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   يادمان باشد جاسوس به جاي دانشمند، قالب نشود
يك كاربر فضاي مجازي با نام موسوی در توئيتر 
در واكنش به صحبت هاي رئيس جمهور درباره 
واردات دانشمند و سرمايه گذار خارجي نوشت: 
روحاني گفته: وقتي كي روش موفق اس��ت پس 

چرا آمدن دانشمند و سرمايه گذار خارجي حرام باشد؟ 
يادمان باشد جاسوس به جاي دانشمند قالب نشود. 

........................................................................................................................
   نامه امام جمعه بندر لنگه به رهبري

يك كاربر فضاي مجازي در توئيتر به نامه امام جمعه بندرلنگه به رهبري 
درباره قانون منع به كارگيري بازنشستگان كه در هياهو هاي سياسي 

گم شد، اشاره كرد. 
آسيد حسن پوريان در توئيتي نوش��ت: به گمانم بد نيست گاهي هم 
اخبار خوبي را كه البه الي جوسازي هاي بي ارزش سياسي گم مي شود 
دريابيم، مثل خبر نامه امام جمعه بندر لنگه به رهبري كه خواس��ته 
مطابق قانون منع ب��ه كارگيري بازنشس��تگان در م��ورد ائمه جمعه 

داوطلبانه جاي خود را به جوان تر ها بدهد. 
........................................................................................................................

  وقتي حساب و كتاب برجامي روحاني قاطي مي شود
مهدي محمدي فعال رس��انه اي درباره اظهارات اخير روحاني، درباره 
 FATF در توئيتر خود نوش��ت: رئيس جمهور گفت��ه بدون FATF
كشور 20 درصد گران تر اداره مي شود، عيب ندارد. اين20 درصد را از 

آن 100 درصد ارزاني ای كه برجام درست كرده كم كنند. 
........................................................................................................................

  پارسال اين موقع قيمت سكه چقدر بود؟
سيد امير سياح در توئيتر درباره قيمت سكه و سياست هاي ارزي دولت 
در سال گذش��ته نوشت: باورتان مي شود پارس��ال در همين ماه بانك 

مركزي سكه را به نرخ يك ميليون و180هزار تومان حراج كرد؟
باورتان مي شود هش��ت ماه پيش در چنين روزي جهانگيري بي اعتنا 
به انتقادها عرضه نامحدود دالر 4هزارو200 تومان��ي را براي واردات 
اعالم كرد. باورتان مي شود حراج آن همه طال و ارز در آستانه تحريم ها 

سهوي بوده باشد. 
........................................................................................................................

   حجاريان نماينده جريان ديكتاتوري!
علی خضريان فعال رس��انه اي در توئيتر در واكنش به اظهارات س��عيد 
حجاريان در دانشگاه تربيت مدرس نوش��ت: جناب سعيد حجاريان در 
دانش��گاه تربيت مدرس بيان كرده مصدق كار خوبي كرد كه مجلس را 

منحل كرد. انتخابات همه چيز نيست. 
اين سخنان عريان عقيده جرياني ديكتاتور است كه رأي مردم را تا زمان 
همسويي با خودش مي پذيرد و هر گاه همچون سال 88 به مذاقش نبود، 

خوي ديكتاتوري اش را عيان مي كند. 
........................................................................................................................
   چرا دولت و مجلس براي عضويت در FATF اصرار دارند؟

يك فعال مجازی با عنوان حاج فيدل هم در توئيتر درباره عضويت رژيم 
 FATF نوشت: رژيم صهيونيستي تا ديروز عضو FATF صهيونيستي در
بود و حق رأي نداشت، اما امروز با عضويتش موافقت شده است و عضويت 
تل آويو در FATF نفوذ اين رژيم را براي اثرگذاري بر تصميمات ايران 
افزايش ميده، مواضع رهبري هم در مورد FATF مش��خصه و دولت و 

مجلس بايد دليل اين همه اصرار بر عضويت رو توضيح بدن.

