دوشنبه  24مرداد 1401
سال بیست و هشتم
شماره 7979

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

راهی برای توقف همکاری تهران و مسکو
وجود ندارد

وزیر امور خارجه همزمان با تشدید رایزنیها درباره مذاکرات رفع تحریمها مطرح کرد

عزم تهران – دوحه برای تعمیق رابطه دوجانبه

بــــرش

خاندوزی در گفتوگو با خبرنگار «ایران»:

در دیدار دیپلمات قطری با مقامات کشورمان مطرح شد

هیــأت وزارت خارجــه قطــر بــه ریاســت
«محمد بن عبدالعزیز الخلیفی» ،معاون
وزیــر خارجه قطر در امــور منطقهای که به
تهــران ســفر کــرده ،روز گذشــته با حســین
امیرعبداللهیــان ،وزیــر امــور خارجــه
کشــورمان دیــدار کــرد .در ایــن دیــدار در
خصــوص روابــط دوجانبــه و موضوعــات
مــورد عالقــه مشــترک دو کشــور و رشــد و
توسعه روابط ایران و قطر در همه حوزهها
بحــث و گفتوگــو شــد .امیرعبداللهیــان
در ایــن دیــدار بــر ضــرورت اجرایــی
کــردن توافقــات صــورت گرفتــه در ســفر
رئیسجمهور کشورمان به دوحه و متقابالً
سفر امیر دولت قطر به تهران تأکید کرد.
معاون وزیر خارجه قطر پیش از این دیدار
با علی باقری ،معاون سیاســی وزارت امور
خارجــه دربــاره مســائل دوجانبــه ،اوضاع
منطقــه و تحــوالت بینالمللــی بحــث و
گفتوگو کرد .باقری در این دیدار با اشــاره
به جنایات رژیم صهیونیســتی علیه ملت
فلســطین ،اظهار داشــت :کودککشــی به
یــک هنجــار حکمرانــی صهیونیســتها

همچنیــن مطابق با خواســت تهران ،توافق
احتمالــی بایــد بــا رفــع واقعی همــه تحریمها
همراه باشــد چنان کــه از جمله نتایج ملموس
آن میتــوان به فروش آزادانه نفت ،دسترســی
و نقــل و انتقــال آزادانــه درآمدهــای ارزی و
نفتی ،عادی شــدن روابط اقتصادی و کارگزاری
بانکــی ،آزاد شــدن و نقــل و انتقــال بــی قیــد
و شــرط پولهــای بلوکــه شــده ایــران و امــکان
سرمایهگذاری خارجی و تجارت آزادانه با همه

سانسور ساختیافته رسانههای غربی-عربی
درباره سلمان رشدی

تبدیــل شــده و نشــاندهنده هــراس
راهبردی صهیونیســتها نســبت به آینده
است.
معــاون سیاســی وزارت امــور خارجه با
تأکیــد بــر اینکه موضــوع فلســطین تاریخ
انقضــا ندارد و فلســطین همــواره اولویت
نخســت جهان اسالم اســت ،تصریح کرد:
کشورها اشاره کرد.
در همیــن حــال وزیــر امــور خارجــه در
گفتوگــوی تلفنــی اخیــر خــود بــا همتــای
ترکیهایاش اعــام کرد که ایران پیام خود را از
طریق اروپاییها به امریکا منتقل کرده اســت و
امید اســت طرف امریکایی با نــگاه واقعبینانه
و عملگرایانــه و پذیــرش خواســتههای برحــق
و قانونــی ایــران ،زمینــه را بــرای توافــق درباره
متن نهایــی فراهم کند .مقامهای دیپلماتیک

«دولتهــای اســامی بایــد بیــش از پیش
به حمایت و پشــتیبانی از ملت فلســطین
در عرصههای مختلف بپردازند» .معاون
وزیر خارجه قطر نیز در این دیدار با اشــاره
به مشترکات دو کشور ،بر روابط رو به رشد
دولــت قطــر و جمهوری اســامی ایران در
همه ابعاد تأکید کرد
کشــورمان در آخریــن موضعگیــری پیرامــون
پیشنویــس جــاری کــه بایــد بــه تأییــد همــه
طرفهــا برســد ،اعــام کردهانــد کــه ایــن
پیشــنهادها بایــد تضمین کننده خواســتههای
ایران در حوزههــای مختلف از جمله ادعاهای
سیاســی مرتبــط با مســائل پادمانــی ،تحریم و
ن برای پایداری توافق باشــد و باید دید
تضمیــ 
آیــا میتواند در ایــن موضوعــات اطمینان آور
باشد یا خیر.

