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تازههای مطبوعات
••هــمــشــهــری -ایــــــران تــبــدیــل بـــه بــهــشــتــی بـــرای
استخراجکنندگان ارزهای دیجیتال از کشورهای مختلف
ازجمله چین شده است .مقامهای دولت چین بهدنبال
تصویبطرحیبرایغیرقانونیکردنماینینگیااستخراج
ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از سوءاستفاده از انرژی
هستند امــا حــاال گــزار شهــای مختلفی نشان میدهد
چینیها این تجارتشان را بهخاطر امکان رسیدن به برق
ارزان بهصورت غیرقانونی به ایران منتقل کردهاند.
••جام جم -محمد سرشار مدیر شبکه کودک در گفتوگو
با جامجم با اشاره به اینکه این شبکه تلویزیونی هیچ نقشی
در راه پیدا کردن آگهی تبلت مخصوص کودکان و نوجوانان
به آنتن شبکه کودک نداشته است ،می افزاید :به طور کلی
نه انتخاب و نه پخش هیچیک از آگهیهای بازرگانی در
حوزه اختیار شبکههای تلویزیونی نیست؛ ازجمله همین
تبلیغ تبلت یا حتی آگهیهایی چون تبلیغ قابلمه ،ماسک
صورت ،کرم دور چشم و  ...که این روزها متاسفانه از شبکه
کــودک شاهد هستیم .ایــن آگهیها از طــرف اداره کل
بازرگانی سازمان انتخاب می شوند و به پخش میرسند.
••ایران -ویدا موحد معروف که در خیابان انقالب تهران
اقــدام به کشف حجاب کــرده بود از سوی شعبه ۱۰۹۱
مجتمعقضاییارشادبهاتهامتشویقمردمبهفسادوفحشااز
طریق کشف حجاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
••فرهیختگان -این روزنامه در گزارشی با انتقاد از مبلغ کم
بن های اختصاص داده شده به دانشجویان برای نمایشگاه
کتاب نوشت :قیمت کتاب مثل همه چیزهای دیگر بهطور
سرسامآوری زیاد شده است .گاهی شاید یک دانشجو مجبور
باشدکلبنیراکهبراینمایشگاهگرفتهاستفقطبرایخرید
یککتاببدهد،یادربهترینحالتبتواندسهکتابتهیهکند.
••جوان -این روزنامه در گزارشی از مواضع اخیر مشاور
رئیس جمهور نــوشــت :آشنا در مقام مــشــاور فرهنگی
رئیسجمهور روشن نیست دقیق ًا چه کاری انجام میدهد،
اما در مقام یک فعال حاشیهساز مجازی به نظر میرسد نیاز
است مورد تذکر رئیسجمهور واقع شود که همواره همگان
را به وحدت ،یکپارچگی ملی و همبستگی دعوت میکند.
••ایــران -این روزنامه در ستون اول دفتر خود نوشت:
اصالحات اساسی و بهبود مشکالت کشورهای منطقه از
خالل اصالحات در جامعه و وجود یک جنبش اصالحی
میگذرد و اال آمدن و رفتن اشخاص کمکی به حل هیچ
مشکلی نمیکند ،جــز ایـنکــه اصــاحــات را بــه تأخیر
میاندازد .وضعیت کنونی جهان عرب بیشتر به محله برو
بیای سیاسی شباهت دارد تا یک تحول بنیادی.
••کیهان -فیلم «رحمان  »1400به دلیل اکران نسخهای
که اصالح نشده و درواقع فاقد مجوز بوده ،توقیف شد .هر
چند که مدیرکل سینمای حرفهای سازمان سینمایی اعالم
کرده که پخشکننده و تهیهکننده فیلم ،مقصر هستند ،اما
سازمان سینمایی نیز مجرم است .چرا که این فیلم بیش از
یک ماه در حال اکران بوده و جای شگفتی است که پس از
این مدت ،سازمان سینمایی تازه متوجه شده که نسخهای
اصالح نشده از فیلم روی پرده است! بنابراین ورود قوه
قضاییه به مسئله محتمل بهنظر میرسد.

...

