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چرا در اقتصاد فخري زاده نداريم؟
روزنامه كيهان نوشت: عمده مديران اقتصادي 
ما خواسته يا ناخواسته طي سال هاي پس از 
جنگ به اجراي نسخه هاي صندوق بين المللي 
پول پرداخته و از توجه به نس��خه هاي بومي  پرهي��ز كرده اند؛ اجراي 
سياست تعديل اقتصادي در دولت سازندگي و ادامه آن در دولت هاي 
اصالحات، مهرورزي و تدبير و اميد به  صورت هاي مختلف نمونه اي از 
همان توجه تام به توصيه هاي صندوق بين المللي پول اس��ت. نتيجه 
اعمال اين برنامه ها هم افزايش فاصله طبقاتي و شكاف بيشتر درآمدي 
فقير و غني بوده اس��ت. اي��ن در حالي اس��ت كه مديران��ي همچون 
فخري زاده بي اعتنا به توصيه هاي غربي ها و حتي اولتيماتوم هاي آنها 
مبني بر پرهيز از نزديك شدن به صنعت هسته اي به بومي سازي دانش 
اتمي  و دفاعي كش��ور پرداخته و با امكانات كم و بودجه ناچيز اقدام به 

كارستاني در حوزه دفاعي و هسته اي كردند.
به راستي تفاوت مديران فعال در حوزه هسته اي و دفاعي در اين است كه 
هيچ كدام از آنها مانند وزير مستعفي، نه جزو مديران  اشرافي محسوب 
مي شوند، نه قبيله سياس��ي- انتخاباتي دارند كه پس از هر انتخاباتي 
مجبور شوند به آنها- ولو فاقد كمترين كفايت مديريتي باشند- پست و 
امتياز و رانت بدهند و نه دچار تعارض منافع خصوصي و دولتي هستند. 
هنر آنها اين اس��ت كه در ش��رايط تحريم صددرصدي و نياز موجود، 
كشور را بي نياز كردند و حصار تحريم را شكستند. هنر مديران انقالبي 
اين است كه چه در توليد بنزين و چه در توليد تسليحات، به جايگاهي 
رس��يدند كه كش��ور مي تواند ضمن خودكفايي، صادركننده باشد و 
ارزآوري داشته باشد. و اين دقيقاً برعكس رفتار مديريت مديران  اشرافي 
است كه هنرشان، وابسته تر كردن كشور و بر باد دادن منابع ارزي است. 
با دست فرمان اين مديران هرگز نمي توانيم اميدي به پيشرفت و حتي 
رفع تحريم ها داشته باشيم. بنابراين راه فخري زاده ها را در حوزه اقتصاد 
هم مي توان ادامه داد به شرطي كه به ظرفيت هاي داخلي اعتقاد و باور 
داش��ت و در عمل به آنها توجه كرد چه آنكه رهبر معظم انقالب سال 
گذشته در جمع فعاالن اقتصادي تأكيد كردند: »اگر ملت ايران و فعاالن 
اقتصادي و انديشمندان كشور بتوانند با تكيه بر توان داخلي تحريم ها 
را بي اثر كنند، عامل تحريم كننده نيز از ادامه تحريم ها دست برخواهد 

داشت زيرا متضرر خواهد شد.«
........................................................................................................................

آيا دولت با لغو تحريم ها مخالف است؟
روزنامه خراسان با اش��اره به طرح اخير 
مجلس مبني بر متوقف كردن تعهدات 
اي��ران در برجام نوش��ت: اكنون مجلس 
معادله را متوازن كرده است و احتمال آنكه محاسبات طرف مقابل با اين 
طرح منطقي تر شود و براي جلوگيري از اقدامات عيني و بازدارنده ايران، 
دست به اقدامات عملي در كاهش فشار اقتصادي بزند، بيشتر از گذشته 
اس��ت. با اين حال دولت به صراحت با اين طرح مخالفت كرده اس��ت. 

حاميان دولت هم به غلط آن را طرح خروج از برجام مي نامند. 
اوالً، حاميان دولت در حال��ي اين طرح را به غلط »خ��روج از برجام« 
مي نامند كه با اتكا به بندهاي 36 و 37 برجام طراحي شده و مبتني بر 

