
پايان هفته گذشته     گزارش
ه�م ب�ا پيغ�ام و 
پسغام و نيش و كنايه هاي رؤساي قواي مجريه 
و مقننه به پايان رسيد. يكي مخاطب خود را به 
ش�تابزدگي متهم كرد و پيغ�ام داد كه »هول 
نشويد كه مي خواهيد مسئله اي را حل كنيد« 
و ديگري پاسخ داد » مردم هفت سال است كه 

منتظر انجام كاري هستند !«
به فاصله كمت��ر از هفت ماه تا انتخابات رياس��ت 
جمهوري 1400، جن��گ انتخابات��ي روحاني با 
رقباي خود كه از س��ال 92 آغاز ش��ده و تاكنون 
ادامه دارد و هيچ گاه فروكش نكرده، گويي در حال 
تشديد شدن اس��ت. خاصه آنكه رقباي او اكنون 
هر كدام س��كان هدايت يكي از قواي ديگر را در 
اختيار دارند و هرگونه ناهماهنگي و عدم همكاري 
مي تواند تبع��ات س��نگيني در اليه هاي مختلف 

كشور در پي داشته باشد. 
شرايط حاكم بر كشور با شيوع ويروس كرونا هم 
نه تنها بر دوري جستن منازعات كالمي نزد سران 
قوا كمترين تأثيري نگذاشته است، بلكه تشديد 
هم شده و آنها ترجيح مي دهند اختالفات خود را 
به سطح رسانه ها و جامعه بكشانند. اين مشاجرات 
گاهي با دخالت و موضع گيری علني سران عليه 
همديگر دنبال شده و گاهي نيز مشاوران و مدافعان 

رسانه اي آنها دنبال كرده اند. 
  كرونا يا اختالف سياسي؟

موج دوم تخريب ها را شايد بتوان به آغاز سفرهاي 
استاني رئيس مجلس ش��وراي اسالمي پيوند داد. 
سفري كه با هدف »احياي نقش نظارتي مجلس« 
عنوان شد، اما رسانه هاي همسو با دولت از آن با عنوان 
»كارناوالي تبليغاتي«، »قانونگذاري در حاش��يه« 
و »سرپوشي روي ناكارآمدي مجلس و دخالت در 
امور اجرايي« تفسير كردند. اين س��و اما مدافعان 
سفر نظارتي رئيس مجلس انتقاد اصالح طلبان از 
سفر قاليباف به خوزستان را در چارچوب »نق زدن 
هميشگي« تعبير كردند و نوش��تند: »عصبانيت 

اصالح طلبان از سفر اس��تاني رئيس مجلس به اين 
دليل است كه در برابر افكار عمومي دستشان خالي 
است؛ به گمان آنها، عملكرد انقالبي مجلس يازدهم 

ميخ ديگري بر تابوت اصالحات است.« 
طي شش ماه گذشته جلسه شوراي عالي اقتصادي 
قوا كه فلسفه ايجاد آن تصميم گيری سريع و بدون 
مقررات اداري دست و پاگير براي مسائل كالن نظام 
خصوصاً در حوزه اقتصاد و معيش��ت مردم بود، جز 
جلسه چندي پيش كه در محضر رهبر معظم انقالب 
و به درخواست معظم له برگزار شد، عمالً تعطيل شده 
است. شوراي هاي عالي ديگر نيز به همين سرنوشت 
دچار شده اس��ت. گرچه طي 9 ماه گذشته، كرونا و 
پروتكل هاي بهداشتي بهانه تعطيلي اين مجامع شده 
اما اين فقط يك بهانه است و بسياري از اين جلسات 
مي توانست با رعايت پروتكل هاي بهداشتي، نظير 

آنچه اكنون در جريان است، برگزار شود. 
موج سوم مجادله مش��اوران روحاني و قاليباف با 
بازديد رئيس مجلس از بخش بيم��اران كرونايي 
بيمارستان امام خميني تهران در مهرماه آغاز شد 
كه به لغو جلسه س��ران سه قوه از س��وي روحاني 
انجاميد. مشاوران و نزديكان رسانه اي رئيس جمهور 
اقدام رئيس مجل��س را »ماجراجويي« توصيف و 
رفتار »غيربهداش��تي« قاليب��اف را تقبيح كردند. 
محمدسعيد احديان، دستيار سياسي و رسانه اي 
رئيس مجلس نيز با انتشار فيلمي از سخنان آيت اهلل 
بهشتي در توئيتر از نزديكان رئيس جمهور خواست 
سخنان شهيد بهشتي را براي رئيس جمهور پخش 
كنيد، شايد فرجي ش��د. برگرديد به آن دوران كه 

رئيس جمهور در خط مقدم جبهه بود. 
رئيس جمهور چند روز بعد در سخناني كه رسانه ها 
آن را واكنش به كنايه دستيار سياسي رئيس مجلس 
به وي در پي لغو جلسه س��ران قوا توصيف كردند، 
تصريح كرد: »كسي نمي تواند برود در مسيل بايستد، 
در حالي كه صداي سيل را هم مي شنود و بعد بگويد 
مي ترسي كه وسط رودخانه بايستي؟ من نمي ترسم. 
خب نترس بايست تا آب بيايد و ببردت! يا زلزله دارد 

