
ینی چرایی عدم حضور موگر
 در نشست ورشو

سیاوش کاویانی

موگرینی در نشست ضد ایرانی لهستان شرکت 
نمی کند، این تصمیم خوبی است اما کافی نیست.

نشس��ت ورش��و که با ابتکار آمریکا قرار است 
اواخر بهمن ماه برگزار ش��ود، با حضور وزرای چند 

کشور عربی و اروپایی همراه خواهد بود.
احتمال این که منافقین نیز در این نشست ضد 
ایرانی که در لهستان برگزار خواهد شد، وجود دارد.

ه��دف آمری��کا از برگ��زاری چنین نشس��تی 
تشکیل یک ائتالف ضد ایرانی به رهبری خود و با 

محوریت برخی کشورهای عربی منطقه است.
با وجود برگزاری نشست در یکی از کشورهای 
اروپای��ی، اتحادیه اروپا موضع روش��نی درباره آن 
نگرفته اس��ت، هر چند اعالم شد که خانم فدریکا 
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
نشس��ت ورشو ش��رکت نمیکند.اما شرکت نکردن 
موگرینی در نشس��ت ورش��و کافی نیس��ت، بلکه 
باید از مطالبات جمهوری اس��المی ایران باشد که 
اتحادیه اروپا موضع قاطع و روشن تری را در قبال 

آنچه آمریکا در تدارک آن است بگیرد.
اروپ��ا اکنون یک اتحادیه اس��ت و بر اس��اس 
قوانین اتحادیه اروپا تصمیم میگیرد، پارلمان دارد 
و دستگاه سیاست خارجی مستقل که سیاست های 

کل اروپا را ترسیم می کند.
هنگامی که اتحادیه در پارلمان اروپا موضوعی را 
تصویب می کند و تصمیم می گیرد، همه کشورهای 
عض��و موظف به اجرای آن هس��تند. چنین اتفاقی 
برای جمهوری اس��المی ایران افتاده است. اتحادیه 
اروپ��ا در زمانی تصمیم به قطع رابطه سیاس��ی با 
ایران گرفت، س��فرای کش��ورهای اروپایی ایران را 

ترک کردند. این واکنش یک تصمیم جمعی بود.
آی��ا اتحادیه اروپ��ا نمی توانس��ت از برگزاری 

نشست ورشو علیه ایران جلوگیری کند؟
قطعاً چنین اقدامی قابل اجرا بود اما این واکنش 
از س��وی اتحادی��ه اروپا انجام نش��د، دلی��ل آن هم 
روشن است، یک کشور دسته چندمی اروپا انتخاب 
می شود، اتحادیه اروپا موضعی درباره تصمیم لهستان 

نمی گیرد، نه آن را تأیید میکند و نه رد.
این بی تفاوتی نسبت به نشستی که در خاک اروپا 

قرار است برگزار شود، همراهی است نه مخالفت.
زمانی که هیچ واکنش��ی به برگزاری نشس��ت 
ورش��و از س��وی اتحادی��ه اروپا انجام نمی ش��ود، 
نمی توان حضور نیافتن موگرینی در این نشس��ت 

را مثبت ارزیابی کرد.
یک تقس��یم کار ظریف می��ان اتحادیه اروپا و 
آمریکا انجام ش��ده که این تقسیم کار از سوی دو 

طرف در حال پیشرفت است.
ضم��ن این که باید به این مس��ئله توجه کرد 
که موگرینی مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه 
اروپ��ا نه به خاطر اعتراض ی��ا مخالفت با برگزاری 
نشست ورشو بلکه به خاطر مسافرت نمی تواند در 

آن شرکت کند!
یک مق��ام اروپایی ک��ه ن��ام او در خبر دیده 
نمی ش��ود، در ای��ن زمین��ه گفته؛ م��ا از برگزاری 
کنفران��س درب��اره خاورمیانه موس��وم به »صلح و 
امنیت در خاورمیان��ه« اطالع داریم اما با توجه به 
اینکه موگرینی در این ایام مس��افرت اس��ت، بعید 
به نظر می رسد که در کنفرانس فوق شرکت کند.