انعکاس
••تابناک نوشت  :از چندی پیش تالش برای جدا کردن
راه اصالحات از جریان اعتدال آغاز شده است .از جلسات
اصــاح طلبان خبر می رســد ،بــرای انتخابات پیش رو،
کمترین نگرانی ممکن را از ناحیه شورای نگهبان دارند
و معتقدند به دلیل شرایط موجود کشور و نیازی که به
مشارکت حداکثری مردم وجود دارد ،شورای نگهبان این
بار با دید بازتری درباره اصالح طلبان و بررسی صالحیت
آن ها اقدام خواهد کرد و کار برای آن ها در این زمینه در
انتخابات آینده راحت تر خواهد بود.
••نواندیش مدعی شد :  رئیس جمهور سابق ،اندوهگین
از مرگ رپر آمریکایی شد .احمدی نژاد در توئیتی نوشت:
اخیرا از مرگ "نیپسی هاسل" مطلع شدم و از شنیدن مرگ
او و  ۱۰نفر دیگر که در هفته گذشته در لس آنجلس کشته
شدند اندوهگین شدم .چگونه می توان زندگی شخصی را
به این راحتی گرفت؟ "عزیزم گریه نکن ،سرت را باال بگیر
حتی وقتی که جاده سخت است هرگز تسلیم نشو"
••تابناک نوشت « :محمود واعظی» ،رئیس دفتر رئیس
جمهور گفت :رئیس صداوسیما از برخی برنامههای این
سازمان که زنده پخش میشود و اظهاراتی علیه دولت
دارنــد ،رضایت نــدارد .همین طور آقای علی عسکری از
برخی مجریانی که خودشان هم خیلی آدمهای سیاسی
به معنای کلمه نیستند ،ولی صحبتهایی را به طنز یا لحن
دیگری بیان میکنند ،رضایت ندارد .او ادامه داد :طبق
گفتههای آقای علی عسکری در جلسات هیئت دولت،
خودشان هم از این اتفاقات در صداوسیما رضایت ندارند،
ولی تالش شان اصالح این برنامهها و روند است.
••عصرایران نوشت  :وکیل مدافع نرگس محمدی از
موافقت زنــدان اوین و ضابطان پرونده موکلش با اعطای
مرخصی استعالجی به او خبر داد و گفت :موضوع برای
گرفتن تصمیم نهایی به دادستان تهران ارجاع شده است.
محمود بهزادی راد اظهار کرد :با توجه به موافقت زندان اوین
و ضابطان پرونده ،در حال حاضر منتظر گرفتن تصمیم از
سویدادستانتهرانهستیم.بهگفتهاینوکیلدادگستری،
نرگس محمدی نیاز به بستری شدن در بیمارستان و عمل
جراحی برای برداشتن رحم و تومور ریه دارد.
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سفیر فرانسه در آمریکا توئیت خود را پاک کرد

طعنه ظریف به اروپا درباره وقاحت برجامی فرانسه
هادی محمدی– ظریف وزیرامورخارجه کشورمان
در واکنش به توئیت سفیر فرانسه در آمریکا در صفحه
توئیتر خود به طعنه از آن ها خواست که یک بار دیگر
متن توافق هسته ای را بخوانند« :یک تذکر به سه شریک
اروپایی ما در برجام؛ هیچ ممنوعیتی برای غنیسازی
اورانیومذیلبرجامِ ،انپیتییاقطعنامه ۲۲۳۱شورای
امنیت سازمان ملل وجود ندارد.نه اکنون ،نه در سال
 ۲۰۲۵و نه پس از آن .برای شرکای اروپایی (ما) مفید
است سندی را که خود امضا کرده و به دفاع از آن متعهد
شدند ،یک بار دیگر واقعا مطالعه کنند ».گفتنی است
جرارد آرو سفیر فرانسه در واشنگتن روز یک شنبه در
صفحه توئیتر خود ادعا کرده بود که با انقضای تاریخ
توافق هستهای ،ایران دیگر نمیتواند غنیسازی داشته
باشد .این اظهارات سفیر فرانسه با واکنش تند عباس
عراقچی روبه رو شد که نوشت" :اگر توئیتهای جرارد
آرو موضع فرانسه باشد ،در آن صورت ما با نقض عمده
هدف و مقصود برنامه جامع اقدام مشترک و قطعنامه
 ۲۲۳۱شورای امنیت روبه رو هستیم .الزم است که
پاریس فورا شفافسازی کند ،در غیراین صورت ما به
نحو مقتضی اقدام میکنیم" .ساعاتی بعد هم فیلیپ
تیه بو سفیر جدید فرانسه در تهران احضار و مراتب
اعتراض ایران به او ابالغ شد .بعد از این که ادعاهای
آرو منجر به بروز تنش دیپلماتیک بین تهران و پاریس
شد ،این دیپلمات فرانسوی توئیتهای جنجالی خود
را پاک کرد.
▪غنی سازی و زمان بندی آن در برجام