«ایران» از سکوت احزاب و شخصیتهای اصالحطلب
در برابر اهانت به مدافعان حرم گزارش میدهد

همه منابع اصالح نظام یارانهها
به مردم تعلق میگیرد

از سوی سازمان اداری و استخدامی مطرح شد

سجاد صفری  /ایران

گروه سیاسی /پس از ارائه الیحه دوفوریتی دولت به مجلس شورای اسالمی برای
کاهش آثار تورمی محاســبه حقوق ورودی گمرک ،بســیاری از منتقدان دولت با
این رویکرد که این امر به معنای بازگشت ارز ترجیحی یا دالر  4200تومانی است،
از آن اســتقبال کــرده و آن را بــه معنای عقبگرد دولت از سیاســتهای اقتصادی
خــود دانســتند .به عبارت دیگــر ،از یک تصمیم اقتصادی کــه بنابه مصالح ملی
اتخاذ شــد ،معانی سیاســی اســتخراج کرده و بهانه تازهای برای حمله به دولت
توگویی کوتاه
یافتند .ســید احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گف 
بــا «ایــران» ادعاهایی از این دســت را تکذیــب کرد که این گفتوگــوی کوتاه را در
ادامه می خوانید؛
ëëبرخــی از منتقــدان ،الیحه دولت دربــاره نرخ ارز کاالهــای ورودی به کشــور را به
معنــای بازگشــت ارز  4200تومانــی قلمداد میکنند .آنــان ادعا میکننــد ارائه این
الیحه که در آن خواســته شده افزایش نرخ ورودی کاالها به سال آینده موکول شود،
به معنای عقبنشــینی دولت از طرح مردمیسازی و اصالح نظام یارانهها است.
پاسخ شما چیست؟
هیچ عقبنشــینی از سیاســتهای اقتصــادی دولت در کار نیســت .دولت در
این الیحه پیشــنهاد داده برای کاهش آثار تورمــی ،در عوض افزایش نرخ حقوق
ورودی کاالهــا ،خود نــرخ حقوق ورودی گمرکی که کف حداقــل 4درصد بود ،آن
کف حداقل  4درصد ،به یک درصد کاهش پیدا کند .پیشــنهاد دولت هم مربوط
به ســال  1401اســت .زیرا به باور ما این امر مجموعاً اثر تورمی را به بازار تحمیل
میکند .کل موضوع الیحه از این قرار بود وگرنه ،در سیاســت مربوط به حذف ارز
 4200تومانی هیچ تغییری ایجاد نشده و هیچ عقبگرد و بازگشتی در کار نیست.
ëëواکنش شــما به انتقادهایی از این دســت چیســت؟ به نظر شــما چــرا منتقدان
دولــت مــدام مطــرح میکنند کــه دولــت در فــان زمینــه از برنامه اصــاح نظام
یارانهای عقبنشینی کرده است؟
بــه بــاور من منشــأ ایــن اظهارنظرها اطالعــات غلط اســت .به عبــارت دیگر،
مبنای تحلیلهایی از این دســت ،کالً یک خبر غیردقیق اســت که نتیجه این خبر
یا اطالعات غیردقیق ،میشــود تحلیلهای غلط .اگر اخبار دقیق دریافت شــود،
تحلیلها نیز دقیقتر خواهد بود.
ëëبرخی هم ادعا میکنند بخشــی از منابع حاصل از اصالح نظام یارانهای و حذف
ارز  4200تومانی صرف کسری بودجه دولت میشود.
آنچــه در بودجــه دولــت دیــده شــده ،این اســت کــه منابــع حاصــل از اجرای
ایــن طرح ،کامالً به ذینفعان اساســی یعنــی مردم و مصرف کننــدگان برگردد.
بنابرایــن خیــال شــما و مردم راحت باشــد ،به ایــن معنی که این طــرح منفعت
بودجــهای بــرای دولت نــدارد .همچنیــن مردم خیالشــان بابت اینکــه بخواهد
منابع حاصل از این طرح ،ولو به اندازه یک درصد ،برای کســری بودجه فایدهای
ایجــاد کند ،راحت باشــد .چنین چیزی نیســت و اثری از این جهــت وجود ندارد.
ضمــن اینکــه مطابق سیاســتها و رویکردی که دولت ســرلوحه خــود قرار داده،
بعید میدانم تا آخر ســال تغییری در این روند حاصل شــود و بخواهد منفعتی
از این محل نصیب دولت شود .اصل طرح مردمیسازی یارانهها ،هیچ منفعتی
برای پوشش کسری بودجه دولت ندارد و همه آن میان دریافت کنندگان یارانه،
یعنی مردم بازتوزیع میشود.

