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صفحه 11

اتحادیه اروپا از رفع بن بست و ایران از در دسترس بودن توافق می گوید

سیگنالهای مثبت
یک سفر

پس از ماهها بنبست در مذاکرات احیای توافق هستهای ،اتحادیه اروپا و ایران میگویند پس از سفر
انریکه مورا به تهران گشایشی در مسیر مذاکرات ایجاد شده است.
مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپاگفتهسفرمورابهتهرانبهاندازهکافیمثبتبودهکهگفتگوها
از سر گرفته شود و وزیر خارجه ایران هم آن را فرصتی برای بررسی ابتکار عملهای معطوف به
حل مسائل باقیمانده خوانده است .جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،در حاشیه
نشست گروه  ۷در آلمان به خبرنگاران گفت :این طور بگویم که مذاکرات به بنبست رسیده بود و
حاال بنبست رفع شده و به این ترتیب چشماندازی از رسیدن به یک توافق وجود دارد .او در عین
حال تاکید کرده اختالفات موجود در مسیر احیای برجام را نمیتوان یکشبه حل کرد.
حسین امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه کشورمان هم در توییتی گفته اگر آمریکا تصمیم سیاسی
خود را گرفته و به تعهداتش پایبند باشد ،توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است.
ارزیابیهای مثبت از احتمال از سرگیری مذاکرات پس از بازگشت انریکه مورا از تهران بیان شده
است .مورا مدیر سیاسی سیاست خارجی اتحادیه اروپا است و به عنوان هماهنگکننده مذاکرات
احیای برجام عمل کرده است.
شرح درصفحه 2

