر 
چه خواســتند وارونه نمایی کردند و خود را صاحب عزا نشان 
دادند، »روزنامه قانون « با بغضی در گلو ]![ نوشــت : » شنبه 
پنج خرداد است. ساعت 00:48 دقیقه بامداد.»انا... و انا علیه 
راجعــون« و پیام ناقص یکی از کانال هــای تلگرامی، تنم را 
می لرزاند. صفحه را که باز می کنم، چشمان غمگین و صورِت 
رنجورش میخکوبــم می کند.»فرمون فرمــون که می گفتن 

همین بود؟«
»آفتاب یزد « نیز از پایان ممنوع التصویری ملک مطیعی 
با مرگ وی خبر داد و نوشــت : »خبر فوت این بازیگر سینما 
از سوی تلویزیون بازتاب داده شد این در حالی است که بیش 
از این حضور وی در این رسانه با محدودیت مواجه می شد.«

روزنامه اعتماد اما بخشــی از ماجــرا را به صورت ناقص 
روایت کرد و نوشــت: »ســال 1361 در فیلــم »برزخي ها« 
ساخته ایرج قادري بازي کرد و پس  از آن به مدت 31 سال در 
هیچ فیلمي بازي نکرد.« اعتماد به نقل از خود ملک مطیعی 
ادامه داد : »هیچ کس مانع نشــد. من هم نامه اي  ننوشتم که 
بگویم دیگر این کار را نمي کنم. من خیال مي کردم که تعزیه 

هم اجرا کنند، من آدم خوب تعزیه هســتم. کار بدي نکرده 
بودم ولي اصوال خسته شده بودم.«

این روزنامه در ادامه نوشــت: »ملک مطیعي ســرانجام 
ســکوت خود را با بازي در فیلم »نقش نگار« در سال 1392 

شکست.«
روزنامه شــرق در این میان از متنی ادبی و شــعر گونه 
اســتفاده کرد و نوشــت: »نیمه شــب پنج خرداد، بسیاری 
از مخاطبــان فضــای مجازی دوســت داشــتند خبری که 
دست به دست می شــود مثل همیشه شایعه باشد؛ خبری که 
در تمام این ســال ها جوانمرد ســینمای ایران را مکدر کرده 
بود و همیشــه گله می کرد از اینکه چرا وقتی میان مردمش 
زندگی می کند، از نبودنش حرف می زنند و راضی به مرگش 
هستند!؟ به سختی می شد خبر فوت ناصر ملک مطیعی را باور 
کرد، نه اینکه بیماری سالیان و ناتوان شدن جسم و روحش از 
کسی پوشیده باشد، مرگ اسطوره جوانمردی سینمای ایران 

برای بسیاری قابل باور نیست.«
می توان همه روزنامه های زنجیره ای را به نظاره نشست و 
تیترها و گزارش های رنگارنگ آنان را در عزای یک هنرپیشه 
بررســی کرد ولی آنچــه عیان اســت ذوق و عالقه مدعیان 
اصالحات به مرگ یک هنرپیشــه و یا صــدای یک خواننده 
اســت، آنان همواره به دنبال حاشیه سازی هستند تا از این 
حاشــیه ها کالهی مخملی بسازند و برسر مشکالت اساسی و 

بنیادین مردم بگذارند.
روزی ربّنای شــجریان را تیتر یک خود می کنند و روزها 
برای آن قلم فرسایی می کنند و روزی دیگر فوت ملک مطیعی 
را ســوژه می کنند و از ممنوع الکاری او برای سالیان متمادی 