 ëëمردودی در آزمون اصلی
حال انتشــار این اهانت نامه علیه قهرمانان و
شهدای مدافع حرم به بهانه تخریب سیاستهای
منطقهای جمهوری اسالمی ایران بار دیگر باعث
شده فتنهگران ،اصالحطلبان و حتی ساکتان فتنه
که پروندهای پرابهام در ســال  88از خود به جای
گذاشــتهاند یک بــار دیگر در آزمونی ســخت قرار
بگیرنــد .ســال  88و در جریان شــورش علیه رأی
جمهور مشخص شد که این دسته از افراد نسبتی
بــا ادعاهــای دموکراتیک خــود نداشــته و آنجا که
منافع خود را در کودتا علیه رأی مردم ببینند از آن
چشم پوشی نخواهند کرد .اما شعارهای رادیکال
و ضداسالمی مطرح شده در همان سال از جمله
حذف پسوند «اسالمی» و اعالم شعار «جمهوری
ایرانــی» ،تخریــب سیاســتها و آرمانهــای
انقالبی امام راحل یعنــی حمایت از مظلومان و
مستضعفان جهان با شــعار «نه غزه ،نه لبنان»،
آتــش زدن تصویر بنیانگذار انقالب اســامی و در
نهایت هتــک حرمت عاشــورای  88همه و همه
یــک جریــان سیاســی را در وضعیتی قــرار داد که
نیــاز به مرزبندی روشــن بــا آن رخدادهای ســیاه
داشــته باشــد .ایــن مهــم در همان ســال گاهی با
ســکوت و گاهی بــا نقش حمایت گونه بخشــی از
بدنه اصالحطلبان همراه شد و بسیاری از خواص
این جناح سیاسی خود را در این گناه نابخشودنی
شریک کردند.
«ëëآشتی ملی» در کنار توهین به «قهرمان ملی»؟
متن منتشر شده از جانب میرحسین موسوی