« ابتکار» تاثیر خبر مجوز واردات خودرو بر بازار را بررسی کرد

رئیسی در بازدید میدانی صبح جمعه از
بازار مرغ در تهران

آزادسازی واقعی؟

تا من زنده هستم اجازه
نمیدهم مردم از گرانی
آسیب ببینند

صفحه 10

صفحه 2

خبر
متن نامه معاون میراث فرهنگی به مجلس

قاچاق مواد مخدر هم درآمد هنگفت دارد
معاون میراث فرهنگی در نامهای که به نمایندگان مجلس درباره طرحی با عنوان
«استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنجها» نوشته متذکر شد :با تصویب این طرح
نهضت عظیمی برای حفاری غیرقانونی در کشور ایجاد خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،علی دارابی که سه روز پس از رسانهای شدن طرح تعدادی
از نمایندگان مجلس «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنجها» به این موضوع
واکنش نشان داده است ،در نامهاش خطاب به نمایندگان مجلس ،آنها را همواره
حامی و پشتیبان میراثفرهنگی دانسته و بیان کرده که بر این باور است اشکاالت
و ایرادات متعدد بر این طرح بیانگر فقدان پشتوانه کارشناسی ،علمی و تخصصی
است و نگرانی و بیمهای زیادی را ایجاد خواهد کرد .در ادامه این نامه ،معاون
میراث فرهنگی هشت ایراد و اشکال به این طرح وارد کرده است ،از جمله اینکه:
 -۱این طرح ب ُعد معناشناسانه ،عبرتاندوزی و هویتی میراثفرهنگی را به امری
مادی و اقتصادی تقلیل داده و همچنین در تجارب جهانی این نگاه در مدیریت
میراث فرهنگی تغییر یافته است.
 -٢این طرح ناقض کنوانسیونهای جهانی خواهد بود که ایران از متقدمین
پیوستن به آنها بوده است ،به عنوان مثال کنوانسیون  ١٩٧٠یونسکو موسوم به
کنوانسیون «اتخاذ تدابیر الزم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و
انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی» که ایران در سال  ١٣٥٣به آن ملحق
شده است.
 -۳احکامی که دادگاههای بینالمللی برای استرداد اشیاء تاریخی ایران از سایر
کشورها صادر خواهند کرد ،تحتالشعاع این موضوع قرار خواهد گرفت.
 -٤با عنایت به اینکه ایران به لحاظ قوانین و مقررات حفاظت از آثار ،وضع و
شرایط مناسبی داشته که همه اقدامات غیرعلمی و غیرمجاز را منع میکند ،این
طرح ناقض چندین قانون مصوب مجلسهای سده گذشته ،مانند قانون حفظ آثار
ملی مصوب  ،١٣٠٩قانون حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد بهدست آوردن
اشیاء عتیقه و آثار تاریخی مصوب  ١٣٥٨و یا مواد  ٥٦٣-٥٦٢-٥٦١قانون مجازات
اسالمی مصوب  ١٣٧٥مجلس شورای اسالمی است.
 - ٥به علت ایجاد انگیزه در حفاران غیرمجاز ،با تصویب این قانون نهضت
عظیمی برای حفاری غیرقانونی در کشور ایجاد خواهد شد که البته به علت
نداشتن شناسنامه رسمی باستانشناسی مانند محل کشف ،نوع الیه و امثالهم،
حتی پس از کشف نیز ارزش باالیی نخواهند داشت؛ چرا که موزههای ایرانی و
خارجی ،آثار فاقد شناسنامه را به نمایش نخواهند گذاشت.
 -٦به گفته جامعه دانشگاهی کشور و انجمنها و نهادهای علمی و تخصصی،
این طرح همسو با اصول علوم باستانشناسی و حفاظت از مواریث و ارزشهای
فرهنگی نیست و در سایر کشورهای مترقی در امر حفاظت ،مسبوق به سابق
نبوده است.
 -٧ممکن است مطرح شود که حفاریها و خرید و فروش غیرمجاز آثار ،یک
واقعیت است که نمیتوان منکر شد .در پاسخ به این ادعا ،در مورد قاچاق مواد
مخدر هم چنین واقعیتی وجود دارد .اگر با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران دولت
آن را آزاد کند میتواند درآمد هنگفتی به دست آورد.
 -٨بیشک راهکار جلوگیری از چنین رویهای تأسی به اصل  ٨٣قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران است که تأکید دارد تالشها میبایست برای پیشگیری از
خرید و فروش آثار باستانی و نفایس ملی و منحصر به فرد از طریق وضع قوانین
در دستور کار قرار گیرد و حمایتهای جدی برای تقویت نیروهای یگان حفاظت
میراث فرهنگی و ارتقای جایگاه باستانشناسی در کشور صورت پذیرد.
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی همچنین بیان کرده
که از نمایندگان امضاءکنندۀ طرح انتظار دارد با انصراف از این طرح ،نگرانی و بیم
را از حوزه میراث فرهنگی دور کنند.
 ۴۶نماینده مجلس طرحی را با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنجها»
ارائه کردهاند که اعتراض و واکنشهای جامعه باستانشناسی و افکار عمومی را
برانگیخته است .نمایندگان انگیزه خود را از ارائه این طرح تبدیل ایران به هاب
منطقهای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور ،ایجاد ردیف درآمدی
جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی،
لزایی فراوان برای فارغالتحصیالن رشتههای مرتبط با تاریخ ،گوهرشناسی و
اشتغا 
باستانشناسی ،حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریبها و کاوشهای
غیرکارشناسی و حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از فروش به ثمن بخس به
دالالن و قاچاقچیان اعالم کردهاند.