گله می کنند!
این همه برای آن صورت می گیرد که مشکالت این روزها 
دیده نشود، زنجیره ای ها چندین سال است که با بزک کردن 
برجام نقش اساســی و محوری در وضعیت کنونی داشته اند، 
اقتصاد کشور دچار مشکالت بنیادینی است که این مشکالت 
را می توان نتیجه نگاه به دســتان بیگانه دانست، دولتمردان 
یازدهم و دوازدهم به مدد زنجیره ای ها در ســال های گذشته 
همه تخم مرغ های اقتصاد را در ســبد برجام گذاشتند و آن 
شد که با خروج آمریکا از برجام این روزها مدعیان اصالحات 
نمی دانند دســت به دامان که شــوند و چگونه جنازه برجام 
را از قبرستان به شــهر بازگردانند، شاید فوت یک هنرپیشه 
قدیمی بتواند این رسالت را برای زنجیره ای ها انجام دهد ولی 
آیا مشــکالت نیز با این تیترها خاتمه خواهد یافت؟! بعید به 

نظر می رسد.
دارید  اشتباه می زنید!

در این میان نشــریه »هفت صبح« اما گزارشــی جالب 
منتشــر ســاخته اســت، این روزنامه با تیتر » دارید اشتباه 
می زنید« به »مــوج غمنامه های بی پایــان در رثای مرحوم 
ناصــر ملک مطیعی« پرداخته و با اظهار تاســف از فوت وی 
نوشــته است: همه این ها باعث نمی شــود که باز هم شگفت 
زده نشــویم از ایــن حجم از تاثر و ســوگنامه در رثای ناصر 
ملک مطیعی، بازیگر قدیمی 88 ســاله که اتفاقا در پنج سال 
گذشته مورد تجلیل و احترام مناسبی از سوی محافل هنری 
قرار گرفته بود. اما حاال تقریبا تمام بازیگر ها و ســلبریتی ها، 
جمالتی غم انگیز با ته مایه اعتراض منتشــر کرده اند و درباره 
تاثیر مرحوم ملک مطیعی در تاریخ سینمای ایران قلم زده اند 

و خب مبالغه فراوانی هم کرده اند...«
در ادامه این یادداشــت آمده اســت: »خب ملک مطیعی 
چنــدان در پی حفظ کیفیت بازی اش نبــود. نگاه خاصی به 
حرفه اش نداشت. او یک شــمایل مردانه داشت که با صدای 
چنگیز جلیلوند از فیلمی به فیلمــی دیگر می برد. به عنوان 
مثال او در ســال 49 در هشــت فیلم، در سال 1350 در 10 
فیلم و در سال 51 در هشت فیلم بازی کرده است. یعنی در 
سه سال 26 فیلم! مگر می شود! آخر چطوری؟ این آمار و ارقام 
می تواند در کتاب رکوردها ثبت شود. بعید است در سینمای 

هند و مصر هم مشابهی داشته باشد.«
نویســنده همچنین با کنایه ای معنا دار افزوده اســت: 
»االن در عصــر من وتو، البد بایــد باور کنیم که ر. اعتمادی 
بهترین نویســنده دوران است و شــب پره بهترین خواننده 
پــاپ تاریخ و البته مرحوم ملک مطیعــی هم عصاره تاریخ 

سینمای ایران!«
فارغ از درستی و یا نادرســتی قضاوت نویسنده روزنامه 
» هفــت صبح « و نیز تعابیر »نشــریات زنجیــره ای« که از 
ملک مطیعی به عنوان »امیرکبیر ســینمای ایران« یاد کرده 
اســت یک نکته و واقعیت غیر قابل کتمان است و آن اینکه 
روزنامه های زنجیره ای و مدعیان اصالحات کاری به این ندارند 
که ســطح و نقش یک فرد در دنیایی که به آن تعلق داشت 
چه اندازه بوده اســت، آنان به دنبال پلی هســتند که از روی 
آن برای رســیدن به نیات خود عبور کننــد، نیت اصلی نیز 
جز گذاشــتن کاله مخملی بر روی مشــکالت مردم نیست، 
مشــکالتی که اقتصاد بیمار کشور که حاصل برجام زدگی و 

دل بستن به دستان خارجی ها است نشانه گویای آن است.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

کالِهمخملیرسانههایزنجیرهای
برسرمطالباتمعیشتیمردم

ســخنگوی قوه قضائیه گفت: مردم اجازه ندهند 
اگر یک وقت جمعیتی از کشــورمان یک خواسته و یا 
اعتراض به حقــی دارند، افراد ضدانقالب وارد جمعیت 

