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33916546 تمام ساعات شبانه روز تذکر چندباره رهبر معظم انقالب راجع به »علم و وضعیت دانشــگاه ها« 

در دو سه سال اخیر، نکات بسیاری برای پرداختن دارد. وجه اشتراک بیانات 
ایشــان در این موارد، هشدار نسبت به افت علمی کشور و وضعیت فرهنگی 
دانشگاه هاست.  مرور فرمایشات ایشان نشــان می دهد رهبر انقالب از هر 
فرصتی برای پیگیری رشد علمی کشور و سالم سازی محیط دانشگاه و آماده 
کردن آن برای پرچمداری نهضت گسترده علمی و پی ریزی تمدن نوین اسالمی 

استفاده کرده اند. 
1- حفظ رشــد چشمگیر علمی، همواره توسط حضرت آقا گفته و شنیده 
شده اســت. طبق برخی آمار منتشر شده، در دهه منتهی به سال 92، ایران 
13 برابر متوسط جهانی و بنا بر برخی دیگر از منابع آماری تا 15 برابر متوسط 
جهانی شــتاب رشد علمی داشته است؛ این میزان از رشد خیره کننده باعث 
شده بود که رتبه علمی ایران در بین کشورهای جهان، بین 14 تا 17 در نوسان 
باشــد. به بیانی دیگر و به روایت این آمار، جمهوری اسالمی ایران در ده سال 
منتهی به سال 92، در زمینه علم و پیشرفت علمی از کشورهای اول قاره های 
آسیا و آفریقا و جلوتر از بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی بوده است.
از سال 92 به این طرف، رشد 13 تا 15 برابری علمی ایران سیر قهقرایی 
به خود گرفت تا اینکه در نهایت، نمودار صعودی پیشرفت علمی ایران سقوط 
کرد. اینکه چنین توقف و ســقوط علمی ای از چه دالیلی نشــأت می گیرد 
جای بررســی های جداگانه دارد؛ اما ذکر یک نکته به عنوان علت العلل این 
وضعیت ناخوشــایند در اینجا الزم است که آن هم »سیاسی کاری و اقدامات 

غیرکارشناسانه« مسئوالن وزارت علوم است.
 هنوز مسئله چند هزار دانشجوی نخبه بورس شده و جذب نشدن آنها در 
دانشگاه ها و تذکر جدی رهبر انقالب در این رابطه تمام نشده، ریاست کسی بر 
دانشگاه مهم فرهنگیان مطرح می شود که بخش عمده تحصیلش را در آمریکا 
سپری کرده و به تصریح مکتوب خودش که نتیجه همین تحصیالت آمریکایی 

است هیچ اعتقادی به »تربیت و آموزش ایدئولوژیک« ندارد! 
در شرایطی که هنوز چند هزار دانشجوی بورسیه بعد از اظهارنظر صریح 
مجلس مبنی بر محق بودنشان و همچنین پس از سه سال دوندگی تنها با وعده 
و وعیدهای غالبًا توخالی مسئوالن مواجه می شوند، رسانه ها از جذب های چند 

روزه فامیلی در هیأت های علمی برترین دانشگاه ها خبر می دهند!
بدیهی است که استمرار چنین وضعیتی می تواند وضعیت علمی ما را بدتر 
کند. »اقدامات غیرکارشناســانه و سیاسی« اولین وزیر علوم دولت یازدهم، 
نمایندگان ملت را به این نتیجه درست رساند که رأی اعتماد خود را از وی پس 
بگیرند. اما ظاهراً پس از برکناری فرجی دانا از وزارت علوم، جریان های حاشیه ای 
این وزارتخانه از کار ننشسته و حتی فعال تر از قبل به حاشیه سازی های خود 
ادامه می دهند؛ وگرنه وقایع خالف قانون شورای عالی انقالب فرهنگی در خلع 
ید خود در انتخاب رؤسای دانشگاه ها نبایستی اتفاق می افتاد، یا اینکه پس از 
صحبت صریح رهبر انقالب در ماه مبارک رمضان، بایستی مسئله چند هزار 
دانشــجوی نخبه و مؤمن بورسیه با مجازات عاملین افشا کننده اسامی آنها و 
جذب بورس شده ها در دانشــگاه ها خاتمه می یافت، یا اینکه دانشگاه های 
مهم کشور نزدیک دو سال بدون رئیس اداره نمی شد، یا اینکه تنها دانشگاه 
متخصص در زمینه اقتصاد مقاومتی - دانشگاه اقتصاد - با یک دانشگاه با رتبه ای 
بسیار پایین تر - دانشگاه خوارزمی -  ادغام نمی شد و دانشجویانش سرگردان 

نمی شدند و یا اینکه ... . 
بد نیست یک مقایسه درون دولتی برای فهم بیشتر اثرات سوء اقدامات 
»سیاسی و غیرکارشناسی« داشته باشیم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی که دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی سراسر کشور را 
مدیریت می کند، با رویکرد غیرسیاسی و نسبتًا کارشناسانه ای که داشته، در 
همین مدتی که سایر دانشگاه های ما با توقف رشد علمی مواجه بوده اند، باعث 

ارتقای رتبه جهانی ایران در زمینه علوم پزشکی شده است.
سیاسی کاری افراطی، میدان دادن به نیروهای حاشیه ای که مانند دولت 
در سایه برای وزارتخانه مهم علوم تصمیم سازی می کنند و عماًل تصمیم های 
خودشان را اجرایی هم می کنند، موجب دلخوری و دلزدگی اقشار دانشگاهی 
هم شــده است. نگاهی به سیر دانشگاهیانی که پس از روی کار آمدن دولت 
یازدهم با رنجش خاطر، علی الخصوص در رشــته های فنی و مهندسی عطای 
تحصیل و خدمت در ایران را به لقایش بخشــیده اند، مؤید این موضوع است 
که سیاست زدگی دانشگاه ها و توجه نکردن به مقوله اولی و اصلی، یعنی علم، 
باعث شده بدنه دانشــگاهی هم تا حد قابل تأملی به مسئوالن وزارت علوم 

بی اعتماد شوند.  
2- اوضاع علمی و سیاسی دانشگاه ها، تنها ضعف مجموعه های علمی کشور 
نیست، بلکه مهمتر از آن، »وضعیت فرهنگی« مراکز علمی هم چندان به سامان 

نیست. رهبر انقالب در این رابطه هم دغدغه های بجایی را مطرح کرده اند.
حضرت آقا تصریح کردند که کار فرهنگی، برگزاری اردوی مختلط و کنسرت 
در دانشگاه ها نیست و برخی از مسئولین برداشت درستی از کار فرهنگی در 
دانشــگاه ها ندارند. اینکه »کارفرهنگی« مناسب دانشگاه کدام است و کدام 
نیست، بررسی های جداگانه ای را می طلبد، اما آنچه عجالتًا باید به آن پرداخت، 