سرمقاله

محمدعلی وکیلی

آزادسازی به نفع جیب ملت یا دولت؟
 -۱دولت ارز ترجیحی را حذف کرد .و متعاقب آن
چند کاالی اساسی که از این ارز تغذیه میکردند
به یکباره چند صد درصد گران شد .برای کاهش
عوارض آن ،دولت اقدام به تامین یارانه آن به صورت
مستقیم همزمان با آزادسازی قیمت ها کرده است.
 -۲ارز ترجیحی منشاء فساد بود و به عقیده اکثر
کارشناسان باید حذف میشد .لذا بهطورکلی حذف
آن و آزادسازی قیمتها کاری شجاعانه است اما
چند مالحظه وجود دارد:
 -۳همیشه بهترین تصمیم ،بهترین نتیجه را در
پی ندارد .بهترین تصمیم در بدترین شرایط ،بدترین
نتیجه را خواهد داشت .اینکه ارز ۴۲۰۰منشاء فساد
بود جای تردید ندارد اما آیا امروز وقت حذف و
اصالح آن بود؟ دولت علت این اقدام خود را اجبار
قانونی و اقتصادی ذکر میکند .گویا هم مجلس
دولت را مکلف به چنین تکلیف پرهزینه ای کرده
و هم دولت دیگر منابع الزم برای تامین این ارز را
ندارد؛ لذا جبرا ًباید این کار میکرد.
 -۴حال باالخره این تصمیم گرفته شده و باید برای
جبران تبعات آن تدبیر کرد .اول اینکه از تصورات
ساده و سطحی پیرامون اقتصاد دست برداشت.
اینکه یک وزیر آنهم زیر عنوان دکتری اقتصاد یا
چیزی مشابه آن اعالم کند که از امروز تنها قیمت
چهار کاالی اساسی تغییر میکند والغیر ،آدمی را
پاک ناامید میکند .پر واضح است که این وزیر
الفبای اقتصاد را هم نمیداند .در عالم اقتصاد هیچ
نرخی بی ارتباط به نرخ دیگر نیست .پدیده اثر پروانه
ای در اقتصاد به شکل بسیار عینی و ملموس حاضر
است.
ادامه درصفحه 2

به بهانه شهادت شیرین ابوعاقله

چرا رژیم صهیونیستی از رسانهها میترسد؟
رژیم صهیونیستی از رسانهها می ترسد؛ اما نه به این دلیل
که به عنوان افشا کننده جنایاتش فعالیت میکنند بلکه
به این خاطر که در حال واگذار کردن نبردهای رسانهای با
فلسطینیانهستند.
 ۸۰سال پیش ،اگر نیروهای شبه نظامی تروریستی هاگانا
با همراهی سربازان بریتانیا که آن زمان قیمومیت فلسطین را
برعهده داشتند ،به روستایی حمله میکردند و اخبار هولناک
و شیوه تجاوزهایشان دو روز بعد به روستاهای اطراف
میرسید و اهالی آن هم تخلیه میکردند؛ اما اکنون داستان
بسیار متفاوتتر است.
دنیای رسانه و رسانههای نوین ،شرایط را برای ادامه
دهندگان و حتی سربازان همان گروه تندور ،نژادپرست
و تروریست هاگانا که امروز از سران رژیم آپارتاید رژیم
اسرائیلاند ،بسیار متفاوت کرده است .با گسترش رسانهها،
دیگر کشتارهای عجیب صهیونیستها فقط تفریح باقی
نمیماند .به باور بسیاری از تحلیلگران ،اگر ما شاهد
خروشان یک انتفاضه  ۵ساله از سال  ۲۰۰۰تا  ۲۰۰۵بودیم،
دلیلش پخش تصاویر شهادت دردناک محمد الدوره در کنار
پدرش بود .اما مسئله ،تنها نقش رسانهها در افشای جنایات
مانند ترور خانم شیرین ابوعاقله نیست ،بلکه رسانه موجب
شده امروز رژیم صهیونیستی نبردها را ببازد ،در ادامه به
برخی از آنها میپردازیم:
سیف القدس و نبرد رسانهای حماس
یکی از حاشیههای مهم سیف القدس سال گذشته (،)۲۰۲۱
کنش گری رسانهای در رژیم صهیونیستی و فلسطین بود.
ابتدا باید به نقش مرابطین مسجداالقصی در اتفاقات ۲۸
رمضان امسال اشاره کرد .فعالیت رسانهای شدید آنها از
روزهای قبل و انتشار و رصد لحظهای و زنده (الیو) مرابطین
در شبکههای اجتماعی با حضور آنها در درگیریها و در نهایت
مصادره خبر عقب نشینی نظامیان رژیم صهیونیستی ،از
مهمترین اتفاقات رسانهای اتفاقات اخیر بود .زیرا این اتفاق
با انتشار جهانی ،بدون حضور رسانهای رسمی در صحنهای
مسجد رخ داد.
همچنین در سوی دیگر داستان ،تصاویر گفتوگوی
فلسطینیها با اشغالگران در محله شیخ جراح و انتشار آن،