و ســکوت جریــان نزدیــک بــه این عنصــر فتنهگر
در حالــی اســت کــه ســران اصالحطلــب چنــد
ســال پــس از فتنه  88بــه ظاهر در تقــای بهبود
روابــط خــود با مــردم و حاکمیت برآمــده بودند.
کلیدواژه معروف به «آشــتی ملی» و این سخنان
محمدخاتمــی رئیس دولت اصالحات که «هیچ
راهی جز فعالیــت در چهارچوب انقالب و قانون
اساســی نداریم» نشانههایی از همین مسأله بود.
هرچند از ابتدا مشخص بود این صحبتها بدون
توبه از اقدامات حمایتی از فتنه  88و گذشته سیاه
شورش و اغتشــاش تنها یک بازی سیاسی است.
همین مســأله باعث شــده بــود که رهبــر معظم
انقــاب همــان زمان با ایــن جمالت مهــم بازی
سیاســی و نمایشی آنها را نقش برآب کنند« :چرا
میگویید آشتی [ملی]؟ مگر مردم باهم قهرند؟
مــردم با آن کســانی که روز عاشــورا آمدند وســط
خیابــان و با قســاوت و بیحیایی ،جوان بســیجی
را در خیابــان لختکردنــد و کتک زدنــد ،قهرند و
آشتی هم نمیکنند».
حــاال با توهینهای اخیر یکی از ســران فتنه به
شــهدای انقــاب و«قهرمانان ملی» کــه اجتماع
میلیونی در مراســم تشییع آنها نشان داده مردم
به آنها و مسیرشــان اعتقاد راســخ دارند بار دیگر
عیار شــعار «آشــتی ملی» مشخص شــده است.
ســکوت بسیاری از اصالحطلبان نشان داده است
همچنان آنها هیچ نســبتی بین خود و ارزشهای
مورد قبول مردم تصور نمیکنند و با ســر در برف
فــرو بــردن ســعی در نادیــد ه گرفتــن این مســأله
دارند.
ëëسکوت سران و احزاب اصالحطلب
محمد خاتمی ،حســن روحانی ،محمدجواد
ظریف ،اســحاق جهانگیری ،عبدالناصر همتی،
محســن هاشــمی ،حســین مرعشــی ،مســعود
پزشــکیان و ...از جمله کســانی هســتند که بدون
هیــچ موضعگیــری رســمی از کنــار ایــن هتــک
حرمت عبور کردهاند .همچنین شخصیتهایی
نزدیــک بــه جریان موســوم به اعتــدال همچون
علــی الریجانــی نیــز کــه همــواره مواضــع مــورد
انتقــادی از وی یــادآور میشــود ،همچون ســال
 ،88ســکوت را به جای محکوم کــردن اقدامات
فتنهگران ترجیح داده است.
احــزاب فعــال اصالحطلــب از جملــه حــزب
اعتماد ملی ،حزب توسعه ملی ،حزب کارگزاران
ســازندگی ایــران ،حــزب نــدای ایرانیــان ،مجمع
نیروهــای خــط امــام ،حــزب اســامی کار ،حزب
مردمســاالری ،خانــه کارگــر ،حزب جوانــان ایران
اســامی ،مجمع اســامی فرهنگیــان ،جمعیت
حمایــت از حقــوق بشــر زنــان ،مجمــع زنــان
اصالحطلــب ،حــزب آزادی ،جمعیــت زنــان
نواندیــش ،حــزب وحدت و همــکاری نیز ترجیح

اخبـــار

مردودی دوباره ساکتان فتنه

گروه سیاسی /هفته گذشته وبسایت ضدانقالب
«کلمــه» نوشــتاری از میرحســین موســوی از
ســران فتنــه ســال  88را بــا عنوان «مقدمــهای بر
ترجمههای عربی بیانیه جنبش سبز» منتشرکرد.
هر چند از پیش مشــخص است که ترجمه عربی
از بیانیههــای مرتبــط بــا یــک شــورش شکســت
خورده علیــه ارزشهای جمهوریت و اســامیت
هیچ مابهازایی نداشــته و مونولوگی در خأل است.
این مقدمه نویسی برخالف ادعای صورت گرفته
بــرای انتشــار بــه زبان عربی مســألهای بــیارزش
قلمــداد میگردد؛ چرا که نویســنده این متن یک
شکســت خورده سیاسی است و حتی امروز نام او
در ایران هم برای نسل جدید کمتر شناخته شده
اســت؛ چه رســد به آنکه عربزبانان با این اسم و
رسم آشنایی داشته باشند!
همــه این موارد نشــان میدهد که این نوشــتار نه
یــک مقدمــه برای کتــاب که یــک بیانیه سیاســی
هدفمند با اراده عقدهگشــایی علیه سیاستهای
جمهــوری اســامی بــوده و مخاطــب آن نه هیچ
عــرب زبانــی کــه جریانهــای سیاســی داخلــی
هستند.

