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تازه های مطبوعات
••آفتاب یــزد  -علی بیگدلی اســتــاد تــاریــخ و
روابط بینالملل دانشگاه در واکنش به «جدال
برجامی» ایــران و آمریکا در گفت و گو با این
موضوع بسته شدن
روزنامه گفت  :ایران با طرح
ِ
پروند ه هستهای ایــران در آژانــس بینالمللی
انرژی اتمی دقیق ًا دست روی موضوعی گذاشته
که محال است آمریکا و غربیها بر سر آن حتی
حاضر به مماشات با جمهوری اسالمی ایران
باشند و بــه همین دلــیــل اســت کــه معتقدم:
اختالفات «فرابرجامی» ایران و آمریکا راه حل
ندارد!
••فرهیختگان  -این روزنامه با اشاره به ماجرای
مهسا امینی ،نــوشــت :شفاف شــدن بهموقع
موضوع از طریق مراجع رسمی یکی از مهم ترین
محورهای درخواست رسانهها از فراجا بود ،ولی
به نظرم موقعیت اخیر چیزی بیشتر از شفافیت
نیاز داشــت؛ بازسازی ساز و کارهای سیاسی
اجتماعی نهادهای موثر قــدرت به نحوی که
اتفاقات تلخ مثل درگذشت خانم امینی نتواند
مورد سوءاستفاده جریا نهای ضدایران قرار
گیرد.
••هم میهن  -ناصر ایمانی در انتقاد از عملکرد
صــدا و سیما گفت  :اعــتــراض مــن بــه عملکرد
صداوسیما آن است که این نهاد نباید در این
شرایط چنین برنامههایی (مناظره) پخش کند.
این عملکرد نشا ندهنده استیصال و واکنشی
برخورد کردن است .اگر صداوسیما باور دارد
که باید نظرات مختلف را در عرصههای مختلف
سیاسی،اقتصادی و اجتماعی پخش کند ،باید
در طول سال که اتفاقی خاص هم در جامعه در
جریان نیست ،اقدام کند.
••جوان  -این روزنامه با اشاره به حمله اغتشاش
گــران به نیروهای انتظامی و حتی حمله به
آمبوالنس و ماشین آتشنشانی نــوشــت :در
کشو رهای دیگر ،به ویژه کشو رهای غربی که
حاکمیت قانون جدیتر گرفته میشود ،پلیس
این سطح از انعطاف را در برابر آشوبگران ندارد.
اگر این جا هم پاسخ حمله به پلیس که هیچ ،پاسخ
گوش نــدادن به ایست پلیس هم با بازداشت و
گلوله همراه میشد ،یقین ًا شاهد وضعیت دیگری
میبودیم.
••ایران  -دولت اسالمی به سبب اسالمیبودن،
باید در عمل نشان دهــد که راجــع به تــداوم و
رسمیت «ارزشهــــا» ،وف ــادار و متعهد اســت و
بــیــرو نزدگ ـیهــای لجوجانه و ک ـجرویهــای
هدفمند را برنمیتابد .از جمله« ،فساد اخالقی»
و «کشف حجاب» و «بیعفتی» و «برهنگی» در
عرصه عمومی ،رفتارهایی هستند که برای دولت
اسالمی« ،تکلیف شرعی» میآفرینند .مسئله
نیز منحصر به «عرصه عمومی» است و «عرصه
خصوصی» ،محترم و محفوظ از دخالت و حضور
دولت اسالمی است.