موگرینی نیز چنین گفته است.
کنفران��س ب��ه  اصط��الح »صل��ح و امنیت در 
خاورمیانه« با تمرکز بر فعالیت های منطقه ای ایران 
قرار اس��ت در روزه��ای 13 و 14 فوریه )24 و 25 

بهمن ماه( در ورشو پایتخت لهستان برگزار شود.
پ��س با ای��ن وجود ب��ه احتمال زی��اد وزرای 
خارجه کش��ورهای اروپایی در این نشست حضور 

پیدا خواهند کرد.
آنگونه که دیده می ش��ود، برجام ک��ه قرار بود 
تحریم های اقتصادی را لغو کند، اما با دستاورد سازی 
برای آن به اهداف دیگری رس��ید و نتوانس��ته است 

سیاست های ضد ایرانی غرب را هم تضعیف کند.
قطعاً در این نشس��ت نقش جمهوری اسالمی 
ای��ران در منطق��ه غرب آس��یا به بح��ث و تبادل 
نظر گذاش��ته خواه��د ش��د و در آن درباره نقش 
مثب��ت ایران س��خنی به میان نخواه��د آمد، بلکه 
با س��یاه نمایی های معمول سعی خواهد شد که بر 

آتش ایران هراسی هر چه بیشتر دمیده شود.
پس از موضوع منطقه غرب آسیا و نقش ایران 
در آن به توانمندی های موش��کی ایران رسیدگی 

خواهد شد. 
اجالس ورش��و با محوریت جمهوری اسالمی 
ای��ران برای مه��ار هر بیش��تر کش��ورمان برگزار 

می شود. 
اکن��ون پیش��رفت ها و توانمندی های موش��کی 
جمهوری اس��المی که برای کشورمان عامل بازدارنده 
مطمئنی است، بهانه ای شده تا آمریکا و اروپا از وجود آن 
ابراز نگرانی کنند و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه و 
خود بدانند، با توجه به این که ایران از سوی رژیم هایی 
همچون آمریکا و اسرائیل همواره با تهدید روبرو است، 

داشتن چنین توانمندی قابل مذاکره نیست.
تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیس��تی بر اصل 
آمادگی جمهوری اسالمی ایران صحه می گذارد و 
اجازه نمی دهد که مؤلفه های قدرت خود را واگذار 

کند.
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بسیج دانشجویی امام صادق)ع( 
خطاب به نماینده سازمان ملل:
مراقب باشید »مرضیه هاشمی« 
»خاشقچی« دوم نشود

بس��یج دانش��جویی دانش��گاه امام صادق)ع( 
ط��ی نامه ای ب��ه 2 زبان فارس��ی و انگلیس��ی به 
نماین��ده س��ازمان مل��ل متحد در تهران نوش��ت: 
خانم دنیل��ز! مراقب باش��ید »مرضیه هاش��می«، 
»خاش��قچی« دوم نشود و آبروی س��ازمان ملل را 
 با تهدیدات آمریکایی و دالرهای س��عودی معامله

نکنید.
در این نامه آمده است: 

»خانم دنیلز! حتما خبر بازداش��ت غیرقانونی 
خانم هاش��می به س��مع و نظرتان رس��یده است. 
ای��االت متحده امری��کا با زیر پا گذاش��تن قوانین 
بی��ن المللی و لگد م��ال نم��ودن التزامات حقوق 
بش��ری، خانم مرضیه هاشمی خبرنگار مقیم ایران 
را بازداش��ت ک��رده و با برداش��تن اجباری حجاب 

ایشان، حرمتشان را هتک نموده است.
دول��ت آمریکا مدعی اس��ت که ایش��ان را به 
عنوان »ش��اهد کلیدی« بازداشت کرده؛ در حالی 
که در این موارد ابتدا احضاریه برای شخص ارسال 
می گ��ردد و س��پس با فرد برخ��ورد قانونی صورت 

می گیرد.
به نظر می رسد ایاالت متحده آمریکا قصد دارد 
انتقام شکس��ت های پیاپی خود را در خاورمیانه از 
این زن مس��لمان بگیرد و از ایشان به عنوان برگه 