نمایاندن بخشی از کج فهمی های گسترده از مقوله »کار فرهنگی« است.
علی رغم اینکه معاون محترم فرهنگی وزارت علوم گفته است برگزاری 
اردوهای مختلط در دانشــگاه ها جرم است و دانشجویان در چنین اردوهایی 
شــرکت نکنند، اما بر هیچ دانشگاهی ای پوشیده نیست که بخش عمده این 
قبیل اردوها توسط خود دانشگاه ها و اساتید در حال برگزاری است. یک بررسی 
میدانی مختصر مشخص می کند که برخی دانشکده ها و اساتید در قالب »اردوی 
علمی« و مثاًل به منظور »جمع آوری نمونه های گیاهی«، »بازدید از مکان های 
باستانی«، »شرکت در همایش های علمی« و ... دانشجویان را عماًل با اجباری 
روحی به اردوهای شبانه روزی مختلط هدایت می کنند. پر پیداست که اردوهایی 
با چنین عناوینی تنها توسط برخی اساتید تدارک دیده می شود و اگر اساتید 
از طریق دانشکده ها برنامه ریزی این اردوها را انجام ندهند  هیچکدام از این 

اختالط های غیرضرور از اساس شکل نخواهد گرفت.
مفسده این اردوها بسیار بیشتر از اردوهایی است که ممکن است خارج از 
دانشگاه و توسط خود دانشجویان برگزار  شود، چرا که به صورت رسمی توسط 
استاد و دانشــگاه انجام می شود، ظاهر مشروع به خود گرفته و ممکن است 
موجب خاطرجمعی دانشجوها و خانواده هایشان هم بشود و بسیاری از کسانی 
که به لحاظ عقیدتی و فرهنگی ســنخیتی با اینگونه اردوها ندارند هم در آن 
شرکت کنند. اما در یک اردوی مختلط، حتی اگر اسم دانشگاه و استاد بر سر 
آن باشد، آثار های نامناسب فرهنگی بسیاری دارد خاصه اینکه اردو برای چند 

شبانه روز و خارج از شهر محل تحصیل باشد و ... .
معاون فرهنگی وزارت علوم اعالم کرده با اردوهای مختلط چون برخالف 
اساسنامه وزارت علوم است و جرم محسوب می شود، برخورد می کنیم و تذکر 
می دهیم، اما راجع به دانشجویانی که خارج از دانشگاه اردوی مختلط ترتیب 
می دهند، »دانشگاه در این حوزه مسئولیت و اختیاری ندارد«! پرواضح است که 
دانشگاه با اهرم هایی چون تذکر شفاهی یا کتبی به چنین دانشجویانی و یا در 
موارد حادتر با ورود کمیته انضباطی به قضیه می تواند و باید از بروز مفسده های 
احتمالی این چنین اردوهایی پیشگیری نماید، نه اینکه باالترین مقام فرهنگی 
وزارت علوم با سلب مسئولیت از مسئوالن دانشگاه ها، این توصیه ضمنی را 

به دانشجویان بنماید که اردوهای مختلط را بیرون از دانشگاه ترتیب دهید!
صدور بخشنامه هایی برای محدودســازی بسیج دانشجویی )که هم در 
دانشــگاه های سراسری و هم در دانشــگاه آزاد اتفاق افتاده است (، شوی 
لباس، تئاترها و کنسرت های ضدفرهنگی متعدد در دانشگاه ها که هر هفته 
خبرهایی از آن رســانه ای می شود و ... نمونه های سطحی نگری و کج فهمی از 
»کار فرهنگی« است که فضای سیاسی و علمی مراکز دانشگاهی را هم متأثر 
کرده اســت. واکاوی هر یک از این موارد مثنوی هفتاد من کاغذی است که 

فرصت های دیگری را می طلبد.
3- جامعه دانشگاهی ما مملو از صدها هزار دانشجو، استاد و کارمندانی است 
که مؤمن، ارزشی و متخصص اند. حضرت آقا هم در دیدار هفته گذشته خود با 
رؤسای مراکز علمی و هم قبل از آن با استفاده از نیروهای مؤمن و میدان دادن 
به آنها تأکید کرده اند. ایشــان دلیل نرسیدن کشورمان به رشد بیش از پیش 
علمی را »استفاده نکردن از ظرفیت«های موجود دانستند و از مسئوالن وزارت 
علوم خواستند از تمام این ظرفیت ها برای پیشبرد نهضت علمی استفاده نمایند.
بی شک قاطبه دانشگاهیان که مؤمن و متخصص و پرانگیزه اند، یکی از این 
ظرفیت های عظیمی اســت که مجموعه دولت بایستی از آن بهترین استفاده 
را در جهت بهبود شــرایط علمی دانشگاه ها بنماید. سخنانی از این دست که 
شرایط تحریمی و نبودن زیرساخت ها باعث کند شدن شتاب علمی کشورمان 
شده، بیشتر فرافکنی و پاک کردن صورت مسئله است تا دلیلی منطقی، چرا 
که ملت ایران سی و هفت سال است ذیل تحریم های ظالمانه و ضد حقوق بشری 
غرب و شرق، به پیشرفت های خیره کننده ای که تعظیم دوست و دشمن را به 

همراه داشته، رسیده است. 
نگاه جناحی، سیاســی کاری و اصل قرار دادن همه چیز جز »علم«، سم 
مهلک محیط های علمی است که اکنون عالوه بر دانشجویان، صدای بسیاری 
از اساتید را هم درآورده است. تنها راه برون رفت از چنین وضعیتی، همانطور 
که رهبر انقالب فرموده اند استفاده از تمام ظرفیت ها و توجه ویژه به کارکرد 
اصلی دانشگاه یعنی پیشبرد نهضت علمی و ایفای نقش در ایجاد تمدن نوین 

اسالمی است. 

دكمهگروكشی سیاسی از علم!