دســت آخر اینکه ،پوشش رســانهای ماجرای سلمان رشدی توسط
رســانههای ضدانقــاب و غربــی بــه نحوی انجام شــد کــه مخاطب در
مواجهــه بــا تولیــدات این رســانهها درگیــر یک سانســور ســاختیافته
میشــد که اصل خبر را پشــت حواشی و پیشینه خبر پنهان میساخت.
خبرگزاری فارس در این خصوص نوشــت :در مســأله ســلمان رشــدی
روشن است که رســانههای ضدانقالب تمرکزشان روی  ۳محور آزادی
بیان ،خشــونت در اســام و فتوای ارتداد است .مواضع شخصیتهای
مختلــف دربــاره ماجــرا بازنشــر داده میشــود و باز هم هیــچ خبری از
جزئیــات ماجــرا بــه مخاطب ارائه نمیشــود .رســانههایی کــه در حال
حاضــر انتقــال یک زندانی ،از زنــدان اوین به زندان کــرج را با جزئیات
باال به مخاطب خود گزارش میکنند در مســأله ســلمان رشــدی هیچ
حرفی برای گفتن ندارند .برای روشــن شــدن ماجرا کافی است اتفاقی
را که در مورد ســلمان رشــدی افتاده اســت با پوشــش همین رســانهها
در ماجراهــای مختلفــی کــه در داخــل ایــران میافتد مقایســه کنید .از
گوهر عشــقی تا نوید افــکاری تا ...حتی موضوعاتی مانند ســیل و زلزله
و کوچکتریــن تجمعــات داخل ایران را مالحظه کنیــد .مصاحبههای
مکــرر بــا اعضای خانواده ،انتشــار تصاویر میدانی ،روایــت از حاضران،
انتشــار فیلمهای جدید از زوایای مختلف و ...تا انتشار لحظه به لحظه
از آخرین وضعیت ســوژهها دســتورالعمل جدی این رســانهها اســت.
سانسور ساختیافته اجازه درز کوچکترین خبر یا تصویری را نمیدهد
و صرفاً با پمپاژ پیشــینه جهتدار مخاطب را از اصل ســوژه به گفتمان
مســلط و مورد تأیید رسانه هدایت میکند .این سبک از مدیریت افکار
عمومی شیوهای است که رســانههای ضدانقالب اغلب در رخدادهای
ناخوشایند مربوط به دولتهای غربی مورد استفاده قرار میدهند.

ایرنا

گروه سیاسی /همزمان با تشدید رایزنیها برای
به نتیجه رساندن مذاکرات رفع تحریمها ،وزیر
امــور خارجه به مقامهای امریکایی یادآور شــد
کــه از بهکارگیــری زبــان تهدید در مقابــل ایران
و ایرانــی نتیجــهای نخواهنــد گرفــت .آخریــن
دور مذاکــرات ویــن دوشــنبه هفتــه گذشــته در
شــرایطی پس از  ۵روز به پایان رســید که هیأت
دیپلماتیــک کشــورمان در ایــن دور از مذاکرات
دیدگاههای خــود پیرامون موضوعات اختالفی
باقی مانده را ارائه کرده و پس از آن نیز «انریکه
مــورا» ،هماهنگ کننده اروپایــی مذاکرات متن
پیشنویســی را بــه همــه طرفهــا ارائــه کــرد و
خواستار اعالم نظر پیرامون این متن پیشنهادی
شــد .این پیشنویس تنهــا در صورتی میتواند
به تأیید ایران برســد که  3مطالبــه اصلی آن از
جمله رفع کلیه تحریمهــا ،ارائه تضمین کافی
و پایــان یافتــن مســائل پادمانی محقق شــده و
بــه این ترتیب امکان احیای توافق هســته ای را
فراهــم نمایــد .در حالی که همــه طرفها باید
پیرامون این مسأله تصمیمگیری کنند ،حسین
امیرعبداللهیــان در توئیتــی ضمــن هشــدار به
امریــکا بابــت پرهیــز از تــداوم رویکرد گذشــته
گفــت« :فرافکنــی کاخ ســفید ،رافع مســئولیت
و پاســخگویی آنهــا نســبت به ارتــکاب جنایات
متعــدد تروریســتی علیــه جــان هــزاران نفــر از
مردم ایران و منطقه نیست».
ëëاحتمال توافق تا هفته آینده
همزمــان با انتشــار خبرهای متعــدد درباره
احتمــال تعییــن تکلیــف مذاکــرات ،نماینــده
روســیه در ســازمانهای بینالمللــی در ویــن
گفــت :در صــورت پیشــرفت مطلــوب اوضاع،
توافق نهایی بر سر احیای برجام ممکن است تا
هفته آینده حاصل شود« .میخائیل اولیانوف»
در مصاحبــه بــا ایتارتــاس بــا اشــاره بــه اینکــه
هماهنگ کنندگان اتحادیه اروپا اصالحیههایی
در متــن ایجاد کردهاند که در حــال حاضر روی
میز اســت افزود« :در صورت پیشرفت مطلوب

