
حجابستیزیرویدیگراسالمهراسی
اسالم هراسی و اسالم ستیزی پدیده جدی��دی در غ��رب نیس��ت 
و تقریباً ریشه در تاری��خ اروپ��ا و به ویژه جنگهای صلیبی دارد. 
پ��س از برخوردهای ج��دی جهان غرب ب��ا پدیده اس��الم، که در 
جنگ های صلیب��ی اتفاق افت��اد، حض��ور مسلمان��ان در اندلس 
از قرن دوم تا هفت��م هجری و برخ��ورد اروپاییان ب��ا آنها با هدف 
اخراجشان از اسپانیا، از مصادیق عینی اسالم هراسی است. اّما امواج 
جدید دی��ن ستیزی و اسالم هراسی، پروژه ای هدفمن�د از س�وی 
صهیونی�سم ب�ین المل�لاست ک�ه ب�ابهره گیری از ابزارهای متنوع و 
تاکتیک های پیچیده ب�ه ص�ورت فراگیر درحال اجرا است. حاکمان 
غربی تالش دارند با تکی�ه ب�ر راهب�رد اس�الم هراس�ی، بزرگ ترین 
و جدی ترینم�انع ب�ر س�ر راه رون��د جه�انی س�ازی و اس�تیالی 
همه جانبه برجهان یعنی خود آگاهی دینی، بازیابی هویتدینی را 
از میان بردارند و مانع تعمیق و نهادینه شدن آن درجوامع اسالمی و 
غربی شوند. غرب بعد از انقالب اسالمی ایران در وضعیت پدافندی 
قرار گرفته است. راهبرد غرب برای مبارزه با نمادهای دینی به ویژه 
حجاب یک رفتار واکنشی و پدافند درمقابل روند فزاینده گرایش 
به معنویت و دین درجوامع غرب و نهادینه ش��دن پوشش اسالمی 

درایران و برخی کشورهای اسالمی است. 
 دری��ک نگاه روندش��ناسی در می یابی��م که در ده��ه دوم انقالب 
اسالمی به دالی��ل مختلف پروژه هویت زدایی و هنجارش��کنی  در 
موضوع عفاف و حج��اب در دستورکار قرار می گی��رد و این پدیده 
از مقوله اسالم هراسی و حجاب هراسی که در غرب کلید زده ش��د 
وبا طرح حقوق زنان و آزادی های اجتماعی آنها در برخی رسانه ها 
و تریبون ها آغازش��د. فرایند نهادینه شدن حجاب به عنوان نمادی 
دینی، اجتماعی و سیاسی، جامعه را مورد هجمه قرار داد و امروز با 
عنوان حجاب اجباری که مهندسی معکوس راهبرد کشف حجاب 
اجباری رضاخانی است، تالش دارند با تبدیل یک موضوع اجتماعی 
و هویتی به مسئله سیاسی، درجامع��ه دوگانه طرفداران حجاب و 
مخالفان حجاب را به عنوان یک ابرپروژه تعریف کنند. در این میان 
دولت را به عنوان عامل اصلی منازع��ات اجتماعی و عامل تفرقه و 

زایل کننده وحدت ملی معرفی کنند. 
امروزه، شاهد اقبال قابل توجه زنان غربی به حجاب به عنوان یک 
نماد دینی و هویتی مصونیت بخش هستیم که به سیستم فرهنگی 
و اجتماعی سرمایه داری و زیرسیستم های فرهنگی آن، روی خوش 
نشان نمی دهند. این موضوع برای حکومت های غربی قابل تحمل 
نبوده و سبب اعم��ال قوانین و مق��ررات سختگیرانه وجریمه های 

سنگین نسبت به رعایت حجاب شده است.
A ترس و دلهره ای که درمیان دولتمردان غربی به وجود آمده ، آنها 
را وادار ساخته قانون منع حجاب را ب��ه تصویب برسانند و تعدادی 
از کشورهای مسلمان را نیز وادار به تصوی��ب قوانین مشابه درباره 
حجاب کنند. با این همه، امروز حجاب توانسته جایگاه حقیقی خود 
را در دنیای غرب پیدا کند و زمینه س��از گرایش روز افزون به دین 