انعکاس
••الف نوشت  :صدرنشینی عراقیها که در آمار
مسافرانایراننزدیکبهیکدههاستادامهدارد،
فقط در سال  ۱۳۹۹که جهان درگیر همهگیری
کرونا شده و مرزها اغلب بسته و پروازها معلق بود،
تحتتاثیر قرار گرفت؛ براساس آمار وزارت میراث
فرهنگی و گردشگری در سال  ۱۳۹۹آمار سفر
افغانستانیها به ایران از عراقی ها پیشی گرفته و
بیشترین تعداد سفر را به ایران داشتند و عراقیها
پسازترکیه،درجایگاهسومقرارگرفتند.امسالاما
عراقیهاتاکنوندرصدرمسافرانورودیبهایران
قرار گرفتهاند .بر این اساس،تا پایان تیر ۱۴۰۱
که حدود یک میلیون نفر به ایران سفر کردهاند،
به ترتیب عــراق ،ترکیه ،افغانستان ،جمهوری
آذربایجان و پاکستان بیشترین تعداد مسافر را در
ایرانداشتهاند.
•• جماران نوشت  :دری نجف آبــادی نماینده
ولی فقیه در استان مرکزی گفت :گشت ارشاد
فقط در بحث حجاب و عفاف نیست؛ جلوگیری
از ظلم به حقوق مردم هم جزو مصادیق آن است
گشت ارشــاد هم اگــر حکیمانه کــار کنند ،یک
وظیفهبرایهمهاست.گشتارشادفقطدربحث
حجاب و عفاف نیست و هزار مسئله هست؛ دعوا،
جنگ ،خون ریزی ،تجاوز و ظلم به حقوق مردم
نکنند ،حقوق مردم را لگدمال نکنند ،وحدت را
حفظ کنند و بدگویی و مسخره نکنند؛ همه این
مسائل{نیز جزو مصادیق گشت ارشاد}است.
•• عصر خبر نوشت  :رشیدیکوچی ،نماینده
مجلس گفت :بنده همایون شجریان را دعوت
کردم تا در تخت جمشید کنسرت برگزار کند .به
منگفتندشاهپرست.بهمنمیگویندچراهمایون
شجریان را که پدرش زمانی به نظام فحش داده به
تختجمشیددعوتکردی.بندهمیگویممگراین
بندهخدا ۲۰شبدروزارتکشورکنسرتبرگزار
نکرد؟ پس باید بگوییم وزیر کشور هم شاه پرست
است.بندهتابهامروزکنسرتنرفتهبودم.

رایزنیایرانوآژانسبرسر 3مکانادعایی
گروسی:گفتوگوهاباایراندرخصوصمسائلپادمانیازسرگرفتهشد

هادی محمدی – در حالی که به نظر می رسد
همچنان اختالفات پادمانی میان ایران و آژانس
مهمترینقفلدربنبستایجادشدهبرایاحیای
برجام اســت ،محمد اسالمی رئیس سازمان
انرژیاتمیبههمراهتیمهمراهشازجملهبهروز
کمالوندی مذاکره کننده ارشد سازمان در وین
از یک سو و حسین امیرعبداللهیان وزیرخارجه
کشورمان در نیویورک از سوی دیگر در حال
رایزنی با مقامات کشورهای مختلف و آژانس
بینالمللیانرژیاتمیهستندتاضمنرساندن
پیامایرانوسیاستهایاصولیتهرانبهجهان
راهی برای حل این بن بست بیابند .در همین
زمینه رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان
روز گذشته در مصاحبهای با وبگاه المانیتور به
توضیح دربــاره مذاکرات رفع تحریمهای وین
و همکاری ایــران با آژانــس بینالمللی انرژی
اتمی پرداخته و گفته که ایران آماده همکاری با
آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای حل و فصل
مسائلدربارهتحقیقاتاینسازماندرسهمکان
ادعاییدرایراناست«:مسئوالنآژانسسواالتی
درباره سه مکان ادعایی دارند که میگویند در
آنها اورانیوم پیدا کردهاند و ما آمادهایم به آن
سواالت پاسخ بدهیم ».وزیر خارجه کشورمان
همچنین تاکید کرده در خصوص بازگشت به
پس از حضور پرشور امت رسول ا ...در صحنه
و اعــام انزجار آن ها از هتک حرمت به قــرآن و
مــقــدســات اســامــی تــوســط آشــوبــگــران ،تب
اغتشاشات نیز تا حد زیادی فروکش کرد .حاال
و پس از آرام گرفتن نسبی التهابات در کشور،
رئیسدستگاهقضادرنشستاخیرشورایعالی
قوه قضاییه ،دستور آزادی افــراد بی تقصیر را
صادرکردوگفت«:بهطورطبیعیدراغتشاشات
ایناحتمالوجودداردکهافرادکمگناهیابیگناه
دستگیرشوندبنابراینبهمسئوالنقضاییمربوط
دردادسراهاتوصیهمیشودکهتاحدامکانقبلاز
انتقالافرادبیگناهیاکمگناهبهبازداشتگاهها،با
تحقیقاتیکهبهعملمیآورند،برایتفکیکآنها
ازعناصراغتشاشاتاقدامشود».رئیسالقضات
اما در بخش دیگری از سخنان خود به بازیگران و
آتشبیارانمعرکهاغتشاشاتهشداردادوگفت
 «:کسانی که با حمایت این نظام مشهور شدند و
به جای این که در روز سختی در کنار مردم باشند
با دشمن همصدا شدند و دشمن به وسیله زبان
و صفحات مجازی آن ها اغتشاش ایجاد کرد و
جوانانرابدینوسیلهتحریککردکهبهخیابانها
بیایند و مسببان این اعمال ،پشتیبانان آن ها و
کسانی که با جعل و نشر مطالب کذب ،مردم را
تحریککردند،همهآنهابدانندکهخسارتهای
مادی و معنوی به بار آمده برای مردم و کشور را
باید پس دهند و پرداخت کنند و این بار به کمک
مردمونیروهایامنیتیواطالعاتیعواملاصلی