همين توافق، اقدامات متقابل ايران را عيني تر كرده است. 
دوم اينكه به نظر مي رس��د دولت در مخالفت ب��ا طرحي كه خود قباًل 
بخش هاي مختلف آن را اعالم كرده، به دنب��ال ادامه دادن بازي قبلي 
مخالفت با هر آن چيزي است كه از مجلس يازدهم بيرون مي آيد. قباًل 
دولت با طرح حمايت معيشتي از 60 ميليون نفر براي تأمين كاالهاي 
اساسي مخالفت كرده بود و هنوز هم اين قانون مهم براي معيشت مردم 
را اجرا نكرده اس��ت. به نظر مي رس��د طرح »اقدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران« كه مي تواند با بازگرداندن مدار 
تصميم سازي كشور از »انفعال« به »اقتدار« و تغيير محاسبات 1+4، 
تالش مهم و ان شاءاهلل مؤثري براي كاهش فشار اقتصادي بر مردم باشد 
هم دچار همين مصيبت شده است و دولت نگران است اين طرح سبب 
كاهش فشار اقتصادي بر مردم و نتايج آن به نام مجلس تمام شود. در 
غير اين صورت هيچ دليل منطقي براي مخالفت با طرحي كه مي تواند 
هم كشور را از انفعال درآورد و هم احتمال كاهش تحريم ها را افزايش 

دهد، وجود ندارد. 
خوب اس��ت دولت و حاميان آن كه در مخالفت صريح با طرح مجلس 
تيغ كشيده اند به اين پرسش پاسخ دهند كه آيا منفعت ناشي از تغيير 
نگاه دشمن و رفع احتمالي تحريم ها به جيب مردم و حتي خود دولت 
نمي رود؟ آيا بهتر نيست دولت مقتدرانه پاي اين طرح بايستد و آن را 
در محافل بين المللي به ابزاري براي كاهش فش��ار بر معيش��ت مردم 

تبديل كند؟
........................................................................................................................

صورت هاي يك سيرت
صبح نو نيز در س��رمقاله خود نوش��ت: بعضي از 
مجامع و چهره هاي بين المللي اين روزها س��عي 
دارند مسئوالن جمهوري اسالمي را به آرامش و 
تنش زدايي دعوت كنند. در اين نگاه، دنيا يك ساختار منظم و مسئوالنه 
است كه هر جامعه و حكومتي در آن بايد سر جاي خودش قرار بگيرد و 
نظ��م بين المللي را رعاي��ت كند؛ نظمي ك��ه البته به س��ود طبقات و 
كشورهاي باالتر نوشته شده. در اين ميان اگر كشوري از طبقات پايين تر 
پيدا شود كه به اين نظم معترض باشد، قطعاً ياغي، تروريست و مخل 
نظم جهاني شناخته مي شود و بايد صدايش را خفه كرد و او را سر جايش 
نشاند. از اين منظر است كه اصوالً جمهوري اسالمي هيچ گاه براي نظم 
ناعادالنه، مستكبرانه و طاغوتي فعلي جهان، جامعه اي در عرض ديگر 

جوامع نيست. 
جمهوري اسالمي هرگاه در پي مطالبه عدالت، شرافت و حقوق طبيعي 
زندگي انسان باشد الجرم مخل اين نظم است؛ پس بايد كرك و پرش 
را چيد. هرگاه هم كه به نظم موجود احترام گذاشت و چشم از حقوق 
طبيعي و ذاتي خويش پوش��يد پس مي توان صرفاً به او به چش��م يك 
طفيلي نگريست، اما باز هم نه در عرض ديگر كشورها. جمهوري اسالمي 
به ميزاني كه به تفكر خميني كبير نزديك شود و در پي حق و عدالت و 
قدرتمند شدن جبهه حق باشد، به همان ميزان هم از سوي سردمداران 

اين جنگل بزرگ، تحت فشار قرار خواهد گرفت. 
مدعيان شعار آزادي ابايي هم ندارند كه اگر ببينند جمهوري اسالمي 
تسليم خط و نشان هاي آنها نمي شود به س��مت ترور، حذف فيزيكي 
و ش��خصيتي رو بياورند. حال تص��ور كنيد در چنين جن��گل بي  در و 
پيكري، شعارهاي عوام فريبانه س��ردمداران بي عدالتي و ظلم از سوي 
بعضي گوش هاي داخلي هم خري��دار دارد. بعضي گوش هاي داخلي 
هم باور دارند كه نظام فعلي حاكم بر دنيا، يك نظام مس��ئوالنه است و 
پديده هايي مانند ترامپ، رژيم اشغالگر قدس و امثالهم زائده هاي اين 
نظامند، غافل از اينكه اين پديده ها، عين و ماهيت اين نظام ناعادالنه 
است فارغ از اينكه ترامپ بر مسند كاخ سفيد باشد يا بايدن! سيرت يكي 

ا ست، صورت ها فرق دارد.
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مرتضي سیمیاري