مردم خودمان شوند و سوءاستفاده کنند.  
 به گزارش میزان، حجت االســالم غالمحسین محسنی اژه ای 
دیروز در یکصد و بیســت و هفتمین نشســت خبری خود با 
اصحاب رســانه گفت: از مردم عزیز و خانواده های محترم این 
تقاضا را دارم که قدری مراقب بچه هایشــان باشند که فریب 
جنگ روانی که دشــمن راه انداختــه و حرف هایی که عمدتاً 
سرویس های بیگانه و به خصوص صهیونیست ها و آمریکایی ها 
پشت ســر آن هســتند نخورند و اجازه ندهند اگر یک وقت 
جمعیتی از کشورمان یک خواسته و یا اعتراض به حقی دارند، 
افراد ضدانقــالب وارد جمعیت مردم معترض به حق خودمان 

شوند و سوءِاستفاده کنند.
اژه ای یادآور شــد: ممکن اســت در طیف هــا و طبقات 
مختلــف درخواســت ها و اعتراض هایــی داشــته باشــند و 
می خواهند اعتراضات خودشان را به گوش مسئوالن برسانند 
که هیچ اشــکالی هم نــدارد؛ اما مراقب و مواظب باشــند که 
فرصت طلبان، افراد تروریست، ضدانقالب خارج نشین و حامیان 
آنها )غربی ها، آمریکایی ها و صهیونیست ها( سوءِاستفاده نکنند 
و احیاناً از اعتراض به حق مردم به نفع خودشــان بهره برداری 

نداشته باشند.
وی تأکید کرد: مجموعه دســتگاه های امنیتی، قضایی و 
انتظامی هم کامال هوشیار، مشرف به اوضاع و قاطع هستند که 
با هر گروه، جریان و فردی که بخواهد امنیت کشــور را به هم 
بریزد و آسایش مردم را مختل کند و در مقابل نیرو های نظامی 

و انتظامی و پلیس ایستادگی کند، قاطعانه برخورد می کنند.
پولی از تنخواه دولت 

برای موسسات غیرمجاز برداشت نشده است
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی 
بر اینکه با توجه به هزینه کرد مبلغ 25 هزار میلیارد تومان از 
طریق بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و اینکه 
اعالم شده بخش عمده ای از این مبلغ از تنخواه دولت برداشته 
شــده آیا از لحاظ قانونی بانک مرکــزی مجاز به انجام چنین 
کاری هســت؟ تصریح کرد: مطلب شما دروغ است؛ 25 هزار 
میلیارد تومان برداشت نشده و از تنخواه دولت نیز نبوده است.
اژه ای ادامــه داد: تا االن از ســپرده های ســپرده گذاران 
تعاونی های فرشــتگان، وحدت، البرز ایرانیــان، ثامن الحجج 
مبالغی پرداخت شده که این مبالغ از تنخواه دولت نیست؛ از 
پول بانک مرکزی نیز نمی باشــد؛ بلکه بانک مرکزی یک خط 
اعتباری به آن موسســه یا بانکی که متکفل آن مســئله شده 
است، داده و با محاسبه اموالی که تا االن شناسایی شده و آن 
چیزی که تا االن خط اعتباری داده شــده، معادل مبلغی که 

شما گفتید نیست و کمتر است. البته اگر تا پایان بخواهد این 
پرداخت ها انجام شود شــاید همین مبلغ و یا کمی بیشتر از 
آن شــود؛ ولی تا االن مبلغ 25 هزار میلیارد تومان که گفتید، 

پرداخت نشده.
وی بیان داشــت: در کمیته ای که متشکل از نمایندگان 
سه قوه اســت این موضوع دنبال می شود. هیئت های تصفیه 
تشکیل شده و با جدیت هرچه بیشتر اموال در حال شناسایی 
است. اموالی که شناسایی می شود آن هایی که قابل نقد شدن 
باشــد از طریق مزایده نقد می شود و آن هایی که امکان تهاتر 
داشته باشــد، توسط ســپرده گذاران تهاتر می شود. شاید در 
همیــن هفته های آینده نیز غیر از مبالغی که تا االن پرداخت 
شــده، در برخی از موسســات تا مبلغ 100 میلیون تومان به 
همه سپرده گذاران پرداخت شــود و برخی تا 200 میلیون و 