توافق هستهای برجام توافق حاصل شود ،ایران
آمــاده خواهد بود به آژانــس «فراتر از توافقات
پادمانی» دسترسی بدهد .او گفت« :ابتدا الزم
است که این ادعاهای بیاساسی که علیه ایران
مطرح شده و در دستور کار آژانس قرار گرفتهاند
برطرف شوند .ما معتقدیم و میپذیریم برای این
که این کار انجام شود الزم است برخی اقدامات
فنیانجامشود.همزمان،الزماستآژانس،فنی
رفتاروعملکندنهسیاسی.
امیرعبداللهیان به رویه مشابهی اشاره کرد که
در سال  ۲۰۱۵اتفاق افتاد و مطابق آن آژانس
به تحقیقاتش درباره مسئله «پی .ام .دی» پایان
داد و قطعنامهای صادر کرد که اجازه داد برجام
اجرا شود .وی به المانیتور گفت[« :همانند سال
]۲۰۱۵الزم است که برای بستن پرونده این
ادعاهاارادهسیاسیوجودداشتهباشد».
▪اسالمی:ایرانبهبرجاممتعهداست

موضوعیکهمحمداسالمیرئیسسازمانانرژی
اتمی نیزدرشصتوششمینکنفرانسعمومی
آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر آن تاکید کرد و
گفت«:جمهوریاسالمیایرانهمچنانبهتوافق
 ۲۰۱۵متعهد است ،اقدامات جبرانی ایران در
پاسخ به نقض تعهدات طرفهای مقابل صورت

گرفتهاست.چنانچهدیگرطرفهایاینتوافق
بارفعهمهموانعوبرداشتنتحریمهابهتعهدات
خود بازگردند؛ تداوم اقدامات اجرایی ایران با
کسب مجوز قانونی از مجلس شورای اسالمی
تعیین خواهد شد ».وی خاطر نشان کرد :مایلم
روشنسازمکههیچگونهفعالیتیاموادهستهای
اعالمنشدهدرایرانوجودنداردوتمامیاتهامات
صرفامبتنیبراطالعاتساختگیونادرسترژیم
غاصب اسرائیل است .جمهوری اسالمی ایران
در حقیقت انتظار دارد که آژانس گزارشدهی،
نظارتوراستیآزماییخودرابهصورتحرفهای،
بیطرفانه و مستقلتر انجام دهد .انتظار داریم
که آژانس برای حفظ اعتبار و انسجام خود اجازه
ندهد برخی از عناصر؛ اتهامات کهنهای را که
در سال  ۲۰۱۵بسته شدهاند و دوبــاره تاکید
میکنم اتهامات کهنهای را که در طول سالیان
مطرح شده و در سال ۲۰۱۵بسته شده است به
بهانههایمختلفبازخوانیومطرحکنند.
▪شروعمجددگفتوگوهایایرانوآژانس