عصر جمع�ه اولي�ن خبرها از ت�رور دكتر 
محس�ن فخري زاده در آبس�رد منتش�ر 
ش�د. خبرها در حالي دس�ت به دست در 
ش�بكه هاي مجازي مي پيچي�د كه قريب 
به اتفاق م�ردم ايران حتي نمي دانس�تند 
محسن فخري زاده كيست و چرا بايد هدف 
ترور قرار بگيرد؟ كم ك�م پيچيد كه او يك 
»دانشمند هسته اي« بوده و »نخست وزير 
اسرائيل« از او در سخنانش نام برده است. 
همي�ن دو گزاره ب�راي مردم كاف�ي بود تا 
دريابند چه اتفاقي رخ داده اس�ت، از ترور 
دانش�مندان هس�ته اي اي�ران آن قدري 
نگذشته كه مردم ندانند ماجرا چيست يا 
شرح ماجرا براي اين ملت سخت باشد. از 
سويي، سرچشمه خبر هم دست ايران بود 
و هيچ رس�انه ضدانقالبي نمي توانست جز 
از تحلي�ل خبرهاي منابع ايران�ي، اتفاقي 
خب�ري را كليد بزن�د. منطقه را ب�ه دليل 
مس�ائل امنيت�ي بس�ته بودن�د و گزارش 
ميداني و فيلم هاي غيررس�مي و شاهدان 
عين�ي بي بي س�ي فارس�ي ه�م در ميان 
نبودند تا خط خبري تخريبي ايجاد كنند.
روال اطالع رساني ها اما ذهن مردم را به بيراهه 
برد و تفرقه اي رس��انه اي ايجاد كرد. اتفاقي كه 
ب��راي چندمين بار به ش��كلي عمي��ق، اعتماد 
مردم را خدش��ه دار كرد. حال ك��ه يك آرامش 
نس��بي خبري حكمفرما ش��ده و از آن هيجان 
تلخ روزه��اي آغازين ترور گذش��ته ايم، نگاهي 
به آنچه در فضاي رسانه اي رخ داد، شايد بتواند 
عبرتي براي آينده ش��ود، گرچه اميد اندكي به 

تغيير رويه هاي غلط رسانه اي توسط نهادهاي 
اطالعاتي و امنيتي وجود دارد.

   انح�راف افكار عموم�ي از نكات اصلي 
ماجرا

اين روزه��ا در فضاي مجازي همه كارش��ناس 
امنيتي و اطالعاتي هس��تند و ابعاد عملياتي و 
امنيتي ماجرا را تحليل مي كنند. روايت رسمي 
از ماجرا هم نداري��م و در اين فق��دان »روايت 
رسمي« هر روايتي مي تواند معتبر قرار بگيرد. 
ممكن است گفته شود اين يك ترفند رسانه اي 
براي انحراف طرف مقابل است، اما حتي دادن 
اطالعات نادرس��ت براي عمليات رواني و بازي 
دادن دش��من هم قواعد خودش را دارد و نبايد 
نتيجه عكس دهد. نگاه كنيم كه اين آشفتگي 
در روايت اتف��اق رخ داده در صحنه ترور، كدام 
جبهه را دچار انحراف و آش��فتگي ذهني كرد و 

چه نتيجه اي بر جاي گذاشت.
روايت هاي متع��دد و مختل��ف و متناقض، در 
مرحله اول، جزئيات عمليات ترور را براي مردم 
مهم كرد. بمباران خبري م��ردم با روايت هاي 
متعدد و ديده شدن بسيار تيتر »جزئيات جديد 
از ترور...« در ناخودآگاه مردم اي��ن گزاره را به 
وجود آورد ك��ه جزئيات ت��رور و نحوه عمليات 
مهم است و همه بايد پي خبر جديدتر و روايت 
جزئي تر ماجرا باش��يم. اي��ن روي��داد در كنار 
كنكاوي طبيعي مردم، ناگاه همه مردم را تبديل 
به كارشناساني نظامي-امنيتي كرد كه برايشان 
فرق مي كرد زاويه شليك چند درجه بوده يا چند 
گلوله و به چند نفر شليك شده و نوع اسلحه چه 
بوده اس��ت! اتفاق مهم تر اما اين بود كه مردم را 

از اصل حادثه و فقدان عميقي كه رخ داده بود و 
نيز موضوع مهم »تروريسم دولتي« غافل كرد و 
افكار عمومي را به معركه اي پر از گمانه زني هاي 
عملياتي كشاند. معركه اي كه خروج از آن ممكن 
نيست؛ چه آنكه اوالً به دليل مالحظات امنيتي 
امكان بيان همه آنچه رخ داده، ممكن نيست و 
شفافيت به معناي تام آنكه باعث خروج از اين 
معركه ش��ود، امكان وقوعي ندارد؛ ثانياً آنچنان 
روايت هاي متناقض منتشر شده كه هر روايتي 
حداقل يك گزاره  خالف خ��ود در روايت ديگر 
دارد و اين ميان مردم به درستي مي پرسند كدام 
روايت را بايد باور كنيم و برتري اين روايت بر آن 