محمدصادق فقفوری

* نیروهای اطالعاتی ســپاه پاسداران وظیفه دارند طبق قانون در مقابل 
تهدیدات دشمنان از دستاوردهای انقالب دفاع نمایند. به هر حال مبارزه 

جدی که صورت بگیرد سر و صدای یک عده بلند می شود.
0917---1395

* از روزنامه کیهان که جز  انجام رسالت و روشنگری جامعه کار دیگری 
نمی کند کمال تشکر را داریم. آقای رئیس جمهور چرا باید از پژوهش ها و 
پیش بینی های کیهان بهراسد؟ آیا می خواهند در کشور تک صدایی باشد؟ 
اجازه بدهند مردم در جریان همه مســائل و حقایق قرار بگیرند. این حق 
مردم است که واقعیت ها را بدانند چرا آقایان لبخند و مهربانی شان را برای 
غریبه ها می گذارند و با نیروهای داخلی پرخاشگری می کنند. چرا مردم حق 
ندارند درباره جاسوسان آمریکایی که در مهم ترین دستگاه های ارتباطاتی و 

نیز بخش هایی از ریاست جمهوری نفوذ کرده  بودند مطلع شوند؟
6824---021 و 0486---0912

* می خواستم از یادداشت »تحلیل و بررسی  پادوهای دیروز جریان نفوذ 
و عبرت امروز« چهارشــنبه 20 آبان تقدیر و تشکر کنم. الحق بجا و زیبا 
بود. امیدوارم بقیه جریان نفوذ هم شناسایی شوند تا مردم بهتر از جریان 
نفوذ آگاه شوند. نفوذی های امروز هم که در کشور با پول بیت المال آب به 

آسیاب دشمن می ریزند باید به مردم شناسانده شوند.
سیدهادی میری 
 *  وقتی حادثه تروریســتی در لبنان در روز پنج شنبه 94/8/21 منجر به 
شهادت 43 نفر و زخمی شدن 239 نفر شد متاسفانه رئیس جمهور پیام 
تسلیت برای ملت و دولت لبنان نفرستاد ولی برای حادثه تروریستی دیگر  
که 24 ساعت بعد در فرانسه رخ داد بالفاصله و قبل از واکنش سخنگو و 
وزیر امور خارجه پیام تسلیت فرستاد. سپس چون موج اعتراض در افکار 
عمومی به این بی تفاوتی نسبت به شیعیان لبنان باال گرفت بعد از دو روز 

پیام تسلیتی هم درباره حادثه بیروت فرستاد. واقعا متاسفم.
تنها از ساوه
* به هنگام خباثت آل ســعود در قتل عام حجاج بیت   اهلل الحرام در منا که 
بیش از پانصد حاجی ایرانی قربانی شدند کدام رؤسای جمهور کشورهای 
اروپایی به ملت و دولت ما تسلیت گفتند که آقای روحانی قبل از تسلیت 
به ملت و مردم لبنان که چند روز قبل با حمله تروریستی مواجه شده بودند 
به فرانسوی ها تسلیت گفت؟! این رفتار دوگانه تا کجا تداوم دارد؟ انسان از 
این رفتار رئیس جمهور و وزیر امور خارجه به شــدت ناراحت می شود. ای 

کاش مسئولی درباره این دوگانگی رفتار توضیح بدهد.
3532---0938 و 2874---0915 و شاهین حیدری - 
شهرکرد
*  باید به یاد آقای اوالند آورد که شما به طور آشکار از تروریست هایی که 
در سوریه علیه ملت و دولت سوریه می جنگند،  دفاع کردید و قول حمایت 
از ایــن گروهک های تکفیری را دادید؟ بنابراین خون غیرنظامیان که در 

پاریس بر زمین ریخته شده به گردن همین دولتمردان فرانسوی است!
نصیری
* ضمن محکوم کردن حوادث فرانسه و تسلیت به مردم این کشور به نظر 
می رسد اقدامات تروریستی در فرانسه در آستانه کنفرانس مربوط به سوریه،  
بســیار مشکوک و چیزی شبیه خودزنی 11 سپتامبر برای فشار به دولت 
قانونی سوریه است. این حوادث تروریستی را به نظر می رسد آل سعود و 

رژیم صهیونیستی با سازماندهی آمریکا اجرا کرده اند.
7873--- 0912 و 1813---0912

* طی 5 سال سران دولت های مستبد اروپایی مثل فرانسه، از مثلث رژیم 
صهیونیستی، آمریکا، آل سعود - که ریشه پدیده خودساخته و نامشروع 
گروهک تروریستی داعش و حامی تسلیحاتی و.... این جنایتکاران هستند 
- تبعیت کورکورانه داشتند و با آنها عکس یادگاری می گرفتند. ولی فکر 

بازخورد آن در کشور خود نبودند. خود کرده را تدبیر نیست؟
محمدرضا فخرالساعه
* حادثه تروریستی فرانسه ممکن است کار خود غربی ها و صهیونیست ها 
باشد تا مثل حادثه 11 سپتامبر آمریکا و تخریب برج های دوقلو بهانه ای 

برای حمله به سوریه و براندازی دولت قانونی بشار اسد داشته باشند.
7145---0913 و هدایتی

 *  حمله تروریست های جنایتکار دست پرورده آمریکا و انگلیس خبیث و 
آل سعود و ایادی دست نشانده آنها در منطقه در فرانسه و لبنان را شدیدا 
محکوم کرده و به ملت لبنان و فرانســه تســلیت عرض می کنم. به ملت 
فرانسه عرض می کنم این تروریست های کثیف پرورده دست دولت شما و 
دوستانش هستند آنها برای اسالم )ناب محمدی)ص(( هراسی 5 سال است 
ملت های منطقه را به خاک و خون کشیده اند و اکنون دولت شما کاشته 
دست خود و دوستانش را درو می کند! این از آموزه های دینی ماست که 
ظالم با همان شمشیری کشته می شود که علیه مظلوم به کار گرفته است.
گل محمد نورانی - مهدیشهر

* با نیش و کنایه ســخن گفتن و فرافکنی و ایجاد شــبهه به هیچ عنوان 
در شأن و جایگاه ریاست جمهوری نیست. انتظار این است که در سخنان 

ایشان دقت و صداقت و وحدت خواهی و همدلی موج بزند نه تفرقه و...!
قربانی - مالرد
* اگــر دولتمردان پای کار بیایند و اقتصــاد مقاومتی را جدی بگیرند با 
گردشگری، رونق بخشیدن به صنایع دستی، به روز کردن صنعت داخل و 
باال بردن سطح کیفیت تولید می توانیم با اقتصاد بدون نفت هم کشور را 

اداره بکنیم. مشروط به اینکه مسئوالن امر بخواهند.
0916---0685
* اگر تمام دنیا با 1000 تاجر هم سرازیر ایران بشوند برای بهبود اقتصاد 
کشور ما کاری نخواهند کرد. غیر از خود ایرانی هیچ کس دلش برای این 
کشور نمی سوزد راهکار هم همان اقتصاد مقاومتی و چشم برداشتن از خارج 
است. هیچ کشوری با نگاه به بیرون رشد نکرده که ما کشور دومی باشیم.
0912---7345