چانه زنی علیه ملت ایران استفاده کند.
خان��م دنیلز! وظیفه س��ازمان مل��ل نه صدور 
پیام های تس��لیت بعد از جنایات، که پیشگیری از 
وقوع جنایات اس��ت. بیم ان می رود که در سکوت 
مجامع بین المللی، خانم هاشمی سرنوشتی چون 
خاش��قچی پی��دا کند و در آن هنگام اتش خش��م 
ملت ایران به س��ادگی خاموش نخواهد شد. ایاالت 
متح��ده آمریکا بازی بدی را آغاز کرده اس��ت ولی 

خودش پایان دهنده آن نخواهد بود.
خان��م دنیلز! م��ا از اعمال فش��ارهای امریکا و 
اسرائیل و آل سعود بر سازمان ملل مطلع هستیم. 
با این حال وجدان انس��انی ش��ما را مخاطب قرار 
می دهیم و از ش��ما انتظار داریم اقدامی موثر را در 
جهت آزادی خانم هاش��می درپیش گیرید. اگر از 
جانب زورگویان جهانی تحت فشار قرار گرفتید؛ با 
موضع گیری صریح خود، آن ها را رسوا سازید؛ که 
در این جهان اگر نمیتوان باطل را ساقط کرد ولی 

می توان رسوا ساخت.
خان��م دنیل��ز! دوران ش��عاردادن ها ب��ه پایان 
رس��یده! آزادی خواهان جهان، اعمال سازمان ملل 
را مالک قصاوت خود قرار خواهند داد نه شعارهای 
آن را. بی اعتنایی این س��ازمان به ظلم های آشکار، 
فروپاش��ی معنوی این س��ازمان را به دنبال خواهد 
داش��ت. امید است س��ازمان ملل آبروی خود را با 
دالر های س��عودی و تهدیده��ای امریکایی معامله 
نکند و با عمل موثر خود، از محکمه وجدان انسانی 

پیروز بیرون آید.

گزارش یک

مدیرعامل پیشین انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس 
درپی طرح وظایف جامعه  هنری توسط رهبر معظم انقالب در 
قبال جنگ نرم همه جانبه  دشمن علیه کشورمان گفت: مدیران 
فرهنگی کشور نسبت به مبحث مهم جنگ نرم بی توجهند و این 
اتفاق زمانی نمود عینی پیدا می کند که تنها کمتر از نیم درصد 

بودجه کشور به حوزه مهم فرهنگی اختصاص پیدا می کند.
محمدحسین نیرومند افزود: اختصاص تنها کمتر از نیم 
درصد از بودجه کل کش��ور به ح��وزه فرهنگی یک فاجعه 
اس��ت؛ این اتفاق رس��ماً نش��ان از آن دارد که اصوالً حوزه 
فرهنگی برای مس��ئوالن کش��ور اصاًل مهم نیس��ت و آن ها 

نسبت به این حوزه کاماًل بی تفاوت و بی توجه هستند!
وی گفت: حضرت آقا همواره در این رابطه نکات مهمی را به 
مردم و مسئوالن و هنرمندان گوشزد کرده اند اما گوش شنوایی 
برای شنیدن فرمایشات ایش��ان وجود نداشته و ندارد. مشکل 

اینجا است که این مسأله مهم توسط مسئوالن دیده نمی شود.
نیرومند خاطرنشان کرد: البته در میان مدیران افرادی 
هم وجود دارند که نس��بت به این مس��أله آگاه هستند اما 
خود را به راه دیگری زده اند! از سوی دیگر ما با افرادی هم 
روبرو هس��تیم که فهم و درک ای��ن ماجرای مهم را ندارند. 
خالص��ه همه این ها دس��ت در دس��ت هم داده ت��ا امروزه 
سیس��تم مدیریتی فرهنگی ما نه جنگ نرم را باور داش��ته 