توئیت زیــاده خواهانه مقام فرانسوی درحالی است

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:

که ایران از همان ابتدای مذاکرات هسته ای خود و
باالگرفتن تنش ،داشتن حق غنی سازی را با استناد
به ماده  4معاهده «ان.پی.تی» از جمله خطوط قرمز
اصلی خود نامیده بــود .برجام نیز اولین سند مورد
توافق یک کشور با شش دولت قدرتمند دنیا به همراه
اتحادیه اروپاست که حق غنی سازی را برای آن کشور
به رسمیت می شناسد و اگرچه این موفقیت بزرگی به
حساب می آید اما باید توجه داشت که این حق نیز با
محدودیت های فنی و زمانی همراه بوده که خود نشان
می دهد محدودیت های ایران در غنی سازی بی پایان
نیست و پس از مدتی این محدودیت ها حذف می شود.
▪حق غنی سازی ایران در قطعنامه 2231

امــا یکی از دســتــاوردهــای کشورمان در مــذاکــرات

هستهای متن قطعنامه  2231شورای امنیت است.
این سند معتبر حقوقی نیز در بند یک خود به صراحت
می نویسد« :برجام را تایید کرده و با ابــرام خواستار
اجرای کامل آن بر اساس برنامه زمانی مندرج در برجام
است» .ضمن این که قطعنامه  ، 2231اصوال برجام را
به عنوان ضمیمه " الف " خود بیان کرده و طبق حقوق
بین الملل ضمایم قطعنامه ها هم اعتبار خود قطعنامه را
دارند .به بیان دیگر حتی قطعنامه  2231نیز مهرتایید
بر حق غنی سازی ایران زده است .حقی که البته نیاز
به چنین تاییدهایی ندارد اما این قطعنامه ها ،سندی
مقابل زیاده خواهی برخی کشورها از جمله مواضعی
نظیر توئیت مقام فرانسوی هست .توئیتی که با واکنش
صریح مقامات ایران ،از صفحه توئیتر سفیر فرانسه در
آمریکا ،پاک شد.

نشست نظامی مشترک ایران و
عمان یک هفته پس از اقدام آمریکا
درحالی که هفته گذشته آمریکا در اقدامی وقیحانه
و عجیب اعــام کــرد کــه سپاه پــاســداران یــک سازمان
تروریستی اســت ،امــا ایــن روزهــا پانزدهمین اجالس
مشترک نظامی ایــران و عمان درحالی در شهر مسقط
برگزار می شود که ریاست هیئت ایرانی با سردار پاسدار
«قدیر نظامی» معاون بینالملل ستادکل نیروهای مسلح
کشورمان است .به گزارش ایسنا ،هیئتهای عالی رتبه
نظامی دو کشور با تشکیل پانزدهمین اجالس مشترک در
شهر مسقط و انجام مذاکرات ،برنامههای همکاری نظامی
فیمابین را برای سال  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰در حوز ه های
علمی ،آموزشی ،دریایی ،هوایی ،پلیسی و همکاری در
حوزه پزشکی نظامی را مشخص کردند و مورد توافق قرار
دادند .این مذاکرات قرار است تا  29فروردین ادامه داشته
باشد .همچنین همزمان با تشکیل کمیسیون مشترک،
هیئت عالیرتبه نظامی اعزامی از ستاد کل نیروهای
ایران با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سلطنت عمان و
فرماندهان و مقامات نیروهای دریایی و زمینی و هوایی آن
کشور مالقات کرد و طرفین در فضایی دوستانه و صمیمی
درباره دورنمای همکاریهای مشترک مذاکره کردند.

