
  گزارش

آرایش بازسازی اقتصاد
اقتصاد کشور و معیش��ت مردم پس از انقالب در هیچ زمانی به اندازه 
زمان حاضر آش��فته و نابس��امان نبوده است. حاصل س��وءمدیریت، 
ناکارآمدی، اعتماد س��اده لوحانه به نسخه های وابس��ته ساز به غرب، 
گسترش جاسوسی و نفوذ جریانی در بدنه حاکمیتی دستگاه اجرایی 
کشور، رهاکردن امور، گره زدن زلف کشور به برجام خسارت محض و 
حل مشکالت توسط غرب، رهاکردن اقتصاد مقاومتی، افزایش ناباورانه 
ضریب جینی و ش��دت یافتن فاصله طبقاتی، تورم افس��ار گسیخته، 
افزایش وحشتناک نقدینگی و سقوط مرگبار ارزش پول ملی، بی ثباتی 
و افزایش لحظه ای قیمت  کاالهای ضروری و مایحتاج عمومی، افزایش 
لحظه ای قیمت م��واد اولیه کارخانجات و بنگاه های تولیدی، آس��یب 
دیدگی نظام خانواده، بی انگیزگی و ناامیدی و بی اعتمادی جوانان به 
تشکیل خانواده، افزایش سرسام آور بدهی های دولت، گسترش فقر و 
فساد و تبعیض، تعطیلی بیش از ۶۵ درصد از صنعت و بنگاه های تولیدی 
کش��ور و دهها و صد   ها عامل تهدیدگر، اقتصاد کشور را در سراشیبی 
خطرناک و غیر قابل مهار قرار داده است. در چنین شرایطی مردم بصیر 
ایران به رغم تالش دشمن خارجی و ش��بکه همکارش در داخل برای 
جلوگیری از مشارکت سیاسی و کرونا هراسی و راه اندازی پروپاگاندای 
»نه به انتخابات«، مؤمنانه پا در میدان انتخابات گذاش��ته و به آیت اهلل 
رئیسی اعتماد کرده و او را برای عبور از این میدان پرچالش برگزیدند و 
رئیسی نیز با مردمی خواندن دولت و تمرکز بر حل مشکالت اقتصادی 

کشور مزد اعتماد مردم را می دهد. 
نگاهی به ویژگی های فردی و س��وابق ش��غلی مردان اقتصادی دولت 
س��یزدهم و ترکیب آنان در کنار هم، از عزم آیت اهلل رئیسی برای عبور 
منطقی، برنامه ریزی ش��ده و هوش��مندانه از موانع موجود بر سر راه 
اقتصاد کشور از طریق یک قرارگاه صد درصد عملیاتی با رویکرد جنگ 

اقتصادی پرده بر می دارد. 
انتصاب دکتر میرکاظمی ک��ه در کارنامه خ��ود وزارت نفت و رئیس 
س��ازمان اوپ��ک، وزارت بازرگان��ی، نمایندگی مجلس نه��م و رئیس 
کمیسیون انرژی مجلس، عضو هیئت امنای بنیاد بهره وری موقوفات 
آس��تان قدس رضوی، عضو و رئیس هیئت مدیره س��ازمان اقتصادی 
رضوی، رئیس مرکز مطالعات بنیادی انقالب اسالمی، رئیس دانشگاه 
شاهد، رئیس مرکز مطالعات لجستیک، مدیرعامل سازمان اتکا، رئیس 
مرکز بررسی سیستم    ها وافزایش بهره وری را اندوخته دارد از او برای 
دولت سیزدهم مردی جنگی و آماده رزم آفند اقتصادی ساخته است. 

ترکیب وزرای مرتبط با حوزه اقتص��ادی نظیر  »وزارت امور اقتصادی 
و دارایی«، »وزارت صمت«، »وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی« از 
یکسو و انتصاب یک کارآزموده و مورد اعتماد نظام و مردم به نام سردار 
وحیدی به عنوان وزیر کشور از س��وی دیگر یک ترکیب کاماًل آماده را 
نمایان می سازد. در گام بعدی وزرای یادشده باید با انتخاب افراد مؤثر، 
مؤمن،خوش سابقه، شجاع و کاربلد در زیر مجموعه خود در استان    ها 
به سرعت بخشی در تشکیل قرارگاه های جنگ اقتصادی کمک کنند. 
در این میان نقش وزیر کشور به عنوان محور اصلی و ستون خیمه گاه 
جنگ اقتصادی، قطعاً بی بدیل و نقش��ی کاماًل استثنایی خواهد بود. 
وی قرار اس��ت به فوریت قدم در گزینش و انتخاب بهترین   ها گذاشته 
و همت خود را به سازماندهی مردان جنگ اقتصادی با انتخاب مردان 
کارآزموده، شجاع، ایثارگر، دش��من شناس، فرمانده، مردمی، مؤمن و 
خوش سابقه در اس��تانداری ها، فرمانداری    ها و...  معطوف و مصروف و 