برخی کمتر یا بیشتر.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: حدود 10 روز بعد 
آنطور که بانک مرکزی اعالم کرده اســت به 5 هزار نفر دیگر 

از سپرده گذاران ثامن الحجج 300 میلیون پرداخت  می شود.
محســنی اژه ای افزود: برخی از این سپرده گذاران تا االن 
تسویه شده اند و براساس گزارش بانک مرکزی تا 99 درصد از 
نفرات سپرده گذار تسویه شده اند و با این مبالغی که پرداخت 

می شود تعداد قابل توجهی کاماًل تسویه حساب می شوند.
شکنجه و کمایی که صحت ندارد

معــاون اول قوه قضائیه در پاســخ به ســؤالی مبنی بر 
بازداشت برخی وابستگان دولت سابق و خبرسازی هایی درباره 
ایشان مبنی بر شکنجه و به کما رفتن و همچنین درباره اینکه 
خانواده های بازداشتی های محیط زیست نامه سرگشاده ای را 
ارســال کرده اند، گفت: هر دو نفری که نــام بردید )بقایی و 
مشایی( اکنون در بازداشت هســتند بقایی دوره محکومیت 

خود را می گذارند و از مشــایی درحال تحقیق هستند. درباره 
شکنجه و کما هم این موضوع هیچ صحت ندارد. درباره نامه 
خانواده بازداشــتی های محیط زیست اطالعی ندارم که اصال 
آن نامــه برای چه کســی و با چه مضمونی بوده اســت؛ اما 
اگر درباره شــکنجه است، باید بگویم که مطلقا در هیچ کجا 
شــکنجه نداریم و اگر کسی در این خصوص مدعی است اگر 
شکایت کند این موضوع با جدیت، هم در دادسرای انتظامی 
و هم دادســرا و هم در ســازمان زندان هــا و حفاظت دنبال 
می شــود. البته شاید در جایی تخلفی صورت گرفته باشد که 
باید رسیدگی شود، اما در زمینه شکنجه به هیچ وجه اخبارش 

صحت ندارد.
روند خوب مهاجرت به پیام رسان های داخلی 

اژه ای در پاســخ به ســؤال دیگری مبنی بــر اینکه وزیر 
ارتباطات گفته است که از 40 میلیون کاربر تلگرام فقط یک 
میلیون نفر از این شــبکه خارج شده اند؛ آیا قوه قضائیه درباره 
تلگرام تصمیم جدیدی دارد یا نه؟ اظهار داشت: این عددی که 
از قول آقای وزیر گفته اید، اصال صحیح نیســت؛ چون امروز از 
دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی همین موضوع را جویا 

شدم که گفتند این عدد بسیار بیشتر از این هاست.
وی افزود: 40 درصد از کاربران تلگرام به شکل دیگری از 
آن استفاده می کنند که اگر 40 درصد را حساب کنید چیزی 

حدود 17 میلیون یا بیشتر می شود.
ســخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اقدامی که قوه قضائیه و 
سایر دســتگاه های ذی ربط در این رابطه انجام داده اند به نحو 
خوبی در حال انجام اســت و به گفته مسئوالن روند مهاجرت 
به سمت پیام رسان های داخلی خوب بوده است. البته برخی از 
افراد از فیلترشکن هم استفاده می کنند. نهایتا اینکه مسئوالن 
ذیربط در حال تالش برای تقویت پیام رسان های داخلی هستند.

