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ی��ک ایران��ی س��اکن انگلیس، که همس��ری 
بریتانیایی دارد، به جرم جاسوسی دستگیر، محاکمه 
و حکم او از سوی دادگاه ایران صادر شده است، اما 
انگلیس برای آزادی این جاسوس فشارهای سیاسی 

زیادی به ایران وارد می کند.
نازنین زاغری که همسر انگلیسی دارد و به چنین 
فردی دوتابعیتی می گویند، از نظر جمهوری اسالمی 
تابعی��ت ای��ران را دارد و براس��اس قوانین جمهوری 
اسالمی نیز با او رفتار شده و خواهد شد همانگونه که 

با دیگر افراد جامعه براساس قانون رفتار می شود.
زاغ��ری جاس��وس انگلیس، به ج��رم اقدامات 
جاسوس��ی علیه جمهوری اس��المی ای��ران دوران 
محکومی��ت خ��ود را در زندان س��پری می کند، او 
به 5 س��ال زندان محکوم ش��ده البته یک پرونده 
دیگر نیز دارد که در نوبت رس��یدگی است. زاغزی 
در پوش��ش برنامه های پژوهش��ی و آموزش��ی به 
روزنامه نگاران، اقدامات جاسوس��ی انجام می داد و 
در برنامه آموزشی خود به برخی روزنامه نگاران در 
ایران که از پیش شناس��ایی ش��ده و با آنها ارتباط 

برقرار شده بود، آموزش های جاسوسی می داد.
اس��ناد و مدارک به دس��ت آم��ده و اعترافات 
انج��ام ش��ده از س��وی روزنامه نگاران��ی که تحت 
آموزش نازنین زاغری و موسسه ای که او برای آنجا 
کار می کند و این موسس��ه نیز با دس��تگاه امنیتی 
اطالعاتی انگلیس همکاری دارد، ثابت می کند که 
که زاغری برای اعمال جاسوسی به ایران آمده بود 
ک از سوی نیروهای اطالعاتی و امنیتی شناسایی 

و دستگیر می شود.
مقامات انگلیس از س��ال 1395 تاکنون دست 
از پیگیری خود برای آزادی نازنین زاغری برنداشته 

اند و همچنان برای آن هزینه می کند.
زاغ��ری قطع��اً مهره مهمی برای لندن اس��ت 
ک��ه مقامات انگلیس خود را اینگونه به آب و آتش 

می زنند تا بتوانند او را آزاد کنند.
بوریس جانسون وزیر خارجه پیشین انگلیس 
حتی ب��رای آزادی زاغری به ایران آمد اما دس��ت 
خالی بازگشت. مقامات انگلیسی و خانواده زاغری 
از هم��ان ابتدا بر روی این موضوع که او برای یک 
س��فر عادی و س��ر زدن به خانواده خ��ود به ایران 

آمده بود، تأکید کرده اند. 
ام��ا همانگون��ه که ماه »همیش��ه پش��ت ابر 
نمی ماند« و روزی فرا می رس��د که حقایق روشن 
شود، بوریس جانس��ون وزیر خارجه وقت انگلیس 
هنگامی که در پارلمان کش��ورش حضور داشت تا 
درباره پیگیری های خود برای آزادی نازنین زاغری 
گزارش دهد، ناخودآگاه به واقعیتی اعتراف کرد که 

تا پیش از آن منکر آن بود.
از هم��ان ابت��دا دولت وقت انگلی��س و خانواده 
زاغری بیان می کردند که او صرفاً برای دیداری ساده 
و خانوادگی به ایران آمده است و قربانی سیاسی کاری 
ها شده، اما بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا که 
در آذرماه سال 96 به ایران آمده بود تا درباره زاغری 
رایزنی کند، در مجلس انگلیس اعتراف کرد که زاغری 

برای آموزش خبرنگاران به ایران رفته بود!
سخنان جانسون با همه آنچه پیش از آن درباره 
زاغری گفته شده بود در تضاد بود. در واقع جانسون 
به نوعی فعالیت های جاسوسی زاغری را تأیید کرد.

