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یادداشت سردبیر

 درست حرف بزنید
 تا درست عمل کنید

غالمرضا صادقیان

 در روزی که دولت الیحه بودجه را ک��ه اجرایی     ترین کار دولت 
است،  به مجلس فرستاد، معاون اول رئیس جمهور در مغلطه ای 
آشکار مدعی ش��د که تصویب طرح راهبردی مجلس در حوزه 
هسته ای دخالت در امور اجرایی اس��ت! رئیس جمهور نیز این 

طرح را مضر به حال کشور دانست. 
چنین تقابلی از سوی دولت با ادعاهای کلی و غلط، در واقع همان 
چیزی اس��ت که مضر به حال مملکت اس��ت، هرچند می توان 
چنین تصور کرد که این مخالفت شدید دولت با طرح مجلس، به 
دلیل آنکه دست دولت را مقابل غرب برای احقاق حقوق هسته ای 
و رفع تحریم     ها بازتر می گذارد، در نهایت به نفع کشور می شود 
و لذا این مخالفت     ها هرچه قدر شدیدتر باشد،  بهتر است و دولت 
را در موقعیت طلبکارانه تری مقابل غرب که در مدت س��ه سال 
خروج امریکا از برجام، کاری در خور برجام نکرد، قرار می دهد. 

اما دولت اگر مخالفتی دارد چرا این قدر سست و مغالطه آمیز؟! 
ببینید در عصری که یک فعال تازه کار فضای مجازی نیز باید برای 
مدعای خود، هزار برهان عقلی را ردی��ف کند تا مبادا در کارزار 
مجازی به تمسخر گرفته شود،  معاون اول چه می گوید:»نباید 
مدیریت هس��ته ای را تغییر بدهیم. رئیس جمهور، وزیر خارجه 
و رئیس سازمان هس��ته ای اختیاراتی دارند. اینکه بگویند این 
سانتریفیوژ را اینجا نصب کن و به وزیر خارجه بگویند این جور راه 

برو، این که نشد کار اجرایی!«
واضح اس��ت که معاون اول رئیس جمهور فقط خودش را آماده 
کرده که بگوید مخالفیم اما برای این مخالفت حتی نتوانسته یک 
پاراگراف حرف حساب جفت و جور کند، جز اینکه بگوید ما مجری 

هستیم و طرح مجلس دخالت در کار اجرایی است. 
در کنار ای��ن جمالت سس��ت جهانگی��ری، رئیس جمهور نیز 
نارضایتی خود را از طرح مجلس به شکل دیگری نشان داد. او که 
زمانی خروج امریکا   )و نه ترامپ( از برجام را کم شدن یک مزاحم 
می دانست و در دو سال گذشته ادبیات تهاجمی اش به منتقدان 
تحت تأثیر کال ماندن گالبی های برجام، منعطف و نرم تر شده 
بود،  حاال برای بازگشت همان مزاحم، دوباره به روزگار گذشته 
سرک می کشد و گویی هیچ تجربه ای از هفت سال مدارا با غرب 
به دست نیاورده است. کمترین تجربه او می توانست این باشد که 
اوباما نیز همان طور که اخیراً وزیر خارجه اعتراف کرده به برجام 
عمل نکرد و اروپا نیز وقتی مزاحم برجام از آن خارج شد، در کنار 

همان مزاحم ایستاد و طلبکارانه تر عمل کرد. 
ظریف اعتراف می کند که »روحانی به برجام عمل کرد، اما اوباما 
نه و اولین بار مصوبات خالف برجام، در دوره آقای اوباما آمد«  و 
روحانی امید بسته که بایدن برای این چند ماه باقی مانده از دولت 

دوازدهم دستی از آستین بیرون بیاورد. 
خود همین آقای ظریف در حالی که حداقل در دو مورد فیلم و سند 
از او هست که برای باقی ماندن دوستانش در قدرت به طرف خارجی 
التماس می کند و هیچ گاه آن را تکذیب نکرد- چون قابل تکذیب 
نبود- بلکه آن را بخشی از پولیتیک های دیپلماتیک خودش عنوان 
کرد، در قوی و محکم بودن س��خن به همکارانش در دولت شبیه 
است! با یک »بعضی دوستان « ادعایی می کند و دنبال جنجالی است 
که منتقدانش با آن همه سند علیه خود او نکردند:»بعضی دوستان 
می روند و به امریکا گرا می دهند که با ما بهتر می توانید کار کنید. 