روايت چيست؟
بنا بر اين است كه اگر هم هدف اين بوده كه ركب 
عمليات رواني  زده شود، خود در آن مانده ايم و 
ضررش متوجه خود ما ش��ده است. مردم گيج 
ش��ده اند و به جاي توجه به آنكه چ��را عامالن 
پيشرفت ايران ترور مي ش��وند و كدام دولت ها 
پشت اين ترور هستند و واكنش هاي كشورهاي 
مختلف و نهادهاي بين المللي ب��ه ترور در روز 
روشن چه بوده و تحليل هر يك از اين واكنش ها 
چيس��ت، درگير اين ش��ده اند كه مدل ماشين 
تروريست ها چه بوده و چند نفر بوده اند و بعد هم 
دبير شوراي عالي امنيت ملي تازه سه روز پس 
از حادثه بگويد هيچ عامل انساني از تروريست ها 

در صحنه ترور حاضر نبوده است!
انحراف افكار عمومي از نكات اصلي ترور و درگير 
كردن اذهان با موضوعاتی كه اولويت نخس��ت 
براي مردم نيست، رويدادي است كه نهادهاي 
اطالعاتي و امنيتي ايران با نابلدي و آش��فتگي 

رسانه اي رقم زدند.
    منبع واحد اطالع رساني؛ فقداني براي 

هميشه!
س��اعت هاي آغازين ترور، آنچن��ان كه گفتيم، 
مردم از چند نكت��ه مطمئن بودن��د؛ اول آنكه 
تروري رخ داده است؛ دوم آنكه هدف ترور يك 
دانش��مند مرتبط با مسائل هسته اي و موشكي 
ايران بوده است؛ س��وم آنكه رد صهيونيست ها 
در اين تروريس��م دولتي عيان است. اما همين 
نكات اطمينان مردم هم هدف گرفته شد وقتي 
سخنگوي سازمان انرژي اتمي اعالم كرد همه 
دانشمندان هس��ته اي ايران در سالمت كامل 
هستند و كلي س��ؤال به وجود آورد كه آيا اصاًل 
تروري رخ نداده؟ آيا ترور رخ داده و هدف ترور 
دانش��مند هس��ته اي نبوده؟ آيا قرار است ترور 

اعالم نشود؟ و ...
اولين بار نبود كه اتفاقي مهم رخ مي داد و منبع 
واحد اطالع رساني نداشتيم. حتي هنوز تصميم 
گرفته نشده بود كه محسن فخري زاده چگونه 
به مردم معرفي ش��ود و تصوير او هم صرفاً يك 
عكس تكراري بود. پنهان ك��ردن ارتباط دكتر 
فخري زاده با فعاليت هسته اي ايران البته اتفاق 
مضحك��ي در فضاي رس��انه ب��ود. او در فضاي 
سياس��ي و اطالعاتي بين الملل ش��ناخته شده 
بود و شش س��ال پيش از اين، نيويورك تايمز 
او را »»اوپنهايمر ايراني« ناميده بود. جوليوس 
رابرت اوپنهايمر، فيزيكدان امريكايي پدر بمب 
اتمي ناميده مي ش��ود. او در ليست تحريم هاي 
شوراي امنيت و ليست ترور صهيونيست ها بود و 
نتانياهو رسماً در يك سخنراني خواسته بود كه 

»نام او به خاطر سپرده شود.«
اطالع رساني ها در مورد ترور آبسرد، با گذشت 
زمان فضاي مبتذل تري هم پيدا كرد. اكانت هاي 
اينستاگرامي و توئيتري قصه خود را كه روشن 
بود از جاي��ي دريافت كرده اند، مي نوش��تند و 
خبرگزاري ه��ا روايت هاي متناق��ض و متعدد 
ديگر. يك نفر مي گفت محافظ شهيد شده، يك 
نفر مي گفت در بيمارستان است، يك نفر از 12 
تروريس��ت مي گفت و يكي از هيچ تروريست! 
در كن��ار اكانت هاي متصل ب��ه منابع امنيتي و 
خبرگزاري ها، سايت فدراسيون جودو )به دليل 
جودوكار بودن محافظ مجروح شده( و دوستان 
خانوادگي شهيد روايت هاي ديگر مي گفتند و 
بي قضاوت در مورد درست و نادرستي هر يك از 
اين روايت ها، جاي خالي يك منبع واحد خبري 

به شدت عيان بود.
ماجرا س��اده بود اگر درك مي ش��د كه روايت 
اوليه، گرچه ب��دون جزئيات و گرچ��ه خالي از 
همه اطالعات بايد روايت رس��مي باش��د. يك 
بيانيه رسمي و شرح مختصر ماوقع بدون ادبيات 
تكراري و يك منبع واحد خبري ماجرا را درست 
مي كرد. هر جا هم امكان اطالع رساني نيست، 
صريح گفته ش��ود كه به دليل مس��ائل امنيتي 
از بيان جزئيات معذوريم. همين. هميش��ه كه 

نمي شود غافلگير شد!