* وقتی وزیر اطالعات کشــور با طراحی عده ای مجبور به دیدار با یکی از 
ســران فتنه می شود چگونه انتظار داشته  باشیم که فتنه گران وارد گود 

نشوند؟
0938---3991
* پادوهای عمروعاص های زمان در لباس تزویر با نبش قبر سران فتنه 88 
قصد دارند آنها را وارد عرصه سیاسی اجتماعی کنند،  بدین لحاظ بر عموم 
مردم خاصه دلسوزان و والیتمداران است تا جبهه ای متحد و منسجم برای 

آگاه سازی جامعه ایجاد نموده، خواب دشمن را پریشان سازند.
محمودی
* امروز دیگر صالح نیست کسی خود را به ندانستن و نشنیدن زده و خود 
و دیگران را فریب دهد. وقت آن شده که قانون های پرورش و کمک های 
مالی و تســلیحاتی تروریست ها مثل آمریکا،  عربستان،  انگلیس،  اسرائیل، 
قطر به ویژه سازمان ملل تعطیل شود. دیپلماتهایی که در جلسات بررسی 
مبارزه با تروریسم حضور دارند و نیز رسانه های ابن الوقت داخلی لطفا در 

لفافه سخن نگویند.
کاظمی - قزوین
* وقتــی در معابر شــهر و اماکــن عمومی با موارد متعــدد بدحجابی و 
هنجارشــکنی مواجه می شویم سخت ناراحت می شویم. دولت و دولتی ها 
اگر به احکام شرعی معتقدند چرا احساس ما را ندارند و با اینکه در قدرت 

و مسئولیت هستند تماشاچی شده اند؟
0901---7512
* چرا افزایش حقوق معلم ها در مهرماه اعمال نشد؟ با این گرانی چگونه 
می توان بــه هزینه های جاری و نیز هزینه تحصیالت فرزندان و پرداخت 

اقساط بدهی ها پرداخت؟!
یزدان پناه- آمل
* روزنامه ها از قول مســئوالن تامین اجتماعی اعالم کردند پرداخت وام 
به بازنشستگان شروع شده است. به شعب 25 و 28 این سازمان واقع در 
خیابان پیامبر و سعادت آباد تهران مراجعه کردیم گفتند تمام شد. بنویسید 

چگونه چنین چیزی ممکن است. چرا با اعصاب مردم بازی می کنند؟
کاظمی و ناصری

بداخالقی به نام اخالق 
برای ترور شخصیت مطهری زمانه

یک نشــریه اجاره ای تیتر و عکس صفحه خــود را به تخریب آیت اهلل 
مصباح  یزدی اختصاص داد.

هفته نامه طلوع صبح که از سوی مدیر سایت انتخاب اداره می شود، ضمن 
مصاحبه با سیدمهدی طباطبایی در تیتر اول خود نوشت آقای مصباح در 
مسائل انقالبی چرخش داشتند. طباطبایی با ادبیات بداخالقانه و خالف واقع 
نظیر »آقای مصباح در تخیالت به سر می بردند«، »سابقه انقالبی نداشت«، 
»روزی که انقالب شد اکثر این آقایان مخالف بودند، حاال که انقالب شده 
می گویند ما هســتیم« و... به تخریب وجهه آیت اهلل مصباح یزدی پرداخته 

که با استقبال گردانندگان نشریه اجاره ای مواجه شده است.
طباطبایی بی آن که درباره صالحیت خود برای ورود به مسائل سیاسی 
ســخن بگوید مدعی شده که آیت اهلل مصباح نباید به عرصه سیاسی ورود 
کند. وی همچنین برخالف واقعیت ها و تحت تاثیر جریان تبلیغات جریان 
نفاق جدید مدعی شــده که آقای مصباح سابقه انقالبی ندارد و در مسائل 

انقالبی چرخش داشته است.
وی در بخش های دیگری از مصاحبه به تمجید از آقای هاشمی پرداخته 
و می گوید: »آقای هاشمی همیشه رهبری را دوست داشته و االن هم دوست 
دارد. امروز بهترین دوســت آیت اهلل خامنه ای که دروغ نگویم و دلش برای 
ایشان بتپد آقای هاشمی است. من حیفم می آید که آن قدر با هاشمی بد 
برخورد می شود... انجمن حجتیه دیگر توانی برای ادامه کار ندارد، در واقع 
امروزه، اشــخاصی هســتند که این اصطالح را برای نابودی دیگران به کار 
می برند. اکنون خطر بزرگی که وجود دارد، تندروهایی هســتند  که تمام 
اقداماتشان را تحت عنوان والیت فقیه انجام می دهند. چون این کار خطر 
دارد ما ناچاریم برای حفظ کیان والیت فقیه، عملکرد این افراد را به طریقی 
خنثی کنیم تا به اصل رهبری آسیبی نرسد... من از اول هم گفتم حصر هر 
چه ادامه پیدا کند، به ضرر نظام اســت«. وی همچنین گفته که »در حال 

بررسی کاندیداتوری انتخابات خبرگان هستم«.
ادبیــات آقای طباطبایی علیه آیت اهلل مصبــاح  یزدی - آن هم توأم با 
بداخالقی- در حالی است که رهبر معظم انقالب از آقای مصباح به عنوان 
»مطهری زمانه« یاد کردند و یقینا آقای طباطبایی یک صدم خدمات آیت اهلل 
مصباح را در عرصه روشنگری و تبیین معارف انقالب اسالمی )و در مقابل، 
اسالم التقاطی و آمریکایی( انجام نداده اند اما معلوم نیست نشریات زنجیره ای، 
چگونه او را برای چندمین بار ابزار انتقام کشی از مطهری زمانه قرار داده اند؟ 
و نقش »تخیالت« در این ابزار شــدن چیست؟ به عبارت دیگر چرا آقای 
طباطبایی تلقینات دروغ محافل نفاق را علیه آیت اهلل مصباح تکرار می کند 
و بــه جای پرداختن به جریان های ضدانقالب و برانداز و فتنه گر و ضدامام 

