
روسیه پیشنهاد کرد؛
محاکمه سربازان اوکراینی
 با حضور ایران و سوریه!

به گزارش بی بی ســی؛ رئیس کمیته تحقیقات 
روســیه که یک نهاد مرتبط با دادستانی این کشور 
است، پیشنهاد کرده »دادگاه بین المللی« با حضور 
کشورهایی همچون ایران، ســوریه و بولیوی برای 
محاکمه شماری از اعضای نیروهای مسلح اوکراین 
تشکیل شود. الکساندر باستریکین، به یک وب سایت 
خبری وابسته به دولت روسیه گفته است که مسکو 
۹۲ عضو نیروهای مسلح اوکراین را به »جنایت علیه 
بشــریت« متهم کرده اســت. به گفته وی، روسیه 
بیش از ۱۳۰۰ تحقیقات جنایی را درباره نظامیان 

اوکراینی آغاز کرده است.
    

ارسال الیحه »معاهده انتقال محکومان 
بین ایران و بلژیک« به مجلس

با امضای رئیس جمهور، الیحه »معاهده انتقال 
محکومان بین جمهوری اسالمی ایران و پادشاهی 
بلژیک« جهت سیر مراحل قانونی، به مجلس شورای 
اسالمی ارسال شد. به گزارش »پایگاه اطالع رسانی 
دفتر هیأت دولت« هیأت وزیران در جلســه مورخ 
۲۲ تیر ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی 
بر الیحه »معاهده انتقال محکومان بین جمهوری 
اسالمی ایران و پادشــاهی بلژیک« مشتمل بر ۲۲ 
ماده موافقت کرد. اخیرا استرداد اسداهلل اسدی که در 
کشور بلژیک بازداشت است به یکی از مسایل مورد 

بحث میان دو کشور تبدیل شده است.
    

محسنی اژه ای: 
اگر مختصر انصافی باشد، 
حمید نوری تبرئه می شود

رئیس قوه قضائیه در نشســت شورای عالی قوه 
قضائیه با اشاره به محکومیت حمید نوری به حبس 
ابد در ســوئد گفت: اگر مختصر عدل و انصافی در 
صادرکنندگان حکم علیه این تبعــه ایرانی وجود 
داشــته باشــد، در مرحله بعدی، حکم به تبرئه او 
خواهند داد تا مقداری از آبروی از دست رفته شان 
را احیا کنند. غالمحسین محســنی اژه ای، افزود: 
تروریســت ها و آدمکش هایی که در طی دهه های 
مختلف به ویــژه در دوران جنگ تحمیلی همراه با 
صدامیان علیه مردم ایران مرتکب جنایت شــدند، 
امروز در دامن کشــور های غربی پنــاه گرفته اند و 
سردمداران کشور های مزبور از آن ها به عنوان شاهد 

در یک دادگاه ناعادالنه و نمایشی بهره می گیرند.
    

استقبال دولت نجات ملی یمن
از روابط ایرانی-عربی

عضو هیات مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن 
با تاکید بر لزوم حفظ حاکمیت کشورش، از نزدیک 
شدن روابط کشورهای عربی خلیج فارس با ایران 
استقبال کرد. به گزارش ایسنا از المسیره، عبدالملک 
العجری همچنین خطاب به کشورهای متجاوز گفت 
که به کارهای بیهوده در یمن و به کار گرفتن »لولو 
خورخوره ایران« به عنوان دست آویزی برای ویرانی 
و نقض حاکمیت کشور یمن و همچنین دخالت در 
امور این کشور پایان دهید. این مقام یمنی خواستار 
تعامل با یمن به عنوان یک کشــور مســتقل شد و 
گفت که این مسئله برای امنیت و ثبات کشورهای 

همجوار و منطقه اساسی است.
    

واکنش داوری به موضع
همسر رئیسی درباره حجاب

عبدالرضا داوری، مشــاور سابق احمدی نژاد در 
واکنش به صحبت های همســر رئیس جمهور در 
مورد حجاب نوشــت: »خانم جمیلــه علم الهدی، 
همسر رئیس جمهور می گوید در کشورهای اسالمی 
حجاب مسئله اول سیاسی بوده و بعد مدعی می شود 
که استعمارگران برای مقابله با موفقیت های دولت 
سیزدهم بدحجابی را بیشتر رواج می دهند. با این 
سخنان می توان فهمید که منشا سخت گیری های 