با موافقت نمايندگان 
طرحاصالحقانونانتخاباترياستجمهوريبااولويتبررسيميشود

نماين�دگان مجل�س ب�ا در اولوي�ت ق�رار 
گرفتن بررس�ي طرح اصالح موادي از قانون 
انتخاب�ات رياس�ت جمه�وري و ش�وراهاي 
اس�المي ش�هر و روس�تا موافق�ت كردن�د. 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي در جلسه 
علن��ي دي��روز ب��ا 174 رأي موافق، با بررس��ي 
اولويت دار طرح اصالح موادي از قانون انتخابات 
رياس��ت جمهوري و شوراهاي اس��المي شهر و 

روستا موافقت كردند. 
احم��د اميرآب��ادي فراهاني در جريان بررس��ي 
درخواست جمعي از نمايندگان براي در اولويت 
قرار دادن طرح اصالح قانون انتخابات رياس��ت 
جمهوري و ش��وراهاي اسالمي ش��هر و روستا، 
گفت: شش ماه از آغاز به كار مجلس مي گذرد و 
مجلس اقداماتي را در زمينه بهبود معيشت مردم 
انجام داده كه تصويب قوانيني چون اخذ ماليات 
از خانه هاي خالي، لغو تحريم ها و تأمين كاالهاي 

اساسي قطعاً روي معيش��ت مردم تأثيرات خود 
را مي گذارد. 

وي بيان كرد: مجلس بايد به ساير وظايف خود نيز 
بپردازد چراكه بعضاً مي بينيم چندين هزار نفر در 
انتخابات رياست جمهوري ثبت نام مي كنند كه 
تأييد صالحيت چند نفر از آنان دور از شأن نظام 
است و مجلس بايد به اين مسئله مهم ورود كند. 
نماينده مردم قم در مجلس ش��وراي اس��المي 
تصريح كرد: در ط��رح اصالح قان��ون انتخابات 
رياس��ت جمهوري و شوراهاي اس��المي شهر و 
روس��تا، قرار اس��ت نحوه ثبت نام كانديداهاي 
انتخابات رياست جمهوري و شرايط رسيدگي به 

صالحيت آنها بررسي شود. 
همچنين در ادامه جلس��ه مهرداد گودرزوند در 
مخالفت با اولويت بررس��ي طرح مذكور گفت: 
مجلس بايد به مسائل معيشتي و حل مشكالت 
اقتصادي م��ردم بپ��ردازد و به دنب��ال كارهاي 

سياسي نباشد. 
وي افزود: وزارت كش��ور از همين حاال اقدامات 
اجرايي خود براي انتخابات را آغ��از كرده و اگر 
مجلس پيش از موعد طرح اصالح قانون انتخابات 
رياس��ت جمهوري و شوراهاي اس��المي شهر و 
روستا را در دس��تور كار قرار دهد، ممكن است 

شائبه سياسي درباره مجلس مطرح شود. 
همچنين محمدصالح ج��وكار در اين باره اظهار 
داشت: اصالح موادي از قانون انتخابات رياست 
جمهوري و شوراهاي اسالمي شهر و روستا طي 
جلسات متعدد در كميسيون امور داخلي كشور و 

شوراها مورد رسيدگي قرار گرفته است. 
وي بيان ك��رد: در طرح اصالح م��وادي از قانون 
انتخابات رياست جمهوري به دنبال آن هستيم 
كه اشتباهات گذش��ته تكرار نشود و بايد هرچه 
سريع تر اين طرح در دستور كار قرار گيرد و زمان 

را از دست ندهيم. 

رئيس كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي 
مجلس گف��ت: در صورتي كه زمان را از دس��ت 
بدهيم، اصالح قانون انتخابات ب��راي انتخابات 
رياس��ت جمهوري آتي كارآيي نخواهد داشت 
و اگر اين طرح در اولويت بررس��ي ق��رار گيرد، 
مي ت��وان آن را براي انتخابات س��ال 1400 نيز 

مورد توجه قرار داد. 
جوكار درب��اره طرح اص��الح م��وادي از قانون 
انتخابات ش��وراهاي اسالمي ش��هر و روستا هم 
گفت: متأسفانه فسادهاي زيادي در دوره پنجم 
انتخابات ش��وراها به وجود آمده به گونه اي كه 
قوه قضائيه به اين موضوع ورود كرد و براي آنكه 
مجدد اين اتفاقات تكرار نشود، نظارت بر عملكرد 
شوراها اهميت زيادي دارد. وي اظهار داشت: در 
اين طرح پيش بيني شده است كه در طول چهار 
سال هيئت نظارت بر انتخابات بر عملكرد شوراها 

نظارت داشته باشد. 