تكان مي دهد مي گويد مي ترسي كه زير اين سقف 
بايستي؟ من نمي ترسم و مي ايستم. خب بايست 
سقف مي ريزد روي سرت. « همين اظهار نظر كافي 
بود كه قاليباف هم دس��ت به قلم شود و در صفحه 
رسمي خود در توئيتر با اشاره به بازگشت پيكرهاي 
چند تن از شهداي خان طومان بنويسد: » فداكاري 
و از خودگذشتگي بلباسي ها بود كه نگذاشت آب در 
دل بچه هاي اين آب و خاك تكان بخورد. خود را به 
مسير سيل انداختند تا كسي را آب نبرد. خداوند به 

خانواده هايشان صبر دهد. « 
دامنه اين مناقشه البته به جمع مشاوران خالصه 
نشد و روحاني در جلسه 16 مهر هيئت دولت گفت: 
» يك عده گويا كاًل مس��ئوليت خود را نقد كردن 
مي بينند. انگار كه خداوند آن��ان را خلق كرده كه 
نقد كنند. البته نقد كردن خوب است منتها فقط 
نقد كردن؟ هي��چ كاري ديگري نمي ش��ود كرد؟ 
هيچ كمكي نمي شود انجام داد؟ الاقل در كنار نقد 
بگويند كه اول خودشان چه كرده اند؟ هم حزبي ها و 
همفكران خودش چه كرده اند؟ اين را هم بگويند. «

  فرصتي كه تهديد ارزيابي شد!
روحاني البته به اين اظهار نظر هم اكتفا نكرد و دو 
هفته بعد در جلسه هيئت دولت با اشاره به برخي 
حاشيه ها گفت: » در اين اوضاع ممكن است مواردي 
پيش بيايد كه فرد، جناح، حزب يا رسانه اي حرفي 
بزند و حاش��يه ايجاد كند كه بايد از آن بگذريم و 
وارد حاشيه نشويم... ما دو دست بيشتر نداريم كه 
با يك دست با تحريم و با يك دست با كرونا مبارزه 
مي كنيم؛ بنابراين نبايد به جنجال ها و حاشيه ها اعتنا 
كنيم. مردم هم شرايط را به خوبي مي دانند. « اما اين 
جنجال ها و حاش��يه ها كه به زعم رئيس جمهور 
نبايد چندان به آن اعتنا كرد با مصوبه هفته گذشته 
مجلس شوراي اسالمي تحت عنوان اقدام راهبردي 
براي لغ��و تحريم ها كه با كاه��ش برخي تعهدات 
برجامي همراه بوده اس��ت، باعث ش��د سخنگوي 
دولت، رئيس دفتر رئيس جمهور، معاون اول و روز 
پنج شنبه شخص رئيس جمهور وارد مرحله ديگري 

از مناقشه سران دولت و مجلس شد. برخي باز هم به 
آن برچسب انتخاباتي زدند، برخي گفتند در حدود و 
اختيارات مجلس نيست و حتي آن را تهديدي براي 
روابط ديپلماتيك ارزيابي كردند و باالخره روحاني 
آن را عجله براي حل مسائلي دانست كه تيم او براي 

حل آن 20 سال سابقه دارد. 
روحاني روز پنج شنبه در مراسم آغاز بهره برداری از 
چند پروژه برق رساني در سه استان كشور بدون اشاره 
به مصوبه مجلس گفت: »من در اينجا مي خواهم اين 
نكته را بگويم كه برادران عزي��ز و همه آنهايي كه در 
بخش هاي مختلف كشور مشغول خدمت هستيد، در 
مجلس، در قوه قضائيه، در نيروهاي مسلح همه دست 
به دست هم دهيم، همه در پي ايجاد اميد باشيم، همه 
در پي ايجاد ثبات باشيم. هيچ عجله نكنيم براي اينكه 
مي خواهيم مسئله اي را حل كنيم. هول نشويم اشكال 
ندارد اگر دول��ت موفقيت به دس��ت آورد كاماًل اين 
موفقيت را تقديم شما مي كند اصالً غصه اين را نخوريد 
كه اين دولت مسائل را تمام و حل مي كند، خير، شما 
حل كنيد. ما دست همه آنهايي را كه به ملت و مردم 
عزيز كمك كنند مي بوس��يم. بگذاريد با حوصله، با 
تأمل، با خردورزي و ب��ا دقت، آنهايي كه تجربه 20 و 
چند ساله در اين امر دارند و مي دانند بايد چه كار كنند 
و در ديپلماسي موفق بودند و در ديپلماسي امريكا را 
بارها و بارها در اين سه سال در سازمان ملل شكست 