زاغ��ری ب��دون مج��وز و ب��دون هماهنگی با 
دستگاه های ذیربط و در محافل مخفی و با همکاری 
عوامل نف��وذی در داخل ایران دس��ت ب��ه برپایی 

کالس های آموزش روزنامه نگاری زده بود.
بوریس جانس��ون پس از س��خنانی که درباره 
فعالی��ت نازنین زاغری بر زبان راند، زیر فش��ارهای 
سنگین رسانه ای و دیگر مقامات انگلیس مجبور به 

عذرخواهی و ابراز پشیمانی شد.
زاغری گرچه از نظر اطالعاتی و امنیتی دیگر یک 
مهره سوخته است و هزینه کردن برای آن به صرف 
نیست، اما انگلیس دست از تالش خود بر نمی دارد.

وزیر خارجه انگلیس جرم��ی هانت که آبان ماه 
امس��ال به تهران آمده بود تا بار دیگر درباره زاغری 
رایزنی کند، در مصاحبه با روزنامه گاردین در سفارت 
این کش��ور در تهران گفته بود: اگر ایران بخواهد از 
ش��هروندان دوتابعیتی به عنوان یک ابزار سیاس��ی 
استفاده کند در این صورت تبعاتی برای ایران وجود 

خواهد داشت. ما اجازه نمیدهیم که قسر در بروند.
تهدی��د جرمی هان��ت وزیر خارج��ه انگلیس 
علیه جمهوری اسالمی ایران باعث نشد تا مقامات 
کش��ورمان به خواس��ته بریتانیا تن بدهند. قانون 
اساس��ی ایران ش��هروند دوتابعیتی را به رسمیت 
نمی شناس��د، زاغری یک ش��هروند ایرانی است و 
حتی اگر انگلیس او را ش��هروند خود بداند، باز هم 

در اصل موضوع تأثیری ندارد.
در تازه ترین اقدامی که انگلیس برای زاغری انجام 

داده، به او مصونیت دیپلماتیک اعطا کرده است!
اق��دام دول��ت انگلی��س در اعط��ای مصونیت 
دیپلماتی��ک به زاغ��ری حتی با ش��گفتی محافل 

رسانه ای و سیاسی این کشور روبه رو شده است. 
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بررسی سیاست روز از ابهامات پرونده فساد مالی پتروشیمی

جنگرسانهای

خواندن و شنیدن و تحمل کردن هم نوعی تعامل است!
حسن روانشید

وزنامه نگار پیشکسوت ر

عبور از هر بحران، بس مش��کل و طاقت فرسا اس��ت. حال اگر این چالش ها 
و تنش ها چهل س��ال هم طول کش��یده و قرار باشد با پش��توانه ستیزه جویی و 
خصومت های دس��ته جمعی همچنان پابرجا بماند برای رفع و دفع آن ها نیازمند 
به نوعی تعامل واقعی و نه ظاهری خواهد بود که طی این دوران به وفور دیده  شده! 
اگر چه این خصلت پس��ندیده و قابل  احترام در تمام این سال ها الگوی 
مش��ترکی برای همه انش��عابات اصلی و فرعی اصالحات بوده اس��ت، اما در 
مواردی مش��اهده شده که همچنان ش��عارگونه باقی  مانده تا در مقابل یک 

نسیم خم گردد و در نهایت لب به اعتراض باز کند. 
شنیدن و تحمل نقد باید در مرام اصالحات به  نوعی تقدس تبدیل گردد 
که رویش ها نیز به آن وفادار باش��ند و بدانند منظور از منتقد مخالف نیست 

بلکه نقد به  نوعی برای هر مرامی راهنما و چراغ راه است. 
حاال اگر از جانب رقیب هم باش��د می ت��وان در البه الی محتوای آن به 
خطوطی تازه برای طی کردن این مسیر پر فراز و نشیب دست  یافت بنابراین 
بر عهده لیدرهاس��ت تا این واقعیت را برای داوطلبان و حتی اعضای قدیمی 
نیز توجیه نمایند تا آگاه باش��ند که می توانند از چالش انتقادات و بخصوص 
از نوع ش��دید و از س��وی رقبا فرصت ایجاد نمود نه اینکه در مقام واکنش و 
نقد برآمده و آن را با نقدی دیگر پاسخ گویند تا این مسابقه طناب  کشی به 