   مجلس

   خبر

نماين�دگان مجل�س، م�اده 6 ط�رح اق�دام راهب�ردي 
ب�راي لغ�و تحريم ه�ا و صيان�ت از مناف�ع مل�ت اي�ران را 
ب�ه منظ�ور تأمي�ن نظ�ر ش�وراي نگهب�ان اص�الح كردن�د. 
روز سه ش��نبه نمايندگان مجلس شوراي اس��المي در واكنش به 
طرح ترور شهيد محسن فخري زاده از دانشمندان ارشد هسته اي 
كشورمان اقدام به تصويب طرحي در راس��تاي بازگشت تعهدات 
هسته اي كش��ورمان كردند. اين طرح بعد از بررس��ي در شوراي 
نگهبان قانون اساسي با ايراداتي روبه رو شد و به صحن علني مجلس 

شوراي اسالمي برگشت. 
به گزارش فارس، احم��د اميرآبادي عضو هيئت رئيس��ه مجلس 
شوراي اسالمي در نشست علني ديروز مجلس اعالم كرد: شوراي 
نگهبان طي نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسالمي نسبت به طرح 
اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران ايراد 

گرفت. وي افزود: طي اين نامه با اش��اره به ايراد شوراي نگهبان به 
ماده 6 طرح مزبور عنوان شده است كه جهت روشن نبودن نسبت 
آن با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي اين ماده ابهام دارد كه پس از 

رفع ابهام اعالم نظر خواهد شد. 
   مجلس ايراد  شوراي نگهبان را اصالح كرد

بنا بر اين گزارش، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اس��المي پس از ايراد شوراي نگهبان نس��بت به اين ماده 
عبارت »يك ماه« را به »دو ماه« تغيير داد؛ همچنين كلمه تصويب 
در عبارت ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون به دو ماه پس 

از »الزم االجرا شدن« اين قانون تغيير كرد. 
در واكنش به اين ايراد ش��وراي نگهبان روز گذش��ته نمايندگان 
مجلس طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها را به منظور تأمين 
نظر شوراي نگهبان اصالح كردند. بر اين اساس ماده 6 طرح اقدام 

راهبردي براي لغو تحريم ها و صيان��ت از منافع ملت ايران اصالح 
شد. بر اين اساس عبارت »يك ماه« به »دو ماه« و همچنين عبارت 
»تصويب« به »الزم االجرا« تغيير يافت. بر اين اساس ماده 6 طرح 
مذكور به ش��رح زير اصالح ش��د: دولت جمهوري اسالمي ايران 
موظف اس��ت در صورت عدم اجراي كامل تعهدات كش��ورهاي 
متعاهد طرف توافق هسته اي در قبال ايران و عادي نشدن روابط 
بانكي و رفع كامل موانع صادرات و فروش كامل نفت و فرآورده هاي 
نفتي ايران و برگشت كامل و سريع ارز منابع حاصل از فروش دو 
ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون، در مجلس شوراي اسالمي 
نظارت هاي فراتر از پادمان از جمله اجراي داوطلبانه سند )پروتكل 

الحاقي( را متوقف كند. 
گفتني است اين ماده با 179 رأي موافق، 22 رأي مخالف و بدون 

رأي ممتنع از مجموع 211 نماينده حاضر در جلسه اصالح شد.

به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان

طرحاقدامراهبرديبرايلغوتحريمهااصالحشد

شبي با اتاق ترور درآبسرد!
روبه روي دوربين نشس��ته، اضطراب س��رتاپاي وجودش را فراگرفته است. 
صحنه را در ذهن خود مجدداً بازيابي مي كند. جنازه هاي سوخته شده و اتاقي 
كه فروريخته است! امروز نهم شهريور 1360 بهزاد نبوي در جمع خبرنگاران 
مي خواهد از يك فاجعه بزرگ پرده برداري كند. او بدون آنكه به دوربين نگاه 
كند شروع به تشريح ماجرا كرده و مي گويد: »عده اي زخمي شده اند و همگي 
در بيمارستان هستند، بمب گذار اصلي نيز كشته شده است«. البته مشخص 
مي شود يك روز قبل تر عنصر نفوذي منافقين، رئيس جمهور و يارانش را به 
شهادت رس��انده اما تاكتيس��ين اين روزهاي جناح غربگرا شرحي ديگر به 