ترکیب قرارگاه های جنگ اقتصادی استانی را مهیا و عملیاتی نماید. 
انتصاب محسن رضایی با کوله باری از تجربه فرماندهی کالن نظامی 
و آموخته ه��ای اقتصادی و تهیه مدل های تئوری��ک برون رفت فوری 
از بن بس��ت های اقتصادی کشور یک انتخاب هوش��مندانه و به موقع 
محسوب می گردد. آیت اهلل رئیسی، با انتصاب محسن رضایی به سمت 
»مع��اون اقتصادی رئیس جمه��ور«، »دبیر ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا« و »دبیر س��تاد اقتصادی دولت« عماَل عزم جدی 
خود را برای تشکیل قرارگاه فرماندهی عملیات مشترک جنگ اقتصادی 
به تصویر کشیده است. حقیقت این است که همه انتخاب های اقتصادی 
دولت بدون وجود یک فرماندهی مشترِک قابل اعتماد، خوش سابقه، 
باانگیزه، کاربلد و باهوش، ناتمام و ناقص می نمود. کار جنگ اقتصادی 
بدون تش��کیل قرارگاه مرکزی عملیات مش��ترک اقتصادی، اقدامی 
جزیره ای، غیرسیستمی، کند و در بسیاری از موارد خنثی کننده فعالیت 
دستگاه های هم عرض نیز تلقی    می شد. اینک با حضور محسن رضایی 

در رأس قرارگاه، کار بر ریل عملیات مشترک قرار خواهد گرفت. 
جمهوری اسالمی ایران تجربه موفقی از تشکیل قرارگاه های عملیات 
مشترک خاتم االنبیا، نجف، کربال و...  در طول سال های جنگ تحمیلی 
و دفاع مقدس دارد. در جنگی که یک س��وی آن ایران مظلوم و تحت 
تجاوز بود و در طرف دیگر این معرکه تقریباً همه جهان استکبار و اذناب 
منطقه ای اس��تکبار با همه توان لجس��تیکی، فنی، تجهیزات نظامی، 
کمک های مستشاری و نظامی و اطالعاتی و عملیاتی پشتیبان صدام 
بودند و حتی بیش از ۴۰ کشور با نیروی پیاده نظام به کمک حزب بعث 
آمده بودند. در چنین نبرد نابرابر و به نوعی جنگ سوم جهانی از زمانی 
ایران بر روی ریل پیروزی قرار گرفته و نوار مستمر پیروزی   ها آغاز شد 
که جمهوری اسالمی همه فعالیت های نظامی خود را تحت مدیریت 

متمرکز قرارگاه مشترک عملیات نظامی قرار داد. 
تجربه گران سنگ تش��کیل قرارگاه عملیات مشترک ارتش جمهوری 
اسالمی ایران و سپاه پاس��داران انقالب اس��المی و نیروهای مردمی 
و بس��یج ۲۰ میلیونی در دوران دفاع مقدس ۸ س��اله ام��روز فراروی 

دولتمردان انقالبی و جهادی سیزدهم است. 
همان گونه که جمهوری اسالمی ایران با مردمی کردن جنگ در همه 
شئون نظامی، پشتیبانی، عملیات روانی، اطالعاتی و...  موفق به مهار 
دش��من و بیرون راندن متجاوزان و پاک ک��ردن وجب به وجب خاک 
گلگون کشور از لوث وجود اشغالگران و متجاوزان شد، اینک نیز تنها راه 
برون رفت از مشکالت اقتصادی کشور، اعتماد به مردم و طلب استمداد 
از خود مردم تنها نسخه شفابخش فراروی نظام برای غلبه بر مشکالت 

فراوان اقتصادی است. 
»دولت مردمی « بن مای��ه اصلی و افتخارآمیز دولت آیت اهلل رئیس��ی 
را تش��کیل می دهد و این همان نکته مهمی اس��ت ک��ه حضرت امام 
خامنه ای در اولین دیدار با دولت سیزدهم مورد تأکید قرار داده و دولت 
را به اعتماد تمام عیار به مردم و افزایش سطح اعتماد عمومی به خود 
فراخواندند. بی شک موفقیت قرارگاه مشترک عملیات اقتصادی دولت 
در گرو اعتماد حداکثری به مردم، به میدان آوردن و سازماندهی مردم 

همراه با برنامه ریزی دقیق و منطقی خواهد بود. 