نفع دشمنان مشترک همچنان ادامه یابد. 
تعری��ف تعامل یعنی همین  که حتی اهانت ها و تهمت ها را نیز در قالب 
نقد شنید و ضمن تحمل به پاسخگویی منطقی، منصفانه، مؤدبانه و عاقالنه 
آن ه��ا پرداخت تا ش��نونده و خواننده در هر دو س��و بتوانند از میان این دو 

واقعیت ها را جدا کنند و التفات یابند حق با کدامین سو می باشد. 
تش��خیص قطعی و مس��لم موضع منتقد خود یکی از پارامترهایی است 
که می تواند نوع تعامل را برای نقد شده مشخص کند. بنابراین می طلبد که 
با س��الح نرم تعامل به این  سو رفت نه اینکه جبهه گیری های نامربوط نمود 
و طرف مقابل را نیز در این باره مصمم تر کرد تا شمش��یر را از رو بس��ته و در 
مواردی یکی از طرفین زنگی مست شوند که قطعاً این روش ناپسند به سود 

هیچ  یک از آن ها نخواهد بود.
اما زمانی که منتقد یک فرد یا گروهی بی طرف و فاقد خطوط مشخص  
ش��ده باشند مس��ئله فرق می کند زیرا انتقاد ابراز شده به  نوعی با واقعیت ها 
نزدیک اس��ت بنابراین نقد شده را موظف می نماید تا تعامل را در این زمینه 
مضاع��ف کرده، زب��ان را الکن و دل و دیده را به منتقد بس��پارد تا هر آنچه 

می خواهد ابراز نموده و تخلیه شود. 
یک��ی از همین ناق��دان محدود دراین ب��اره که حقیقتاً مس��تقل بوده و 
هیچگونه وابس��تگی سیاس��ی به دو جناح مطرح را ندارد و بالطبع روزی به 
این و روزی به آن می پردازد، ش��کوه دارد از اینکه مفهوم منتقد هنوز برای 
بسیاری از مدعیان سیاس��تمداری جا نیفتاده که معدودی از این متعاملین 
پس از خواندن نقد بالفاصله جبهه گیری های ش��دید خود را آغاز می نمایند 
که از جمله آخرین آن ها می توان به مش��اور رس��انه ای یکی از مدیران ارشد 
آموزش  و پرورش اشاره نمود که نقدی مستند را در فاصله چهل  و پنج دقیقه 
ب��ا بیش از پان��زده پیامک تند و خارج از نزاکت پاس��خ می گوید درحالی که 
خود را عصاره تعامل فرض می کند که البته ش��نیدن و خواندن و در نهایت 
تحمل نقد که خود به  نوعی تعامل شباهت دارد از عهده همه  کس برنمی آید 
بلک��ه نیازمند مرحله ای فراتر یعنی خودس��ازی کامل اس��ت که همان اجرا 
بوده و »به عمل کار برآید به س��خنرانی نیس��ت«! که این روزها شاهد تکرار 
پرخاش��گری های پیامک��ی و همچنین اهانت های اینترنتی به همان کس��ی 
هس��تیم که بی طرفانه نقطه  نظرهای خود را پیرامون »پیامدهای خارجی و 

داخلی استعفای ظریف« به نقد کشیده است!

نگاه

مسابقه برای نابودی اموال ملی!

محسن رجبی
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برخ��ی ع��ادت دارند ک��ه وقتی از آنها س��وال 
 می ش��ود، به جای پاس��خگویی به مطالبه بخواهند 
مش��کل دیگری را از ش��خصی دیگر برجسته کرده 
و اینطور وانمود کنند که هنوز نوبت به پاسخگویی 
آنها نرس��یده و افراد دیگری هن��وز وجود دارند که 
درب��اره کارهای خود پاس��خی نداده ان��د. این اقدام 
مس��ئوالن، ش��اید می توان��د معادل س��ازی ب��ا آن 
بچه های مدرس��ه ای ش��ود که مدام مشکالت را به 
گردن ش��یفت مخالف خود می اندازند و در پاس��خ 

به ه��ر آنچه رخ داده می گویند ما نبودیم، ش��یفت 
ظهری ها یا صبحی ها این کار را کردند!