شرایط ،شاید تا هفته آینده توافق حاصل شود.
اگرچــه ،ایــن در صورتــی ممکن اســت که همه
کشــورهای شــرکت کننده در گفتوگوهای وین
با نســخه متنی کــه هماهنگ کننــدگان اروپایی
هشتم اوت ارائه کردند ،موافقت کنند».
اولیانــوف ایــن را هــم تصریــح کــرد کــه
«ایــن متــن اتحادیــه اروپــا نیســت ،بلکــه متن
تدوین شــده توســط همه شــرکت کننــدگان در
گفتوگوهایی اســت که از آوریل گذشــته ادامه
داشته است .نمایندگان اتحادیه اروپا به عنوان
هماهنــگ کننــده میتواننــد گزینههایــی برای
توافق پیشــنهاد کنند ،کــه ایــن کار را کردند .در
واقــع ظاهــراً امریکا موافقــت کــرده و در عین
حــال ایران هنوز موضع خود را درباره این متن
اعــام نکــرده اســت و به همیــن دلیــل درباره
مســائلی کــه ایــران هنوز ممکن اســت داشــته
باشد گمانهزنی نخواهم کرد ».نماینده روسیه
در مذاکــرات وین همچنین در توئیتی خبر داد
کــه تحریمها علیــه ایران ممکن اســت بزودی
برداشته شوند.
 ëëپایان ادعاهای سیاسی
اشــاره این مقام روســی به اعــام نظر ایران
دربــاره پیشنویس ارائه شــده از ســوی اروپا در
حالــی اســت کــه یکی از ســه موضــوع اختالفی
باقــی مانده مربوط به روند تحوالت میان ایران
و آژانــس بینالمللی انرژی اتمی اســت .ایران
از طرفهای مقابل خواســته است که هر توافق
احتمالی باید با پایان یافتن ادعاهای سیاسی و
ســاختگی آژانس علیه کشــورمان همراه باشد.
در همیــن چهارچوب هیــأت دیپلماتیک ایران
در روند مذاکــرات اخیر پایان دادن به ادعاهای
سیاســی مرتبــط بــا مســائل پادمانــی و ارائــه
ضمانتهای الزم برای اطمینان از پایدار بودن
انتفاع اقتصادی ایران از توافق را موضوع اصلی
گفتوگوهای خود در وین قرار داده و خواســتار
فاصله گرفتن آژانس از رویکرد سیاسی پیشین
در قبال ایران شده است.

دیگه چه خبر؟

فرافکنی ،رافع مسئولیت کاخ سفید نیست

خبــر اول اینکه ،رســانههای رژیم صهیونیســتی همــکاری ایرانی-
روســی را موضوعــی نگرانکننــده بــرای تلآویــو خواندنــد کــه راهــی
بــرای توقف آن نیســت .به گــزارش فــارس« ،ایهود یعــری» تحلیلگر
امــور عربــی در کانــال  ۱۲تلویزیــون رژیــم صهیونیســتی گفــت :گمان
نمیکنــم که راهی بــرای توقف همکاری روســی-ایرانی وجود داشــته
باشــد .وی افــزود« :ســید ابراهیم رئیســی» رئیسجمهور ایــران چهار
مرتبه با «والدیمیر پوتین» رئیسجمهور روســیه صحبت کرده اســت
و ایــن اتفاق بین کشــورها در مدت زمان کوتاه به جــز زمان بحران رخ
نمیدهد .رســانههای اســرائیلی پیشتر اعالم کردند ،تصاویر رسیدن
پوتین به تهران و دیدار با آیت اهلل «سید علی خامنهای» رهبر انقالب
اســامی ایــران را تلآویو ابداً دوســت نــدارد و این موضــوع به تحولی
منطقــهای اشــاره دارد کــه خوب نیســت .ســامانه بیــن بانکــی «میر»
روســیه ،انتقــال کاالهــای روســیه از طریق ایران بــه هنــد ،جلوگیری از
حمله ترکیه به ســوریه ،ماهواره خیام و امضــای بزرگترین تفاهمنامه
ســرمایهگذاری تاریــخ صنعــت نفــت ایــران با گازپــروم بــه ارزش 40
میلیــارد دالر از جملــه محورهــای نگرانــی صهیونیســتها نســبت به
ارتقای چشمگیر روابط تهران-مسکو طی یکسال گذشته بوده است.