در ادامــه سفر اسالمی به وین  ،وی با رافائل
گروسی ،مدیر کل آژانس دیدار و در خصوص
مسائلمابین گفت وگو کردند .در همین باره
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی
انـــرژی اتمی نیز شامگاه دوشنبه از شــروع
مجدد گفت وگوها بین این سازمان و جمهوری
اسالمی ای ــران خبر داد .وی طی پستی در
صفحه توئیتر خود نوشت« :گفت وگوها با ایران
برای شفافسازی درباره موضوعات برجسته
پادمانی از سر گرفته شد .من با محمد اسالمی،
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی
اتمی ایران در جریان کنفرانس عمومی آژانس
اتمیدیدارکردم».مدیرکلآژانس همچنیندر
سخنرانیافتتاحیهشصتوششمینکنفرانس
عمومی این نهاد بینالمللی خواستار همکاری
ایــران برای حل «موضوعات پادمانی» برنامه
هستهای کــشــورمــان شــد .وی در بخشی از
سخنرانی خود گفت« :همان طور که در شصت
و پنجمین نشست کنفرانس عمومی اعالم
کردم ،راستیآزمایی و نظارت آژانس بر تعهدات

هشدار جدی رئیس دستگاه قضا به
بازیگران و آتش بیاران معرکه اغتشاشات
محسنیاژهای:بامتعرضانبهمال،جانوعرضمردمبرخوردبازدارندهمیشود

شناسایی خواهند شد و به ســزای اعمالشان
خواهند رسید ».به گــزارش میزان ،رئیس قوه
قضاییههمچنینبراهمیتشناساییودستگیری
عناصر اصلی و پشتپرده اغتشاشات اخیر اشاره
کرد و گفت« :نیروهای امنیتی و اطالعاتی ما
باید هرچه سریع تر عناصر اصلی و پشتپرده
اغتشاشات اخیر و کسانی را که به صورت پنهانی
با خارج و بیگانگان در ارتباط بودند ،شناسایی و
به دستگاه قضایی معرفی کنند ».رئیس دستگاه

فاز جدید مذاکرات تهران  -ریاض؟

وزیر خارجه عراق :ایران و عربستان درباره برخی نکات توافق کردهاند

توکلی  -ماه گذشته بود که فواد حسین وزیر
خارجه عــراق در سفری از پیش اعــام نشده
و ناگهانی ،پا به تهران گذاشت .اهــداف این
سفر کوتاه چندان رسانهای نشد اما همزمانی
آن با مذاکرات دیپلماتیک تنشزدایی میان
ای ــران و عربستان کــه بــا میانجیگری عــراق
پیشرفتهای ملموسی داشت باعث شد که
بسیاری از رسانه ها مذاکرات تهران -ریاض را
محورسفرفوادحسینبهایراناعالمکنند.حاال
وزیر خارجه عراق در اظهارات اخیر خود گریزی
به موضوع مذاکرات ایران و عربستان زده و با
اشاره به این که این گفت و گو ها در دوره های
قبلی در سطح پایین نمایندگی دیپلماتیک و
با حضور مقامات امنیتی و اطالعاتی دو کشور
برگزار شده در این بــاره از احتمال انتقال
سطح مــذاکــرات بــه سطوح سیاسی سخن
گفته است  «:با طرفهای ایرانی و عربستانی
مالقاتکردیمودرحالتالشبرایتغییرسطح
امنیتی مذاکرات به سطح سیاسی بین وزیران
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خارجه هستیم؛ اما این بحث هم اکنون ادامه
دارد و باید منتظر بمانیم تا ببینیم چه اتفاقی
میافتد ».وی در بخش دیگری از اظهارات
خود بیان کرده است « روابط ایران و عربستان
و ایران و آمریکا بر هم تاثیر می گذارند اما آیا این
تاثیر گذاری مستقیم و واضح است؟ خیر .زیرا
عربستان سیاست ویژه خود را دارد و ایران نیز
سیاست خود را دارد و هر کدام بر اساس منافع
خود اقدام می کنند و ما همانند دیگر طرف ها
مذاکرات وین را پیگیری می کنیم ».او کمی
بعد در گفت وگو با خبرگزاری اسپوتنیک بر رو
به جلو بودن فضای مذاکرات تاکید ،و دراین
بــاره خاطر نشان کــرد «:رونــد مذاکره ادامــه
خواهد یافت و شاید در دور بعدی در سطح
افسران اطالعاتی انجام شود .ما امیدواریم
که اوضاع بعد از مرحله بعدی مذاکرات تغییر
کند ».وی همچنین تصریح کــرد که ایــران و
عربستان درباره "بسیاری از نکات" به توافق
رسیدهاند .این سخنان وزیرخارجه عراق اما در