القصه اینکه متاسفانه این رفتار مدرسه ای چند 
صباح��ی اس��ت از جناح های مختلف و مس��ئوالن 
محترم تکرار می ش��ود اما چیزی که وادارمان کرد 
چنین متنی را بنویسیم نحوه برخورد رئیس شورای 

شهر تهران با مجری رادیو بود! 
او که چند روز قبل در رادیو مصاحبه ای درباره 
چرایی تصویب س��اخت و ساز 62 باغ به ملک قرار 
بود انجام داد، به جای اینکه بگوید چرا درس��ت در 
آس��تانه روز درختکاری و بیان ش��دن صحبت های 
رهبری درب��اره مقابله با تخری��ب درخت ها چنین 
اقدامی از ش��ورا س��ر زده اس��ت! در کمال ناباوری 
شروع به آمار دادن درباره اقدامات متخلفانه شورای 
قبلی در صدور مجوز برای س��اخت باغات ش��مال 
تهران کرد! گویی که او در مس��یر مس��ابقه تخریب 
اموال ملی هنوز به پای دوره قبلی ها نرسیده و نباید 

پاسخگو باشد!!
بدون نظر درباره اقدامی که دوره قبل شهرداری 

و یا ادوار گذش��ته در برخورد با اموال ملی و اراضی 
ملی داش��تند، صرف نظر از اینکه کدام متخلف تر و 
کدام آسیب زننده تر به فضای پایتخت بودند و تاثیر 
کدامش��ان در اوضاع کنون��ی پایتخت دود گرفته با 
آسمان خراش هایی که گفته شده کمتر مجوز دارند! 
بیشتر بوده است، اینکه عده ای به جای پاسخگویی 
همیش��ه دنبال این باشند که به بهانه مشکالتی که 
احیانا دیگران داشتند از تبعات کار خود فرار کنند 
موضوع��ی غیرقابل اغماض اس��ت که قطعا در هیچ 
مس��لک، آیین، حزب و جناحی رفتاری پسندیده و 

توصیه شده نمی تواند باشد.
درس��ت اس��ت که به بهانه صحبت های محسن 
هاشمی رفسنجانی چنین متنی نوشته شده است اما 
قطعا هستند مسئوالن بیشتری از جناح های مختلف 
که به جای پاسخ به مطالبه قانونی فرافکنی هایی در 
افشای آنچه دیگران کرده اند، دارند، کاش آنها به جای 
مس��ابقه با قبلی ها در تخریب و ی��ا تاراج اموال ملی 
کمی با دیگران برای اقدام کارهای مناسب تر مسابقه 

دهند و از کارهای خوب یکدیگر الگو بگیرند.
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رئیس مجلس شورای اسالمی:

وضعیت معیشت مردم را 
پیگیری می کنیم
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فرمانده سپاه پاسداران:

 پیروزی کربالی ۵ را 
مدیون عملیات کربالی ۴ بودیم
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س��الن ورزش��ی چندمنظوره  س��ردار س��تار اورنگ 
نخستین شهید مدافع حرم استان کهگیلویه و بویراحمد 

توسط بنیاد برکت به  بهره برداری رسید.
اولوی��ت اصل��ی فعالیت ه��ای ای��ن بنی��اد، ح��وزه  
اش��تغال زایی و توانمندس��ازی اقتصادی مناطق محروم 
اس��ت، اما در کنار آن برخی از پروژه های عمرانی را نیز 
در دس��ت اقدام دارد. در همین زمینه، س��الن ورزش��ی 
چندمنظوره  س��ردار ستار اورنگ، نخستین شهید مدافع 
حرم کهگیلویه و بویراحمد در روستای نقاره خانه، زادگاه 

این شهید بزرگوار به بهره داری رسید.
این سالن چندمنظوره با حضور علی محمد احمدی 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد، سعید جعفری مدیرعامل 
بنیاد برکت، جمعی از مقامات اس��تانی و محلی و مردم 