سید عبداهلل متولیان

سخنگوی جدید از شناسایی 6 متهم پرونده اوین خبر داد

صحنه های اوین غیر قابل قبول و غیر قابل توجیه  است
بررس�ی های به عمل آمده از چرایی و چگونگی 
انتش�ار تصاویر زندان اوین از احتمال تالش�ی 
سازمان یافته در جهت خدشه بر روند اصالحی 
و تحولی اخی�ر در ق�وه قضائیه خب�ر می دهد. 
ای�ن احتم�ال ب�ر اس�اس بررس�ی های کمیته 
دادستانی کل کش�ور متش�کل از کارشناسان 
حوزه ه�ای مختل�ف ب�ه دس�ت آم�ده اس�ت. 
ماجرا از آنجا آغاز ش��د که پس از انتشار تصاویری از 
زندان اوین در خصوص رفتار بعضی از مأموران داخل 
زندان با زندانیان، برخورد برخی مأموران با یکدیگر و 
اقدام به خودزنی و خودکشی برخی زندانیان، رئیس 
قوه قضائیه به دادستان کل کشور مأموریت داد سریعاً 

به موضوع رسیدگی و نتیجه را گزارش کند. 
حجت االس��الم منتظری هم بالفاصله با مشخص 
کردن کمیته ای متشکل از کارشناسان حوزه های 
مختلف مرتبط با موضوع دستور استقرار این کمیته را 
در زندان اوین صادر کرد. سه روز پس از استقرار کمیته 
تخصصی بررسی تصاویر زندان اوین بود که دادستان 
کل کشور با تشکیل یک تیم چهار نفره از بخش های 
مختلف زندان بازدید و با مسئوالن و مأموران بخش   ها 
و همچنین با تعدادی از زندانیان به صورت چهره به 
چهره دیدار و گفت وگو کرد. همزمان مرکز حفاظت و 
اطالعات کل قوه قضائیه نیز گزارشی در این مورد به 
اژه ای ارائه کرد. بر اساس گزارش دادستانی کل کشور 
و همچنین مرکز حفاظت و اطالعات کل قوه قضائیه 
مشخص شد از ناحیه بعضی از مأموران زندان تخلفاتی 
صورت گرفته که بالفاصله دس��تور داده شد هر چه 
سریع تر متخلفان تحت تعقیب قرار گرفته و حسب 

مورد به تخلف آنها رسیدگی شود. 
در بخش تحلیل و بررسی علت احتمالی انتشار این 
تصاویر در ب��ازه زمانی حاض��ر در گزارش های ارائه 
شده اینگونه نتیجه گیری ش��ده است: نظر به ادامه 
سرعت روند تحول که با تعالی همراه شده و تأکید 
چندین باره رئیس قوه قضائیه ب��ه موضوع زندان و 
زندانی در جلسات مختلف و همچنین بازدید رئیس 
دستگاه قضا از سه زندان ایالم، رجایی شهر و اوین در 
۳۵ روز ابتدایی خدمت که با رشد چشمگیر حضور 
مقامات قضایی در زندان های سراس��ر کشور همراه 
بوده است و همچنین دس��تورات و تأکیدات مؤکد 
رئیس قوه قضائیه در جلسات و بازدیدهای مختلف 
پیرامون بهبود وضعیت زندانیان از »بازرس��ی های 
مستمر و سرزده « و »تمهید مقدمات برای اعطای 
عفو و مرخصی به زندانیان « تا »تأکید بر عدم صدور 
قرار بازداشت موقت تاحد امکان « و »مقوله تفکیک 
زندانیان « احتمال می رود یکی از علت های انتشار این 
تصاویر و وقایع اخیر که مربوط به سال های گذشته 
است در جهت خدشه بر روند اصالحی و تحولی اخیر 

بوده است. 
در گزارش های ارسالی مراجع ذی ربط به رئیس قوه 
قضائیه مشخص شد نسبت به بعضی از تخلفات که 
در فیلم   ها مشهود است قباًل در همان مقطع زمانی 
رس��یدگی صورت گرفته و افراد تنبیه و یا از سمت 
خود عزل و یا اخراج شده اند. این گزارش حاکی است 
رئیس قوه قضائیه پس از رویت و استماع گزارش   ها به 
دادستان کل کشور و مرکز حفاظت و اطالعات کل 
قوه قضائیه دستور داد با دقت و سرعت به تحقیقات 
خود ادامه داده و اگر از ناحیه ه��ر کس و هر فردی 
تخلفی صورت گرفته باش��د بدون اغماض برخورد 

الزم صورت گیرد. 
    گزارش سخنگو از پرونده های قضایی

دیروز نخستین نشست خبری سخنگوی جدید قوه 
قضائیه به تشریح ابعاد زیادی از پرونده های مفتوح در 
قوه قضائیه گذش��ت؛ از گزارش پرونده های واکسن 
تقلبی تا مهم  ترین موضوع این روزهای قوه قضائیه 
که عبارت است از ماجرای فیلم های انتشار یافته از 
ندامتگاه اوین. او از تشکیل پرونده در دادسرای عمومی 
و انقالب تهران پیرامون انتشار فایل صوتی ظریف هم 

خبر داد و سپس درباره افشاگری های سریال گاندو 
با تأکید بر اینکه به صرف تهیه یک فیلم سینمایی یا 
سریال نمی شود افرادی را تحت تعقیب قرار داد، در 
عین حال گفت: در خصوص برخی از شخصیت های 