اخیر در حوزه اجتماعی خود دولت است.«
    

ترامپ: 
ایران به بمب اتمی نزدیک شده است

رئیس جمهور سابق آمریکا که این روزها انتقادات 
تند و تیزی علیه »جو بایدن« به راه انداخته اســت 
در تازه ترین اظهارات خود سیاســتهای وی درباره 
ایران را نیــز به باد انتقاد گرفت. بر اســاس گزارش 
نیوزمکس، دونالد ترامپ، در یک ســخنرانی ادعا 
کرد، »حکومت ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری 
به بمب اتمی نزدیک شده اســت؛ اگر تا حاال یکی 
نداشته باشد!« ترامپ با اشاره به این ادعاهای خود 
هشدار داد، ایران هسته ای جهان را حتی منفی تر از 
آنچه »دموکرات های چپ رادیکال« برای »ویران 

کردن کشورمان« انجام داده اند، تغییر خواهد داد.
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چــه خواهــد شــد؟ این ســوال 
خیلی هاست که باالخره چه می شود؛ 
این تورم و شــکاف اجتماعی و التهاب 
درونی از ناامنی در تمام ابعادش، حال 
مزمن ما ایرانیان می شود که درنهایت 
به آن خو می گیریم و جزئی از زیستمان 
می شــود یا اینکه دســتی از غیب فرو 

خواهد افتاد و نجاتمان خواهد داد؟ 
از تیرماه ۹7 که علــی مطهری در 
کسوت نماینده مجلس نسخه پیچید 
که »اگر مردم شش ماه مقاومت کنند، 
وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد«، 
دقیقا چهار سال می گذرد. در آن تیرماه، 
دو ماه بود که دونالد ترامپ آمریکا را از 
برجام خارج کرده بود و ایرانی جماعت 
برای تاب آوری تحریم تازه نفس تر بود. 
حاال اما بعد از چهار ســال مدام از خود 
می پرســد که پایان این وضع چگونه و 

کجاست؟
در میان مردم عــادی و تحلیلگران 
پاســخ ها متفاوت اســت؛ برخی آن را 
مقدمه یک گذار سیاســی- اجتماعی 
دیگر در ایران می دانند و برخی دیگر آن 
را تداوم انقالب 57 که حاال با فراز و فرود 
بیشتری مواجه شــده اما لزوما آبستن 
تحول بزرگی نیســت و مردم ناگزیر، 

هرچند با ِشکوه و شکایت و اعتراض خود 
را با آن وفق خواهند داد.

 مثل   برف    در تابستان
 آب    می شویم

پاســخ سیاســیون امــا از جهتی 
مهم تر است؛ از این جهت که بازیگران 
و بازیگردانان وقایع سیاسی هستند و 
نگاهشان به حال و آینده وضع موجود، 
تصویر روشن تری از آنچه در انتظارمان 

است را می دهد. 
در میان این سیاسیون اما تحلیل ها 
کامال دودســته و در تضــاد با یکدیگر 
است؛ یکی آینده را در صورت ادامه وضع 
موجود »اســفناک« توصیف می کند 
و دیگری معتقد اســت اوضاع آنقدرها 
هم که رسانه ها می گویند بد نیست و به 
تعبیری دچار وارونگی حقیقت شده ایم!

طــی دو روز گذشــته دو مصاحبه 
جداگانه از حســین مرعشی، دبیرکل 
حزب کارگزاران و عباسعلی کدخدایی، 
عضو شــورای نگهبان  منتشر شده که 
مطالعه این دو در کنار هم، گویای همین 

تضاد در تفسیر وضع موجود است. 
مرعشــی در مصاحبه خود پس از 
شرح مبســوطی از »نگاه های تنگ و 
بسته جناحی، ناکامی و اشتباهات دولت 
رئیســی در کاهش نرخ تورم و مسئله 

دستمزدها و کسری بودجه«، هشدار 
داده که »اگر یک پروسه واقعی اصالحی 
در کشور آغاز نشود و اگر این روند مخرب 
فعلی )فرار سرمایه، فرار تحصیل کرده ها، 
کوچک شــدن طبقه متوســط، تورم 
ســنگین، نارضایتی باال( تکرار شود و 
متوقف نشــود، وضعیت اسفناکی در 

انتظارمان خواهد بود.«
او در بخش دیگری از گفت وگویش 
به مهاجرت ها اشاره کرده و با بیان اینکه 
»االن حتی دانشجویان متوسط هم به 
درس چســبیده اند تا معدل باالی ۱۹ 
بیاورند و از ایــران بروند«، افزوده: »این 
یعنی فاجعه؛ ما مثل برف در تابســتان 