و رهبری، در خدمت چنان تهاجمی قرار گرفته است.
 از طرف دیگر جای ســوال اســت که اگر باید از کیان انقالب و والیت 
فقیه دفاع کرد- که یک تکلیف مهم و اصلی است- آقای طباطبایی بفرمایند 
امثال آقای هاشمی در آشوب افکنی ضدانقالب و سر دادن شعارهایی نظیر 
»انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است«،  »مرگ بر اصل والیت فقیه«، 
»نه« به »جمهوری اســالمی«، هتاکی علیه امام حســین علیه السالم در 
روز عاشــورا و آتش زدن مســاجد و... کجا بودند و در کدام جبهه ایستاده 
بودند؟ یا خود ایشــان آن هنگام برای دفاع از نظام و انقالب و والیت فقیه 
کوچک ترین قدمی برداشــتند؟ و یا درباره هشدارهای رهبر معظم انقالب 
درباره نفوذ دشــمنان قسم خورده انقالب چه اظهارنظری کرده اند؟ آیا جز 
تمجید از »ســوابق« آقای هاشمی و تخریب کینه ورزانه نسبت به آیت اهلل 

مصباح کار دیگری بلد نیستند؟!
درآمدزایی دولت با گران کردن ارز

حتی به قیمت تورم و کاهش قدرت خرید مردم!
روزنامه های حامی دولت معتقدند برخالف توقع، توافق برجام به افزایش 
قیمت ارز منجر شده و دولت نیز برخالف مردم، از گران شدن ارز خارجی 
استقبال می کند. برخی از این روزنامه ها از عالقه دولت به 4 هزار تومان یا 

5 هزار تومان شدن دالر خبر می دهند!
روزنامه شــرق در گزارشــی با عنوان »دالر مرز روانی 3600 تومان را 
شکســت و زیر نگاه بانک مرکزی رکورد زد نوشت: فعاالن بازار می گویند 
انتظار دالر چهارهزار تومانی را هم تا پایان سال داریم و گویی چندان هم 
بی راه نمی گویند. آن طور که شــواهد نشــان می دهد، دالر مرز سه هزار و 

600 تومان را هم پشت سرگذاشته است.
هــر میزان افزایش قیمت دالر، تورمی را به ســفره های مردم آورد که 
حاال کمتر کسی است نداند دالر که باال می رود، باید انتظار افزایش قیمت 

محصوالت را هم داشت.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در رابطه با افزایش نرخ دالر می گوید: به 
نظر می رسد تمایل و نگرش بانک مرکزی این است که تا حدودی نرخ دالر 
افزایش یابد و البته می تواند در این زمان، که بازار در تعادل به ســر می برد، 
بازار را به خوبی کنترل کند. حتی گفته می شود افزایش نرخ دالر تا 5 هزار 
تومان نیز منطقی است. بنابراین نگاه بانک مرکزی به دالر در ماه های آینده 

تا سه هزار و 700 یا سه هزار و 800 تومان خواهد بود.
این کارشــناس اقتصادی معتقد اســت، اگر دالر 300 تا 400 تومان در 
بــازار آزاد افزایش پیدا کند، منبع ناچیزی برای دولت خواهد بود. اکنون نیز 
به نظر می رسد نگاه بانک مرکزی و دولت، نگاه تامین مالی از طریق افزایش 
نرخ دالر است، به موازات افزایش نرخ دالر، باید انتظار افزایش تورم را داشته 
باشیم. با سیاست افزایش نرخ ارز، مردم یا همان مصرف کنندگان متضرر شده 

ولی دولت منتفع می شود.
از سوی دیگر روزنامه آرمان در گزارشی  تأکید کرد: دولت بازیگر اصلی بازار 
ارز است، به نظر می رسد باید دولت را مسبب اصلی نوسانات ارزی و افزایش 
قیمت دالر دانســت. همچنین دولت با افزایش قیمت رسمی دالر از 2800 
تومان در فروردین امســال به 3000 تومان تمایل خود به افزایش قیمت ارز 
در بازار آزاد را نشان داده است. در حال حاضر می توان گفت که هیچ عاملی 

به غیر از دولت در تعیین نرخ ارز نمی تواند تاثیرگذار باشد.
آرمان، »برجام« را برخالف پیش بینی ها عامل گران شــدن نرخ ارز دانست و 
نوشت:  بانک مرکزی توافقات هسته ای را یکی از عوامل این گرانی می داند و افزایش 
واردات و سفرهای خارجی متعاقب برجام را عامل افزایش تقاضا و گرانی ارز اعالم 
می کند. با این حال اگر دولت تمایل به ثبات قیمت بازار ارز داشته باشد، می تواند 
با تزریق ارز به بازار، مانع از افزایش قیمت ها شود. اما تا به امروز دولت این کار را 
انجام نداده اســت. از سوی دیگر، تک نرخی کردن قیمت ارز برنامه دیگری است 
که بارها و بارها به گوش رســیده اســت. در اینجا به نظر می رسد دولت تمایل به 
اجرای این برنامه دارد نباید پنداشت که قیمت بازار آزاد کاهش پیدا می کند، بلکه 
با روندی که دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته اند، به نظر می رسد قیمت مبادله 
به سمت قیمت بازار آزاد کشانده می شود. پس از توافقات هسته ای انتظار می رفت 
با کاهش قیمت در این بازار همراه باشــیم، اما همانطور که پیش از این تحریم ها 
علل افزایش قیمت ارز تلقی می شد، به نظر می رسد در حال حاضر برجام و گذر 

از تحریم ها بهانه جدید برای افزایش قیمت به دست دولت داده اند.
مأیوس کنندگان مردم
بیخ گوش شما هستند

چه کســی مردم را ناامید می کند؟ منتقدانی که نسبت به ایجاد توقعات 
غیرواقعی هشدار می دهند یا برخی حامیان دولت که مدعی اند در هیچ صنعتی 

جز آبگوشت بزباش برتری نداریم؟!
روزنامه جوان با اشــاره به سخنان رئیس جمهور در نمایشگاه مطبوعات 
که منتقدان را به ایجاد ناامیدی و رفتار ضد انقالبی متهم کرده بود نوشــت: 
موضوع تولید ناامیدی از منظر سیاسی به دلیل موخره انتخاباتی خطابه اخیر 
ایشان بیشتر قابل بررسی است، مثالً جایگاه نوع خاصی از تفکر حاکم بر فضای 
سیاسی با نزدیک شدن به ایام انتخابات به دلیل نداشتن عقبه و تحقق نیافتن 
شعارهای مطرح شده به شدت در میان حامیان این تفکر متزلزل شده است 

و از این رو نیاز به دو گانه سازی فضا است.
بررســی منشأ تولید ناامیدی به عنوان یک محصول از منظر اقتصادی و 
آثار و تبعات آن در حد بضاعت می تواند مفید فایده برای ارائه راهکار باشد، 
به خصوص که برخی از اقتصاددانان حامی و حتی فعال در بدنه دولت بر این 
باورند که »ترمز دولت برای جلوگیری از ســقوط)!( ناکارآمد است«. »جز در 

پخت آبگوشت و قرمه سبزی در هیچ صنعتی برتری نداریم«.
»اقتصاد ما هنوز از رکود خارج نشده است و بنگاه ها تا خرخره بدهکارند« 

و...
نویسنده می افزاید: دولت باید به جای تولید »امید واهی« که فرو ریختن 
آن به راحتی و با گذشت مدت کوتاه حتمی است در مسیر توسعه پایدار گام 
بردارد. به عنوان مثال در چرایی عمیق تر شــدن رکود طی هفته های اخیر 
وقتی همراهان همیشگی دولت، »اثر آزبورن«ی را تشریح می کنند و در واقع 
عمیق تر شدن رکود را به نوعی ذوق زدگی از توافق هسته ای می دانند، نباید 

رسانه ها را در گوشزد کردن این واقعیت به تولید ناامیدی متهم کرد.