این فیلم پرونده   هایی تشکیل شده است. 
به گزارش میزان، ذبیح اهلل خداییان شفافیت را مبنای 
عمل خود در انعکاس اخبار و اطالعات، عنوان و تأکید 
کرد: مردم محرم اسرار نظام هستند و جز در مواردی 
که قانون منع کرده باید م��ردم در جریان امور قرار 

گیرند و ما هم بر همین اساس اقدام خواهیم کرد. 
   صحنه های اوین قابل توجیه نیست

سخنگوی قوه قضائیه در پاس��خ به سؤالی پیرامون 
روند رسیدگی به ماجرای فیلم های ندامتگاه اوین 
گفت: صحنه   هایی که در فیلم های منتشره مشاهده 
می شود، مغایر قانون بوده و به هیچ وجه قابل قبول و 
قابل توجیه نیست. بر این اساس قوه قضائیه اصرار بر 
برخورد با متخلفان دارد و از سوی ریاست قوه نیز در 
ابتدای امر دادستان کل کشور مسئول و مأمور پیگیری 
این موضوع شد تا نسبت به شناسایی مسببان این 
قضیه اقدام کند. وی نیز اکیپی را مأمور کرد و حدود 
سه روز در زندان اوین بودند و موضوع را بررسی کردند 
که بر این اساس شش نفر شناسایی شدند. چهار نفر به 
دادسرای نظامی و دو نفر به دادسرای عمومی و انقالب 
تهران معرفی شدند که برخی از آنها با قرار تأمین در 
بازداشت هستند. دستور احضار دو نفر دیگر صادر 
شده است و با برخی از متخلفان هم در زمان خودش 

برخورد شده است. 
خداییان ادامه داد: ممکن است کسی تصور کند هر 
روز ما در زندان   ها درگیری و نقض حقوق زندانیان را 
داریم. خیر، کسانی که این فیلم   ها را منتشر می کنند، 
اینها را مونت��اژ کرده اند. این فیلم   ها ممکن اس��ت 
مربوط به ماه   ها و سال های قبل باشد. اینها را کنار هم 
گذاشته اند و بر این اساس نباید تصور شود که هر روز 

ما چنین صحنه   هایی را در زندان   ها داریم. 
    احضار متهمان پرونده فایل صوتی ظریف 

به زودی
خداییان در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین 
جزئیات پرونده افش��ای فایل صوتی ظریف اظهار 
داشت: در خصوص انتشار این فایل صوتی، پرونده ای 
در دادس��رای عمومی و انقالب تهران تشکیل شد. 
جهت مستندس��ازی پرونده و جمع آوری دالیل و 
مدارک مبنی بر توجه اتهامات ب��ه متهمان، تعداد 

زیادی از افراد که به طور مس��تقیم یا غیر مستقیم 
دسترس��ی به این فایل صوتی داشتند )شاید بیش 
از ۲۰ نفر( به عن��وان مطلع احضار ش��دند و از آنها 
تحقیق به عمل آمد. بر همین اساس دالیل و مدارکی 
جمع آوری ش��د و پرونده آماده طی مراحل بعدی 
است و طبق سؤالی که از دادسرای تهران داشتم طی 
روز های آتی نسبت به احضار متهم یا متهمان پرونده 
اقدام خواهد شد. باید منتظر باشیم و ببینیم که بعد 
از تفهیم اتهام نسبت به متهم یا متهمان چه نتایجی 

به دست می آید. 
    برخ�ی ش�خصیت های گان�دو محک�وم 

شده اند
وی در پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر اینکه با توجه به 
افش��اگری های س��ریال تلویزیونی گان��دو درباره 
فساد های انجام شده توسط برخی از رجال سیاسی، آیا 
قوه قضائیه در مورد این افراد که خواسته یا ناخواسته 
اسناد محرمانه و اطالعات طبقه بندی را در اختیار 
بیگانگان قرار دادند، وارد عمل می شود و آیا پرونده ای 
تشکیل شده یا تشکیل خواهد شد، گفت: به صرف 
تهیه یک فیلم سینمایی یا سریال نمی شود افرادی 
را تحت تعقیب قرار داد. حتماً باید از طریق ضابطین، 
دالیل و مدارک به دستگاه قضایی ارجاع شود تا افراد 

تحت تعقیب قرار گیرند. 
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اما در خصوص 
برخی از شخصیت های این فیلم پرونده   هایی تشکیل 
شده اس��ت. در یک مورد به جرم فساد مالی یکی از 
کسانی که در این فیلم به نمایش گذاشته می شود به 
پنج سال حبس قطعی، انفصال از خدمت و پرداخت 
جزای نقدی محکوم ش��ده اس��ت. شخص دیگری 
به جرم جاسوسی به پنج سال حبس محکوم شده 
اس��ت. پرونده برخی افراد نیز به اتهام فساد مالی در 
مرجع قضایی در دست رسیدگی اس��ت و هنوز به 
نتیجه نرسیده است. خداییان افزود: در هر حال اگر از 
سوی ضابطین، دالیل و مدارک علیه کسانی که هنوز 
محکوم نشده اند و یا پرونده برای آنها تشکیل نشده، 
به دس��تگاه قضایی ارجاع ش��ود، رسیدگی صورت 