دادند، با تأني و با دقت كارمان را انجام دهيم... «
  7 سال انتظار

همين اظهار نظر باعث شد تا محمد باقر قاليباف، 
رئيس مجلس در گفت وگوي ويژه خبري جمعه شب 
به مناسبت تشريح فعاليت هاي شش ماهه مجلس 
يازدهم در توضيح موضع گيري هاي اخير دولت به 
قانون راهبردي لغو تحريم ها گفت: » آقاي رئيس 
جمهور در موضوع مل��ي، امنيت ملي و منافع ملي 
كشور بايد با مجلس همصدا باشد، آنها گفتند عده اي 
هول شدند در صورتي كه اجازه دهند ما كارمان را 
انجام دهيم، همه مردم هفت سال است كه منتظر 
انجام كاري از جانب دولت هستند و آرزو داريم در 
هشت ماه باقي مانده از دولت كاري انجام دهند كه 
مردم با خاطره خوش با دولت دوازدهم خداحافظ 
كنند، ما نيز مي خواهيم رفع تحريم به دس��ت اين 
دولت اتفاق بيفتد و در مجلس در حوزه اقتصادي نيز 
خود را براي مقابله با اثرات تحريم ها قوي مي كنيم 

زيرا اگر قوي نشويم عزتمان لگدمال مي شود. « 
  و مردم همچنان در انتظار تحقق وعده های 

بر زمين مانده
اين مناقشه هفت ساله در حالي ادامه دارد كه برجام 
آمده بود تا باعث شود هم چرخ سانتريفيوژها را و هم 
چرخ كارخانجات را بچرخاند، اما از آن نه ناني حاصل 
شد و نه آبي. دولت وعده »درآمدهاي سرشار« به 
ملت داده بود كه در پرتو تعامل با دنيا ايجاد خواهد 
كرد، اما اكنون و پس از هفت سال از آن وعده های 
انتخاباتي، رئيس جمهور در حالي كه كمتر از يك 
س��ال به عمر دولتش باقي نمانده است همچنان 
اصرار دارد كه در ديپلماس��ي موفق بوده و تجربه 
20 ساله در اين موفقيت دارد؛ از اين رو هر نقدي را 
بايد به ديوار زد و اين چرخه معيوب همچنان ادامه 
دارد و هيچ نش��انه اي از توقف آن ديده نمي شود. 
اينكه سياست زدگي در كشور بيداد مي كند، شايد 
بتوان ريشه اين كژانديشی ها را دعواهاي سياسي 
و انتخاباتي نزد مسئوالن و دولتمردان جست وجو 
كرد كه هيچ گاه از آنان فاصله نگرفته تا به وظايف و 

مسئوليت هاي اصلي خود برسند. 

 جنگ رواني و ادراكي دشمن 
براي مديريت محاسبات ايران

با شكس��ت ترامپ در انتخابات امريكا و پيش بينی اقدام جدي ايران در 
گرفتن انتقام خون سردار سليماني در آستانه سالگرد اين شهيد بزرگوار، 
دشمنان مشترك نظام اسالمي با توجه به شكست سياست فشار حداكثري 
امريكا عليه ايران در چهار سال گذشته وناكامي در تسليم مردم ايران، جنگ 
رواني وادراكي گسترده اي را عليه مردم ومسئوالن ايران براي جلوگيري از 
خنثي شدن نتيجه فشارهاي حداكثري سال های اخير به اجرا در آورده اند 
كه شامل مجموعه اي از تهديدها، تحريم ها، وبه خط كردن عوامل داخلي 
با اين جنگ رواني وادراكي براي تضعيف روحيه مردم وبرهم زدن نظام 
محاسباتي مسئوالن ايران است، كه يكي از پيامدهاي آن را مي توان غفلت 
اطالعاتي وامنيتي و ترور دانشمند برجسته  هسته اي و دفاعي كشورمان 
دانست كه البته اين ضايعه مي تواند لطمه پاياني نباشد ودر صورتي كه 
دشمنان در اين فرآيند خود را موفق ديده وپاسخي در خور نبينند، چه بسا 

از اين فرصت استفاده های بيشتري ببرند. 
 نقطه آغاز اين مرحله از جنگ رواني- ادراكي به آش��كار شدن نشانه هاي 
شكست ترامپ باز مي گردد، زمانی كه گردانندگان كنوني كاخ سفيد به 
همراه متحدان عبري وعربي خود از ادامه عمر دولت كنوني امريكا براي 
تكميل راهبرد فشار حداكثري وتسليم مردم ايران نا اميد شدند، با اعالم 
برنامه امريكا براي تشديد تحريم ها و طرح احتمال وقوع حمله نظامي امريكا 
عليه ايران در مدت زمان باقي مانده از دولت ترامپ، تالش كردند بس��تر 
اين جنگ را فراهم وآن را باور پذير كنند.  به همين دليل صهيونيست ها 
وارتجاع عرب ورسانه هاي وابسته با محوريت پمپئو وزير خارجه افراطي 
ترامپ در اين ميان نق��ش اول را بازي كردند. ش��بكه 12 تلويزيون رژيم 
صهيونيستي پس از قطعي شدن پيروزي بايدن، مدعي مي شود كه دولت 
دونالد ترامپ در 10 هفته مانده تا روز اداي سوگند رياست جمهوري جو 
بايدن، رئيس جمهوري منتخب امريكا، »سيالبي« از تحريم هاي جديد را 
عليه ايران وضع مي كند و تلويزيون الجزيره نيز در زيرنويسي فوري به نقل 
از روزنامه نيويورك تايمز از احتمال عمليات نظامي ترامپ عليه ايران در 
روزهاي باقي مانده عمر دولت ترامپ خبر مي دهد. مرحله دوم اين طرح، باور 
پذير و معتبر ساختن وقوع حمله بود كه با تحركات نظامي و انتقال تجهيزات 