مبین اسالم گردد. 
حجاب در سال های اخیر به دغدغه بزرگ رسانه ها، مراجع تصمیم 
س��از و سیاستگ��ذار در جوامع غربی تبدیل ش��ده و ای��ن مسئله، 
واکنش های برنامه ریزی شده طراحان جنگ نرم درغرب را به دنبال 
داشته و منجر به هجمه همه جانبه به دین اسالم و انقالب اسالمی 
به عنوان خاستگاه و منشأ این تفکر ش��ده است. غرب در سناریوی 
مبارزه با گرایش فزاینده ملت های غرب به دین اسالم به ویژه گرایش 
زنان ، تالش دارد با بهره گیری از تجربه راهبرد »سد نفوذ« در دوران 
جنگ سرد، یک سناریوی چند وجهی را با هدف کند کردن پروسه 
گرایش به اسالم و تغییرهویت جمعی درغرب به اجرا بگذارد. گام 
نخست این راهبرد ایجاد قوانین ضد حجاب و مخالفت با پوش��ش 

اسالمی درکشورهای اروپایی بود.
 گ��ام دوم بهره گیری از دیپلماسی فرهنگ��ی و دیپلماسی عمومی 
برای تغییر قوانین کشورهای اسالمی بود ک��ه با اعمال فشارهای 
سیاسی و اقتصادی و به بهانه دموکراسی، برخی ازکشورهای عربی، 
آفریقایی، آسیای میانه و قفقاز را مجبور به تغییر بند هایی از قوانین 
اساسی مرتبط با دین و پوشش اسالمی کردند. گام سوم بهره گیری 
از ظرفیت بی رقیب رسانه و شبکه های اجتماعی است که به عنوان 
بزرگ ترین اهرم فشار در حال اجراست. غرب تالش دارد این رویه 
غلط و غیردموکراتیک ضد هویتی را به یک مسئله محوری و مطالبه 

عمومی تبدیل کند. 
ازآنجایی که در سناریوی غ��رب جمهوری اسالمی به عنوان محور 
گفتمان دینی و مصداق عین��ی جامعه ای که موض��وع حجاب به 
عنوان یک مسئله هویتی درآن نهادینه ش��ده است، تالش دارد با 
محاصره روانی دولت و ملت، زمینه تغییر وجابه جایی نظام ارزشی 
و هویتی را درآن ازطری��ق تبدیل موضوع حجاب ب��ه یک مطالبه 

فراگیر فراهم کند. 
ایران از دیدگاه غرب یک هجم��ه تمدنی کشنده به تمدن و هویت 
لیبرالیسم داشته و هویت غربی را در معرض مخاطره جدی قرار داده 
است. برای همین تنها راه مقابله با این پدیده هویتی،خاموش کردن 
موتور جریان آفن��دی علیه نظام هویتی غرب تعریف ش��ده است. 
این مهم اتفاق نمی افتد مگر اینکه ی��ک راهبرد پدافندی و آفندی 
قدرتمند را علیه بنیاد ها و نمادهای هویتی نهادینه شده اسالمی در 

جامعه ایران طراحی و اجرا کند. 
 فراتحلیل مواض��ع دولتمردان، اندیشکده ه��ا و رسانه های غربی و 
اذناب آنها درداخل درچند ماه گذش��ته این فرضی��ه را که مسئله 
هجمه به حجاب یک پروژه دقیق طراحی شده است که در واکنش 
به روند فزاینده گرایش به اسالم و حج��اب در جوامع غربی برنامه 
ریزی ش��ده است، تردید باقی نمی گذارد. این رفتاری مستأصالنه 
برای کند کردن فرایند تغییرهویت لیبرالی درجوامع غربی است. 
البته این طراحی با تمام نگرانی ها و خسارت هایی که دربخش هایی 
از جامعه زنان در ای��ران و جهان اسالم در پی خواهد داش��ت، اوالً 
یک اقدام واکنش��ی و از روی استیصال است؛ ثانی��اً به دلیل اینکه 
حجاب در ای��ران به عنوان یک موض��وع هویتی، فراین��د نهادینه 
شدن را پشت سرگذاش��ته است، از ظرفیت الزم برای تولید آنتی 
تز برخوردارنیست. ثالثاً رفتار مخالفان از منطق محکمی برخوردار 
نیست و به دلیل ماهیت ضد قانونی و عرفی آن ظرفیت کافی برای 
تبدیل شدن به یک اپیدمی اجتماعی ندارد. رابعاً مدافعان حجاب 
درجوامع غربی نیز به عکس اقلیت طرفدار بی حجابی، هم از منطق 
محکمی برخوردارند و هم وضعیت با ثبات تری دارند، چراکه رفتار 
آن در دفاع ازحجاب عقیدتی است که نوعی خیزش علیه یک منطق 
تجربه شده در چند قرن گذشته است اما اقلیت مخالف حجاب در 
ایران به دلیل رفتار و اغراض سیاسی پای��داری و قدرت الزم برای 