خواهد گرفت. 
    شبکه اختالس در ش�رکت آب و فاضالب 

خوزستان
سخنگوی قوه قضائیه در پاس��خ به سؤالی مبنی بر 
اینکه طبق اعالم دادستان عمومی اهواز شش مدیر 
حوزه آب در خوزستان به اتهام فساد مالی بازداشت 

شدند، جزئیات بیشتری از این پرونده را اعالم کنید 
و توضیح دهید که این پرونده در حال حاضر در چه 
مرحله ای قرار دارد، گفت: در خصوص شرکت آبفای 
خوزستان پرونده ای در دادسرای عمومی و انقالب 
اهواز تشکیل ش��ده که حدود هش��ت نفر به اتهام 
تشکیل شبکه اختالس، ارتشا و کالهبرداری تحت 

تعقیب قرار گرفتند. 
    آخرین وضعیت پرونده های واکسن تقلبی

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤالی 
در مورد پرونده واکسن های تقلبی تصریح کرد: در 
خصوص تهیه و توزیع واکسن های تقلبی در دادسرای 
تهران سه پرونده تشکیل شده که در یک پرونده دو 
نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و اعتراف کردند که با 
تهیه واکسن های تقلبی به حدود ۳۰ نفر تزریق انجام 
داده اند. وی بیان داشت: در پرونده دیگری دو نفر دیگر 
تحت تعقیب قرار گرفتند و در یک پرونده هم یک نفر 
تحت تعقیب اس��ت. روش کار به این شکل بوده که 
پوکه های واکسن را از طرق مختلف و با کمک بعضی 
از پرسنل مراکز درمانی و داروخانه   ها تهیه و با تزریق 
داروی تقلبی، سعی می کردند مبالغی را به ازای هر 
تزریق بین دو تا س��ه میلیون از افراد اخذ کنند. در 
دادس��رای البرز هم پرونده ای تشکیل شده که ۴۹ 
نفر شاکی دارد و افراد از طریق کالهبرداری و تهیه و 
توزیع واکسن های تقلبی، حدود ۴۷۰ میلیون تومان 

از مردم اخذ کرده اند. 
    چند انتصاب در قوه قضائیه

خداییان در ابتدای این نشست خبری گفت: آقای 
محمدباقر الفت به عنوان معاون منابع انسانی وامور 
فرهنگی قوه قضائیه انتخاب شد. وی همچنین افزود: 
دکتر محمد کاظمی فرد نیز به عنوان رئیس مرکز آمار 
و فناوری قوه قضائیه منصوب شد که قبل از این معاون 
همین مرکز بود و عضو هیئت علمی دانشگاه هستند. 
خداییان گفت: ما در مقام سخنگویی سعی می کنیم 
که مر قانون را رعایت کنیم و قوه قضائیه حافط جان 
و مال و آبروی مردم هست و حسن نظارت بر اجرای 
قانون را برعهده دارد و انتظار از قوه قضائیه این است 
که بیش از سایر قوا ملزم به قانون باشد. گاهی ممکن 
است سؤاالتی پرس��یده ش��ود در مورد افرادی که 
پرونده شان در مرحله تحقیقات مقدماتی است که 
محرمانه است لذا این موازین نیز رعایت خواهد شد. 
وی افزود : ما سعی می کنیم مطالبی که به استحضار 

مردم می رسد منطبق با واقعیت باشد. 

ژه
روزنامه شرق، در گزارش اصلی خود به بررسی جایگاه سیاسی وی

حسن روحانی پس از پایان دوره ریاست جمهوری اش پرداخت. 
گزارشی که هنوز شروع نش��ده و در همان زیرتیتر خودش را لو 
می دهد که برای اعمال فشار بر رهبری نوشته شده تا در گمانی 
باطل، برای ایشان تعیین تکلیف کند که چرا تاکنون حکمی برای 
حسن روحانی صادر نشده است. عنوان این گزارش »روحانی  در 
پرده آخر« است، اما در زیرتیتر آمده که »حسن روحانی پس از 
پایان ریاست جمهوری اش حکمی دریافت نکرده است« تا در 
همین ابتدا روشن شود که غرض از نگارش و انتشار آن چیست. 