اختالف نظر درباره مفهوم استخدام دوتابعیتی ها
اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مدیر دوتابعیتی 
داریم و اگر هست چرا برخورد نمی کنید، گفت: گزارش خوانده 
شده در مجلس را امروز از دادستان کل کشور پرسیدم. هنوز 
رسماً این گزارش به دادستانی نرسیده است؛ چون گزارشاتی 
که در مجلس قرائت و تصویب می شود تا طی مسیر و رسیدن 
به قوه قضائیه زمان می برد. اما دادستان کل قباًل خودشان در 
این مورد مواردی را پیگیری می کردند. وزارت اطالعات اعالم 
کرده بود که این ها دوتابعیتی هســتند؛ ما هم اعالم کردیم و 
بعضی از این ها را کنار گذاشــتند یا برخی اگر کنار گذاشــته 

نشدند، خودشان خدمتشان تمام شد.
وی ادامه داد: طی نامه هایی که بین دادســتان کل کشور 
و وزارت اطالعات رد و بدل شــده بود، از طرفی مدعی بودند 
که فالن شــخص دوتابعیتی است؛ اما وزارت اطالعات مدعی 
بود افــراد دوتابعیتی که در حال حاضر مدیر باشــد، نداریم. 
مواردی مشخص شد که این افراد را به صورت مشاوره ای به کار 
گرفته اند و گفتند در این باره خأل قانونی داریم. در قانون آمده 
که فرد دوتابعیتی نمی تواند به اســتخدام دولت دربیاید و این 
فردی که به عنوان مشــاور به کار گرفته می شود آیا مستخدم 
اســت یا نه؟ استخداِم لفظی هســت، اما استخداِم اصطالحی 
نیســت. در تحقیق و تفحص مجلس آقایانی که از مجلس در 
کمیته تحقیق بوده اند گفتند که خأل قانونی هست و پیشنهاد 

کردند که این خأل مرتفع شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: چه فرقی می کند که ما 
فردی را به عنوان مشاور به کار بگیریم و در مواقعی مسئولیت 
حســاس به او بدهیم یا مستخدم بشــود. بله اینجا ما کسانی 
را در برخی وزارتخانه ها یا بانک مرکزی که اســتخدام رسمی 
وزارتخانه یا بانک مرکزی نبودند، اما به شــکل مشاوره از آنها 
اســتفاده می کردند و دوتابعیتی هم بودنــد بعد از این قضایا 
شــنیدیم عذر آنها را خواســته اند و در حال حاضر همکاری 

نمی کنند.
اژه ای بیان کــرد: به هر صورت در حــال حاضر گزارش 
رســمی مجلس به قوه قضائیه نرسیده است تا چگونگی آن را 
بررسی کنیم و البته یک نکته دیگر هم وجود دارد و آن اینکه 
افرادی که  گرین کارت دارند و با افرادی که دوتابعیتی هستند 
با هم متفاوتند. وی افزود: در بین کسانی که  گرین کارت دارند 
ما داریم کسانی را که دوتابعیتی نیستند؛ اما  گرین کارت دارند 
که این همان خأل قانونی است که در تحقیق و تفحص مجلس 
پیش بینی شده؛ ولی چون هنوز گزارش رسمی به قوه قضائیه 
داده نشــده نمی توانیم در این باره اظهار نظــر کنیم و درباره 
خانواده وزیری که خارج از کشور زندگی می کنند باید بگویم 
منع قانونی نداریم؛ اما حتماً باید مورد توجه دستگاه اطالعاتی 

ما قرار داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه:

مردم مراقب سوءاستفاده فرصت طلبان، تروریست ها و ضدانقالب از اعتراضات به حق خود باشند

شمخانی گفت: در طول ســال های بعد از پیروزی 
انقالب به کرات ثابت کرده ایم که هرگز تسلیم این نوع 
یاوه گویی ها و زیاده طلبی ها نمی شویم و اقدامات اخیر 
آمریکا هم ناشی از تسلیم نشدن ایران در برابر خواست 