تبدیل شدن به یک جریان را ندارد. 
از این رو رفتار پدافندی غرب فرصت��ی تاریخی دراختیار مدافعان 
حجاب و عفاف ق��رار داده است که با تشدی��د برنامه های تبیینی، 
ترویجی، منطقی و معق��ول نظام مند در ارتباط ب��ا فلسفه حجاب 
و فلسفه مخالفت غ��رب با آن، این منازعه تاریخ��ی را  به نفع خود 
مدیریت کنند. ایران ظرفیت این را دارد که نب��رد میان تمدنی را 
با یاری گرفتن از تجربه موفقیت  آمی��ز نبردهای سیاسی و نظامی 
در مواجهه با غرب، صفحه پ��ازل پیروزی های خود در نبرد هویتی 
با محوریت حجاب و عفاف را تکمیل کن��د و نقطه تهاجمی نبرد و 
جدل برسر این مسئله را در میان زنان خسته از نظام ارزشی لیبرالی 
متمرکز کند و موتور این ماش��ین فرسوده تولی��د بردگی زنان را با 

کمک ظرفیت های مشتاق ر هایی درغرب، خاموش کند. 

»خاموشی«ماراروشنکرد
در طول حدود ی��ک دهه ای ک��ه مدیرمسئول رسانه ب��وده ام، به 
اقتضای این کار دهها بار، برای پاسخگویی به شکایات در دادسرای 
رسانه حاضر شدم و به جز دو مورد از پرونده های مذکور که هنوز به 
سرانجام نرسیده، همگی در مرحله بازپرسی مختومه شد. استثناء 
عجیب شکایت سازمان اوقاف از روزنامه جوان در واپسین روزهای 

حضور بنده در مسئولیت آن بود.
 یک روز بعد از گزارش روزنامه درباره ورود آب به مرکز اسناد اوقاف، 
جوابیه ای ارسال کردند و طبق قانون مطبوعات چاپ ش��د. عالوه 
بر آن با خبرگزاری  ها نیز مصاحبه و تکذی��ب کردند. آنچه غفلت 
کرده بودند اینکه در جوابیه اعتراف کرده بودند که ترکیدگی لوله 
آب در محل مجاور بود نه محل گزارش شده، باالخره شکایت هم 
کردند و چند بار به دادسرا رفتیم و بر خالف عرف همیشگی عالوه 
بر شکایت مدیرمسئول، ش��کایت از سردبیر نیز شده بود. در طول 
رفت و آمد به دادگاه چند نفر از بزرگان متوجه شدند و دونفر) یکی 
از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام( و یک نفر از دوستان آقای 
خاموشی با ایشان تماس گرفتند که این شکایت صرفاً اتالف وقت 

است و حتماً نیت و قصد سوئی نبوده است.
 پیرو این دو تم��اس مسئول وقت روزنامه ج��وان نامه ای به آقای 
خاموش��ی نوش��ت که سوءنیت در کار نبوده و جوابی��ه هم که در 
روزنامه چاپ شده است، اما فایده ای نداشت. حدود 45 روز پیش 
سخنگوی محترم دولت رسماً اعالم کرد که دولت ش��کایت هیچ 
رسانه ای را نکرده و شکایات دولت قبل را هم پس می گیرد. با ایشان 
تماس گرفتم که سخن شما صحیح نیست و این مصداق را یادآور 
شدیم. سخنگوی دولت پس از پیگیری گفت تالش هایم نتیجه ای 
نداش��ته است و نهایتاً پرونده با اصرار اوقاف از دادسرای رسانه به 