کمک حشدالشعبی به سیل زدگان؛مهمان نوازی ایرانی،بغض بیگانگان
جالیی پور :مردم خوزستان از حضور حشد ،راضی هستند
ادیب -شب گذشته فیلمی در شبکه های
اجتماعی دســت بــه دســت شــد کــه در آن
نیروهای مردمی عراق (حشدالشعبی) که
برای کمک رسانی به سیل زدگان ایرانی به
استان های خوزستان و لرستان سفر کرده
اند ،حین عبور از کوچه های پلدختر ،در کنار
امدادرسانان ایرانی شعار می دهند« :ایران و
العراق الیمکن الفراق» به این معنا که جدایی
ایران و عراق ممکن نیست .روی خودروهای
راه سازی که این گروه برای الی روبی و گل
روبی با خود به مناطق سیل زده برده است
نیز شعار معروف «حب الحسین یجمعنا» در
کنار پرچم های ایران و عراق درج شده است.
شعاری که زائران ایرانی آن را در راهپیمایی
اربعین روی پرچم ها و کوله پشتی های
خود درج می کنند .حضور امدادرسانان
غیرایرانی در بالیای طبیعی کشورمان شاید
در این وسعت برای نخستین بار در سال های
اخیر باشد؛ به گفته ایــرج مسجدی سفیر
ایران در بغداد تعداد مجاهدان عراقی وارد
شده به ایران در قالب کاروان های امدادی
حشدالشعبی ،بــه صــدهــا تــن مــی رســد.
همچنین از جنبش «مقاومت اسالمی نُجبای
عراق» هم ده ها خودروی امدادی وارد کشور
شدند .به این فهرست باید نیروهای کمکی از
لشکر فاطمیون افغانستان را هم اضافه کرد
که در دو استان خوزستان و لرستان در حال
خروج گل های ناشی از سیل از خانه های
مردم و باز کردن معابر هستند .در روزهای
گذشته نیروهای حشدالشعبی عــاوه بر
وظیفه جلوگیری از ورود سیل به عــراق،
کمک های جمع آوری شده مردم عراق را نیز
به سیل زدگان خوزستان تحویل داده اند.
▪روبــات های توئیتری جریان منافقین
عملیات خود را آغاز کردند

با این حال و به رغم مهمان نوازی گرم مردم
خوزستان و تمجید افکار عمومی از روحیه
امدادرسانی این نیروها ،در فضای مجازی
برخی روبات های توئیتری جریان منافقین و
اپوزیسیونشروعبهشبههپراکنیدربارهعلت
و چند و چون حضور این گروه ها که از اصلی
ترین گروه هایی هستند که با داعش مقابله
کرده اند ،کردند .در این بین ،پس از انتقاد
یک سلبریتی از حضور نیروهای امدادرسان
حشدالشعبی ،صبا آذرپیک خبرنگار اصالح
طلب و فــعــال ح ــوزه اجتماعی بــا او وارد
جــدل شد و از ایــن حضور دفــاع کــرد .مثل

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

همیشه رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع و مریم
رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین
نیز که اسناد وابستگی آن ها به سعودی ها
و آمریکایی ها اظهر من الشمس اســت ،به
میدان آمدند و علیه این گروه های مردمی
توئیتپراکنیکردندومدعیشدندکهمردم!
از حضور آن ها رضایت ندارند! این تالش ها
در حالی است که در روزهای گذشته کوچک
ترین بگومگوی استاندار خوزستان با یک
شهروند عــادی به نحوی بازتاب داشــت که
استاندار خوزستان بالفاصله از رفتار خود
عذرخواهی کرد .به عبارت دیگر در فضایی
که کوچک ترین تحوالت در فضای مجازی
مخفی نمی ماند ادعاهایی از این دست بدون
سند مطرح و البته با دست رد اکثریت قاطع
کاربران مواجه می شود .منتقدان این حضور
همچنین پاسخ نمی دهند که در صورت
صحت این ادعا ،حجم انبوه محموله های آب،
دارو ،غذا ،فرش ،لباس و تجهیزات مقابله با
سیل به چه جهت وارد ایران شده است!
▪دفاع مهاجرانی از حشدالشعبی