گفته اند اینها در قدرت نمی مانند و قدرت اینها چند روزه است.«
خب ش��ما که س��فره پرونده هس��ته ای کش��ور را با این همه 
بازرسی های فرا پروتکلی مقابل دشمن گشودید،  چه باکی دارید 
که اسم »بعضی دوستان « خائن را که برای حذف شما از قدرت به 

دشمن پیام پنهانی می دهند،  اعالم کنید؟!
این سستی و ضعف در سخن به نویسندگان پرکار نشریات حامی 
دولت هم ساری و جاری شده است. به این جمالت آقای عبدی 
در شماره دیروز روزنامه اعتماد توجه کنید:»انتخاب بایدن از نظر 
اصولگرایان تندرو، غیر منتظره بود و تقریباً همه محاسبات آنان 
را برای ۱۴۰۰ به هم زد، زیرا با وجود ترامپ از یک سو تحریم     ها 
ادامه می یافت و آنان مستمسکی برای حمله به دولت می داشتند 
و از سوی دیگر چالش اصلی انتخابات بر محور برجام و بازگشت 
به آن شکل نمی گرفت...  روشن است که رأی مردم به طور قطع 

در این چالش به سود منادیان برجام و ادامه دادن آن است....«
حال اگر یک بخت برگش��ته ای در جناح مخالف همین ادعای 
بدون پش��توانه آقای عبدی را وارونه بنویسد، جهانی را بر سر او 
خراب می کنند! وارونه آن تقریباً چنین می شود:»انتخاب بایدن 
از نظر اصالح طلبان تندرو دقیقاً چیزی بود که انتظار می کشیدند 
و همه محاسبات آنان را برای ۱۴۰۰ درست از آب درآورد، زیرا 
با وجود ترامپ تحریم     ها ادامه می یافت و آنان مستمسکی برای 
حمله به مخالفان نداشتند و از سوی دیگر چالش اصلی انتخابات 
بر محور برجام و شکست در این معاهده شکل می گرفت...  روشن 
اس��ت که رأی مردم به طور قطع در این چالش به ضرر منادیان 

برجام و ادامه دادن این معاهده خسارت بار است...«
اگر به همین راحتی بتوان انگ به مخالفان زد، چرا وارونه مطلب 
آقای عبدی درست نباشد؟! به همین خاطر است که انتقاد اصلی 
به دولت و دولتمردان و پیشمرگان دولت، بی مایه سخن گفتن 

است. درست حرف بزنید تا بتوانید درست عمل کنید. 

    »میرعلي اشرف عبداهلل پوري حسیني« که در فاصله 
س��ال هاي ۹۲ تا ۹۸ و به مدت هفت س��ال مدیر سازمان 
خصوصي سازي بود، عماًل نتوانست به تعهدات خود عمل 
کن��د. در دوران او، خصوصي س��ازي هاي ب��دون ضابطه 
و افسارگسیخته، مش��کالت بس��یار زیادي را ایجاد کرد؛ 
واگذاري ه��اي رانتي به افراد خاص ک��ه منجر به تعطیلي 
واحدهاي تولیدي، افزایش بیکاري و حیف و میل بیت المال 
شد و عالوه بر مشکالت اقتصادي براي بسیاري از کارگران 
واحدهاي واگذار شده، مشکالت امنیتي نیز به وجود آورد. 

روز گذشته جلسه دوم دادگاه پوري حسیني برگزار شد

     تهران از وضعیت قرمز خارج ش��ده و زیر چتر رنگ 
نارنجي فرو رفته است. بر این اساس بناست از شنبه هفته 
آینده صاحبان واحدهاي صنفي به جز گروه هاي 3 و ۴ به 
شرط رعایت دستورالعمل هاي بهداشتي مغازه هاي خود 
را باز کنند. با وجود این، فرمانده عملیات مدیریت مقابله 
با بیماري کرونا در کالنش��هر تهران با تأکید بر شرایط 
ناپایدار و ش��کننده اس��تان تهران در خصوص بیماري 
کووید ۱۹ معتقد است: » باید با متانت، حساب شده و با 