دادگاه کیفری تهران ارجاع شد. 
دوباره مع��اون اول رئیس جمه��ور با اوقاف تم��اس گرفته بود که 
بنای دولت شکایت از رسانه ها نیست اما این هم فایده ای نداشت. 
سرانجام دادگاه کیفری در تاری��خ 1401/5/10 با حضور قاضی و 
هیئت منصفه تشکیل شد و مدیرمسئول و سردبیر روزنامه جوان 
از اتهام مربوطه )تشویش اذهان عمومی( تبرئه شدند و این شد که 
زحمت و تقالی اوقاف نتیجه نداد. اما ان شاءاهلل این داستان، مطلع 

یک توجه جدید خواهد شد.
 از نوع مواجهه حقوقی اوقاف متوجه شدیم که در مواجهه با رسانه 
بسیار ناش��ی هستند و معنای حرف آن است که در حاشیه امنی 
هستند و تقریباً از تیررس رسانه  ها دور هستند. ان ش��اءاهلل از این 
پس نور تابانی بر عملکرد سازمان اوقاف را با همکاری سایر رسانه  ها 
انجام خواهی��م داد و پاسخگویی آنان را از کنج و حاش��یه به متن 
جامعه وارد خواهی��م کرد. لذا آقای خاموش��ی نورافکن ما را روی 
اوقاف  روش��ن کرد و به غفلت رسانه ای در ورود به این حوزه مهم 

پایان داد. جای تقدیر دارد. 
*مدیرمسئول سابق روزنامه جوان 

ماهوارهایرانیخیام
هفتهآیندهدرمدارزمینقرارمیگیرد

  دستیابی ایران به دقت ۱ متر 
در تصاویر ماهواره ای

ماه�واره سنجش�ی خی�ام ب�ا دق�ت تصویرب�رداری ی�ک 
و  بایکون�ور  فضای�ی  پای�گاه  از  آین�ده  مت�ر چهار ش�نبه 
ب�ا پرتابگ�ر روس�ی س�ایوز ب�ه فض�ا پرت�اب خواه�د ش�د. 
آژانس فضایی روسیه )روسکاسموس( دیروز اع��الم کرد که در روز ۹ 
آگوست )1۸ م��رداد( ماهواره ایرانی خیام را ب��ه وسیله پرتابگر سایوز 
از پایگاه فضایی بایکونور قزاقست��ان به فضا پرتاب و در مدار زمین قرار 
خواه��د داد.  در بیانیه روسکاسموس آمده است: »برنامه ریزی ش��ده 
است در تاریخ نهم آگوست سال 2022 موشک حامل سایوز با مرحله 
فوقانی، از پایگاه فضایی بایکونور پرتاب شود و طبق سفارش جمهوری 
اسالمی ایران، یک فضاپیمای سنجش از دور زمین به نام » خیام « را به 

مدار کره زمین حمل کند. « 
طبق این اطالعات، موشک سایوز یک بار عبوری را نیز به همراه خواهد 
داشت که شامل 16 فضاپیمای کوچک است که توسط چند دانشگاه 
برجسته، ش��رکت های تج��اری و سازمان ه��ای غیرانتفاعی ساخته 
ش��ده اند.  خبرگزاری ایرنا نیز در خصوص ویژگی ه��ای ماهواره خیام 
کسب اطالع کرده است که این ماهواره از نوع سنجشی و دارای دقت 
باالی تصویربرداری است و با تصاویر با وضوح یک متر است. همچنین 
این ماهواره قابلیت تصویربرداری از سطح زمین در طیف های مختلف 

تصویری را دارد.
این ماهواره که تحت حاکمیت و بهره برداری جمهوری اسالمی ایران 
قرار دارد، از ایستگاه ه��ای زمینی در خاک جمه��وری اسالمی ایران 
هدایت و کنترل خواهد شد و اطالعات و تصاویر ارسالی آن نیز در همین 

ایستگاه  ها دریافت خواهد شد.
 به دلیل وزن باالی این ماه��واره ایرانی، پرتاب آن ب��ه آژانس فضایی 
روسیه واگذار ش��ده است تا با ماهواره بر سایوز به فضا پرتاب شود و در 
مدار قرار گیرد. پرتابگر سایوز در میان پرتابگرهای کشورهای مختلف 
دنی��ا از بیشترین درصد قابلی��ت اطمینان برخوردار اس��ت و تاکنون 
بیشترین تعداد ماموریت موف��ق فضایی در دنیا توس��ط این پرتابگر 

صورت گرفته است. 

روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه اعالم کرد
وقوعسانحه

براییکفروندهواپیمایسوخو۲۲
رواب�ط عموم�ی نی�روی هوافض�ای س�پاه از وق�وع س�انحه 
ب�رای ی�ک فرون�د هواپیم�ای س�وخو ۲۲ ای�ن نی�رو ب�ه 
دلی�ل نق�ص فن�ی در پای�گاه هوای�ی ش�یراز خب�ر داد. 
 به گزارش سپ��اه نیوز، رواب��ط عمومی نی��روی هوافض��ای سپاه در 
اطالعیه ای اعالم کرد : صبح دیروز )چهار شنبه 12 مرداد ( یک فروند 
هواپیمای سوخو 22 متعلق به نیروی هوافضای سپاه هنگام برخاستن 
در پایگاه هوایی شیراز دچار نقص فنی شد و خلبانان ناگزیر به استفاده 

از سامانه صندلی پران )اجکت( شدند. 
در ادامه ای��ن اطالعیه آمده است: در این سانح��ه بحمداهلل خلبانان با 

عکس العمل بهنگام در سالمت کامل هستند. 

عبداله گنجی* علی حسن حیدری

   خبر اول

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:

 حواشی نباید دولت را از مسئولیت و تصمیمات بزرگ بازدارد

دستگاههایمجریدرستوبهموقعروایتنکنندروایتمیشوند

اگر دستگاه های مجری، خود روایت درست 
و بهن�گام از اقدامات ش�ان را ارائ�ه نکنند، 
دیگ�ران این اقدام�ات را به ش�کلی روایت 
می کنند ک�ه نتایج اقدامات مه�م دولت زیر 
س�ؤال می رود و بعض�ا نقاط ق�وت در افکار 
عمومی نقط�ه ضعف جل�وه داده می ش�ود. 
به گزارش پایگ��اه اطالع رسان��ی دفتر ریاست 
جمهوری، دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز 
در جلسه هیئت دول��ت، ضمن عرض تسلیت و 
تعزیت به مناسبت فرارسی��دن ایام سوگواری 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( به تبیین فلسفه 
قیام عاشورا پرداخت و با تأکید بر ماهیت زنده 
و حیات بخش پیام عاشورا، آن را اتمام حجتی با 
انسان های تمامی اعصار و قرون خواند و گفت: 
پیام مح��وری حادثه عاش��ورا عدالت خواهی و 
ظلم ستیزی است که گذش��ت زمان نه تنها از 
درخشش آن نکاسته، بلکه این پیام روز به روز 

فراگیرتر می شود. 
   عدالت خواهی و ظلم ستزی

 فلسفه اصلی عاشورا
رئیس جمه��ور آزادگ��ی، عدالت خواه��ی و 
ظلم ستی��زی را فلسفه اصلی نهضت عاش��ورا 

دانست و گفت: انقالب اسالمی در جهان امروز 
پرچمدار آرمان های عاش��ورایی است و هر روز 
دلدادگان این پی��ام در سراسر جه��ان بیشتر 
می ش��ود. وی با بیان اینک��ه عدالت خواهی و 
ظلم ستی��زی گرایش ه��ای فط��ری هم��ه 
انسان هاس��ت، گف��ت: رم��ز و راز ماندگ��اری 
قیام عاش��ورا همی��ن در هم تنیدگ��ی عمیق 
آن ب��ا آرمان ه��ای انسانی همچ��ون آزادگی، 

عدالت خواهی و ظلم ستیزی است. 
آیت اهلل رئیسی در ادامه پس از استماع گزارشی 
از روند اج��رای طرح »داروی��ار « از سوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نگاه منصفانه 
را الزمه قضاوت درباره طرح های بزرگ در دست 
اجرای دولت دانست و گف��ت: اجرای این دست 
طرح ها، نیازمن��د هماهنگی ه��ای بین بخشی 
و ظرافت ه��ای بسی��اری اس��ت ک��ه گاهی در 
اظهارنظر ها و قضاوت  ها نسبت به آن کم توجهی 

می شود.
 ک��ار بزرگی در ح��وزه دارو آغاز ش��ده است که 
ممکن است در ابتدای انج��ام آن، برخی نقایص 
و کاستی  ها هم وجود داشته باشد اما امروز کمتر 

کسی در اصل اجرای این طرح تردید دارد. 