قضا در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به
تهدیدکنندگان امنیت مردم ،گفت :با اغتشاش
گران،متعرضانبهمال،جانوعرضمردمبرخورد
بازدارنده می شود و کسانی که با دشمن کینهتوز
همصدا و همدست شدند و جوانان را تحریک
کردند و آنان را به خیابان آوردند و عناصری که به
عنوان عوامل مزدور دشمن به جان و مال مردم
تعرض کردند ،بدانند که با آن ها برخورد سختی
می شود و این حکم عقل و شرع و قانون است که
حالی مطرح می شود که به عقیده کارشناسان
و تحلیل گــران منطقه ای رونــد نشستهای
گفتوگو بین عربستان سعودی و ایران شاهد
تحول مثبتی بوده است و مواضع دو طرف از
امکان انتقال مذاکرات پشت پرده به چارچوب
عمومی و دیــدار وزیــران خارجه حکایت دارد
به طوری که برخی از احتمال برگزاری قریب
الوقوع دور ششم نشست بغداد خبر داده اند.
▪ سعودی برای توافق جدی است؟

دراینمیانامابهرغمایننگاهمثبتبهمذاکرات
تهران – ریاض ،تاکنون دور ششم از نشستها
در بغداد تشکیل نشده است .موضوعی که یک
بار دیگر و در آستانه برگزاری دور چهارم گفت
و گوهای تهران و ریــاض و پــس از اوج گیری
اخبار ضد ونقیض دربــاره سرنوشت مذاکرات
هسته ای نیز شاهد آن بودیم .باید گفت به رغم
حسن نیت جمهوری اسالمی ایــران ،این که
ریاض روی خوشی به توافق با تهران نشان نمی
دهد ،می تواند دالیل مختلفی داشته باشد؛
نخست آن که تجربه ثابت کرده عربستان در
مواجهه با ایران تاکتیکی عمل میکند و حفظ
ثبات و روابط پایدار با ایران را در اولویت نمی
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مرتبط هستهای ایران ذیل برجام بهطور جدی
تحت تاثیر تصمیم ایران برای توقف اجرای این
تعهدات از جمله پروتکل الحاقی قرار گرفته
است ».مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
مدعی شد« :درباره توافق پادمانی انپیتی با
جمهوری اسالمی ایــران ،آژانــس تالشهایی
برای تعامل با ایران به منظور حل موضوعات
باقی مانده مرتبط با وجــود ذرات اورانــیــوم با
منشأ انسانی در سه مکان اعالم نشده در ایران
انجام داده است .از ماه ژوئن ،ایران تعاملی با
آژانس نداشته است .در نتیجه ،این موضوعات
حل نشدهاند و آژانس در موقعیتی نیست که در
این باره ضمانت دهد که برنامه هستهای ایران
منحصرا برای مصارف صلح آمیز است».
▪یک بام و دو هوای واشنگتن برای توافق

همچنینبهرغمتاکیدمقاماتجمهوریاسالمی
ایران طی روزهای اخیر مبنی بر سازنده بودن
نظرات ارسالی چند هفته قبل در واکنش به
پاسخ آمریکا ،مسئوالن کاخ سفید اما هنوز در
تالش برای فرار رو به جلو و شانه خالی کردن
از مسئولیت اجــرای تعهداتشان ذیل برجام
هستند .در همین زمینه «آنتونی بلینکن» وزیر
امور خارجه آمریکا در اظهار نظر اخیر خود با
تکرارادعاهاعلیهپاسختهرانبهمتنپیشنهادی
توافق در مذاکرات رفع تحریمهای ایــران در
وین ،مدعی شد« :پاسخ ایران به پیشنهاد اروپا
برای احیای توافق هستهای ،یک گام بزرگ رو
به عقب بود .من در کوتاه مدت هیچ انتظاری
برای احیای توافق هستهای با ایران ندارم» .وی
ادعا کرد« :ایران همچنان به افزودن مسائل فرا
برجامی به مذاکرات ادامه میدهد ،که ما هم
به این راحتیها با آن موافقت نمیکنیم .ما یک
توافق بد را نمیپذیریم» .با وجود اظهارات دو
پهلویمقاماتآمریکاییدربارهرسیدنبهتوافق
وزارتبازرگانیآمریکاروزچهارشنبهاعالمکرد
چهارمین هواپیمای باری ایران را به دلیل ارائه
خدمات به روسیه در فهرست سیاه مربوط به
هواپیماهایناقضقوانینکنترلصادراتایاالت
متحدهقراردادهاست.
دستوپایدشمندرسرزمینمانقطعشود.
▪زمــان پایان قطعی اینترنت و فیلترینگ
اعالمشد