آنهاست.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت وگو 
با شبکه الجزیره در پاسخ به سؤالی مبنی بر ارزیابی استراتژی 
جدید آمریکا علیه ایران گفت: »این طرح نه اســتراتژی است 
و نه جدید اســت، این روزها گنده گویی و یاوه گویی مقامات 
آمریکایی کمی زیاد شــده و فکر می کننــد با این اظهارات و 
اقدامات می توانند موانع زیاده خواهی شان را کنار بزنند و حرف 

ناحق خودشان را اعمال کنند.«
وی افزود : »جمهوری اسالمی ایران در طول سال های بعد 
از پیروزی انقالب به کرات ثابت کرده که هرگز تسلیم این نوع 
یاوه گویی ها و زیاده طلبی ها نمی شود. اصوال اگر به ریشه بیان 
این حرفها و حتی دالیل خــروج آمریکا از برجام توجه کنیم 
خواهیم دید که همه این اقدامات به تســلیم نشدن ایران در 

برابر خواست آمریکا برمی گردد.«
شــمخانی با بیان اینکه این گونه رفتــار صرفا مربوط به 
رئیس جمهــور فعلی آمریکا نیســت و اوباما هم همین حرفها 
را می زد گفت: »اوباما هم بــرای توجیه افکار عمومی آمریکا 
به دروغ می گفت که بدون شلیک یک گلوله ایران را به مسیر 

مورد نظر آمریکا هدایت کردیم.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی ادامه داد: »آمریکایی ها با 
تحلیل عملکرد ایران در 8 سال دفاع مقدس بخوبی می دانند 
با اهرم حمله نظامی امکان محدودســازی ایران وجود ندارد، 
عالوه بر این توان هســته ای صلح آمیز ایران نیز که کامال بومی 
اســت، قابل انهدام نیست. تحریم هم نه تنها به محدودسازی 
توان هسته ای ایران منجر نشد بلکه شتاب توسعه آن را شدت 
بخشــید، لذا به این نتیجه رسیدند چاره آنان جنگ و تحریم 

نیست و از این رو به مذاکره رو آوردند.«
تازمان تهدید تروریسم

با تایید دولت سوریه در این کشور می مانیم
شــمخانی در ادامه در پاســخ به ســؤال دیگری درباره 
ادعاهــای آمریکا مبنی خروج ایران از ســوریه گفت: »حضور 
ایران در ســوریه به دعوت دولت قانونی ســوریه و صرفا برای 
مبارزه با تروریسم بوده است. تا زمانی که تهدید تروریسم در 
ســوریه وجود داشته باشد و دولت قانونی این کشور بر حضور 
مستشــاری ایران در ســوریه تاکید کند، ما در سوریه حضور 
خواهیم داشت. این راهبرد غیر قابل تغییر جمهوری اسالمی 
است و صرفا مربوط به سوریه هم نیست. دفاع ما از فلسطین 
در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی، حمایت ما از کویت در برابر 
تهاجم صدام حسین و حضور مستشاری در عراق برای کمک 

به سرکوب داعش نیز با همین رویکرد انجام شد.«
هیچگاه از سیاست های اصولی خود 

در موضوع فلسطین عقب نمی نشینیم
دبیر شــورای عالی امنیت ملی همچنیــن درباره اینکه 
وزارت خارجــه آمریــکا حماس و جهاد اســالمی و حزب اهلل 
لبنان را گروه های تروریســتی می داند، آیا ایران حاضر است 
سیاســت های خود را در قبال این گروه هــا تغییر دهد افزود: 
»ما دفاع از فلسطین را دفاع از عزت اسالمی می دانیم. حماس 
تشکیالت مورد تائید مردم فلسطین است، حزب اهلل اخیرا در 
انتخابات لبنان به اتفاق همپیمانانش مقام اول را کسب کردند. 
حشد الشعبی بر اســاس قانون مصوب پارلمان منتخب مردم 
عراق بخشی از نیروهای مسلح این کشور است. آمریکا برخالف 
مصوبات ســازمان ملل سفارت خود را به قدس شریف منتقل 
کرد و زمینه کشــتار ده ها نفر از مردم بیگناه فلسطین توسط 
رژیم کودک کش اسرائیل را مهیا کرد.به طور قطع کشوری که 
باید سیاست هایش را بر مبنای خواست و اراده مردم کشورها 
تغییر دهد، آمریکاســت و نه ایران. بر این اساس ما هیچگاه از 