   حواش�ی نباید دولت را از مسئولیت و 
تصمیمات بزرگ بازدارد

دکتر رئیسی حکمرانی عالمانه و مسئوالنه را در 
گرو  ش��جاعت دولت در تصمیم گیری دانست و 
اظهار داش��ت: ما نباید متأثر از برخی حواشی و 
پیامدهای کوچک احتمالی، از زیر بار مسئولیت 
تصمیمات ب��زرگ و ضروری برای کشور ش��انه 
خالی کنیم. دولت تجلی اراده مردم است و باید 
در راست��ای تأمین خیر عموم��ی و منافع مردم 

گام بردارد. 
آیت اهلل رئیسی توفیق در اجرای طرح های بزرگی 
همچون دارویار را در گرو اطالع رسانی جامع و 
دقیق و روایتگری مسئوالنه دانست و تأکید کرد: 
در اجرای چنین طرح  هایی الزم است نسبت به 
گره های ذهنی و ابهاماتی که در افکار عمومی به 
وجود می آید حساس باشید و با سرعت و دقت در 

این زمینه اطالعات الزم را به مردم بدهید. 
   درس�ت روایت کنید تا توسط دیگران 

روایت نشوید
رئیس جمهور ب��ا تأکید بر اهمی��ت روایتگری و 
اقدامات تبیینی از س��وی دستگاه های اجرایی، 
اف��زود: اگر دستگاه ه��ای مجری، خ��ود روایت 

درست و بهنگام از اقدامات ش��ان را ارائه نکنند، 
دیگران این اقدامات را به شکلی روایت می کنند 
که نتایج اقدامات مهم دول��ت زیر سؤال می رود 
و بعضا نقاط قوت در افک��ار عمومی نقطه ضعف 

جلوه داده می شود. 
دکتر رئیسی در این زمین��ه موضوع بیمه رایگان 
افراد فاقد بیمه را مثال زد و خاطرنشان کرد: مثال تا 
به امروز حدود 6 میلیون نفر از افراد فاقد بیمه تحت 
پوشش بیمه رایگان قرار گرفته اند و بررسی پرونده 
افراد باقیمانده هم ادامه دارد اما نباید در اظهارات و 
اخبار اقدام مهم دولت در پوشش بیمه ای 6 میلیون 
نفر به حاشیه برود. رئیس جمهور برخی کارهای 
انجام ش��ده در این دول��ت را از آرزوهای دیرینه 
کشور برش��مرد و گفت: از بین بردن زمینه رانت 
و قاچاق دارو با اجرای ط��رح دارویار، ساماندهی 
صدور مجوزها، اجرای بخش ه��ای اصلی سامانه 
جامع تجارت، از جمله م��واردی است که باید به 
خوبی برای افکار عمومی تبیین ش��ود تا بزرگی 

کاری که انجام شده از نظر ها پنهان نماند. 
   مأموری�ت رئیس جمه�ور ب�ه وزی�ر 

ارتباطات
آیت اهلل رئیس��ی در ادام��ه جلسه پ��س از ارائه 
گزارش��ی از وضعیت اختالالت شبکه ارتباطی و 
اینترنت ثابت و همراه در کش��ور، از سوی وزیر 
ارتباطات، به برخی گالیه ه��ای مردمی در این 
خصوص اش��اره کرد و گفت: وزارت ارتباطات با 
دقت و جدیت مواردی از ای��ن دست را پیگیری 
کند تا خللی در خدمات رسانی به مردم و فعالیت 
کسب وکار ها و مشاغلی که در بستر فضای مجازی 

جریان دارد، ایجاد نشود. 
در پایان این جلس��ه رئیس جمهور با اش��اره به 
اینکه در آستانه اولین سالروز آغاز دولت مردمی 
قرار داریم، گف��ت: رسانه  ها به ط��ور طبیعی در 
چنین مناسبت  هایی ب��ه ارزیابی عملکرد دولت 
می پردازند و اگر وزرا و مدی��ران اجرایی نتوانند 
اطالعات الزم در خصوص عملکرد دستگاه تحت 
مدیریت خود را در اختیار رسانه  ها بگذارند یا خود 
در اطالع رسانی عملکردش��ان ابتکار عمل را در 
دست نداشته باشند، ممکن است روایت خدمات 

دولت، آنچنان که شایسته است صورت نگیرد. 
دکت��ر رئیسی با تأکی��د بر ض��رورت استفاده از 
همه ظرفیت رسانه ای ب��رای اطالع رسانی موثر 
به مردم، اذعان داش��ت: صرف ارائه عدد و رقم و 
آمار پاسخگوی نیاز افک��ار عمومی نیست و باید 
اطالع رسان��ی دستگاه های دولت��ی، هدفمند و 
معطوف به نیازهای افکار عمومی و شبهات مطرح 

شده در فضای رسانه ای کشور باشد. 