بسیار مورد توجه قرار گرفت .هم چنین رسانههای فلسطینی
در دوران جنگ ،کنش گری جدیدی با رسانه و شبیه اقدامات
روانی حزب الله را برای اولین بار اجرایی کردند .اعالم ساعت،
تعداد و محل موشک بارانی که قرار است تا ساعتی دیگر رخ
دهد ،از این ابتکارات مقاومت غزه بود که بسیار تأثیر روانی
فراوانی داشته است .اما در سوی دیگر داستان ،رسانههای
صهیونیست از ابتدای تنشها در مسجداالقصی ،قضیه را
انتخاباتی و به تنشهای مرتبط با بن بست سیاسی میان
رقبای نتانیاهو و خود او مرتبط نمودند .آنها معتقد بودند این
تنشها و ادامه رفتارها از سوی نتانیاهو برای برهم زدن تالش
مخالفانش برای تشکیل ائتالف نخست وزیری است .این
رویه و کنش در ادامه و حتی پایان جنگ ،شدت بیشتری
هم یافت .عدم موفقیت رژیم صهیونیستی در جنگ و ترور
رهبران حماس انتقادات را بیشتر هم کرد .اما در سوی دیگر
حماس و غزه با کنش گری رسانهای حضور علنی سران
حماس در جشنها ،انتشار تصاویر بازسازی و جشن،
بازساخت ذهنی «پیروز جنگ بوده است» را پررنگتر کرد
با آنکه حجم انتقادات به نهادهای اطالعاتی و ارتش در رژیم
صهیونیستی بسیار پررنگتر شده بود.

رژیم صهیونیستی جنگ  ۲روزه را در رسانهها باخت
مقاومت پس از پیروزی در نبرد نظامی  ۲روزه در سال
 ،۲۰۱۸در نبرد رسانهای هم توانست رژیم صهیونیستی را
شکست دهد .حتی شاید بتوان گفت اگر نبرد  ۲روزه ماندگار
شد ،پیروزی مقاومت در نبرد رسانهای بود.
شروع نبرد رسانهای را میتوان در انتشار تصاویر برخی
سربازان و مزدوران صهیونیستی در رسانههای فلسطینی
دانست .این جنگ رسانهای پس از آن شروع شد که
مقاومت فلسطین و خبرگزاریهای وابسته به آن تصاویر
اعضای تیم صهیونیستی و همکاران مزدور آنها را که به اجرای
عملیات شأن در خان یونس کمک کرده بودند ،منتشر کردند
و از افکار عمومی فلسطین خواستند که هر گونه اطالعاتی
درباره صاحبان این تصاویر دارند ،به مراجع مربوطه انتقال
دهند .دایره سانسور نظامی رژیم صهیونیستی در واکنش به
این اقدام مقاومت فلسطین ،از رسانههای گروهی ،فعاالن
رسانهای و تمامی شهرک نشینان صهیونیست خواست که
از بازپخش این تصاویر منتشر شده از سوی گردانهای
قسام در شبکههای اجتماعی خودداری کنند تا سرویسهای
امنیتی فلسطینی که در گذشته توانمندی خود برای ارسال
بدافزارها و نفوذ در تلفنهای همراه نظامیان صهیونیست را
نشان دادهاند ،نتوانند این افراد را پیگیری کرده و اطالعات
الزم درباره آنها را کسب کنند .در این خصوص بن کاسبت
تحلیلگر صهیونیست در یادداشتی در المانیتور تصریح کرد
که انتشار تصاویر این نیروها ،فاجعهای بزرگ برای یگان سری
رژیم صهیونیستی است که در کشورهای خارجی مشغول
به فعالیت است و اکنون شیوه فعالیت این یگان برای همه
رو شده است .وی پیش بینی کرد که رژیم صهیونیستی
مجبور به ایجاد تغییراتی راهبردی در شیوه فعالیت یگانهای
سری خود در خارج شود که در زمینه جمعآوری اطالعات
و انجام برخی عملیاتهای سری فعالیت دارند .این اقدام
رسانهای حماس به نوعی توان و اشراف اطالعاتی نیروهای
قسام و مقاومت غزه را پس از ناکام گذاشتن عملیات نفوذ
کماندوهای صهیونیستی به داخل غزه را عیانتر و رسانهای
کرد .حماس به خوبی درک کرده است که اکنون عیان کردن
اقتدار و توان اطالعاتی برای افکار عمومی خود در غزه حائز