واکنش منتقدان حضور حشدالشعبی برای
برخی چهره های شاخص فضای مجازی که
لزوم ًا مدافع تام و تمام حکومت هم محسوب
نمی شوند ،عجیب بــوده اســت .عطاء ا...
مهاجرانی وزیــر اسبق ارش ــاد در توئیتی
نوشت« :حشدالشعبی (بسیج ملی) عراق،
با فتوای آیت ا ...سیستانی تاسیس شد و با
یاری سپاه قدس توسعه پیدا کرد .در سرکوب
داعــش و برکندن ریشه داعــش که از سوی
آمریکا و ارتجاع عربی حمایت می شد ،حشد
الشعبی نقش درجه اول داشت .مخالفت با
حشدالشعبی از سوی  VOAو رادیو فردا و
شازده و رجویستا کامال طبیعی است».
▪تــوئــیــت مــحــمــدرضــا جــایــی پـــور از
خوزستان

همچنین محمدرضا جــایــی پــور (فعال
اصالح طلب که در خوزستان حضور دارد)
در توئیتر خــود نوشت :تنها لــودری که در
منطقه گلدشت اهــواز داشت برای ساختن
سیلبند به ایرانیان عرب این محله محروم
کمکمیکردمتعلقبه حشدالشعبی(بسیج
مردمی عراق) بود و اهالی محل هم به وضوح
ازکمکنیروهایمردمیهمسای هعراقیشان
راضی بودند .بامزه این که کسانی با ژست
ملیگرایانهبیشترینحملهرابهآنهادارندکه

خودشان وابسته به پول بنسلمان و نتانیاهو
و ترامپاند و در صف اول عکس یادگاری با
ایرا نستیزان و حمایت از مداخله آمریکا و
انواع تحریم علیه ایران و حضور نظامی آمریکا
در منطقهاند و در خفا هم دلشان برای حمله
نظامی آمریکا به ایران لک زده!
▪فرهمند :در میان سیل زدگان واکنشی
منفی علیه حشدالشعبی وجود ندارد

مهرداد فرهمند خبرنگار خارج نشین هم در
مطلبی نوشت« :واکنش یکی از «سلبریتی»
های وطنی هم به گونه ای است که انگار
ارتش صدام دوباره خرمشهر را گرفته است.
تا جایی که بنده می دانم ،حشد الشعبی را
ایــران در عــراق به راه انــداخــت ...بعید می
دانم اگر نیروهای آمریکایی در خلیج فارس
که دست به ماشه در آماده باشند تا اگر فرمان
رسید به ایــران حمله کنند ،برای کمک به

سیل زدگــان به ایــران می آمدند ،با چنین
واکنشی روبه رو می شدند .البته به گمانم
ایــن واکنش ها به حشد الشعبی محدود
به فضای مجازی و از ســوی کسانی است
که دور ایستاده اند وگرنه در عالم واقــع و
به ویژه میان سیل زدگــان ،تصور نمی کنم
واکنشی منفی به حشد الشعبی نمود پیدا
کرده باشد» .کار به این جا ختم نشد و حتی
تلویزیون بی بی سی هم در گــزارش خود
اذعــان کــرد که «تأمین کاالهای اساسی،
ساخت مساجد و مــدارس و اعــزام تیمهای
جهادی از جمله برنامههای نیروهای عراقی
در ایـــران اســت» تــعــدادی از کــاربــران هم
تصویری از هادی العامری فرمانده کنونی
حشدالشعبی را منتشر کردند که در زمان
تجاوز صدام به ایران ،دوشادوش رزمندگان
ایرانی با رژیم بعث جنگید .برخی کاربران
تصویر سید هاشم الحیدری معاون فرهنگی