رسانه ها داده و عماًل باعث اخالل در روند تحقيقات شده است.
او بعده��ا مي گويد مي خواس��تم دروغ مصلحت��ي بگويم تا دش��من در 
محاسباتش اشتباه كند! آن كتمان واقعيت و آن دروغ محض حاال خيلي 
وقت است كه به تاريخ پيوسته اما شيوه بيان آن در برخي محافل سياسي 
تغيير نكرده است. تقريباً همه آنهايي كه در الپوشاني بهزاد نبوي دخيل 
بوده اند حاال يا در دولت صاحب مقامي هس��تند يا از مدافعان سرسخت 
رابطه با غرب شده و دستي بر آتش تصميمات دولتي دارند. رد پايشان را در 
همه بساط هاي اقتصادي و سياسي به سادگي مي توان يافت! از همين رو 
به يك باره درست در زماني كه انتقادات تند و درستي از شيوه اجراي برجام 
و بازرسي هاي آژانس مطرح مي شود، عكسي از شهيد ترور شده رو كرده و 
يك شعبده بازي جديد راه مي اندازند! به يك باره همه روزنامه هاي نزديك 
به دولت و مدافعان مذاكره بدون قيد و شرط تصويري از محسن فخري زاده 
در آغوش رئيس جمهور برگرفته از خبرگزاري دولت را منتشر مي كنند! 
البته كه اثري از اين مدال هاي رنگارنگ در اتاق كار شهيد هسته اي ما وجود 
ندارد. زيرا او خوب مي داند دستي كه مدالي بر سينه او چسبانده، بر كت 
انگليسي جاسوس بدنامي چون »دري اصفهاني« نيز مدال آويخته است. 
اما پروپاگانداي سياسي كارش را خوب بلد است و باز به تاكتيك قديمي 

القاي دروغ هاي مصلحتي پناه برده اند.
آنها سعي مي كنند شهيد فخري زاده را همسو با تفكرات برجامي و مذاكره خواه 
نشان داده و اين گونه وانمود كنند كه براي پايان ترورها و بازگشت آرامش به 
كشور بايد از ميانبري كه فخري زاده با آن همسو بوده به دشمن پناه برد! تيم 
رس��انه اي دولت با اين اقدام ضداخالقي هم پرده از بهره هوشي پايين خود 
برداشت و هم نش��ان داد »اتاق ترور« تنها در محافل سازمان هاي امنيتي 
امريكايي و صهيونيس��تي قرار ندارد، بلكه ش��عبه اي ه��م در همين تهران 
خودمان باز كرده است! و عده اي خواسته و بسياري از ناداني و كج فهمي در 
آن عضو شده اند. اما چگونه اين اژده هاي هفت سر شياد، سر از تهران درآورده 
و از پس كوچه هاي خيابان هاي فرعي تا يك بلوار در آبسرد قرباني مي گيرد؟ 
آگاهان به روابط امنيتي و منطقه اي معتقدند پديده اي چون دري اصفهاني 
»اتفاقي« نيست و جرياني كه عامدانه به حسن روحاني گرا مي دهد كه در 
صورت فراهم نشدن بساط مذاكرات، استعفا داده و كار كشور را به آشفتگي 
بكشند در زمره پادوهاي اس��تخدامي اتاق ترور در تل آويو بوده و با عده اي 
جاهل و جو زده از نتايج برجام هم دستي كرده تا با فشار بيشتر خواسته هاي 

امريكايي ها در كشاندن ايران به امضاي يك تفاهم را فراهم كنند.
نگاهي به كدهاي داده ش��ده در توييت يك چهره بحران س��از منسوب 
به دولت به خوبي ماجرا را تش��ريح مي كند. او نوشته است: »اگر شوراي 
نگهبان مصوبه مجلس در برابر برجام را تأييد كند، دولت اس��تعفا داده و 
انتخابات را برگزار نكند!« اين چهره با سوابق متعدد و مشعشع ضد امنيت 
ملي دقيقاً هدف تروريست ها را ريل گذاري كرده است. تيم داخلي دشمن 
با مزدور خارجي به زيبايي با يكديگر پاسكاري مي كنند، يكي ترور كرده و 
ديگري فشار وارد آورد تا خواسته امريكايي ها برآورده شود! اتاق فكر ترور 
به خوبي به همه ابعاد آن واقعه فكر كرده است. اما همه ماجرا به باند تبهكار 

و خواسته هاي شيطاني آن منتهي نمي شود.
عده اي هم سرنوشت تلخي دارند! محافلي در دولت و طرفدارانش با ناداني 
تمام گمان مي كنند ترور شهيد فخري زاده سنگ اندازي دولت منحوس 
اس��رائيل در راه دولت بايدن اس��ت. آنها گمان مي كنند بايدن در آتش 
اشتياق يك توافق سريع و قطعي با ايران مي سوزد و مخالفان دولت مانع 
ورود ايران به بهشت امريكايي مي شوند. همين جا الزم است گفته شود كه 
هيچ كس در ايران از مذاكره با غرب واهمه نداشته و مذاكره با عزت همراه 
با حفظ دستاوردهاي امنيتي و دفاعي و ثمرات قابل لمس اقتصادي را رد 
نمي كند و اتفاقاً مذاكره عزتمند و آبرومندانه را به سود مردم ايران مي داند. 
اما اين سرابي كه اتاق ترور روبه روي برخي تصوير سازي كرده، يك بيابان 
بي آب و علف است. دولت بايدن/اوباما همچنان اسلحه ترورهاي مكرر، 
ويروس استاكس نت و بمب سنگرشكن را در دست داشته و با فشار تحريم 
و تهديد هيچ عجله اي برای توافق كوتاه مدت ندارد و اتفاقاً ترور فخري زاده 