تهاجمي امريكا به منطقه نظير اقدامات زير همراه بود: 
- بركناري ژنرال مارك اسپر وزير دفاع امريكا ) كه بعد از انهدام پهپاد گلوبال 
هاوك به علت تجربه نظامي و اشراف بر توان پاسخگويي ايران، مانع از اجراي 
دستور ترامپ شد ( و جايگزيني فردي به نام كريستوفر سي ميلر كه آمر و 

مسئول اصلي ترور سردار سليماني بوده وگوش به فرمان ترامپ است 
- بزرگنمايي اطالعيه »سنتكام« درباره اعزام بمب افكن هاي »B52« به منطقه 

به همراه جنگنده ها و هواپيماهاي جاسوسي و جنگ الكترونيك به منطقه. 
-اعالم اعزام مجدد ناو هواپيمابر نيميتز و ناوه��اي همراه آن به منطقه 

خليج فارس .
- مانور ويژه س��فر منطقه اي پمپئو و ديدارش با نتانياهو و بن س��لمان 

در عربستان. 
-هشدار وزارت خارجه آلمان به ايراني هاي مقيم آلمان براي نرفتن به ايران 

در روزهاي آينده.
 در مرحله سوم از اين جنگ رواني وشناختي دشمنان بايد با توجه به پيروزي 
بايدن، سيگنال استقبال از مذاكره را از داخل ايران دريافت مي كردند كه 
متأسفانه حجم معتنا بهي از مطالب رسانه هاي مرتبط به جريان اصالحات 
ومواضع فعاالن سياسي اين طيف وحتي برخي دولتمردان به آن اختصاص 
يافت. محسن امين زاده، عضو مركزي حزب منحله مشاركت ومعاون سابق 
وزير امور خارجه در دوران خاتمي در جلس��ه اي با عنوان »ضرورت تنش 
زدايي در روابط جمهوري اسالمي و امريكا« مي گويد: هيچ كس جز ايران از 
تحريم ايران متضرر نشد. با چنين شرايطي آيا ايران مي تواند دوام بياورد و 
مسير توسعه خود را دنبال كند؟ تجربه نشان مي دهد كه با تحريم هاي امريكا 
امكان پذير نيست. اين وضعيت به شكلي است كه هر روز ايران در وضعيت 
بدتري به لحاظ اقتصادي قرار مي گيرد. وي در ادامه با ادعاي اينكه چاره اي 
جز برقراري رابطه با امريكا نداريم مي افزايد كه امروز ايران در موقعيت اقتصاد 

فروپاشيده اي قرار دارد و اقتصاد ايران هر روز مي تواند فروپاشيده ترشود.
در مرحله چهارم طرح، ايران بايد تا اس��تقرار دولت بعدي امريكا در كاخ 
سفيد به سمت بي عملي سوق داده مي شد. از اين رو تحميل هزينه به ايران 
با ترور دانشمند هسته اي و دفاعي كش��ورمان شهيد محسن فخري زاده 
در دستور كار قرار گرفت. بعد از اين ترور در كنار جنگ رواني رسانه هاي 
دش��من در القاي ناتواني ايران در حفظ امنيت كشور، مسئوليت جنگ 
ادراكي را باز همان سرپل هاي داخلي دشمن برعهده گرفتند كه مهم ترين 
توصيه آنها عدم واكنش به اين اقدام جنايتكارانه دشمن است. بي بي سي 
در اين زمينه گزارش مي دهد كه جمع بزرگي از مقام هاي سياسي فعلي و 
سابق ايران در كنار دهها فعال اجتماعي و سياسي از طيف هاي مختلف اين 
كشور، طي بيانيه اي به ترور محسن فخري زاده، چهره ارشد برنامه هسته اي 
اين كشور، واكنش نشان داده اند و خواستار تقويت نهادهاي اطالعاتي و 
حفاظتي شده اند و همزمان از دولت خواسته اند كه در آنچه »دام اسرائيل« 
در چند هفته باقي مانده از دولت دونالد ترامپ خوانده شده، نيفتد. در اين 
بيانيه كه بامداد سه شنبه، اول دسامبر، )11بهمن ( در شبكه هاي اجتماعي 
منتشر شده است آمده: »اين ترور در آخرين هفته هاي دولت ترامپ و بعد 
از شكست راهبرد فشار حداكثري، با هدف منتفي يا مشكل ساختن رفع 
تحريم ها و بازگشت امريكا به برجام و شعله ور كردن آتش جنگ و تضعيف 
ايران انجام شده است«. در ميان امضاءكنندگان اين بيانيه نام هاي آشنايي 
چون محسن آرمين، علي اكبر صالحي، مرتضي الويري، اشرف بروجردي، 
شهربانو اماني، الهه كواليي، مصطفي تاج زاده، حبيب اهلل بيطرف، خسرو 
منصوريان و فيض اهلل عرب سرخي ديده مي شود. نويسندگان اين بيانيه از 
حكومت ايران خواسته اند با عملكرد خود »جنگ افروزان و تروريست ها را 