افزایش مجدد حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری

دادنــد ســکوت کنند .هر چند در ایــن میان برخی
رســانههای اصالحطلب تالش داشــتند با چنگ
زدن بــه حربــه آزادی بیــان از محتــوای زننده این
متن شــانه خالی کنند اما رســانههایی مثل رسانه
منتســب به رئیس دولت اصالحات نیز بودند که
به شکل مشمئزکنندهای انتشار و مانور روی متن
نوشتار منتشر شده را در دستور کار قرار دادند.
ëëفرار از پاسخگویی
انتظار واکنش نشــان دادن به یک بی حرمتی
آشــکار برای بســیاری از اصالحطلبــان البته گران
آمده و آنها را به ورطه توجیهگری کشــانده است.
غالمحســین کرباســچی دبیــرکل پیشــین حــزب
کارگزاران ســازندگی مطالبــه موضعگیری در این
خصــوص را «جنجال مشــکوک» معرفــی کرد و
گفت« :اصالحطلبان و آقای خاتمی اگر بخواهند
در هــر موضوعــی حرفی بزنند؛ میزننــد و در این
مــدت هــم نشــان دادهانــد در جایی کــه «حرفی
داشــته باشــند» و ضــرورت بدانند ،نه میترســند
و نــه مالحظــهکاری دارند که حرفشــان را نزنند.
منتهــی ،این حــرف زدن باید مطابــق با تحلیل و
اعتقادشان و مهمتر اینکه همهجانبهنگر باشد».
وی همچنیــن بــدون ورود بــه محتــوای نوشــتار
میرحســین موســوی تلویحــاً وی را دور از فضــای
سیاســی و تحلیل معرفی کــرد و گفت« :واقعیت
این است که نیروها و شخصیتهای سیاسی ،باید
در جریــان آزاد اطالعات باشــند و منابع مختلف
بــه آنان مشــورت و اطالعات بدهند .وقتی کســی
 ۱۲-۱۳ســال در حصــر بــوده ،چنیــن امکانــی را
ندارد ».هرچند توجیه یاد شده با توجه به کاهش
محدودیتهــای ســران فتنــه قابــل قبــول نبوده
و ارتباطــات بــاالی آنهــا ،حمایــت از نامزدهــای
اصالحطلــب در انتخاباتهــا و در آخریــن مــورد
پشــتیبانی مهــدی کروبی از متن منتشــر شــده از
ســوی میرحسین موسوی خود گواهی بر آن است
که مشــکل آنها نه عدم دسترســی به جریان آزاد
اطالعات که مبنای تحلیلی غلط و قرار گرفتن در
جایگاه اپوزیسیون است.
احتماالً ســران فتنه که در جلســات خصوصی
خود به دروغ بودن کلید رمز آشوبهای سال 88
یعنــی «تقلــب در انتخابات» اعتــراف میکنند و
اکنون نیز به خسارتهای آن اذعان دارند بعدها
در دورهمیهــای خــود و بــه صــورت مخفیانــه و
درگوشی از سخنان ناشایست میرحسین موسوی
نیــز گالیــه نماینــد .امــا آنچــه اهمیــت دارد نــه
صحبتهای محفلی که ســخنان رســمی اســت.
موضع گیری رسمی و توبه در خصوص فتنه گری
ســال  88و همچنین اهانت به اسالم و مقدسات
و ارزشهــای انقالبــی مــردم تنها راهی اســت که
میتوانــد زمینــه را بــرای کاهش انزجــار حداقلی
مردم با آنها فراهم آورد.