حشدالشعبی در جمع جهادگران عراقی
حاضر در روستاهای منطقه پلدختر را منتشر
کردند .در ویدئویی که از الحیدری منتشر
شده می گوید :ما یک جبهه هستیم؛ ایران و
عراق یک هدف دارند و یک دشمن.
فعاالن فضای مجازی هم در واکنش های
جالبی نوشتند:
* تا دیروز میگفتن متحدین شما که براشون
پول در عراق و سوریه خرج کردید ،اکنون در
گرفتاری سیل کجا هستند ،کمکتان کنند؟!
حاال که حشد الشعبی عــراق به کمک مان
آمــده می گویند ایــن نقض حاکمیت ملی
است!
* عــراق و سوریه بــزرگ ترین موانع حمله
نظامی به ایران هستند ،تخریب رابطه ایران
با این دو کشور ،هیچ معنایی جز صاف کردن
جاده برای رسیدن سربازهای آمریکایی به
تهران نداره!

خبر مرتبط

ابومهدی :هدف ما این است مردم  2طرف مرز آسیب نبینند
رئیس سازمان بسیج مردمی عراق ضمن تشکر از این که دولت ایران اجازه کمک رسانی را داده ،با حضور در مرکز مدیریت و کنترل حوادث
مدیریت بحران خوزستان گفت :ستادی را در ایران تشکیل داده ایم و برخی از کمک های مردمی عراق از دیروز وارد شده است که روز به روز
نیز این کمک ها افزایش می یابد .هم اینک آمادگی ساخت چندین بیمارستان صحرایی را داریم .وی با اشاره به مسئله مدیریت آب بیان کرد:
یکی از اهداف سفر ما به خوزستان شرکت در حوزه مدیریت آب است تا آب های مرزی طوری مدیریت شوند که مردم دو طرف مرز آسیب نبینند.
به گزارش ایرنا المهندس ،خوزستان را نماد مقاومت دانست و افزود :وظیفه خود دانستیم در مشکل فعلی که برای ایران ایجاد شده حضور
داشته باشیم چرا که معتقدیم مردم عزیز خوزستان و ایران به ما خیلی کمک کردند و می توان گفت از 40سال پیش با شروع انقالب اسالمی
ایران تا به امروز دولت جمهوری اسالمی ایران به عنوان دولتی ضد صدام ،ضد اشغالگران و ضد داعش به ما کمک کرده است .این فرمانده
عراقی در گفت و گو با حوزه نیوز هم گفت :ما مدیون مردم ایران باألخص خوزستانیها هستیم.
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طرح دوفوریتی حمایت از سپاه تقدیم
هیئت رئیسه مجلس شد
جزئیات طرح دو فوریتی اقدام متقابل در برابر تروریستی
خواندن سپاه پس از ارائه پیشنهادهای کمیته ویژه بررسی
این طرح در کمیسیون امنیت ملی تصویب و به هیئت
رئیسه مجلس تقدیم شد .به گزارش خراسان علی نجفی،
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان این مطلب افزود:بر
اساس یکی از موارد این طرح ،دولت ایران موظف است در
چارچوبمصوباتشورایعالیامنیتملیدربرابراقدامات
تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع ایران را به مخاطره
میاندازند،اقداماتمتقابلوقاطعبراساساینقانونانجام
دهد.وی افزود :در یکی دیگر از موارد این طرح تصریح شده
که دولت ایران موظف است ضمن اقدام حقوقی به تصمیم
غیر قانونی آمریکا در تروریست نامیدن سپاه در مراجع
بینالمللیازطریقمراوداتدوجانبهوچندجانبهباکشورها
و رایزنی با مجامع و سازمانهای بینالمللی از حداکثر
توان خود برای بی اثر کردن اقدام آمریکا از نقض مصونیت
حاکمیتی ارکان دفاعی ایران استفاده کند.دهقان عضو
کمیته بررسی طرح تقویت جایگاه سپاه در برابر اقدامات
آمریکانیزبااشارهبهپیشنهادهایمصوبشدهبرایاینطرح
به خراسان گفت :براساس این طرح اگر هر شخص حقیقی
و حقوقی در داخل کشور از تحریمهای آمریکا علیه سپاه
پاسداران به هر نحوی حمایت کند ،این اقدام جرم محسوب
شده و مستوجب مجازات تعزیری درجه  ۵قانون مجازات
اسالمی است که مشمول حبس و جزای نقدی میشود.
مطابق آیین نامه داخلی مجلس سه روز پس از تقدیم طرح
های ارجاعی کمیسیون ها با قید دو فوریت به هیئت رئیسه
مجلس رسیدگی به آن باید در دستور کار صحن قرار گیرد.