در متن گزارش ادعا شده که »مقام معظم رهبری سنتی دارند که 
بعد از پایان دوره ریاست جمهوری افراد، آنها را به عضویت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درمی آورند. « اما جالب آنکه در همین 
گزارش توضیح داده ش��ده که از میان سه رئیس جمهور دوران 
رهبری آیت اهلل خامنه ای که قبل از روحانی سرکار بودند، هاشمی 
رفسنجانی که از ابتدا رئیس مجمع بوده، خاتمی هم گویا به دلیل 
عدم تمایل خود عضو مجمع نشده و در نهایت احمدی نژاد که 
پس از پایان ریاس��ت جمهوری اش با حکم رهبری به عضویت 

مجمع درآمده است. 
و اما گزارش شرق و حسن روحانی و مجمع تشخیص. شرق در 
مورد روحانی با اشاره به عدم حکم رهبری برای او می نویسد: »این 
شایعه وجود دارد که حسن روحانی یکی از گزینه های ریاست بر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام است« کجا این شایعه پخش شده 
است؟! سؤال این است که چنین شایعه ای پخش شده یا شرق و 

رفقا! تالش دارند که پخش بشود؟

یکی از منابع پخش این شایعه را هم شرق تلویحاً معرفی می کند: 
»محمد عطریانف��ر درباره حضور مج��دد روحانی در مجمع به 
خبرآنالین گفته بود: درب��اره صالحیت   ها و قابلیت   هایی که در 
آقای روحانی سراغ دارم، فکر می کنم که مقام معظم رهبری در 
صورت اعالم تمایل او و توافق ایشان عالوه بر مسئولیت عضویت 
او در مجمع تشخیص چه بس��ا در دوره ای که مسئولیت آقای 
صادق الریجانی تمام شود، بنا بر احراز صالحیت و قابلیت های 
منحصر به فرد آقای روحانی در قیاس ب��ا اعضای فعلی مجمع، 

ریاست را برعهده آقای روحانی واگذار خواهند کرد.«
و ش��رق گزارش خود را با این جمالت به پایان می رس��اند: 
»حال باید دید حسن روحانی قید حضور در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام را خواه��د زد یا خود را برای ریاس��ت بر آن و 
نشستن بر صندلی مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی آماده 
می کند.«  ک��ه در واقع بیان یک دوگانه اس��ت؛ یا روحانی بر 
صندلی ریاست مجمع می نشیند و یا عضویت را نمی پذیرد! 
این عضویت هم چنانکه از عبارت ش��رق برمی آید، بسته به 
خواست او دارد، وگرنه رهبری که حتماً حکم خواهند داد! پس 
منبع اصلی شایعه، بعد از خبرآنالین و عطریانفر و شرق، تمایل 
قلبی خود حسن روحانی است. او پس از درگذشت هاشمی 
رفسنجانی دیگر در جلسات مجمع شرکت نکرده است و شرق 
هم به آن اذعان دارد: »آخرین حضور او در مجمع به حدود پنج 
ماه قبل از فوت مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی برمی گردد. 
« روحانی دوست داش��ت رئیس باش��د و تا رئیس نباشد، به 
مجمع نمی رود. اکنون هم دوست دارد رئیس مجمع باشد. 

هیاهوی تبلیغاتی اصالح طلبان برای همین است. 
فقط یک سؤال، کسی که ناکارآمدی دولتش عیان شده، در میان 
مردم پایگاه اجتماعی ندارد و لب مرز استیضاح بود و شش سال 
است جلسات مجمع را برای حضور به رسمیت نشناخته، می تواند 
عضو مجمع باشد؟ این بسته به تشخیص رهبری است، اما چون 
در گزارش روزنامه شرق به نقل از روزنامه جمهوری اسالمی، بدون 
خطاب قرار دادن رهبر انقالب، اعتراض شده که احمدی نژاد به 
دلیل بی اعتنایی به قانون »چگونه می تواند مصلحت کشور را 
تشخیص بدهد و چگونه همچنان حق دارد عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام باشد؟«، این سؤال ایجاد می شود که چنین حقی و 
حتی حق ریاست بر مجمع، چگونه برای روحانی اثبات شده است؟ 

وگرنه که تشخیص این موضوع با رهبرانقالب است. 
شایعه سازی برای در اختیار گرفتن یک منصب یا افزایش سطح 
فرد تا حد آن مقام مورد بحث یکی از شیوه های سیاسیون است. 
مثاًل کسی که حتی در سطح وزیر هم نیس��ت، به اعوان و انصار 
رسانه ای اش دستور می دهد نام او را به عنوان کاندیدای ریاست 
جمهوری مطرح و خبرسازی کنند. بعداً تکذیب هم می کند، اما 
حاال در لیست گزینه های ریاست جمهوری قرار گرفته است! حاال 
هم برخی رسانه های اصالح طلب تالش می کنند نام روحانی در 
ردیف ریاست مجمع قرار بگیرد. چنانکه چند سال پیش و در برهه 
انتخابات خبرگان رهبری، تالش شد در فضای مجازی، سطح او 
به عنوان سطحی باالتر از ریاست جمهوری طرح شود، اما آنقدر 
آنچه بیان شد، دور از سطح و شأن او بود که بیشتر مورد طنز و 

شوخی قرار گرفت. 