منطقه توسط دختر شهید اورنگ افتتاح شد.
سالن ورزشی چندمنظوره  سردار ستار اورنگ از جمله 
تعهدات س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در جریان 
س��فر محمد مخبر رئیس این س��تاد به استان کهگیلویه 
و بویراحمد و انعقاد تفاهم نامه با اس��تانداری این استان 
اس��ت. در این تفاهم نامه که در حوزه های توانمندسازی 
اقتص��ادی و اش��تغال زایی، مش��ارکت ب��ا کارآفرینان و 
زیربنایی و عمرانی در مناطق محروم اس��تان میان ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و استانداری کهگیلویه و 
بویراحمد به امضا رس��ید، 106 پروژه ی زیربنایی تعریف 

شده است که تا به امروز 98 پروژه آغاز و در دست اقدام 
است و مابقی نیز به زودی اجرایی خواهد شد.

س��هم بنیاد برکت برای اجرا و بهره ب��رداری از این 
تعداد پروژه  های عمرانی مش��ارکتی با سایر دستگاه های 

اجرایی استان، بالغ بر 400 میلیارد ریال است.
با توجه به دستور رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( مبنی بر ساخت یک سالن ورزشی چندمنظوره در 
نقاره خانه، روستای محل تولد سردار ستار اورنگ نخستین 
شهید مدافع حرم کهگیلویه و بویراحمد، بنیاد برکت ساخت 
این س��الن ورزشی را از اردیبهشت امسال با اعتباری بالغ 
بر 10 میلیارد ریال آغاز و در اوایل اسفندماه به بهره داری 
رس��اند. با افتتاح این سالن ورزش��ی چندمنظوره، عالوه 
بر استفاده  دانش آموزان روس��تای نقاره خانه و روستاهای 
اطراف از امکانات آن، سرانه  فضای ورزشی استان کهگیلویه 

و بویراحمد نیز افزایش یافته است.
س��الن ورزش��ی چندمنظوره  ش��هید اورنگ روستای 

نقاره خانه در زمینی به مساحت دو هزار و 22 مترمربع و با 
زیربنای 830 مترمربع از سوی بنیاد برکت وابسته به ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( احداث و به عنوان هدیه  مقام 

معظم رهبری به مردم شهیدپرور این منطقه تقدیم شد.
مدیرعامل بنیاد برکت در جریان سفر خود به استان 
کهگیلوی��ه و بویراحمد عالوه بر افتتاح س��الن ورزش��ی 
چندمنظوره ی ش��هید اورنگ، در جلسه ای با استاندار به 
بررس��ی و پیگیری تعهدات ستاد اجرایی فرمان حضرت 
ام��ام)ره( به خص��وص در ح��وزه  اش��تغال زایی پرداخت. 
همچنین از روند ساخت و پیشرفت تعدادی از پروژه های 

اشتغال آفرینی، عمرانی و زیربنایی بازدید به عمل آمد.
گفتنی است، س��ردار شهید مدافع حرم ستار اورنگ 
در 16 بهمن س��ال 1394 به فیض شهادت نائل آمد و با 
حضور خیل مشتاقان و مردم مؤمن کهگیلویه و بویراحمد 

در زادگاهش روستای نقاره خانه به خاک سپرده شد.
ش��هید اورنگ از جانبازان و رزمندگان شجاع در 8 
س��ال دفاع مقدس بود و در عملیات  های مختلف به ویژه 
والفجر هش��ت و بیت المقدس نیز کارنامه  درخشانی در 
عرصه  رزم و مجاهدت و ایثار از خود به نمایش گذاشته 
ب��ود. این ش��هید مدافع ح��رم در آخرین مس��ئولیتش 
فرماندهی تیپ س��وم دانشگاه امام حسین)ع( را برعهده 
داش��ت و به عنوان فرمانده نمونه از دست مقام عظمای 

والیت نشان دریافت کرده بود.