سیاست های اصولی خود در موضوع فلسطین و نفی تجاوزگری 
رژیم صهیونیستی عقب نشینی نخواهیم کرد.«

برای توسعه توان دفاعی متعارف 
از هیچکس اجازه نمی گیریم

وی در مــورد امکان مذاکره ایران با آمریکا درباره موضوع 
موشکی تصریح کرد: »دلیلی عقالنی برای مذاکره با کشوری 
که به تعهدات خود پایبند نیست وجود ندارد. آمریکا به هیچ 
وجه برای مذاکره قابل اعتماد نیست. توان موشکی ایران کامال 
بومی و دفاعی اســت. ما برای توســعه توان دفاعی متعارف از 
هیچکس اجازه نمی گیریم و حاضر بــه مذاکره در این حوزه 
نیستیم. رژیم صهیونیستی از ســوی آمریکا به جنگنده های 
دور پرواز اف35 و انواع موشــک ها و ســالح های پیشــرفته 
مجهز می شــود. عالوه بر این کشورهای منطقه بویژه سعودی 
و امارات عربی متحده نیز با خریدهای تســلیحاتی سر سام آور 
به بزرگترین زرادخانه سالح های غربی تبدیل شده اند. بر این 
اساس درخواســت ایجاد محدودیت در توانمندی های دفاعی 
ایــران چه پیامی به غیر از تالش بــرای از میان بردن قدرت 

بازدارندگی ایران می تواند داشته باشد؟«
اروپایی ها قبل از خروج آمریکا از برجام سکوت کردند

شمخانی در پاسخ به این سؤال که آیا اروپا در حال حاضر 
قادر اســت در مقابل آمریکا و تحریم هایش بایستد و از برجام 
دفاع کند؟ گفت: »ما تجربه کار با اروپایی ها را قبال داشــتیم 
مذاکــرات اولیه ایران در دهه هشــتاد شمســی با تروئیکای 
اروپایی انجام شــد. اروپایی ها قبل از خــروج آمریکا از برجام 
سکوت کردند و این یک نوع پیام همراهی با آمریکا را تداعی 
می کرد ما عالقه مند نیستیم تجربیات قبلی را تکرار کنیم. اگر 
اروپا قصد دارد به برجام حیات تازه ببخشد باید تعهدات کاملی 
که در برجام به ایران داده شــده است را تضمین کند. اما اگر 
اروپا نتواند و یا نخواهد در این مسیر گام بردارد، طبیعتا ما نیز 
تعهدی به تداوم حضور در برجام نخواهیم داشت، سیاست های 

مستقل خودمان را دنبال خواهیم کرد.«
به سیاست هایمان ادامه می دهیم

دبیر شــورای عالی امنیت ملی همچنیــن درباره اینکه 
آیا در صورت شکســت توافق هســته ای ایران سیاست های 
خودش در منطقه ادامه می دهد یا اینکه شــاهد تغییراتی در 
سیاســت های ایران خواهیم بود؟ افزود: »آمریکا قبل از برجام 
و بعد از برجام سیاست هایش تغییر نکرده است. سیاست های 
آمریکا در قبال ایران همواره خصمانه بوده است. ایران هرگز در 
سیاست های منطقه ای خودش تا زمانی که تامین کننده مصالح 
مردم منطقه است و مردم خواهان آن هستند و حکومت هایی 
مثل عراق و ســوریه خواهان آن هســتند تجدیدنظر نخواهد 
 کرد، حتما به این سیاست ها ادامه خواهد داد، دلیلی بر تغییر 

نمی بینیم.«
شمخانی درباره ادعای آمریکا مبنی بر ایجاد ائتالف علیه 
ایران نیز تصریح کرد: »این ائتالف بر مبنای حقه بازی طراحی 
شده و هدف آن دوشیدن ثروت های منطقه است. به طور قطع 