باشد و نه آن را ببیند و نه به آن توجه کند.
این مدیر فرهنگی تأکید کرد: نکته قابل تأمل آنجا است 
که انقالب اس��المی، به زعم بسیاری از افراد انقالبی فرهنگی 
ب��ود اما امروزه فرهنگ ما مورد تهاجم دش��من قرار گرفته و 
ارزش ها ما به یغما برده شده است. کسانی که سال ها است بر 
گرده فرهنگ کشور سوار هستند و اختیار سیستم مدیریتی 
را در دس��ت دارند ب��ه این مقوله مهم توجه��ی نمی کنند و 
اصوالً فرهنگ برایشان آنقدر بی اهمیت و بی ارزش است که 

همواره در آخرین مراحل به آن نیم نگاهی می اندازند.
وی در پاسخ به این سوأل که مقام معظم رهبری چندی 
قبل فرمودند که ما دچار »ولنگاری فرهنگی« شدیم اما باز هم 

گوش ش��نوایی برای شنیدن فرمایشات ایشان وجود نداشت، 
ش��ما فکر می کنید این موضع انفعال��ی مدیران فرهنگی چه 
دلیلی دارد و چرا ما نیروهای دغدغه مند و متعهد را جایگزین 
آن ها نمی کنیم اظهار داشت: حوزه فرهنگ بسیار پیچیده است 

و کسی که کار فرهنگی می کند باید در آن متخصص باشد.
نیرومند افزود: اما متأسفانه ما سال هاست در اشل مدیریت 
فرهنگی کشور شاهد آن هس��تیم که مثالً فردی که در حوزه 
»آی تی« تحصیل کرده می آید و به یکباره مدیریت بخش��ی از 
حوزه فرهنگ را در دست می گیرد و یا دیگری که مهندس است 
و می آید و کارشناس فرهنگی یک نهاد مهم فرهنگی می شود؛ 
همه این اتفاقات نشان از آن دارد که ما اهمیت حوزه فرهنگ را 

درک نکرده ایم و بسیار ساده انگارانه با آن برخورد می کنیم.
وی تصریح کرد: ما اگر جنگ نرم را باور داش��ته باشیم 
بای��د بدانیم که برای مقابله با ای��ن پدیده نیازمند مدیرانی 
هس��تیم که درک درستی از آن داشته باشند. اما متأسفانه 
در انتخاب مدیران دقت نمی ش��ود. ما نیازمند آن هس��تیم 
که از شورای عالی انقالب فرهنگی گرفته تا وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی و معاونت های آن وزارتخان��ه و مدیران 
باالدس��تی و میانی آن ها ش��اهد حضور افرادی باش��یم که 
جنگ نرم را باور داش��ته باشند و به جای آنکه با این پدیده 
ب��ه صورت انفعالی برخورد کنند ب��ه صورت تهاجمی با آن 

برخورد کرده و ریشه جنگ نرم را براندازند.
این کارشناس فرهنگی در بخش دیگری از این گفت وگو 
با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکالت ما برای آینده کشور 
عدم تربیت مدیران فرهنگی انقالبی اس��ت اظهار داشت: ما 
از این جهت بس��یار دچار مشکل هستیم و دلیل اصلی این 
اتفاق هم آن است که همانطور که پیش از این تأکید کردم 
بسیار س��اده انگارانه با این مقوله برخورد می کنیم. ما هنوز 
به این باور نرس��یده ایم که همه چیز از دل فرهنگ ش��کل 
می گیرد. حتی یک اتفاق سیاس��ی هم از دل فرهنگ بیرون 
می آید و به همین جهت اگر سیاستمداران ما درک داشتند 

بیشتر به حوزه فرهنگی توجه می کردند. سینماپرس

محمدحسین نیرومند:
ین مشکالت عدم تربیت مدیران فرهنگی انقالبی است یکی از بزرگتر

 SGS براساس ممیزی شرکت بازرسی بین المللی
در بین 328 سازمان مردم   نهاد

»محک« در صدر جهان ایستاد
مدیرعام��ل محک گف��ت: »جامعه مدن��ی ایران 
افتخ��اری جهان��ی رق��م زد و اعضای خان��واده بزرگ 
محک ثاب��ت کردند ظرفیت کار خی��ر در ایران، رتبه 