از سوی دیگر اما طی روزهــای اخیر به دلیل
به وجود آمدن اوضــاع آشفته و ایجاد برخی
اغتشاشات در نقاط مختلف کشور ،شاهد
اختالل در دسترسی به اینترنت و در ادامه
فیلتر شبکه هــای مجازی خارجی به ویژه
اینستاگرام بوده ایم .مسئله ای که در گفت
و گوی اخیر تلویزیونی وزیر کشور به آن توجه
شد و ســردار وحیدی در این باره اظهار کرد
« :برخی از این شبکههای مجازی با انتشار
برخی تصاویر که بعضا واقعی هم نیستند،
تــاش میکنند هم مــردم را تحریک کنند
و هم به آ نهــا آمــوزش دهند .طبیعی است
در چنین حالتی ما برای حفظ امنیت ،نظم
عمومی ،آرامــش و حقوق شهروندی مردم،
محدودیتهایی را اعمال میکنیم تا نتوانند
آنها از مسیر شبکههای مجازی ،اغتشاشات
را هدایت کنند ».به گفته وزیر کشور ،تا پایان
یافتن اغتشاشات محدودیت های اینترنتی
ادامــه دارد .اغتشاش گــران موجب اعمال
چنین محدودیتهایی میشوند و هرگاه
دستگاه امنیتی و اطالعاتی مطمئن شود
کــه دیــگــر چنین موضوعیتی نیست ایــن
محدودیتها برداشته میشود.
داند.در واقع این یک اصل ثابت است که هرگاه
سعودیها احساس انــزوا می کنند ،بهسمت
ایران متمایل خواهند شد و این نزدیک شدن
به ایران ،تاکتیک سعودیهاست.انزوایی که
عربستان پس از خروج ترامپ ( مهم ترین حامی
بن سلمان در منطقه ) از عرصه قدرت و حضور
بایدن در کاخ سفید بیش از پیش آن را احساس
کرد و از همین رو مذاکرات خود با تهران را از سر
گرفت .حاال به نظر می رسد مادامی که توافق
برجام نهایی نشود ،سعودی نیز تن به توافق با
ایران نخواهد داد .دوم آن که فارغ از تحوالت
بین المللی و جابه جایی ها در واشنگتن ،تغییر
شرایطمنطقهوتغییرموازنهقدرتبهنفعجریان
مقاومتدرکشورهاییچونسوریهویمن،تاثیر
بسزاییدرعقبنشینیسعودیداشتوهمین
موضوعباعثشدسعودیرابهایننتیجهبرساند
که روابط خود را با ایران از سر بگیرد  .حاال گویا
سعودی در کش و قوس مذاکراتش با تهران،
واردهزینهوفایدهشدهودراینمیان نیمنگاهی
که بهسرنوشتمذاکراتبرجامیداشتهوقدرت
گیری ایران در منطقه و توسعه روابط سیاسی،
نظامی و دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران را
رصدمیکند.
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اخبار