راهبرد این ائتالف تجزیه سوریه است.«
اگر کسی به آب های سرزمینی ما تعدی بکند 

حتما با او مقابله می کنیم
وی همچنیــن دربــاره ادعای دیگــر آمریکایی ها مبنی 
بر تغییر سیاســت های ایران در خلیج فــارس علیه تحرکات 
آمریکا و تکرار بازداشت تفنگداران این کشور افزود: »نظامیان 
آمریکایی وقتی می خواهند وارد خلیج فارس بشوند در بیسیم 
بــه یکدیگر اعالم می کنند که در حال ورود به دره وحشــت 
هســتیم. آمریکایی ها از خلیج فارس به دلیل حضور ایرانی ها 
به شدت هراس دارند، ولی واقعیت این است که راهبرد ما در 
خلیج فارس، دفاع از آب های سرزمینیمان است. اگر کسی به 
آب های ســرزمینی ما تعدی بکند حتما با او مقابله می کنیم، 
اما سیاست ما تغییر پیدا نکرده است.سیاست دفاع و مقابله با 

تجاوز از قبل بوده و هنوز ادامه دارد.«

مجری طرح توســعه فازهای ۲۲ تا ۲4 پارس جنوبی گفت: نخســتین 
سکوی دریایی این طرح جمعه شب با ثبت رکورد کمتر از ۲ ساعت از زمان 
بلند کردن سکو توســط متخصصان ایرانی در موقعیت استقرار پایه های 

سکوی فاز ۲۲ این طرح در خلیج فارس نصب شد. 
فرهاد ایزدجو افزود: با اتمام عملیات حفاری در دریا و آماده ســازی سکوی 22، 
مراحل نصب این سازه 2 هزارو 300 تنی توسط شناور نصاب HL 5000 انجام شد و 
پیش بینی می شود با راندن لوله های CRA و تکمیل عملیات هوک آپ )اتصال سکو 
و تجهیزات جانبی به چاه ها( و راه اندازی توسط تیم های فنی ویژه، تا پایان آبان ماه 

سال جاری به بهره برداری برسد. 
وی اضافه کرد: ســکوی فاز 22، نخستین عرشه فراساحلی از میان 10 سکویی 
اســت که در قرارداد همکاری مشترک شــرکت نفت و گاز پارس و شرکت صنعتی 
دریایی ایران )صدرا(، پس از پایان کار ساخت و پیش راه اندازی در یارد این شرکت، 
با استفاده از جرثقیل بارج 5000 تنی HL روی شناور FLB 124  بارگیری و بعد از 

عملیات مهاربندی و حمل، در موقعیت دریایی فاز 22 نصب شد. 
ایزدجو با اشــاره به اینکه این ســکو، نخســتین ســکوی تولیــدی و انتقال مواد 
هیدروکربوری فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی اســت که نصب شــده است اضافه کرد: 
با نصب و بهره برداری از این ســکو، روزانه 500 میلیون فوت مکعب گازشــیرین )14/2 
میلیون متر مکعب( معادل یک دوم یک فاز استاندارد گازی پارس جنوبی به توان تولید 
گاز کشور افزوده خواهد شد. وی افزود: تمامی مراحل مهندسی، ساخت و اجرای عملیات 
این ســکو توسط شــرکت های ایرانی انجام گرفته و بخش عمده ای از کاالها و تجهیزات 

مورد نیاز این سازه از منابع تولید کننده داخلی سفارش گذاری و تامین شده است. 

پس از ساخت توسط مهندسان ایرانی
نخستین سکوی فازهای ۲۲ تا ۲4 پارس جنوبی 

نصب شد

شهید علی ماهانی)ره(: آیت اهلل حقیقی حرف خوبی می زد، می گفت 
هیچوقت نگوئید خدا روح شهدا را شاد کند، آنها شاد هستند. بگوئید 

خدا روح شهدا را از ما شاد کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

ثابت كرده ایم كه در مقابل عربده كشی های آمریکا تسلیم نمی شویم