اهمیت بوده و میتواند فضای اجتماعی سرزمینهای اشغالی
را ملتهب کند.
هفت تیر غنیمتی در دستان اسماعیل هنیه
یکی دیگر از اقدامات رسانهای و نمادین حماس پس از
جنگ دو روزه ،نمایش هفت تیر جامانده از کماندوهای
صهیونیستی در خان یونس بود .فرمانده گردان شرقی
گردانهای شهید عزالدین قسام یکی از هفت تیرهای غنیمت
گرفته شده توسط مبارزان مقاومت از عناصر یگان ویژه ارتش
صهیونیستی در شرق خان یونس را به اسماعیل هنیه رئیس
دفتر سیاسی جنبش حماس تقدیم کرد.
این اقدام جدا از القای احساس پیروزی و غرور برای
اهالی غزه ،روایت حماس و رسانههای نزدیک به مقاومت از
داستان خان یونس و غافلگیری نیروهای کماندویی تلآویو
در مقابل نیروهای مقاومت و فرار عجوالنه آنان از نوارغزه
را واقعیت پذیرتر میسازد .در حقیقت حماس با این اقدام
ضمن تحقیر صهیونیستها سعی دارد با ارائه مستنداتی
رسانهای ،روایت خود را مستحکمتر و قابل پذیرشتر نماید.
صهیونیستها هم باور ندارند!
این نبرد رسانهای به جایی رسیده که صهیونیستها حتی
سخنان رسانههای خودشان را چندان باور ندارند؛ چیزی که
متأثر از فضای رسانههای جهانی علیه صهیونیستها علی
رغم وجود غولهای رسانهای صهیونیستی در رأس دنیای
رسانه است .یکی از سواالت افکارسنجی مؤسسه دموکراسی
رژیم صهیونیستی که سال  ۲۰۲۰منتشر شده ،میزان اعتماد
به رسانه هاست .براساس پاسخ پرسش شوندگان ،راست
گرایان بسیار کمتر از میانه روها و چپهای صهیونیست به
رسانهها اعتماد و باور دارند .راستها تنها  ۲۰درصدشان به
رسانه باور دارند و در بهترین حالت چپها تنها  ۶۴درصد.
اختالف حدود  ۵۵درصدی میزان اعتماد راست گرایان و
چپ گرایان به رسانهها نشان دهنده یک شکاف رسانهای
جدی در رژیم صهیونیستی است .اما در سوالی جذاب
پرسیده شده ،آیا رسانههای صهیونیست ،وضعیت تل آویو
از بدتر از واقعیت نشان میدهند؟ در سال  %۵۶ ،۲۰۱۷در
سال  % ۵۴ ،۲۰۱۸و در سال  ،۲۰۲۰هم بیش از  %۵۴کامال ً
با این گزاره موافق یا موافق بودهاند.