آب می شویم!«

 به داد   جمهوری   اسالمی
 و      رهبری برسیم

مرعشی که حزب متبوعش و در واقع 
جریانی که به آن وابســتگی دارد یعنی 
جریان اصالحات نیز در پیدایش همین 
وضع اســفناک، سهم بســیار دارد، در 
مصاحبه خود راهکار نیز ارائه داده است؛ 
راهکاری که معموال در حل موضوعاتی 
که محل اختالف هستند، آخرین گزینه 

است.
او گفته اســت: »جمهوری اسالمی 
نیاز به یک بازگشت به خود دارد. نیاز به 
یک اصالحات مثبــت دارد و هیچ کس 
غیر از مقام معظم رهبری نمی تواند. نه 
رئیس جمهور و نه رئیس قوه قضائیه و 
نه رئیس قوه مقننه، نه جمع شــان و نه 
فردشــان، هیچ فردی جز مقام معظم 
رهبری قادر نیســت بــه داد مملکت 

برسد.«
در نهایت مرعشــی بــرای اصرار بر 
راهکار خود، تاکید کرده که اگر به آینده 
ایران و جمهوری اسالمی و عزت شخص 
آیت اهلل سیدعلی خامنه ای فکر می کنیم، 
باید جمع شــویم و از ایشان بخواهیم 
کــه ورود کنند تا جمهوری اســالمی 
ریل گذاری جدیدی داشته باشد. باید 
محدوده رقابت های سیاسی مشخص 
شود باید این محدوده منجر به کارآمدی 

بهتر و بیشتر شود. در فرهنگ و اقتصاد 
باید ببینیم چه کاری باید بکنیم که رشد 
بهتری داشته باشــیم. امروز باید به داد 

جمهوری اسالمی و رهبری برسیم.«
هرچند شاید بتوان گفت که اظهارات 
مرعشی بیشتر شــبیه به تقالیی برای 
بازگشت اصالحات به صحنه سیاسی و 
تداوم بقای آن است اما آنچه گفته های 
او را به عنوان نماینده گروهی دور مانده 
از قدرت جالب می کند، مرور گفته های 
چهره سیاســی دیگری است که اتفاقا 

سال هاست در متن قدرت است. 

 نسخه   سانسور
 برای   امنیت   روانی جامعه!

عباســعلی کدخدایی که دوره ای 
طوالنی از عضویتش در شورای نگهبان، 
سخنگوی این شــورا نیز بوده، تصویر 
متفاوتی ارائه می دهد. او در گفت وگویی 
با Khamenei.ir  که در قالب »پرونده 
حقوق عامه« انجام شده، پس از پرداخت 
حقوقی و قانونی به این موضوع به مسئله 
انتشار اخبار و اطالعات اشاره کرده است. 
کدخدایی در پاسخ به اینکه چگونه 
می توان سطح حفاظت و امنیت روانی 
جامعه را بهبود بخشــید، از برخورد با 
انتشــار اخبار به گفته او کذب و دروغ 
ســخن به میان آورده و افزوده اســت: 
»اگر شما هر روز اخبار کذب، خبرهایی 
که واقعیت ندارند یا بخشــی از واقعیت 
با هدف تشــویش اذهــان عمومی و 
هراس افکنی در مردم را منتشر کنید، 
این تفاوتی نمی کند با کسی که مرتکب 
جرم سنگینی مثل قتل می شود یا هزینه  
زیادی را به جامعــه تحمیل می کند. 
واقعیت این اســت که اوالً مــردم باید 
ازجهت فرهنگی خودشــان یک نوع 
بی اعتنایی و بی اعتمــادی به این گونه 
اخبار کذبی داشته باشند که در جامعه 
منعکس می شــود.... اگر قوه قضائیه با 
فضاسازی ها برخورد کند، می توانیم به 
نقطه  مطلوبی از امنیت و آرامش روانی 

برسیم.«
فصل الخطاب اظهارات کدخدایی 
آن جایی است که گفته است: »اینگونه 
نیست که مردم ما واقعاً با مسئوالن نظام 
همراه نباشند«! از این اظهارات کدخدایی 

بوی سانسور و غفلتی خودخواسته به 
مشام می رســد؛ غفلت از بی اعتمادی 
روشــن و واضحی که جامعه نسبت به 
مسئوالن از خود نشان می دهد؛ چه در 
باب شرکت در انتخابات باشد که اتفاقا 
پیش  چشمان اعضای شورای نگهبان به 
کمترین حد خود رسیده و چه در مقوله 