یک جهانی دارد.«
آراس��ب احمدیان، ب��ا بیان آنکه خان��واده بزرگ 
حامی��ان ک��ودکان مبتال ب��ه س��رطان در محک در 
بیس��ت و هفتمین س��ال فعالیت خود و در هشتمین 
ممیزی ش��رکت بازرس��ی بین المللی SGS توانس��ته 
باالتری��ن امتیاز را در جهان کس��ب کند گفت: »این 
ش��رکت اعالم کرده  اس��ت که محک با کسب امتیاز 
بین الملل��ي اس��تاندارد   5/97 درص��د، در ممی��زي 

NGO Benchmarking حائ��ز باالترین امتیاز در 
جهان گردید.«

ارزیاب��ی دوره  هش��تمین  »در  اف��زود:   وی 
 NGO Benchmarking ک��ه مح��ک ب��ه ط��ور 
داوطلبانه برای مطابقت عملکرد خود با استانداردهای 
جهانی و اطمینان از بهترین ش��یوه صرف کمک های 
مردم��ی در آن ش��رکت کرده اس��ت، 328 س��ازمان 
مردم نه��اد از سراس��ر جهان ش��رکت کردند که 172 
س��ازمان از آمریکا، 24 س��ازمان از اروپا، 51 سازمان 
از آفریقا و81 س��ازمان از آسیا در این ارزیابی حضور 
داش��تند. در این میان خانواده بزرگ محک موفق شد 

با اخذ امتیاز 5/97 درصد، در صدر جهان بایستد.«
احمدیان با اش��اره به اینکه محک اولین سازمان 
غیردولت��ی در منطقه خاورمیانه اس��ت که گواهینامه 
اس��تاندارد NGO Benchmarking را اخ��ذ کرد 
گفت: »این اس��تاندارد براس��اس آنالی��ز عملکرد 25 
س��ازمان بزرگ غیردولتی توسط شرکت SGS شکل 
گرفت��ه اس��ت و چارچ��وب بهترین ش��یوه های اداره 
س��ازمان های غیردولتی در س��طح بین المللی را ارائه 

می دهد.«
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سخنگوی قوه قضاییه:

سعید مرتضوی در زندان است 
و به کاری مشغول نشده است

2

فرمانده نیروی هوایی ارتش:

بی صبرانه آماده نبرد با رژیم صهیونیستی 
و محو آنها از روی زمین هستیم

3

سراج با اش��اره به بررسی  ص��ورت گرفته از س��وی در حاشـــیه
سازمان بازرسی کل کشور، گفت: کتباً مجوزی 
به س��ایپا ی��ا خودروس��ازی های دیگ��ر برای 

افزایش قیمت داده نشده است.
طی چند هفته اخیر دو شرکت خودروسازی 
سایپا و ایران خودرو قیمت محصوالت خود را 

به شکل چشم گیری افزایش دادند.
ایران خودرو این افزایش قیمت را با جهش 
3۰ درصدی آغاز کرد و سایپا هم قیمت پراید 
را ک��ه ارزانترین خودروی ایران اس��ت، از 28 
میلیون تومان ب��ه بیش از 33 میلیون افزایش 

داد.
ظاه��را مدیرعامل ایران خ��ودرو به همین 
افزایش قیمت هم قانع نیست و در حال صاف 
کردن جاده ای شیب دار برای پرواز قیمت های 

ایران خودرو است.
وی روز پیش گفته بود که افزایش قیمت ها 
پلکانی خواهد بود تا به مش��تریان فش��ار وارد 
نشود؛ بنابراین به نظر می رسد در آینده نزدیک 

دوباره قیمت ها افزایش خواهد یافت.
چن��د روز قبل محمد رضا س��روش مدیر 
عامل س��ایپا برکنار ش��د و بس��یاری معتقدند 
که همین افزایش قیمت بی س��ابقه محصوالت 
س��ایپا علت برکناری او از سوی هیئت مدیره 

بوده است.
این برکن��اری می تواند ب��رای مدیر عامل 
ایران خودرو حامل این پیام باش��د، که عاقبت 
قراردادن قیمت خودرو بر روی س��کوی پرواز، 