سازمانهای «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در پیشنهادی مشترک،
افزایش حقوق و مســتمری کارمندان و بازنشســتگان کشــوری و لشــکری را جهت
بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده اند .این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک
به معیشــت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها
به دولت ارائه شده است و قرار است مجدداًحقوق افراد مشمول ،افزایش یابد.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور:

سیاست خنثیسازی تحریمها جواب داده است

معــاون سیاســی دفتــر رئیــس جمهــور در توئیتــی نوشــت کــه سیاســت
چندجانبهگرایی اقتصادی دولت و خنثیسازی تحریمها جواب داده است.
به گزارش «ایران» ،محمد جمشیدی نوشت« :آیتاهلل رئیسی در سال اول
دولت خود اثبات کرد که سیاست خارجیاش وابسته به توافق  ۲۰۱۵نیست.
سیاست همسایگی او منجر به رشد چشمگیر تجارت خارجی ،رکوردزنی در
ترانزیــت ،عضویت در ســازمانهای عمــده منطقهای و توافقاتــی در حوزه
مالی بانکی شــده که زمین بازی را تغییر میدهند ».جمشــیدی تأکید کرد:
«ایــن تغییــر پارادایمی به ســمت چندجانبهگرایی اقتصــادی که مبتنی بر
مفهوم استراتژیک خنثیسازی تحریم هاست جواب داده است».

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خبر داد

فعالیت  ۸۰۰شرکت دانش بنیان در حوزه دفاعی

سورنا ستاری روز یکشنبه در مراسم اختتامیه سومین جشنواره دانش و پژوهش
امام علی(ع) که با حضور فرماندهان و جمعی از خانوادههای شهدای ارتش
جمهوری اســامی ایران برگزار شــد ،گفت :تأکیدات رهبر انقالب ،زمینه ســاز
توجه به نقش نوآوری و شــرکتهای دانشبنیان و خالق در پیشرفت و اقتدار
کشور شده است و اکنون در شرایطی هستیم که ارزش دانش و فناوری را بویژه
در حوزه دفاعی درک کردهایم و به اهمیت آن باور داریم.
ی را وجود نوآوری دانســت و
وی یکــی از مهمترین الزمههــا در اقتدارآفرین 
یادآور شد :جایگاه نوآوری را در دوران دفاع مقدس لمس کردیم.

ëëورود بخش خصوصی به نیازهای دفاعی کشور
به گزارش ایرنا ،ستاری با تأکید بر ضرورت راه یافتن نوآوری به بخشهای
مختلــف از جملــه حــوزه دفاعــی گفت :مــا در کشــور در حــوزه آموزش و
پژوهش هزینههای زیادی صرف میکنیم اما نتیجه آن را کمتر در توسعه
و تولیــد محصول میبینیم ،چراکه در نظر نمیگیریم که محصول نتیجه
ســرمایهگذاری بخــش خصوصی در پژوهش اســت .بنابرایــن باید نقش
بخش خصوصی را در پژوهش محصول محور در نظر بگیریم.
وی بــا بیان اینکــه تجاریســازی را بخش خصوصی انجــام میدهد و بخش
دفاعــی بایــد بهرهبردار و ناظر آن باشــد ،اظهار داشــت :بیش از  ۸۰۰شــرکت
دانــش بنیــان توانمند در حوزه دفاعی داریم و بســیاری از شــرکتهای دانش
بنیــان محصوالت غیر دفاعــی دارند که در بخش دفاعــی کارآمد بوده و کافی
است بخش دفاعی نیازهای خود را از این شرکتها مطالبه کند ،چراکه در دوره
کنونی فناوری و نوآوری صرفاً از بخش دفاعی به بخش تجاری راه نمی یابد و
ظرفیت ورود نوآوریها از بخش تجاری به بخش دفاعی نیز ایجاد شده است.

تمدیدیکماههحکماعضایمجمعتشخیصمصلحت

حجتاالســام غالمرضــا مصباحیمقــدم ،عضــو مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام در گفتوگو با تســنیم ،از تمدید یک ماهــه دوره فعلی
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام خبــر داد و گفت :بــا موافقــت مقام
معظم رهبری و با هدف پایان بررسی برنامه هفتم در مجمع تشخیص،
دوره اعضــای مجمــع یک مــاه تمدید شــده اســت .وی در ادامــه افزود:
بنابراین ،اعضای جدید مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،یک ماه دیگر
و بعد از پایان بررسی برنامه هفتم انتخاب و معرفی خواهند شد.