برنامه الیه بندي شده حرکت کنیم.«

      رضا علیدادي، معاون توسعه و فناوري رسانه ملي در 
گفت وگو با »جوان«: بخشي از تجهیزات مانند دوربین ها 
یا میکسرها و پایانه هاي دیجیتال خارجي است، ما حتي 
براي خرید تجهی��زات و انتقال پول با مش��کل تحریم 
روبه رو بودیم ولي خوش��بختانه در س��ال هاي اخیر به 
واس��طه پیش��رفت هاي زیادي که در عرصه نرم افزاري 
و سخت افزاري داشته ایم توانس��تیم با کمترین هزینه 
بخش هاي زیادي از تجهیزات را در داخل تأمین کنیم. 

این اتفاق در مدت کوتاهي و در شرایط تحریم رخ داد

     رئیس جمهور منتخب امریکا در مورد ماه های اولیه 
دولت احتمالی اش، موضع قبلی اش را مبنی  بر بازگشت 
به برجام در صورت تبعیت مجدد ایران از محدودیت     ها به 
عنوان نقطه شروعی برای مذاکرات آتی تکرار و در عین 
حال، تأکید کرده  است هر زمان نیاز باشد، امریکا گزینه 

بازگشت تحریم     ها را در اختیار دارد

     ش��وراي نگهبان ط��رح اقدام راهب��ردي براي لغو 
تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را تأیید کرد. طرح 
اقدام راهبردي براي لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت 
ایران با توجه به اصالحات انجام شده در نشست دیروز 
مجلس، مغایر با موازین ش��رع و قانون اساسي شناخته 
نشد.  پس از تأیید این طرح محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس شوراي اس��المي طي نامه اي به دکتر روحاني 
رئیس جمهور قانون اقدام راهبردي براي رفع تحریم ها و 

صیانت از منافع ملت ایران را ابالغ کرد

    رزم حس��یني:  وزارت صم��ت دنب��ال تصدي گري 
نیس��ت و رقابتي کردن صنعت خودرو جزو برنامه هاي 
وزارت صمت است و فقط هم واردات مطرح نیست، بلکه 
حضور شرکت هاي تولیدي دیگر در کنار دو خودروساز 
بزرگ مطرح است و تا خودروسازي رقابتي نشود کیفیت 

نامطلوب خودروها، بهبود نخواهد یافت
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 مكتب انقالب اسالمي
 و مكتب شهید سلیماني

رسول سنايي راد

با گذشت ۴۲ سال از پیروزي انقالب اسالمي، امروز این انقالب تبدیل به 
مکتبي شده که فراتر از مرزهاي ایران اسالمي، الهام بخش و هدایتگر زیست 
انساني و فلسفه زندگي بوده است و توانسته منشأ حرکت عمومي به سمت 
تمدن اسالمي باشد. مکتبي که برخاسته از مکتب اسالم ناب بوده و در عین 
حال ارزش هاي تمدن ایراني نیز در آن نفوذ یافته و آموزه هاي مکتب امام 
خمیني)ره( و پیش از آن مکتب اهل بیت)س( در خوانش و تفسیر ایدئولوژیک 
آن، نقشي پررنگ داشته و نگراني از ظرفیت ها و قابلیت هاي تمدن سازي 
آن، موجب ترس و وحش��ت نظام لیب��رال و س��رمایه داري و متحدان و 
وابستگان به آن شده است؛ به گونه اي که نظریه پردازان تمدن استعماري 
برآمده از لیبرالیسم و سرمایه داري که زماني در توهم پایان تاریخ با سلطه 
جهاني تمدن غربي به سر مي بردند، کابوس نبرد تمدني را مطرح کردند که 
در واقع نوعي مجوز براي جنگ و جنایت علیه مکتب انقالب اسالمي بود 
که نه تنها موجب تغییر به نفع استقالل و رهایي  در ایران اسالمي شده، بلکه 
الهام بخش عزت و رهایي  سایر ملت هاي تحت ستم و چپاول تمدن وحشي 