ژه
 محمدرضا عارف، فع��ال سیاسی اصالح طل��ب در دیدار وی

جمعی از نمایندگان مجلس دهم )دوره قبل( گفته: »حق 
مردم ش��ریف، نجیب و صبور ایران نیست که به سبک و 
سیاق فعلی و با مشقت فراوان زندگی کنند، حق این مردم 
نیست که برای ب��ه دس��ت آوردن ابتدایی  ترین مایحتاج 
خود دچار مشکل و ناراحتی باش��ند و حق ملت بافرهنگ 
ایران نیست که به خاطر تنگناهای فراوان و شرایط سخت 

زندگی با یکدیگر در کوچه و خیابان گالویز شوند. «
او ژست مدعی حق م��ردم بودن گرفته، ام��ا سابقه و نوع 
عملکرد عارف این را می گوید ک��ه او نباید و نمی تواند که 
اینگونه از موضع کسی کنار گود نشسته، مدعی حق مردم 
باشد و در ادامه هم از مجلس کنونی انتقاد کند که »نهاد 
مجلس در مقطع فعلی به مرات��ب می توانست کارآمدتر و 
در خدمت منافع جامعه قدم بردارد و از مطالبات اساسی 
مردم فاصله نگیرد، مطمئناً افکار عمومی درباره عملکرد 

مجلس فعلی قضاوت خواهند کرد. «

عارف چهار سال روی کرسی های همین مجلس نشسته 
و اکنون هم ب��ا نمایندگان همان مجل��س دور هم جمع 
شده اند و به جای بررسی عملکرد خود در آن مجلس که 
ناکارآمدی اش بر دوست و دش��من عیان بود و باعث قهر 
حامیان جری��ان اصالحات با صندوق رأی ش��د، مجلس 
یازدهم را نقد می کنند. شما خود در مجلس چه کردید که 

حال مدعی حق مردم شده اید؟!
عارف در بخش دیگ��ری از سخنانش باز هم مسیر مظلوم 
نمایی همیشگی اصالح طلبان را پیش می گیرد و با توصیف 
تلویحی جری��ان اصالح طلب به عن��وان »نیروهای اصیل 
انقالب«، وظیفه نیرو های اصیل انقالب را حضور در صحنه 
و دوری از عافیت طلبی دانست و گفته: »جریان اصالحات 
همیشه با محدودیت ه��ای فراوان رو ب��ه رو بوده است و 
هیچ گاه برای این جریان فرش قرمز په��ن نکرده اند ولی 
نمی توان به دلیل محدویت ها و اعمال فشار ها کنار کشید 

و نظاره گر وخیم تر شدن اوضاع کشور بود. «

سایت مشرق در مورد این اظهارات می نویسد: »آقای عارف 
در هنگام انتخابات مجلس یازدهم رئیس جبهه اصالحات 
بود و این جبهه در آن مقطع رسماً و علناً دست به » تحریم 
خام��وش انتخابات « )ع��دم معرفی نام��زد در یک رفتار 
اعتراضی( زد؛ رفتاری که گفته ش��د ع��ارف با آن مخالف 
بوده اما وادی سیاست هیچ احترامی برای » گفته ش��د « 
قائل نیست، بلکه این وادی، مسئولیت ها را می ش��ناسد و 
گفته های رسمی را. به ای��ن معنی که محمدرضا عارف به 
عنوان یک رجل صاحب سمت در سیاست کشور نه تنها 
مسئولیت خود را بر زمین گذاشت بلکه حتی در گفته ها 
و موضع رسمی ه��م به عنوان یک منتقد رفتار ش��ریرانه 
اصالح طلب��ان در تحری��م انتخابات ش��ناخته نشد. پس 
ژست دلس��وزی امروز آقای عارف ب��رای مشکالت کشور 
هرگز پذیرفتنی نیست زیرا رجلی که اهل دلسوزی برای 
مردم باش��د پا بر یگانه راه نجات مردم یعنی صندوق رأی 