دیدار خانواده شهید قاسم سلیمانی
با رئیسجمهور
خانواده شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده سابق
نیروی قدس سپاه پاسداران با آیتا ...سید ابراهیم
رئیسی رئیسجمهور دیدار کردند .آیت ا ...سید
ابراهیم رئیسی در بخشی از این دیــدار  از تالش
دشمنان برای کاهش حساسیت جامعه راجع به
شهید سلیمانی خبر داد و اظهار کرد «:دشمن در
مقاطع مختلف تالش میکند حساسیت جامعه
راجعبهشهیدسلیمانیودیگرالگوهاوارزشهایش
رابسنجدواگراحساسکندحساسیتجامعهدرباره
نام و یاد این شهید کم شده است ،تالشهای خود را
برای حذف کامل نام و راه و مکتب او از خاطره و یاد
جمعی جامعه مضاعف خواهد کرد ،بنابراین باید
راجع به هر گونه تعدی دشمن به شخصیت و مکتب
شهیدسلیمانیحساسبود».ویدربخشدیگریاز
سخنانخوددرایندیدار  ،باتقبیحرفتاررسانههای
غربیدرتحریفوجعلواقعیتها،خاطرنشانکرد«:
امروز نظام سلطه به اعتبار امپراتوری رسانهای خود
تالشمیکندتعریفتروریسمراتغییردهدوخودش
را قهرمان مبارزه با تروریسم معرفی کند ،بنابراین
وظیفهای سنگین بر عهده ماست که اجازه ندهیم
اینتالشدشمنبهنتیجهبرسد».بهگزارشتسنیم،
درابتدای ایندیدار خانوادهسردارشهیدسلیمانی
با قدردانی از مواضع حقطلبانه رئیس جمهور
در سخنرانی سازمان ملل متحد ،اقــدام آی ـتا...
رئیسی در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت را در
اینسخنرانیستودهوخطاببهرئیسجمهوراظهار
کردند «:جهانامروزبیشازهمیشهتشنهآموزههای
شهیداناست،برهمیناساساقدامارزشمندرئیس
جمهوردرسازمانمللمتحد،موجبخرسندیملت
ایرانوهمهعالقهمندانبهمحورمقاومتدرمنطقه
شد  ».همچنینبهگزارشنورنیوز،رئیسجمهورروز
یکشنبهباحضوردریکیازبیمارستانهایتهران،
از تعدادی از مجروحان که توسط اغتشاشگران
مجروح شده بودند ،عیادت کرد و در جریان روند
درمانآنانقرارگرفت.

چهره

نورنیوز:حسنعباسیسخنگویهیچ
بخشیازحاکمیتنیست
اظــهــارات اخیر و جنجالی حسن عباسی دربــاره
سلبریتیهاوفوتبالیستهاباواکنشرسانهنزدیکبه
شورایعالیامنیتملیهمراهشد.درهمینباره نور
نیوزدرتوئیتینوشت«:حسنعباسیسخنگویهیچ
بخشیازحاکمیتنیستواظهاراتشمثلاظهارات
همهتریبونداراندیگرکهموافقیامخالفجمهوری
اسالمی هستند ،نظرات شخصی اوست ».در بخش
دیگری از این توئیت تاکید شده است «:حمایت از
اغتشاشوناامنیعلیه ُملکوملتبهبهانهاظهارات
یک فرد غیر مسئول میتواند غبار ناخواستهای بر
چهره یک قهرمان بنشاند».گفتنی است که حسن
عباسی در اظهارات اخیر خود در ادبیاتی ناشایست
گفته بود که « چرا سلبریتیهای الکچری فوتبال ،با
مدیریت شورش اغنیا علیه حجاب ،سطح برهنگی
پورناستارها را مطالبه میکنند؟ چون از سطح
فعلی فاحشهبازی اشباع شدهاند ».وی همچنین
اظهار کــرده بود  «:این سلبریتی های فوتبال و
سینما چه فیلم و عکسی دســت سرویس های
جاسوسی دشمن دارند که االن مجبور شدن به
اشارهاونابشنپیشقراولبراندازی!؟»...ادبیاتی
که با موجی از واکنش هــای منفی همراه شد.
کاربریدراینبارهنوشت«:کاشعقالییبودندکه
جلوینفرتپراکنیامثالحسنعباسیرابگیرند.
نقشوجایگاهاظهاراتیمانندتوهینهایعمومی
و صحبت های ایشان درباره فوتبال و فوتبالیست
ها ،معلوم نیست .خیلی کمتر از ویدئوی مهران
مدیری یا توئیت های علی کریمی باشد ».کاربر
دیگری نیز در صفحه توئیتری خود به این موضوع
واکنش نشان داد و اظهار کرد  «:تحقیر و توهین
و تهدید هنرمندان و ورزشکاران منتقد ،عالوه
بر ناپسندی ذاتــی ،انسجام و
همبستگیصنفیایشانرادر
حمایت از اعتراضات افزایش
مـیدهــد! فکر نمیکنم
فهم این مطلب خیلی
ســخــت ب ــاش ــد .آتــش
افروخته را مشتعلتر
نکنیم!»