در رسيدن به اهداف خود ناكام كند«. 
محور هاي اين مرحله از جنگ ادراكي توصيه به عدم پاسخ و بي عملي است 
نظير؛ پاسخ دادن، يعني افتادن در دام؛ سياست تهاجمي، عامل تنش ها و 
ممانعت از ادامه اقدامات متقابل و... در ادامه اين سناريو، كشورهاي اروپايي 
هم به ميدان آمده و ايران را به خويشنداري، دعوت مي كنند. سياستگذاران 
و كارگزاران اين طرح در فاز پاياني به اين اميد هستند كه ايران با بي عملي و 
دست خالي به ميز مذاكره بازگردد و به ناچار مزيت هاي راهبردي جديدي 

را در قبال بازگشت امريكا به برجام واگذار كند.
ترديدي در اين نيست كه اقدامات و برنامه هاي آينده دشمن مبتني بر تحليل 
و ادراك از چگونگي واكنش ايران به اين ترور وجنگ ادراكي ناظر بر آن است. 
اين امر بدين معني است كه بي تحركي و عدم كنشگري الزم در اين خصوص 
موجب ترغيب دشمن در اقدامات ديگر خواهد شد. همانطور كه رونن برگمن 

روزنامه نگار اسرائيلي گفته است »ترورهاي بيشتري در راه خواهد بود. «
در اين راستا وبا توجه به رو شدن دست دشمنان، در كنار اقداماتي كه بايد در 
پاسخ به اين ترور صورت گيرد، اقدام روز چهار شنبه مجلس شوراي اسالمي 
درتصويب وابالغ ط��رح دوفوريتي »اقدام راهبردي ب��راي لغو تحريم ها و 
صيانت از منافع ملت ايران« را بايد گام جدي وبلند مجلس و به عنوان بخشي 
از راهبرد مقاومت فعال كشور دانست كه در ش��رايطي كه دشمن با ترور 
دانشمند هسته اي ايران شهيد فخري زاده، تالش داشته و دارد كه در قالب 
يك جنگ ادراكي نظام محاسباتي ما را مديريت كند، اراده نظام جمهوري 
اسالمي ايران در پيگيري منافع امنيت ملي و مبتني بر اصول وآرمان هاي 

انقالب را به دشمنان نظام وگردانندگان نظام سلطه اثبات كند.
در اين ميان آنچه را كه متأسفانه در مواضع رئيس جمهور و ديگر دولتمردان 
در مخالفت با اين قانون اعالم شد مي توان غفلت راهبردي دولت از فرصتي 
دانست كه مجلس برايش فراهم كرده است، چرا كه دولت با نشان دادن اراده 
خود در عمل به اين قانون در ماه هاي پاياني دولت دوازدهم و پيدا كردن 
دست برتر در تعامالت آتي مي تواند ضمن ترميم ضعف هاي گذشته، خاطره 
خوبي در اذهان به دليل گشودن قفل هايي را كه خود با برجام بر فعاليت های 

هسته اي زد، برجاي گذارد. 

روحاني در گفت وگو با رئيس جمهور تركيه: 
انتقام خون شهيد فخري زاده حق ايران است

رئيس جمهور ترور دانشمند ايراني توسط صهيونيست ها را يك جنايت 
بزرگ و غيرانساني دانست و گفت: بدون ترديد اين حادثه تروريستي 
نشان از عجز و ناتواني دش�منان قس�م خورده ملت ايران در برابر 
حركت هاي علمي و پژوهشي دانشمندان ما است و حق دولت ايران 
است كه در زمان مناسب انتقام خون اين شهيد را از عوامل آن بگيرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر رياست جمهوري، دكتر روحاني روز 
پنج شنبه در گفت و گوي تلفني با رئيس جمهور تركيه، با قدرداني از 
ابراز همدردي اين كشور با مردم ايران و همچنين محكوميت اين ترور 
توسط آنكارا، خاطرنشان كرد: براي ما شيوه اي كه در اين ترور استفاده 
شده و اينكه توسط چه كساني انجام گرفته است، كامال مشخص است. 
روحاني با بيان اينكه اين دانشمند ايراني در ماه هاي اخير زندگي اش 
بيش��تر وقت خود را صرف مبارزه با كرونا و تكمي��ل پژوهش ها براي 
ساخت كيت هاي تشخيص اين بيماري نموده بود، اظهار داشت: ترور 

اين دانشمند يك جنايت بزرگ و اقدام غيرانساني بود. 
روحاني در ادامه با اش��اره به روند همكاري هاي دو كشور ايران و تركيه 
گفت: اراده هر دو كش��ور بر توس��عه روابط اقتصادي و تجاري بوده ولي 
متأسفانه تحريم امريكا مانع اين شده بود كه ما بتوانيم به راحتي به تجارت 
و همكاري هاي اقتصادي و بانكي بين خود ادامه دهيم.  روحاني همچنين 
با تأكيد بر توس��عه و تعميق روابط با تركيه در همه زمينه ها بر اجرايي 
و عملياتي شدن توافقات شش��مين نشست شوراي عالي همكاري هاي 