و استعمارگر غربي است.  | صفحه2

بسترهاي شكل گیري يك ترور
محمد اسماعیلي

تنها چند ساعت بعد از ترور ش��هید فخري زاده، ایده اي تحت عنوان 
»تعلیق انتقام« با عملیات رواني- رسانه اي گس��ترده به راه افتاد که 
ترور شهید فخري زاده صرفاً اقدام طیف تندرو صهیونیست – امریکایي 
و بر خالف فضاي جدید حاکم بر دستگاه دیپلماسي دولت بایدن است 
و به دالیل متعدد از جمله مش��کالت داخلي نباید ب��ه »دام توطئه« 
طرف مقابل افت��اد! مبلغان این قرائ��ت »اصل ت��رور« را تا حدودي 
نکوه��ش می کنند، اما معتقدن��د اقدام متقابل، همس��طح و متوازن 
نباید مصلحتي بزرگ تر به نام »مفاهمه با دول��ت بایدن و اروپا« را به 
مخاطره بیندازد؛ به همین دلیل به »محکوم کردن رس��انه اي ترور«، 
»نامه نگاري ه��اي ویتریني با س��ازمان هاي بین الملل��ي« و »دعوت 
کردن کش��ورهاي اروپایي به اعالم برائت از ترور« بس��نده مي کنند.  
بدیهي اس��ت که نمي توان صرفاً با ارس��ال نامه به ش��وراي امنیت، 
انتشار بیانیه و پیام تس��لیت، از تکرار حوادث مشابه جلوگیري کرد، 
بلکه آنچ��ه از تکرار ممانعت مي کند شناس��ایي بس��ترهاي امنیتي، 
 اطالعات��ي، اقتصادي و اجتماعي اس��ت ک��ه ترور بر پایه آن ش��کل 

گرفته است | صفحه2

ویژه های جوان یادداشت  سیاسی یادداشت  سیاسی

چگونگي انتقام را
 اصالح طلبان تعیین کنند!

فرصتي که ظريف از دست داد

روشن نیست چرا مجید انصاري نگران حمله به شهرهاي صهیونیستي 
شده اس��ت. اصالح طلبان هم از واکنش سیاس��ي انجام شده ناراحت 
هستند و هم واکنش نظامي را تخطئه مي کنند؛ دیپلماسي حقوقي هم 
که دست خودشان است و انجام نمي دهند؛ با این حساب، باید پرسید 
پس چه واکنشي را برابر ترور دولتي در خاک کشورمان و علیه مهم ترین 
چهره  هسته اي ایران مناسب مي دانید و پیشنهادتان براي برخورد با 

موضوع چیست؟

 گفت وگوي تلفني صوفیا ویلمز، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه بلژیک 
با محمد جواد ظریف در حالي انجام شد که دو سال است اسداهلل اسدي 
دیپلمات ایراني و کارمند وزارت خارجه ایران بدون دلیل محکمه پسند 
در زندان بلژیک به سر مي برد. ظریف مي توانست از این فرصت تلفني 
براي پیگیري وضعیت دیپلمات ایراني بهره ببرد، اما ترجیح داد همچنان 

به شکل انفعالي تعامل با اروپا را پیش ببرد.| صفحه2
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كندتابتواندباهمدلیوهمراهیونمايش
وحدتداخل�ی،ازاينط�رحصرفهایدر
مذاكراتخارجیببرد،يكسرهموردحمله
وطع�نومخالفتق�رارداد.اينوارونگی
دردولتحتیبايكسخنمستدلويك
دليلقاطعازطرفدولتمردانهمراهنبودو
نشاندادمانندبسياریازتصميماتدولت
ك�هدرآغازعلي�هتصميم�اتدولتقبل
گرفتهشدونهايتاًبههمهآنهابازگشتشد،
اينتصميمدولتنيزيكحركتسياسی
وخالفمصلحتعمومیاس�تكهشايد
درآيندهخوددولتبهآنبهگونهديگری

عملكندتابهنامخودنوشتهشود!
|ادامهدرصفحه2

 دولت در روزی كه همه توان خود را صرف  
»حمله به طرح ضدتحريمی« مجلس كرد

  فرصتی برای حضور رئيس جمهور در مجلس
 و »دفاع از بودجه« نداشت 

بودجه بدون دفاع
۱۴۰۰ 