رزمایش مشترک روسیه ، ایران
 آذربایجان   و قزاقستان در خزر

وزارت دفاع روس�یه اعالم کرد که با همکاری ایران، آذربایجان و 
قزاقس�تان در دریای خزر رزمایش مش�ترک برگزار خواهد کرد. 
به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه دیروز با انتشار 
اطالعیه ای از برگزاری رزمایش دریایی مشترک با ایران، آذربایجان و 
قزاقستان در دریای خزر خبر داد. وزارت دفاع روسیه ضمن اعالم این 
خبر تصریح کرد که این رزمایش اواخر ماه سپتامبر )ماه جاری میالدی( 
با حضور کشتی های کوچک مسلح به موشک و همچنین توپخانه  هایی 

از ایران، آذربایجان و قزاقستان برگزار خواهد شد. 

در پیام به رئیس جمهور عنوان شد
آمادگی دبیرکل سازمان ملل

 برای همکاری با ایران
دبیرکل س�ازمان ملل متحد در پیام�ی خطاب ب�ه رئیس جمهوری 
اس�المی ایران، ب�ا تبریک ریاس�ت جمه�وری آیت اهلل دکتر س�ید 
ابراهیم رئیسی، اظهار داشت: سازمان ملل متحد و اینجانب شخصًا 
عالقه مند ب�ه کار با دولت جدید تحت رهبری ش�ما به س�وی تحقق 
صلح و امنیت، توسعه پایدار و حقوق بشر در سراسر جهان هستیم. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهور،  پیام آنتونیو گوترش 
به آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسالمی ایران به این شرح 
است: اینجانب مایل هستم تصدی شما بر سمت ریاست جمهوری اسالمی 
ایران را تبریک بگویم. ریاست جمهوری شما مصادف با دورانی خطیر برای 
کشور شما، منطقه و جهان بوده، همان گونه که ما با چالش های رایج بسیاری 
از جمله همه گیری کووید۱۹، تغییرات آب و هوایی و همچنین منازعات 
طوالنی و ویرانگر از جمله در خاورمیانه مواجه هس��تیم. منابع چشمگیر 
انسانی و طبیعی ایران س��رمایه ای برای بهبود رفاه شهروندان، همچنین 
سایر مردم جهان هستند. سازمان ملل متحد و اینجانب شخصاً عالقه مند 
به کار با دولت جدید تحت رهبری ش��ما به س��وی تحقق صلح و امنیت، 
توسعه پایدار و حقوق بشر در سراسر جهان هستیم. اینجانب برای تداوم 
پیشبرد ارزش   ها و آرمان های مندرج در منشور ملل متحد روی »همکاری« 
شما حساب باز می کنم. عالیجناب، لطفاً بهترین آرزو  ها و احترامات فائقه 

اینجانب را بپذیرید. 

سردار سلیمانی خبر داد
تفاهم بسیج با دستگاه  ها 
برای کمک به محرومان

رئیس س�ازمان بس�یج مس�تضعفین می گوی�د در راس�تای کمک 
به محرومان در تالش هس�تیم با مس�ئوالن دس�تگاه های مختلف 
برای کمک ب�ه مناط�ق مح�روم تفاهم نامه   های�ی را منعق�د کنیم. 
سردار سرتیپ »غالمرضا سلیمانی« رئیس سازمان بسیج مستضعفین صبح 
دیروز در مراسم افتتاح طرح های محرومیت زدایی و عمرانی سپاه استان 
تهران اظهار داشت: زمانی که انقالب اسالمی به پیروزی رسید، یکی از اصول 
آن، توجه به مناطق محروم بود؛ ول��ی وقوع جنگ تحمیلی و حتی پس از 
اتمام جنگ به این مهم کم توجهی شد؛ بر این اساس، امروز در مجموعه نظام 
تالش بر این است  که  فعالیت های محرومیت زدایی سرعت بیشتری یابد. 
وی افزود: امروز چالشی که بین نظام سلطه و مردم ایران وجود دارد، به این 
دلیل است که ما می خواهیم با تکیه بر توانمندی های خود الگوی اول جهان 
و  پیشقراول تمدن نوین اسالمی باشیم و این مسئله ای است که برای امریکا 
و اسرائیل غاصب غیر قابل تحمل شده است؛ لذا به هر روشی به دنبال ایجاد 
مانع در مسیر تحقق اهداف نظام اسالمی هستند.  سردار سلیمانی با بیان 
اینکه ظرفیت های بسیاری در داخل کشور داریم، اما نحوه استفاده از این 
ظرفیت   ها موضوعی بسیار مهم است، گفت: سپاه و بسیج همچون گذشته در 
صحنه کمک رسانی به مناطق محروم به فعالیت خود ادامه می دهند و عالوه 
بر این، پرچمدار عدالت و مردم ساالری خواهند بود؛ لذا در راستای کمک 
به محرومان و محرومیت زدایی در تالش هستیم  با مسئوالن دستگاه های 

مختلف برای کمک به مناطق محروم، تفاهم نامه   هایی را منعقد کنیم. 