راهبردي و كميسيون هاي مشترك اقتصادي دو كشور تأكيد كرد. 
رئيس جمهور همچنين ضرورت هم��كاري و همفكري ايران و تركيه 
درخصوص مس��ائل بين المللی را مورد تأكيد ق��رار داد و گفت: براي 
جلوگيري از رخنه دشمنان اسالم، ترميم شكافي كه در دنياي اسالم 
وجود دارد يك نياز فوري است و ايران و تركيه مي توانند با مشورت و 
همكاري همديگر اختالفات جهان اسالم را كاهش داده و امت اسالمي را 
به وحدت دعوت كنند. روحاني در ادامه با اشاره به بحران قره باغ بين دو 
كشور آذربايجان و ارمنستان بر ضرورت جلوگيري از نفوذ تروريست ها 

در منطقه و مشكالت ناشي از آن تأكيد كرد. 
رئيس جمهور تركيه نيز در اين گفت و گوي تلفني با تسليت شهادت 
دانشمند ايراني شهيد محسن فخري زاده به دولت، ملت ايران و خانواده 
آن ش��هيد، اين اقدام تروريستي را به ش��دت محكوم كرد و گفت: بي 
ترديد اين حمله تروريستي، صلح و آرامش منطقه ما را هدف قرار داده 
اس��ت. اردوغان با ابراز اميدواري به اينكه عام��الن اين جنايت هرچه 
زودتر شناسايي و به دست عدالت سپرده شوند، گفت: اميدوارم اميدها 
و نقش��ه هاي محافل س��ياهي كه مي خواهند منطقه ما رابه بي ثباتي 
بكشانند نقش بر آب شود.  رئيس جمهور تركيه با اشاره به شرايط جديد 
بين المللي و آغاز دوره جديد در دولت امريكا، گفت: اميدوارم در دوره 
دولت جديد امريكا، ذهنيت مبتنی بر تهديد و تحريم جاي خود را به 
گفت و گو و همكاري و تعامل با كشورها بدهد. اردوغان در ادامه با تأكيد 
بر ضرورت توس��عه و تعميق بيش از پيش روابط ايران و تركيه تأكيد 
كرد كه اجرا و عملياتي شدن س��ريع مصوبات و توافقات شوراي عالي 

همكاري هاي راهبردي دو كشور را از نزديك پيگيري مي كند. 

رئيس قوه قضائيه: 
يك زنداني هم نبايد در طرح پايش از قلم بيفتد

بايد وضعيت تك ت�ك زندانيان به دقت بازنگري ش�ود تا كس�ي 
بدون دليل در زندان نماند و حتي يك مورد هم نبايد از قلم بيفتد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسي 
در جلسه پيگيري اجراي مصوبات سفرهاي استاني خود به البرز و يزد، 
بر اجراي كامل طرح پايش زندانيان در سراسر كشور تأكيد كرد و گفت: 
بايد وضعيت تك تك زندانيان به دقت بازنگري شود تا كسي بدون دليل 
در زندان نماند و حتي يك مورد هم نبايد از قلم بيفتد.  رئيس قوه قضائيه 
تأكيد كرد: اگر طرح غربالگري زندانيان به طور دقيق و همه جانبه اجرا شود، 
اتفاق مباركي خواهد افتاد و آثار فراواني در كاهش جمعيت كيفري كشور 
و بازاجتماعي شدن زندانيان خواهد داشت.  آيت  اهلل رئيسي همچنين با 
قدردانی از اقدامات مسئوالن قضايي استان هاي البرز و يزد براي رفع موانع 
توليد به عنوان يكي از مأموريت هاي اصلي دس��تگاه قضا، اظهار داشت: 
قاچاق كاال از موانع رونق و جهش توليد است و برخورد با اين مسئله بايد 
در سطح كشور با حساسيت پيگيري شود. رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه 
زمين خواري در همه جاي كشور وجود دارد و تغيير كاربري اراضي يكي از 
معضالت فراگير است اما وضعيت در البرز حادتر است، تأكيد كرد: اقداماتي 
كه براي رفع تصرف اراضي و جلوگيري از تغيير كاربري ها انجام شده، بايد 
با قاطعيت پيگيري شود. آيت  اهلل رئيس��ي گفت: جلوي تخلف را بايد از 
سرچشمه گرفت. هر قانون شكني و جرم يك قانون شكني و جرم ديگر را 
در پي دارد. وقتي اراضي كشاورزي با تخلف تغيير كاربري داده مي شوند، 

حفر چاه هاي غيرمجاز هم در اين اراضي انجام مي شود. 