وزارت خارجه:

تالش صهیونیسم جهانی برای به فراموشی سپردن مسئله فلسطین محکوم به شکست است
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران بر اهتمام به مساله فلسطین به
عنوان موضوع اول و اساسی جهان اسالم تاکید میکند و تالش صهیونیسم
جهانی برای به فراموشی سپردن آن را محکوم به شکست میداند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،وزارت امور خارجه کشورمان در آستانه سالروز
تاسیس رژیم جعلی صهیونیستی (روز نکبت) بیانیهای صادر کرد که متن آن
به شرح زیر است:
 ۱۴مه  ۱۹۴۸میالدی ،یوم النکبه ،یادآور اشغال ،قتل عام و آوارگی صاحبان
اصلی سرزمین فلسطین توسط غاصبان و اشغالگران صهیونیست و شروع روند
سیستماتیک نقض گسترده حقوق طبیعی و اولیه ملت فلسطین است.
صهیونیست های جنایتکار از این تاریخ با حمایت برخی قدرت های غربی،
سرزمین مقدس فلسطین را به زور سالح و از طریق قتل و غارت ،غصب کردند
و زیر بنای ناامنی و بی ثباتی دائمی در منطقه غرب آسیا را بنیان نهادند که
تاکنون ادامه دارد.

سالروز یومالنکبه بار دیگر ضرورت انجام وظیفه ی انسانی و قانونی ،دولتها
و ملتهای جهان در دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین را گوشزد می کند و
شکست سازمان ها و نهادهای بین المللی را در حل و فصل یکی از قدیمی ترین
ن روزها که رژیم
بحران های انسانی و سیاسی جهان به رخ میکشد ،به ویژه ای 
غاصب صهیونیستی دور تازه ای از هتک حرمت اماکن دینی و مقدسات اسالمی
فلسطین و بیت المقدس و کشتار مردم بیپناه فلسطین را آغاز کرده که به فضل
پروردگار با پاسخ دندانشکن مقاومت مردمی و انتفاضه فلسطین رو به رو شده
است .وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران بر اهتمام به مساله فلسطین
به عنوان موضوع اول و اساسی جهان اسالم تاکید می نماید و تالش صهیونیسم
جهانی برای به فراموشی سپردن آن را محکوم به شکست می داند.
به گواه تاریخ هرگونه سازش با دشمنان قسم خورده ی امت اسالم ،مشوقی
برای اقدامات ضد انسانی و ناقض حقوق بشری دولت آپارتاید صهیونیستی
می باشد و ملتها و رهبران مسلمان باید بدانند که تنها راه احقاق حقوق مردم

فلسطین ،اتحاد و همبستگی اسالمی و حمایت دولتها و ملتهای مسلمان و
آزادیخواه جهان از مقاومت در برابر اشغالگران و زورگویان است.
جمهوری اسالمی ایران بر این باور است که برقراری صلحی عادالنه و پایدار
در خاورمیانه جز از طریق حل و فصل مسائل اساسی این بحران از جمله پایان
اشغال سازمان یافته فلسطین ،بازگشت آوارگان ,تعیین نظام آینده فلسطین بر
اساس همه پرسی ملی با حضور کلیه ساکنین اصلی آن و نهایتا ًتشکیل دولت
یکپارچه فلسطین به پایتختی شهر قدس شریف به سرانجام نخواهد رسید.
جمهوری اسالمی ایران ضمن اعالم همبستگی کامل با آرمان مردم فلسطین
و ادای احترام به شهدا و مجاهدان راه آزادی و قبله اول مسلمین از دولت ها
و نهادهای بین المللی دعوت می نماید تا به وظیفه انسانی و قانونی خود در
قبال مردم مظلوم فلسطین عمل کرده و مانع تداوم اشغال و ارتکاب جنایتهای
بیشتر توسط رژیم اشغالگر قدس و گسترش سیاست های نژاد پرستانه ی این
رژیم در فلسطین اشغالی شوند.