اگر »ما نشریه و رسانه را برای آگاهی مردم می خواهیم« باید بدانیم که 
آگاهی تنها تعریف و تمجید از دولت نیست بلکه عالوه بر انعکاس خدمات 
خوب و پســندیده دولت، رسانه ها وظیفه ای دیگر در نقد عملکرد دولت و 

آگاه سازی مردم از این اشتباهات نیز دارند.
اجازه بدهید بگوئیم استراتژی اطالع رسانی دولت درباره نقش مذاکرات 
و برجام در اقتصاد اشتباه بوده و آن را عملی ضد انقالبی ندانیم، زیرا مؤید 
آن ســخنان رئیس جمهور محترم است که گفته: »اقتصاد ما بیماری های 
متعددی دارد که با برداشته شدن تحریم یکی از بیماری های صعب العالج 

آن برطرف می شود.«
آیا هشدار درباره مسیر اشــتباه درباره بی عملی و بی برنامگی دولت و 

هشدار نسبت به خطر بروز ناامیدی، القای ناامیدی است؟
جوان می نویسد: آیا انعکاس نتایج تحقیقات دو پژوهشکده دولتی مبنی 
بــر تأثیرات منفی احتمالی عملکردی دولت در »انتظارات تورمی« خالف 
است؟ وقتی افزایش تورم یک باره نرخ دالر را تا سه برابر و تخلیه آثار آن 
در پس بحران سال 92 را موفقیت بزرگ برنامه های دولت یازدهم در کنترل 
تورم عنوان می کنیم و همه توان مسئوالن دولتی مصروف سیاه نمایی درباره 
دولت گذشــته می شود، وقتی تا قبل از تشــکیل دولت یازدهم تصویری 
تاریک و وحشــتناک ترسیم می کنیم، چطور انتظار داریم مردم و رسانه ها 
نقش کاهش درآمدهای نفتی را در کند شدن نرخ رشد و تورم باور کنند؟

وقتی روزنامه ها هشدار می دهند که در صورت ادامه بزرگ نمایی بیش 
از حد آثار مذاکرات دچار تکرار بحران می شویم و باید با مردم رو راست بود 
آیا ترویج ناامیدی است؟ آیا این هشدار انقالبی است یا ضد انقالبی؟! وقتی 
مسئوالن رده باالی دولت تحت امر شما نامه چهار وزیر را به »مفت خری 
خوراک پتروشیمی« تشبیه می کنند یا وقتی که آنها را از حرف های متناقض 
منع می کنیم و بی اعتمادی احتمالی ایجاد شده ناشی از این رفتارها را گوشزد 
می کنیم، ترویج بی اعتمادی است یا گوشزد »ناهماهنگی راهبردی« منظور 
نظر شما؟! در پایان انتظار می رود با توجه به تسلط ریاست جمهوری در حوزه 
حقوق و اصل حقوقی »سبب اقوی بر مباشر است«، به دستگاه های تحت 
امرشان بیشتر یادآوری کنند که مسئولیت کسانی که حرکت عملی در مسیر 
تولید امید واهی و سپس تولید ناامیدی می کنند به مراتب بیشتر از کسانی 
است که با نیت دلسوزانه و نقد منصفانه مسیر اشتباه را یادآوری می کنند.

نفوذ سایبری ایران در اسرائیل
گسترده بود

یک تحلیلگر صهیونیســت ابعاد تازه ای از نفوذ سایبری ایران در رژیم 
صهیونیستی را بازگو کرد.

عامیر ربابورت تحلیل گر مسائل امنیتی در تارنمای صهیونیستی »اسرائیل 
دوینیس« نوشت: نبرد سایبری میان اسرائیل و ایران در جریان است. تمامی 
عملیات ردیابی حمالت سایبری ما  را به سوی سپاه پاسداران انقالب ایران 
رهنمون شد. مقابله با بزرگ ترین حمله سایبری انجام گرفته از سوی ایران 
علیه 1600 رایانه در اسرائیل، اروپا، آمریکا و کشورهای خلیج )فارس( دو 

سال به طول انجامید.
وی توضیــح داد: یکــی از رایانه هایی که ایرانیان به آن نفوذ کردند، به 
یک شخصیت بسیار بلندپایه در تل آویو که سرلشکر ارتش اسرائیل است، 
تعلق داشــت. کارشناسان برای حمله ای که در هفته جاری کشف شد، نام 
»گربه موشکی« برگزیدند زیرا برنامه تهیه شده به سرعت از هدفی به هدف 
دیگر و از کشــوری به کشــور دیگر انتقال می یابد. بعدها مشخص شد که 
رایانه شخصی یکی از فرماندهان ارتش اسرائیل مورد نفوذ واقع شده است.

وی ابراز داشت: هدف اصلی حمله شخصیت های برجسته ای از جمله 
شماری از اعضای خاندان حاکم در عربستان، دانشمندان هسته ای اسرائیلی، 

مقامات بلندپایه ناتو و مخالفان نظام ایران بودند.
ربابورت اظهار داشت: پرده برداشتن از این حمله بی هیچ شک و تردیدی 
از وقوع جنگ سایبری حکایت می کند. آمریکا و اسرائیل در گذشته در یک 
اقدام مشترک یک حمله سایبری گسترده ای علیه ایران ترتیب دادند. حمله 
سایبری ایران در هفته جاری در حالی کشف شد که 8 ماه پیش یک تهاجم 
سایبری گسترده ای علیه برخی از اهداف موردنظر در اسرائیل انجام داده بود.

وی اظهار داشــت: در طی چند سال گذشــته حمالت سایبری علیه 
تأسیسات زیربنایی اسرائیل مانند شبکه برق رسانی شکل گرفت. این حمالت 
سایبری می تواند پیش زمینه حمالتی مانند سرنگون کردن هواپیماها باشد.