 در روستای زادگاه نخستین
شهید مدافع حرم کهگیلویه و بویراحمد؛
بنیاد برکت سالن ورزشی 
شهید اورنگ را افتتاح کرد

برادر گرامی سردار سرلشکر پاسدار جناب آقای حاج قاسم سلیمانی 
فرمانده محترم نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

دریافت نشان ارزشمند ذولفقار، از دستان مبارک مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( را صمیمانه به جنابعالی تبریک عرض 
می نمایم . بی شک مجاهدت های صادقانه، نقش آفرینی های سترگ، راهبردی، سرنوشت ساز توأم با ایمان و والیتمداری مخلصانه جنابعالی در نهاد مقدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در دوران دفاع مقدس و در مبارزه با تروریسم تکفیری و اشقیای آمریکایی - صهیونیستی، علت حصول این افتخار گرانقدر و عنایت ویژه مقام عظمای 
والیت به آن برادر گرامی بوده و در خاطر مردم فهیم و قدردان ایران اسالمی به نیکی، جاودان باقی خواهد ماند. سربلندی و مزید توفیقات توأم با سالمتی جنابعالی را 

از درگاه ایزد منان مسألت می نمایم.
محمد مخبر - رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(

گروه معیش�ت  طی روزهای اخیر اخبار  ک��ش مرب��وط ب��ه ب��روز فس��اد مال��ی در ح��وزه خ�ط 
پتروش��یمی به تیتر یک اکثر رسانه های مکتوب و مجازی تبدیل 
ش��ده اس��ت و در این بین کمتر کس��ی را می بینی��د که در این 

خصوص اظهارنظر کند.
براس��اس اخب��ار منتش��ر ش��ده در م��ورد پرونده فس��اد در 
پتروشیمی های دولتی یا شبه دولتی دو مساله به خوبی خودنمایی 
می کند مساله اول رقم فساد مالی صورت گرفته و بحث دوم ارتباط 
این پرونده به موضوع تحریم ها و دور زدن آن است که منجر به آن 

شده تا برخی با بهره گیری از این دو کلیدواژه اذهان و دیدگاه های 
را به س��متی ببرند که رسیدگی به آن چند روزی است در شعبه 
سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران و مفسدان اقتصادی 

به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شده است.
برخی رسانه ها بر طبل این موضوع کوبیده اند که متهمان رقم 
قاب��ل توجه 6.6 میلیارد یورو را دزدیده و از مملکت خارج کرده اند 
و ای��ن کار را به »بهانه دور زدن تحریم ها« انجام داده اند. و به قول 
س��اده تر می توان اینگونه عنوان کرد که »کاس��بان تحریم«، 6.6 

میلیارد یورو از پول ملت را دزدیده اند.

در روز دوم سفر روحانی به عراق پیگیری شد؛

با هم؛ برای نابودی اسرائیل
ایران، عراق، سوریه و روسیه، جاده تجاری جدید ضدتحریم

اروپا مدعی برگزاری کنفرانس حمایت از سوریه شد

گدایی غرب برای تامین هزینه های کشتار مردم
صفحه 6

ویژه سوش�یانت آسمانی  حسن روحانی در  بغ��داد در ادامه دیدارهایی که با مس��ئوالن گ�زارش 
سیاس��ی، مذهب��ی و اقتصادی عراق داش��ت، در ادامه س��فر با 
عادل المه��دی، نورالمالک��ی، حیدرالعبادی و محمد الحلبوس��ی 

دیدار و گفت و گو کرد.
رئیس جمهور کش��ورمان س��پس به همایش تجاری رفت تا 

ضمن تالش برای گس��ترش روابط سیاس��ی دو کشور که تقریبا 
با رایگان ش��دن ص��دور ویزا رنگ و بوی ت��ازه ای خواهد گرفت، 
ب��ا دهن کج��ی به تهدیدهای غرب��ی و امریکایی توس��عه تجاری 
جمهوری اس��المی ایران و عراق را باال برده و در عین حال مسیر 
چهارراه اقتصادی ایران، عراق، س��وریه و روس��یه را از هم اکنون 

پی ریزی کند. 

آیت اهلل جنتی:

برنامه رئیس جمهور به عنوان 
فرمانده جنگ اقتصادی چیست؟

صفحه 2