و ديگران به آنها كمك شاياني نيز خواهد كرد!
در چنين وضعيت سخت و پرتالطمي وقت آن است كه به »اتاق ترور« نور 
بيندازيم تا ابعاد اين اتاق تاريك و مرموز بيشتر مشخص شود. عاليجنابان 
ترور هر چه بيشتر ترور كنند، اتاق موازي در تهران بيشتر بي تاب مي شود تا 
هدف نهايي فراهم شود. اين جريان وابسته حتي تاب تهديد خشك و خالي 
ايران در خروج از »ان پي تي« را هم ن��دارد، تا حداقل طرف اروپايي كمي 
بترسد! آنها مي خواهند ايران با دستاني بسته و خالي پاي مذاكره رفته و 
تسليم شود! راندن ايران به سمت توافق در حالي كه زير بار تحريم له شده 
و ضربات كارد صهيونيست ها قلبش را زخمي كرده و نيز بر هم زدن شرايط 
اجتماعي و بي تاب سازي عمومي با تهديد استعفای دولت، فضايي است كه 

بايدن را آماده زدن ضربه نهايي مي كند.
اما دست ناجوانمردانه اي كه كارد را به دس��ت اوباش بيگانه داده تا از پشت 
ضربه وارد كنند، تا ابد در تاريكخانه باقي نمي ماند! رد دست او آشكار شده، 
اين را از زبان مسئول اول امنيت ملي هم شنيده ايم كه: »خوب مي دانيم چه 
كسي گراي ترورها را داده است«. عمر اتاق موازي ترور در ايران رو به پايان 
است. معتقديم به بشارت الهي، بعد از واقعه احد و شهادت حمزه سيدالشهدا، 
فتح مكه نزديك تر است، تكيه ما بر صلح مسلح در برابر دشمنان )با تكيه بر 
رهنمود نه جنگ و نه مذاكره( حاال بايد شكل عيني تر بگيرد، اولين آن پاسخ 
به اين پرسش است، آيا دسترسي به انواع سالح بازدارنده درست در زماني 
كه منطقه ما از سالح اتمي لبريز شده حق ملت ايران نيست؟ در آينده به اين 

سؤال پاسخ هاي بيشتر و روشن تري خواهيم داد.

نگاهي به مديريت رسانه اي در واقعه ترور شهيد دكتر فخري زاده 

آشفتگي رسانه اي، غافلگيري يا نابلدي؟!
كبري آسوپار

   گزارش  یک

آيت اهلل جنتي: شاگردان شهيد فخري زاده 
راهش را ادامه مي دهند

دبي�ر ش�وراي نگهبان با اش�اره ب�ه ترور و به ش�هادت رس�يدن 
شهيد فخري زاده دانش�مند هس�ته اي و دفاعي كشورمان تأكيد 
كرد كه انبوهي از ش�اگردان اي�ن ش�هيد راه او را ادامه مي دهند.  
به گزارش فارس، آيت اهلل احمد جنتي دبير شوراي نگهبان روز گذشته 
در جلسه اين شورا با اشاره به شهادت دكتر محسن فخري زاده دانشمند 
هسته اي و دفاعي توسط ايادي استكبار، گفت: اين ضايعه تلخ و ناگوار را 
به حضرت صاحب الزمان)عج(، مقام معظم رهبري، ملت ايران و خانواده 
محترم شهيد تسليت عرض مي كنيم؛ اگرچه از اين مصيبت عزا داريم اما 
يقين داريم خون اين دانشمند شهيد موجب بركت و پيشرفت دوچندان 
كشور مي شود. آيت اهلل جنتي افزود: دشمن نادان، فكر مي كند با ترور 
و به شهادت رس��اندن دانشمندان مان، مسير پيش��رفت علم در كشور 
متوقف مي شود در حالي كه بايد بداند اين مسير در همه حوزه هاي آن 
در ايران، »نظام مند« شده و سال هاست توسط انبوهي از جوانان متعهد 
و متخصص در حال حركت اس��ت و حذف و ترور افراد در اين مسير نه 
تنها خللي ايجاد نمي كند بلكه بر سرعت آن مي افزايد. جنتي با تأكيد بر 
اينكه انبوهي از شاگردان شهيد فخري زاده مسير او را ادامه مي دهند، 
افزود: بايد تربيت انسان هاي فاضل و متخصص ادامه پيدا كند و البته از 

جان آنها نيز به شدت مراقبت و حفاظت شود.