ربابورت در پایان توضیح داد: تصمیم به تشکیل ستاد فرماندهی حمالت 
سایبری در ارتش اسرائیل در هفته جاری از سوی ستاد مشترک نیروهای 
مســلح اسرائیل اتخاذ شد. این اقدام می تواند بیانگر ابعاد گسترده حمالت 

بی وقفه سایبری باشد.

اتمی  انرژی  رئیس سازمان 
گفت: حــدس می زنم گزارش 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 

مثبت باشد.
»علی اکبــر صالحــی« رئیس 
سازمان انرژی اتمی در برنامه »متن 
و حاشیه« شبکه سوم سیما گفت: 
جمع آوری سانتریفیوژهای غیرفعال 

در نطنز آغاز شد.
هــزار  افــزود: 20  صالحــی 
ســانتریفیوژ در نطنز داریم که از 
این تعداد 10 هزار سانتریفیوژ فعال 
است و 10 هزار عدد دیگر غیرفعال 
است که جمع آوری سانتریفیوژهای 

غیرفعال را آغاز کرده ایم.
ایــن  ادامــه گفــت:  وی در 
ســانتریفیوژها از دولــت قبل کار 
نمی کردند و علت آن نیز مالحظات 
سیاسی مسئوالن آن دوره بود که 

نصب شده باشد اما کار نکند.
رئیس ســازمان انــرژی اتمی 
می زنم  کرد: حدس  خاطرنشــان 

گزارش آژانس مثبت باشد.
صالحــی افــزود: وقتی رئیس 
سازمان انرژی اتمی اعالم می کند، 
ما مقدمات برچیدن را طبق توافق 
شــروع کردیم بایــد مبنایی برای 
موثق بودن این خبر باشد، اما برخی 

این را تشکیک کردند.
در  اگــر  کــرد:  تصریــح  وی 

جمع آوری سانتریفیوژها تعلل کنیم 
فرصت از دست می رود، زمان اجرای 
برجام به تعویــق می افتد، بنابراین 
تحریم ها نیز دیر  برداشته می شود 
که اکنــون 150 میلیون دالر ضرر 

برداشته نشدن تحریم هاست.
رئیس ســازمان انرژی اتمی 
تاکید کرد: ما هنوز به اراک دست 

نزده ایم.
صالحی در ادامــه گفت: قرار 
اســت ما اســتوانه راکتور اراک را 
خارج کنیم و تبادل سوخت داشته 
باشیم و سوخت غنی شده را بدهیم 
و ســوخت طبیعی بگیریم و این 

اقداماتی است که باید انجام شود.
مجری برنامه از صالحی پرسید: 
آیا این تعلل)مربوط به جمع آوری 
سانتریفیوژها( بعد از تذکرات بود؟ 
که وی پاســخ داد: تذکــرات در 
روزنامه هاست، تذکر باید از مجرای 

اصلی باشد.
رئیس ســازمان انــرژی اتمی 
تصریح کرد: حتی آقای شمخانی 

بعداً تکذیب کردند.
صالحــی خاطرنشــان کــرد: 
ســازمان انرژی اتمی منبع رسمی 
اعالم این خبرهاست و همانطور که 
گفتم ما اکنون فقط سانتریفیوژهای 
غیرفعال را جمع آوری می  کنیم و 
اگر مسئولی در این خصوص اظهار 

نظر کرده است شاید در آن مقطع 
به او اطالع رســانی درستی نشده 
بود. گفتنی اســت سازمان صدا و 
سیما در واکنش به اظهارات مقامات 
دولتی با انتشار بیانیه ای تاکید کرد 
که اظهارت شمخانی واضح و خبر 

منتشرشده صحیح بوده است.
شــمخانی در حاشیه بازدید از 
نمایشــگاه مطبوعــات اعالم کرد: 
بواسطه  آوری سانتریفیوژها  جمع 
تذکر به سازمان انرژی اتمی متوقف 

شده است.
رئیس ســازمان انــرژی اتمی 
در ادامه گفت: فردو تعدادش کم 
اســت حدود دو هــزار و خرده ای 
سانتریفیوژ داریم که 1000 عدد 
آن جمع آوری و 1000 و خرده ای 
باقی می ماند کــه جمع آوری آن 
مقــدار را در لحظــات آخــر نیز 

می توانیم انجام دهیم.
صالحی افــزود: 24 یا 25 آذر 
که به عبارتــی می توان گفت 15 
پیشنهادهای  وقتی  که  دســامبر 
آنها نظر ما را جلب کرد و مطلوب 
جمهوری اســالمی بود شروع به 
جمع آوری ســانتریفیوژهای فعال 
می  کنیم که ازجمله فردو نیز جمع 

می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: مقام 
معظم رهبری فرمودند درباره رفع 

تحریم ها باید بیانیه رئیس جمهور 
آمریکا و بیانیه اتحادیه اروپا رسمی 
باشد یعنی صرف یک بیان نباشد.

رئیس ســازمان انــرژی اتمی 
اظهار داشت: نظر شخصی من این 
است که اعالم آنها رسمی است ولی 
اینکه مورد تایید مجموعه نظام قرار 
گیرد در هیئت نظارت برجام باید 
اعالم کنند و مورد تایید قرار گیرد.

 دیدار 3 ساعته
 ظریف و کری

به گزارش فارس، »محمد جواد 
ظریف« وزیر امــور خارجه ایران 
پس از دیدار 3 ســاعته با همتای 
آمریکایی خود در حاشیه اجالس 
بین المللی بررســی بحران سوریه 
گفت: این دیدار برای اطمینان از 
اجرایی شــدن نظرات مقام معظم 
رهبــری درباره تعهــدات آمریکا 

انجام شد.
ظریــف افــزود: در این دیدار 
عالوه بر اینکه بحث های تخصصی 
و جدی دربــاره نحوه برداشــته 
شــدن تحریم ها و برداشته شدن 
تحریم های آمریکا داشتیم در زمینه 
نحوه عملیاتی شدن تعهدات درباره 

اراک هم گفتگو کردیم.
وی در ادامــه گفــت: وزیــر 
خارجه آمریکا در این دیدار تأکید 
کرد دســتورالعمل های الزم را به 

نمایندگی های آمریــکا داده اند تا 
شرکت ها را تشویق کنند که نگران 

وضع قبل نباشند.
وزیر امور خارجه اظهار داشت: 
بایــد دید تــا چه میــزان قول و 
قرارهایی که طرف  آمریکایی داده 
است در جهت اجرای تعهداتشان 

خواهد بود.
ظریف خاطرنشان کرد: بیشتر 
وزیران خارجه 1+5 سند بازطراحی 
اراک را امضا کرده اند و شاید یک 
یا دو وزیر آن را امضا نکرده اند که 
در یکــی دو روز آینده آن را امضا 
می کنند و سند قطعی خواهد شد.
تحویل دائمی نیروگاه اتمی 

بوشهر به اپراتور ایرانی
»عباس عراقچی« معاون وزیر 
امور خارجه گفت: امضای ســند 
رســمی بازطراحی اراک توســط 
وزیــران خارجه ایــران و 1+5 به 
صورت گردشــی در حــال انجام 
است و تا روز دوشنبه این امضاها 

به پایان می رسد.
به گزارش خبرگزاری ها، »بهروز 
سازمان  ســخنگوی  کمالوندی« 
انرژی اتمی پس از دیدار با »نیکالی 
اسپاســکی« معاون روس اتم در 
تهران گفت: نیروگاه اتمی بوشهر 
به صــورت دائمی به اپراتور ایرانی 

تحویل داده می شود.