سقوط از سکوی مدیرعاملی است.
ناصر س��راج رئیس س��ازمان بازرسی کل 
کشور درخصوص قانونی نبودن افزایش قیمت 
محصوالت سایپا گفت: در رابطه با مجوز سایپا 
ب��رای افزایش قیم��ت محصوالتش اس��تعالم 

کردیم، اما متاسفانه هنوز پاسخی نداده اند.
رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کشور تاکید 

ک��رد: طبق بررس��ی ص��ورت گرفته از س��وی 
س��ازمان بازرسی کل کش��ور، کتباً مجوزی به 
سایپا یا خودروس��ازی های دیگر برای افزایش 

قیمت داده نشده است.
وی تصری��ح ک��رد: البت��ه احتم��ال اینکه 
مصوبه ای داش��ته باشند وجود دارد، ولی هنوز 

پاسخ کتبی سازمان بازرسی را نداده اند.
س��راج با بیان اینکه پی��رو مکاتبات قبلی 
مجدداً روز یکش��نبه مکاتبه و پیگیری کردیم 
اظه��ار کرد:، ولی متاس��فانه هنوز پاس��خ قانع 

کننده ای برای ما ارسال نکردند.
س��راج توضیح داد: س��ازمان بازرسی کل 
کشور لحظه به لحظه پیگیر است و هنگامی که 

به نتیجه برسیم به رسانه ها اعالم می کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ 
به این سوال که آیا این شرکت ها از جمله سایپا 

برای ارائه پاسخ به سازمان بازرسی مهلت دارند 
یا خیر گفت: مهلت طوالنی نمی دهیم و نهایتاً 
تا آخ��ر هفته جاری حتما باید پاس��خ خود را 

ارائه کنند.
وی افزود: اگر در این مدت پاس��خی ارائه 
نکنند، قطعاً به ص��ورت حضوری ورود کرده و 

اگر مجوزی نداشته باشند، اقدام می کنیم.
ش��رکت خودرو سازی س��ازی سایپا طی 
هفته ه��ای اخیر به ش��کلی قیمت محصوالت 
خودر را افزایش داد، که در حال حاضر قیمت 
پراید به عنوان ارزانترین خودروی ایرانی از 28 
میلی��ون تومان به بی��ش از 33 میلیون تومان 

رسیده است.
همچنین شرکت خودروسازی ایران خودرو 
با افزایش 3۰ درصدی قیمت محصوالت خود، 
ک��ف قیم��ت خودروهایش را ب��ه 4۰ میلیون 

تومان رساند.
قیمت خودرو های پرتیراژ از ابتدای دولت 
یازده��م تاکنون بی��ش از 13۰ درصد افزایش 

یافته است. باشگاه خبرنگاران

ورود سازمان بازرسی به افزایش ناگهانی قیمت محصوالت سایپا و ایران خودرو

سراج: مجوزشان را خواستیم اما ندادند

روحانی در جمع مدیران وزارت ارتباطات:

لحن ما ایرانی ها در فضای مجازی خیلی نامناسب است

ایران عروس خاورمیانه نمی شود؛

توفان باروت بر خانه کاغذی اسرائیل
روایت وارونه

رسانه های معاند
ازحواشی یک دیدار

انتظار این بود برخورد قاطعانه عراقچی
با دیپلمات های اروپایی

از سوی سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
رسانه ای می شد  

صفحه 5

سامانه های پدافند هوایی سرزمین شامات
 38 موشک اسرائیل را ساقط کردند

شکست موج های هوایی 
صهیونیست ها 

در نسیم پدافند سوریه
گروه فرادیـد  به رغم هیاهوی بس��یار  ویژه صهیونیس��ت ها برای بزرگنمایی تجاوزشان گـزارش 
به س��وریه، وزارت دفاع روس��یه با اعالم اینکه پدافند موش��کی 
ارتش س��وریه 3۰ موشک متجاوز صهیونیستی را سرنگون کرده 
اس��ت، گفت که جنگنده های اسرائیلی از سه محور به این کشور 

حمله کردند.

ساز و کارها رونمایی شد؛

 عرضه نفت در بورس
کلید انحصارشکنی

فروش سنتی