تاریخ انقضای واکسن  کرونا. 
در خصوص سانسور نیز باید گفت که 
قوه قضائیه اگر بنا بر توصیه کدخدایی 
بخواهد با رسانه هایی که امنیت روانی 
جامعه را به خطر می اندازند، برخورد و 
تمامی رسانه های رسمی و غیررسمی 
را یکدست و یکرنگ به استاندارد رسانه 
ملی یعنی صدا و ســیما نزدیک کند؛ 
شــاید مردم دیگر خبر فروخته شدن 
پرتره مظفرالدین شــاه، اخــراج مدیر 
روابط عمومــی وزارت ارتباطات در پی 
انتشــار عکس های مگو و یا کفش های 
ریباک آقای نماینده حامی تولید ملی 
را نشنوند اما همینکه پای از خانه خود 
بیرون بگذارند، آلودگی هوایی که دیگر 
در بهار هم مفرح نیست، تورمی که روز 
به روز بیشتر شیره جانشان را می کشد 
و خودروهایی که ایربگ هایشان ناجی 
جانشان نیســت؛ خود رساترین رسانه 
برای به نابودی کشــاندن امنیت روانی 

جامعه است. 
القصــه اینکــه از آن پیش بینــی 
»سرنوشت اســفناک«، می رسیم به 
»همراهی مردم با مسئوالن« و پیچیدن 
نسخه سانسور و تو خود حدیث مفصل 

بخوان از این مجمل!
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محبوبه   ولی

روی موج کوتاه

کدخدایی اخیرا 
در گفت وگویی با 

Khamenei.ir  که در قالب 
»پرونده حقوق عامه« انجام 
شده، گفته است: »اینگونه 

نیست که مردم ما واقعًا 
با مسئوالن نظام همراه 

نباشند«! از این اظهارات 
کدخدایی بوی سانسور 
و غفلتی خودخواسته به 

مشام می رسد

 مرعشی: »ما مثل برف در 
تابستان آب می شویم! اگر 
به آینده ایران و جمهوری 

اسالمی و عزت شخص 
آیت اهلل سیدعلی خامنه ای 

فکر می کنیم، باید جمع 
شویم و از ایشان بخواهیم 
که ورود کنند تا جمهوری 

اسالمی ریل گذاری 
جدیدی داشته باشد«

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: اگر قرار است اتهامات ]درمورد ساخت سالح 
هسته ای[ پابرجا بماند دلیلی ندارد که دوربین های برجامی )فراپادمانی( روشن 

بماند. 
محمد اسالمی در جریان بازدید از نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: خیلی مهم است مردم ایران و مسئوالن حافظه تاریخی خود 
را بروز کنند. ۲۰ سال است که کشور های غربی به جمهوری اسالمی اتهام می زنند 

که »شما در حال ساخت بمب اتمی هستید« و هر روز یک جا را آدرس می دهند.
وی ادامه داد: اگر تاریخ را مرور کنیم می بینیم که به  طور مرتب ایران را به شورای 

امنیت سازمان ملل ارجاع می دادند و علیه ما قطعنامه صادر می کردند.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه حدود ۲۰ سال است همه دولت های 
گذشته با غربی ها مذاکره کرده اند، افزود: حاصل این مذاکرات سند برجام بود، این 
در حالی است که غربی ها همان اتهامات گذشــته را در قالب اسناد ربوده  شده و 

مکان های ادعایی تکرار می کنند.
اسالمی گفت: اساس پذیرش جمهوری اسالمی ایران در برجام این بوده است 

که رفع اتهام شود و اعتمادســازی کند. ایران محدودیت ها را پذیرفته است که 
فعالیت های غنی سازی اورانیوم را محدود کند و ظرفیت و سرعت حرکت خود را 
کاهش دهد تا این اعتمادسازی به  وجود آید، اما غربی ها به این محدودیت ها پایبند 
نبودند. جمهوری اسالمی ایران محدودیت های تشدیدشده را برای رفع این اتهام 

پذیرفته است.
وی تأکید کــرد: دوربین های برجامی در مراکز هســته ای ایــران برای رفع 
این اتهامات نصب شد؛ اگر قرار اســت این اتهامات پابرجا بماند دلیلی ندارد که 
دوربین های برجامی )فراپادمانی( روشن بماند. این دوربین ها را آژانس بین المللی 

انرژی اتمی پلمب کرده است و در تأسیسات نگهداری می شوند.
رئیس ســازمان انرژی اتمی بیان کرد: در این بیــن لفاظی هایی هم صورت 
می گیرد، جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه در فعالیت های هسته ای پنهانکاری 
نداشته است؛ ضمن اینکه در غنی سازی اورانیوم نیز بدون هماهنگی آژانس کاری 