 2تحلیل درباره خروج مصر از ائتالف ضد
ایرانی ناتوی عربی
دو رسانه مصری در تحلیل های جداگانه ضمن تقدیر از
تصمیم دولت این کشور برای خروج از ائتالف ضدایرانی
موسوم به ناتوی عربی به نقل از دو دیپلمات سابق این
کشور تأکید کردندکه موضع مصر از همان ابتدا عدم
دشمنی با ایران بوده است .اوایل هفته جاری خبرگزاری
رویترز به نقل از منابع آگاه در دولت مصر از خروج این
کشور از ناتوی عربی که برای مقابله با ایران تشکیل شده
است ،خبرداد .هرچند برخی تحلیل گران چنین ادعایی
از سوی منابع آگاه را ابزاری برای چانه زنی قاهره با ریاض
و کسب منافع اقتصادی بیشتر می دانند اما ایسنا به نقل
از روزنامه المصریون نوشت :مخالفت مصر با ایجاد «ناتوی
عربی» برای مقابله با ایران و حضورنداشتن این کشور در
اولین نشست این گروه که روز یک شنبه گذشته در ریاض
پایتخت عربستان برگزار شد ،پرسشهای متعددی را به
دنبال داشت به خصوص این که مصر روابط مستحکمی
با تمام کشورهای عضو دارد .حسین هریدی ،دستیار وزیر
خارجه پیشین مصر در گفتوگو با این روزنامه گفت :ایده
ناتوی عربی گردهم آمدن برخی کشورها برای مقابله با
ایران است و این مسئله در تضاد با سیاستهای مصر است
که پیش از این اعالم کرده .مصر وارد هیچ ائتالفی برای
دشمنی با کشور دیگری نمیشود و با هیچ طرفی تنش
ایجاد نمیکند ،این اساس سیاست مصر است .عبدا...
االشعل که او هم در دورهای دستیار وزیر خارجه مصر بوده
در این زمینه گفت :مصر هیچ گونه منفعتی در دشمنی با
ایران ندارد بنابراین با این ایده مخالفت کرد و در نشست
آن شرکت نکرد ،عالوه بر این ،این ایده عملی نخواهد شد
و تحقق آن امری دشوار است .وی ضمن تقدیر از موضع
مصر در نپیوستن به ناتوی عربی افزود :هدف اساسی این
ائتالف ایجاد فشار بر ایران است و تحقق این مسئله دشوار
است زیرا تهران اقدامات متقابل زیادی میتواند انجام
دهد همچنین شرکت کنندگان در این نشست توانایی
ایجاد جنگ علیه ایران را ندارند.در همین زمینه مجدی
سرحان ،سردبیر روزنامه مصری «الوفد» در مقالهای تحت
عنوان «اعالم مرگ ناتوی عربی» نوشت :اعالم رسمی و
نهایی مصر مبنی بر خروجش از ناتوی عربی در حقیقت
به معنای مرگ این طرح است زیرا با توجه به اهداف اعالم
شده از سوی آمریکا هدف ناتوی عربی ایجاد نیروی نظامی
قدرتمند عربی برای مقابله با ایــران است و کشور مصر
ارتش بزرگی دارد که قرار بود ضمن این ائتالف باشد .در
این مقاله آمده است :تحلیل گران اکنون تالش میکنند
که تصمیم مصر درب ــاره ناتوی عربی را تفسیر کنند و
میگویند که این کشور نمیخواهد تنش با ایران را افزایش
دهد زیرا قاهره نمیخواهد وارد جنگی شود که منابع و
منافع ملی مصر را به خطر بیندازد.
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