صالحی:

حدس می زنم گزارش آژانس مثبت باشد

سرویس سیاسی-
نشست وین درباره بحران 
ســوریه در حالی با ارائه یک 
طرح صلــح به کار خود پایان 
داد که به نظر می رســد این 
طرح تحت تاثیر حوادث خونبار 
پاریس، در پی شکل دادن به 
آینده ســوریه بدون توجه به 
الزامات و واقعیت های میدانی 

است.
کمتــر از 24 ســاعت پس از 
حمالت مرگبــار پاریس، دومین 
نشست وین2 درباره بحران سوریه 
در وین برگزار شــد. نشســتی با 
حضور اتحادیه عرب، چین، مصر،  
اروپا، فرانســه، آلمان،  اتحادیــه 
ایــران، عراق، ایتالیا، اردن، لبنان، 
عمان، قطر، روســیه، عربســتان 
امارات متحده  ســعودی، ترکیه، 
عربی، انگلســتان، سازمان ملل و 
اتحادیــه اروپا تحت عنوان »گروه 
بین المللی حمایت از سوریه« که 
جــو عمومی آن به شــدت تحت 
تاثیر ایــن حمالت غافلگیرکننده 
بود و خروجــی آن نیز بی تاثیر از 

این واقعه نبود. 
نشست وین با صدور یک بیانیه 
به کار خود پایان داد. بیانیه ای که 
مفاد اصلی آن را در 10 محور زیر 

می توان خالصه کرد:
- گروه بر حمایت و تالش برای 
اجرای یک آتش بس ملی در سوریه 
که به محض آغاز گام های ابتدایی 
در راستای انتقال )سیاسی( تحت 
نظارت ســازمان ملل و بر مبنای 
بیانیه ژنو، اجرایی می شود، توافق 

کردند.
- 5 عضو دائم شورای امنیت 
ســازمان ملل متعهد شــدند که 
از قطعنامه  ای در شــورای امنیت 
ســازمان ملل بــرای تقویت یک 
هیئت نظارت بــر آتش بس مورد 
تائید ســازمان ملل که در نقاطی 
از کشور مســتقر می شوند که در 
معرض تهدید حمالت تروریست ها 
قرار نداشــته باشند و همچنین از 
یک روند انتقال سیاسی براساس 

بیانیه ژنو، حمایت کنند. 
- آتش بس شامل حمله یا دفاع 

در برابــر اقدامــات داعش، جبهه 
النصره یا هر گروه دیگری که گروه 
بین المللی حمایت از سوریه آن ها 
را تروریست خوانده،  نخواهد شد. 

-گروه »بین المللی حمایت از 
سوریه« نگرانی خود را از وضعیت 
پناهجویان و بی خانمان های داخل 
ســوریه و همچنین لــزوم فراهم 

کردن شرایط بازگشت امن آن ها 
انســانی  قوانین  عرف  براســاس 
بین المللی و در نظر گرفتن منافع 

کشورهای میزبان، ابراز کردند. 
حمایت  »بین المللی  -گــروه 
از ســوریه« توافــق کردند که به 
طرف ها برای توقف فوری استفاده 
از تسلیحات غیردقیقی، فشار آورند. 

- گروه »بین المللی حمایت از 
سوریه« بر لزوم برگزاری مذاکرات 
رســمی میــان دولت ســوریه و 
نمایندگان معارضین تحت نظارت 
سازمان ملل و در سریع ترین زمان 
ممکن، با تاریخ هــدف 1 ژانویه، 

تأکید کردند. 
بقیه در صفحه10

گزارش خبری- تحلیلی کیهان از نشست وین

آینده سوریه
قربانی نمایش خونبار پاریس

جدول زمانی طرح وین
1- یک ماه دیگر دیپلمات ها برای بررسی پیشرفت طرح جلسه تشکیل می دهند.

2- تا اول ژانویه )11 دی( سازمان ملل نشست دولت دمشق و مخالفین سوری را تشکیل می دهد.
3- شش ماه آینده )25 اردیبهشت 95( میان دولت و مخالفان آتش بس - با هدف تدوین قانون اساسی 

جدید- برقرار می شود.
4- 18 ماه آینده )25 اردیبهشت 96( انتخابات آزاد با نظارت سازمان ملل و در چارچوب قانون اساسی 

جدید برگزار می شود.

گفت: مگر آمریکا و متحدان اروپایی آن و اســرائیل و عربســتان و قطر و 
ترکیه رسما از تروریست ها در سوریه حمایت نمی کردند؟

گفتم: بر منکرش لعنت، چه کسی می تواند نشست های پی درپی 
این اجق وجق های جنایتکار در نیویورک، پاریس، دوحه، ریاض، آنکارا 
و... را که تحت نام انحرافی »حمایت از مردم سوریه«!  تشکیل می شد 

فراموش کند؟! 
گفت: در پایان همه این نشســت ها نیز رسما از تروریست ها تحت عنوان 

معارضان دولت سوریه اعالم حمایت می کردند.
گفتم: پس حاال چی شــده که ادعای مبارزه با تروریســم آنها 

گوش فلک را کر می کند؟!
گفت: چه عرض کنم، »نوول ابزرواتور« نوشــته است، فاجعه  پاریس که 
احتماال در آمریکا و سایر کشورهای اروپایی هم ادامه خواهد یافت، نتیجه ائتالف 

غرب با تروریست هاست و راه نجات هم دست کشیدن از این ائتالف است.
گفتم: یارو به دکتر گفت؛ آقای دکتر! از صبح تا حاال کمرم  راست 
نمی شود، دکتر نگاهی به سر تا پای یارو انداخت و گفت؛ مرد ناحسابی، 

چرا دکمه یقه پیراهنت را به جادکمه ای شلوارت بسته ای؟!