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد
کمیته مشترک دولت و مجلس 
برای بررسی پرونده های فساد 

نای�ب رئی�س کمیس�یون برنام�ه و بودج�ه مجل�س گف�ت: ب�ه 
زودی کمیت�ه  مش�ترک دول�ت و مجل�س ب�ا ه�دف بررس�ی 
پرونده ه�ای تخلف�ات و فس�اد اقتص�ادی تش�کیل خواهد ش�د. 
حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسالمی در توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به اندازه ۱۰ سال در قوه قضائیه پرونده ایجاد کرده و به 
افراد زیادی از راه های غیر قانونی ارز یارانه ای تخصیص داده شده، در حالی 
که کاالیی نیز در قبال آن وارد نکرده اند. نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه 
داد: به زودی کمیته ای مشترک با دولت و مجلس با هدف بررسی تخلفات 

و فساد اقتصادی تشکیل خواهد شد. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس:
اسالمی می تواند 

در سازمان انرژی اتمی موفق باشد
عض�و کمیس�یون ان�رژی مجل�س ش�ورای اس�المی، رئی�س 
جدید س�ازمان انرژی اتمی را فردی باتجربه و آش�نا ب�ه معاهدات 
بی�ن المللی دانس�ت ک�ه توانایی موفقی�ت در ای�ن ح�وزه را دارد 
و در زم�ان کوتاه�ی ب�ه ام�ورات س�ازمان تس�لط خواه�د یافت. 
فریدون عباسی دوانی در گفت وگو با ایرنا درباره انتخاب محمد اسالمی به 
عنوان رئیس جدید سازمان انرژی اتمی کشور گفت: دکتر اسالمی با توجه 
به سابقه ای که در حوزه های مختلف داشتند و در مجامع بین المللی برای 
امضای قراردادهای مختلف شرکت کردند و مشاوره   هایی که دراین زمینه 
از دانشگاه   ها و کارشناسان انرژی اتمی می توانند بگیرند، مشکل خاصی در 

این زمینه نخواهند داشت. 
رئیس اسبق س��ازمان انرژی اتمی افزود: اس��المی با توجه به تجاربی که 
دارد، در زمینه بحث های پرتو و آشنایی با مقررات آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، در زمان کوتاه توانایی تسلط به موارد مختلف را دارد و کارشناسان و 
معاونان وی می توانند سرویس الزم را به ایشان بدهند. وی تولید برق توسط 
نیروگاه های هسته ای و کاربرد پرتو  ها در زندگی مردم را دو بخش اصلی 
صنعت هسته ای عنوان کرد و گفت: این دو عنوان در برنامه  و اولویت های 
رئیس جدید سازمان انرژی اتمی قرار می گیرد و س��ایر موارد زیر این دو 

عنوان خواهند بود. 
این نماینده مجلس درباره رساندن ظرفیت غنی سازی کشور به ۱۹۰ هزار 
سو و برنامه سازمان در دوره جدید در این زمینه گفت: این موضوع به راهبرد 
نظام بستگی دارد. اگر آنچه حضرت آقا فرمودند، راهبرد نظام باشد، باید 
حتی سقف بیشتر از این را مد نظر قرار دهیم. البته از آنجا که به مواد بیشتری 
نیاز داریم در این صورت حتما باید سهم خود را در معادن دنیا بیشتر کنیم 
و در معادن مشارکت و سرمایه گذاری کنیم. وی ادامه داد: عالوه بر این باید 
صادرات خدمات تخصصی برای تولید کیک زرد در خارج از کشور داشته 

باشیم و همه این  ها بستگی به راهبرد نظام دارد. 
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی توسعه و ارتقای کیفیت صنعت و دانش 
هسته ای را دستور کار دائمی و مستمر سازمان انرژی اتمی ذکر کرد و گفت: 
بحث کیفیت همواره باید مد نظر ما باشد. باید دستاورد  هایی که در ۲۰ تا 
۳۰ سال گذشته به آن رسیدیم، این دستاورد  ها را بهینه سازی کرده و به 
استانداردهای جهانی نزدیک شویم تا از نظر هزینه معقول تر شود. عباسی 
از رئیس جدید سازمان انرژی اتمی خواست به نیروی انسانی موجود در 
سازمان بها دهد و گفت: باید میدان برای شکوفایی بیشتر استعداد  ها در 
انرژی هسته ای باز شود و کرامت افراد بیشتر از گذشته حفظ شده و اجازه 
دهند دیگر افراد متخصص هم به آنها کمک کنند. وی خاطرنشان کرد: 
رئیس جدید سازمان انرژی اتمی به دانشگاه   ها نیز توجه ویژه داشته باشند و 
رکودی که در هشت سال گذشته در بخش آموزش و تحقیقات در دانشگاه   ها 
وجود داشت با دادن پروژه و کمک مالی برطرف شود. به ویژه در این زمینه 

باید به گروه   ها و دانشکده های مهندسی هسته ای توجه ویژه شود. 
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