رئيس دانشگاه آزاد: 
 دشمن به اسم هسته اي 

مي خواهد قدرت دفاعي ما را بگيرد
رئي�س دانش�گاه آزاد ب�ا بي�ان اينك�ه جري�ان تحريف س�عي 
مي كند به همه ابعاد ش�خصيتي ش�هيد فخ�ري زاده حمله كند، 
گفت: رهب�ر انق�الب در خطاب ق�رار دادن ش�هيد فخ�ري زاده 
فرمودن�د دانش�مند برجس�ته و ممت�از هس�ته اي و دفاع�ي. 
به گزارش فارس، محّمدمهدي طهرانچي، عصر پنج ش��نبه در بزرگداشت 
مجازي شهيد محسن فخري زاده، دانشمند هسته اي كشورمان كه از سوي 
بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران برگزار شد، گفت: در دوراني واقع هستيم 
كه متأسفانه هم تحريم و ترور را داريم، هم تحريف را. طهرانچي با بيان اينكه 
جريان تحريف سعي مي كند به همه ابعاد شخصيتي شهيد فخري زاده حمله 
كند، گفت: با رصدي كه در اين يك هفته از فضاي مسموم رسانه اي دشمن 
داشتيم مي بينيم جريان تحريف فعال اس��ت، اّما رهبر انقالب مثل هميشه 
كليدواژه هايي را در اختيار ما قرار دادند كه راهگش��ا بود.  طهرانچي در ادامه 
با بيان اينكه نبايد هسته اي را صرفاً سالح ببينيم، گفت: دانش هسته اي در 
حوزه هاي مختلف، پشتوانه سازي براي دفاع است. اينكه دانش هسته اي را 
مختص سالح هسته اي كنند از بي دانشي نشئت مي گيرد. وي با بيان اينكه چه 
مي شود كه مسعود عليمحمدي شيفته محسن فخري زاده مي شود و دشمن، 
زنده ماندن او را برنمي تابد، گفت: بايد پرسيد چه مي شود كه مجيد شهرياري 
كه كس��ي در هوش و دانش او شكي ندارد، مي نش��يند و در مكتب محسن 
فخري زاده كس��ب علم مي كند و همراه او اتفاقاتي را رقم مي زند. همچنين 
دانشمندان ديگري كه نمي شود اسم شان را برد اما اسم شان را دشمن مي داند و 
اين از بي كفايتي برخي ناشي مي شود. رئيس دانشگاه آزاد در ادامه گفت: همواره 
بايد بين تصميم گيران كشور و دانشمند كساني باشند كه خود اهل دانش باشند 
و بدون اينكه به دنبال كسب شهرت باشند، با افتخار، پلي بشوند در رسيدن 
كشور به دستاوردهاي بزرگ. شهيد فخري زاده اينگونه بود.  طهرانچي با اشاره 
به ايفاي نقش شهيد فخري زاده در دانش هسته اي و توليد واكسن كرونا، گفت: 
شهيد فخري زاده يك جامعيت علمي داشت كه فرصت ها را شكار مي كرد و 
زبان دانشمندان را خوب مي دانست و سره را از ناسره تشخيص مي داد. نه تنها 
شخصاً دانشمند بود بلكه دال مركزي دانشمندان در عرصه موشكي بود و كم 
داريم افرادي كه بتوانند منظومه اي از دانشمندان را گرد خودشان جمع كنند. 
فخري زاده اينچنين بود.  طهرانچي تصريح كرد: دشمن مي خواهد به اسم سالح 
هسته اي، قدرت دفاعي را بگيرد نه حتي موشكي.  رئيس دانشگاه آزاد افزود: 
فقدان شهيد فخري زاده فقدان بزرگي است و جايش خالي است. ثلمه اي كه 
به واسطه رفتن عالمي حاصل مي شود، بسيار بزرگ است، اّما دانشمندان و 

جوانان ما بايد نگاه فخري زاده را سرلوحه كار خود قرار دهند.

عباس حاجي نجاري

سركنسول جمهوري اسالمي ايران در     نگاه
س��ليمانيه، در يادداش��تي ب��ا عنوان 
»تروريسم دولتي، بزرگ ترين تهديد صلح و امنيت منطقه اي و جهاني « با 
بيان اينكه نشانه هاي جدي از نقش رژيم جنايتكار و تروريستي اسرائيل در 
اين ترور ناجوانمردانه و بزدالنه ديده مي شود، نوشت: ما اين اقدام را اقدامي 

از سر استيصال و درماندگي در برابر اراده ملت مقاوم ايران مي دانيم
در بخشي از يادداشت مهدي شوشتري آمده است: 

1- شهيد فخري زاده، يك مقام رس��مي دولت ايران بود و ترور ايشان، 
نقض آشكار حقوق بين الملل و مخالف منش��ور ملل متحد و قوانين و 
نرم هاي شناخته شده بين المللی است. بر اين اساس انتظار مي رود همه 
كشورهاي مدعي دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروريسم، با دست برداشتن 

از استانداردهاي دوگانه، صريحاً اين اقدام تروريستي را محكوم نمايند. 
2- نش��انه هاي جدي از نقش رژيم جنايتكار و تروريستي اسرائيل در 
اين ترور ناجوانمردانه و بزدالنه ديده مي شود. ما اين اقدام را اقدامي از 
سر استيصال و درماندگي در برابر اراده ملت مقاوم ايران مي دانيم. البته 
كارنامه ۷2 ساله اين رژيم در ترور شخصيت ها، دانشمندان و مبارزان 
مسلمان منطقه، سياه و تاريك است. ماهيت وجودي اين رژيم مبتني 
بر اشغال، تجاوز و تروريسم سازمان يافته، بزرگ ترين تهديد براي صلح 
و امنيت منطقه و جهان است. متأسفانه جامعه جهاني، در تمام ساليان 
گذشته، به اقدامات تروريستي و جنايتكارانه اسرائيل، پاسخ شايسته و 
درخوري نداده است و اين بي كيفري، باعث جري تر شدن اين رژيم در 

تكرار اقدامات تروريستي اش شده است. 