انجام نشده است.
اسالمی تأکید کرد: همه زیرساخت های صنایع اتمی ایران با هماهنگی آژانس 

و تحت نظارت این سازمان بوده است. کسی تصور اشتباه نکند، آژانس بین المللی 
انرژی اتمی همین اآلن بر اساس ضوابط پادمانی در همه مراکز اتمی ایران مستقر 

است.
وی تصریح کرد: دوربین های فراپادمانی یــا به  اصطالح برجامی به توافقنامه 
برجام ربط دارد اگر غربی ها به این توافقنامه برگشــتند و وقتی اطمینان حاصل 

کردیم شیطنتی انجام نمی دهند برای این دوربین ها تصمیم گیری می کنیم.

اسالمی: 

دوربین های فراپادمانی را فعال روشن نمی کنیم

خبر

عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: 
دولِت روحانی نتوانســت در مذاکرات حقی از حقوق ایران 
را احیا کند، فقط یکســری تکالیف را در برجام پذیرفت و 

دستاوردهای نظام را واگذار کرد.
فریدون عباســی در واکنش به اظهارات اخیر حســن 
روحانی مبنی بر اینکه کاش گرفتار مصوبه برجامی مجلس 
نمی شدیم تا می توانســتیم در اسفند ۱۳۹۹ برجام را احیا 
کنیم، اظهار داشت: حسن روحانی زمانی وعده داده بود که به 
محض امضای برجام همه تحریم ها لغو می شود اما این اتفاق 
نیفتاد. آیا می توان به حرف چنین فردی اعتماد کرد که اگر 
قانون اقدام راهبردی مجلس نبود، االن برجام احیا شده بود؟

وی بیان کرد: رئیس جمهور ســابق بــه گونه ای حرف 
می زند که گویا اگر قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
و صیانت از حقوق ملت ایران نبود، شق القمر می کرد. ۸ سال 

کشور دست حسن روحانی بود و سوال ما این است که وی در 
این مدت چه کار کرد؟

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: دولِت روحانی نتوانســت در مذاکرات حقی از حقوق 
ایران را احیا کند، دولت ســابق فقط یکسری تکالیف را در 

برجام پذیرفت، عقب نشــینی کرد و دستاوردهای نظام را 
واگذار کرد. اگر نظام به حســن روحانی اجازه داده بود، وی 
همانطور که صنعت هوایی و سازمان فضایی را تعطیل کرد، 

توان دفاعی کشورمان را هم از بین می برد.
عباسی متذکر شــد: در قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران یکســری مجازات 
برای مســتنکفین از این قانون در نظر گرفته شــده بود و 
حسن روحانی نتوانســت آن قانون را از بین ببرد. به حسن 
روحانی اجازه دادند که با رعایت ۲۸ شرط برجام را اجرا کند 
اما وی شروط اجرای برجام را هم رعایت نکرد و هر کاری که 
دوست داشت انجام داد. اگر به روحانی اجازه می دادند، بحث 

موشکی در ایران را هم تعطیل می کرد.
وی اظهار داشــت: حرف ها و ادعاهای حســن روحانی 
درباره مصوبه هسته ای مجلس شــورای اسالمی به هیچ 

وجه درست نیست و نباید به ادعاهای او توجه کرد. اظهارات 
چند روز پیش روحانی، با واکنش تند بسیاری از نمایندگان 
مجلس مواجه شده است؛ واکنش هایی که بعضا با توهین و 
تهدید نیز همراه بودند. گفته های فریدون عباســی نیز در 

همین راستاست. 
مصطفی هاشــمی طبا اما دیروز در ایــن خصوص به 
این رفتار نمایندگان مجلس انتقاد کــرد و گفت: مجلس 

مدت هاست درگیر حرف های زشت و تهمت است. 
این فعال سیاسی با اشــاره به مذاکرات احیای برجام، 
بیان کرد: برجام در مجلس تصویب شده است، مصوبه که 
در مجلس تصویب شــده نباید مورد تهاجم قرار بگیرد اما 
متاسفانه، همان برجام را نمی توانند به کرسی بنشانند. نمی 
دانم برجام به ثمر می نشیند یا نه اما، سلیقه های فعلی در 

آن تاثیر می گذارد.

فریدون عباسی: 

اگر نظام اجازه داده بود، روحانی بحث موشکی را هم تعطیل می کرد

خبر

برآیند دو روایت اصالح طلبانه و اصولگرایانه از وضع موجود:

ِ»اسفناک« »نیازمند سانسور«