نمی گذارد. «
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گازده�ی ب�ه س�انتریفیوژ ها در چارچ�وب 
قان�ون اق�دام راهب�ردی مجلس و پاس�خی 
اس�ت.  مقاب�ل  ط�رف  تحریم ه�ای  ب�ه 
به گزارش ایرنا، محم��د اسالمی، رئیس سازمان 
انرژی اتمی، روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران گفت: امریکایی ها مرتب 
اعتراف به شکست سیاست فشار حداکثری دارند 
و امیدی به این سیاست ندارند. با این حال شاهد 
رفتار دوگانه و چندگانه امریکا هستیم و اتهامی 
واهی که 20 سال به کشور نسبت می دهند. رژیم 
صهیونیستی و ضد انق��الب ادعا هایی در زمینه 
مکان  ها و مدارک واهی دارند که سعی می کنند از 

این طریق فشار ها را بر ملت ایران تشدید کنند. 
معاون رئیس جمهور اظهار داشت: اگر در مذاکرات 
به معنای واقعی کلمه حسن نیت داشتند و سال ها 
مذاکره کردند،برج��ام مولود ب��رون رفت از این 
وضعیت بوده است، یعنی مذاکره ای صورت گرفته 
تا ای��ن اتهامات رفع ش��ود، اعتماد سازی صورت 
گیرد. اسالمی افزود: ایران در شرایط متفاوتی از 
حقوق خود کاسته و محدودیت و نظارت تشدید 
ش��ده را پذیرفته تا ای��ن اتهام��ات و ادعا ها کنار 

گذاشته ش��ود،بهانه ها سلب و تحریم ها لغو شود 
و اجازه دهند ش��رایط با الگوی توافق شده تداوم 
یابد. اما متأسفانه به این تعهدات عمل نکردند و هر 
روز بهانه جدیدی می آورند و اتهامات را به صورت 

تشدید شده، تکرار می کنند. 
وی با تأکید ب��ر اینکه جمه��وری اسالمی ایران 
هم��واره تأکیدک��رده ک��ه تم��ام فعالیت ه��ای 

هسته ای اش مطابق موازی��ن پادمان و ان پی تی 
است و متعهد به ان پی تی و پادمان هستیم  گفت: 
در اجرای قانون راهب��ردی برای لغو تحریم ها در 
پاسخ به تحریم ها گازدهی ب��ه سانتریفیوژ های 
پیشرفته را آغاز کردیم تا ب��ه امریکایی ها نشان 
دهیم که اراده ای��ران، اراده مستحکمی برای لغو 
تحریم ها است و از هیچ گونه اقدامی که در راستای 

منافع ملت ایران است کوتاه نخواهیم آمد. 
رئیس سازم��ان انرژی اتمی تصری��ح کرد: برای 
اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم  ها و 
در پاسخ به این تحریم ها، گازدهی سانتریفیوژهای 
پیشرفته را آغاز کردیم تا به آنها نشان دهیم که 
اراده ما اراده مستحکمی است و برای لغو تحریم  ها 
از هی��چ اقدامی کوت��اه نخواهیم آم��د. اسالمی 
در خصوص جم��ع آوری دوربین ه��ای نظارتی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: دوربین های 
جمع آوری شده، دوربین های برجامی و فراپادمانی 
بوده است و برای توافقنامه برجام نصب شده بود. 
این دوربین  ها به منظور اندازه گیری محدودیت 
ظرفیت فعالیت و سرعت فعالیت هسته ای ایران 

نصب شده بود. 
اسالمی خاطرنشان کرد: وقتی طرفین به برجام 
پایبند نبودند و ب��ه تعهداتشان عم��ل نکردند، 
دلیلی ندارد ما به تعهدات خود ادامه دهیم. رئیس 
سازمان انرژی اتمی اضافه ک��رد: امروز هم اعالم 
می کنیم تا زمانی که به تعهدات خود بازنگردند 
و موارد ادعایی را کنار نگذارن��د، دوربینی نصب 

نخواهد شد. 

رئیس سازمان انرژی اتمی:

گازدهی به سانتریفیوژ ها پاسخ به تحریم های امریکا بود

    هسته ای

آقایعارف!مردمعملکردمجلسشماراازیادنبردهاند

ریاست جمهوری