۳- جمهوري اسالمي ايران در ساليان گذشته براي برقراري صلح و ثبات 
در منطقه و مبارزه با تروريسم، جمعي از قهرمانان و بهترين عزيزان خود 
را فدا نموده است. قطعاً چنين رخدادهايي در عزم و اراده جدي جمهوري 
اسالمي ايران در اين مسير كوچك ترين خللي ايجاد نكرده و نخواهد كرد. 
جمهوري اسالمي ايران ضمن هوشياري نسبت به توطئه دشمنان صلح 
و امنيت منطقه و جهان، حق خود را براي پاسخ متناسب به اين جنايت و 

تنبيه آمرين و عاملين آن محفوظ مي دارد. 
4- تجربه ثابت كرده است ابزار شكس��ت خورده ترور، نمي تواند مانع 
حركت جمهوري اسالمي ايران در مسير دانش و پيشرفت هاي علمي 
شود. اين حركت با اتكاء به توانمندي جوانان غيور ايران، با قوت و قدرت 

ادامه خواهد يافت. 

سركنسول ايران در سليمانيه در يادداشتي عنوان كرد
نشانههايجديازنقشرژيمصهيونيستيدرترورشهيدفخريزاده

گزارش انتقادي»جوان« از مشاجره اي كه براي مردم نان و آب نمي شود

روحاني: هول نشويد، بگذاريد كارمان را بكنيم!
قاليباف: هول نيستيم 7 سال است منتظريم

ژه
وی

مرتضي مبلغ، از مديران دولت اصالحات در مصاحبه با روزنامه 
آرمان گفته: »اگر بخواهيم يكي از مشكالت كشور را كه ريشه 
بسياري از معضالت اس��ت، نام ببريم، آن مورد ورود و دخالت 
برخي نظاميان در سياست و اقتصاد اس��ت. اقتصاد هم مانند 
سياست وظيفه اصلي نظاميان نيست، كار ويژه اصلي نظاميان 

حفاظت از مرزها و كيان ملت است«. 
مبلغ در ادامه اضافه كرده ك��ه »احتماالً به محض ورود نيروي 
نظامي و امنيتي در اقتصاد، بستر ناصواب و انحرافاتي هم فراهم 
مي شود. اين ادعا كه ورود نظاميان به اقتصاد باعث بهبود وضعيت 

اقتصادي شده است، از اساس نادرست است«. 
كار فرافكني اصالح طلبان از بي اخالقي هم گذشته و هر كس 
اندكي آشنايي با مشكالت اقتصادي مردم در اين سال هاي دولت 
روحاني داشته باشد، خوب درك مي كند در اين شرايط، سخن از 
عالم و آدمي كه مقصر وضعيت اقتصاد كشور است، براي كتمان و 

تغافل از نقش دولت چقدر مضحك است. از مرغ و گوشت و روغن 
تا ماست و شير تا پوشك و لباس و كيف و كفش تا خانه و خودرو 
تا انواع لوازم خانگي ايراني و غيرايراني و ... خالصه هر چه كه براي 
داشتنش بايد پول پرداخت كرد، تورمي چند برابري داشته و 
همه هم در حيطه وظايف دولت اس��ت؛ حاال اگر قصه دخالت 
نظاميان در اقتصاد را تعريف كنيم، مردم ناكارآمدي دولتي را كه 

اصالح طلبان بر سر كار آوردند، از خاطر مي برند؟
يك نكته جالب توجه هم در مورد چگونگي تعامل دولت با قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبيا سپاه وجود دارد. دولت چون پيمانكار خصوصي 
كه بتواند بدون گرفتن  هزينه، كار را پيش ببرد، ندارد، كار را به قرارگاه 
خاتم مي سپارد و پولي هم در كار نيست! چندي پيش حجت االسالم 
عليرضا سليمي، عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: »دولت 50 هزار 
ميليارد تومان به خاطر اجراي پروژه هاي عمراني به قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا بدهكار اس��ت و تاكنون اين بدهي را پرداخت نكرده 

است. قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا  در پروژه هاي بزرگ عمراني در 
حوزه هاي مختلف از جمله پروژه آبرساني استان خوزستان شركت 
كرده و كار را به سرانجام رسانده و دولت بايد مطالباتش را پرداخت 
كند«.  سليمي در ادامه گفت: »دولت در حالي بدهي خود به قرارگاه 
خاتم االنبيا را نمي پردازد كه جلوي شركت هايي مثل توتال فرش 
قرمز پهن مي كند و آنها هم كار خود را نيمه كاره رها كرده و از كشور 
مي روند. از سوي ديگر دولت حقوق و دستمزد مربي تيم ملي فوتبال 
را پرداخت مي كند و اين آقا بابت سه مسابقه كه حاصل آن دو باخت 

و يك تساوي بوده ۷ ميليون دالر از ايران پول گرفته است.«
اصالح طلبان مي گويند نظاميان وارد اقتصاد نشوند، اما وقتي 
پااليشگاه س��تاره خليج فارس را نظاميان مي س��ازند، با آن 
عكس يادگاري مي گيرند و فخرش را مي فروشند و به نام دولت 
تمام مي كنند. حرفي زدن و به گونه اي ديگر عمل كردن، كار 

انسان هاي منافق است.
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