در حال�ي ك�ه رقباي 

مهدی  پورصفا
   گزارش یک

 اي�ران ب�ه س�رعت
در ح�ال ت�وس��عه 
فناوري هاي فضايي هستند، متأسفانه اين صنعت 
در داخل ايران به رغم ش�روع خوب خود در حال 

درجا زدن است. 
يكي از اخباري كه اين روزه��ا در بين اخبار پرتب و 
تاب فرانسه در داخل ايران گم ش��د، خبر پرتاب دو 
ماهواره سنجش از راه دور توسط عربستان سعودي و 
به وسيله يك پرتابگر چيني است؛ اقدامي كه مي تواند 
توان عكس برداري و سنجش گس��ترده اي را به اين 

كشور بدهد. 
اين رويكرد توس��ط امارات نيز تكرار شده بود و اين 
كش��ور چندي پيش به وس��يله يك موشك ژاپني 

ماهواره به فضا پرتاب كرد. 
در نقطه مقابل ايران به عنوان يك كش��ور پيشرو در 
اين حوزه سال هاست به داليل سياسي و غيرسياسي 
فعاليت قابل توجهي در اين حوزه نداش��ته و رقباي 
منطقه اي در حال سبقت گرفتن از كشورمان هستند. 
شايد صرف نظر از جنبه هاي تبليغاتي از نظر برخي 
تكنولوژي فضايي يك فناوري لوكس باش��د كه در 
شرايط فعلي نياز چنداني به آن وجود نداشته باشد، به 
خصوص آنكه پرتاب موشك هاي ماهواره بر حساسيت 
برخي كش��ورها را به دنبال دارد، با اين حال نگاهي 
كوتاه به منافع و اقداماتي كه در دنيا انجام شده نشان 
مي دهد اتفاقاً براي حفظ منافع دراز مدت كشور نياز 

به اين تكنولوژي وجود دارد. 
   داليل ركود يك صنعت پيشرفته 

در اينكه چرا صنعت فضايي به عن��وان يك صنعت 
راهبردي ديگر دستاوردهاي سابق را ندارد مي توان 

داليل مختلفي را ذكر كرد. 
سردار اميرعلی حاجي زاده فرمانده نيروي هوافضاي 
سپاه در دانشگاه علم و صنعت و در پاسخ به اين سؤال 
مي گويد: حركت در حوزه فضايي خوب شروع شد اما 
چندسالي است كه متوقف شده، البته كارهايي انجام 

شده اما شتاب گذشته را ندارد. 
حاج��ي زاده اف��زود: در ماه هاي گذش��ته اقداماتي 
ش��ده و اميدواريم با صحبت هايي كه در جلس��ات 
با مس��ئوالن انجام ش��ده، در ماه هاي آينده ش��اهد 
اتفاق��ات خوبي باش��يم. وي با بيان اينك��ه در حوزه 
فضايي پيشرفت هايي كه حاصل شد منشأ آن بخش 
نظامي است، گفت: وضعيت رضايت بخش و مطلوب 
نيست. در اين مسئله ٥0 درصد مسئوليت به عهده 
نظاميان اس��ت كه آماده اس��ت و ٥0 درصد ديگر بر 
عهده دستگاه هايي است كه مي خواهند از اين صنعت 
استفاده كنند.  اشاره س��ردار حاجي زاده در خصوص 
وظايف بخش نظامي مربوط به ساخت پرتابگرهاي 
ماهواره بر است كه تكنولوژي مشتركي با موشك هاي 
نظامي دارند. با اين حال تمام تحليل ها و گزارش ها 
حتی از سوي دس��تگاه هاي اطالعاتي امريكا نشان 
مي دهد ساختار موش��ك هاي ماهواره بر ايراني براي 

حمل محموله هاي نظامي طراحي نشده است. 
با اين وجود چندي��ن بار اقدام ايران ب��راي آزمايش 
موش��ك هاي ماهواره بر با اعتراض برخي كشورهاي 
عضو ش��وراي امني��ت روبه رو ش��ده كه خواس��تار 

محكوميت ايران به دليل اين آزمايش شده بودند. 
شايد همين مسئله سبب شده تا با فشار برخي نهادها 
ترمز توسعه صنعت فضايي كشيده شود، البته نمي توان 
اين نكته را نفي كرد، محدوديت هاي مالي نيز سبب 

شده تا پروژه ها با سرعت سابق جلو نروند. 
   آفند و پدافند فضايي

ايران حتي در كوتاه مدت هم نمي تواند به تالش هاي 
رقباي خود در عرصه تكنولوژي فضايي بي اعتنا بماند. 
تالش امريكا و به طور كلي غرب براي س��اماندهي و 
فرماندهي نيروهاي خود در سرتاسرجهان به شدت 
متكي بر ماهواره هاي ارتباطي و مخابراتي مس��تقر 
در مدار زمين است. اين وابس��تگي در دهه اول قرن 

بيس��ت و يكم و ارائه مفهوم جنگ ش��بكه محور نيز 
به شدت افزايش پيدا كرده است. اگر در جنگ هاي 
قرن بيس��تم توانايي جهت يابي س��ربازان متكي به 
تكنيك هاي دستي و نقشه هاي كاغذي سنتي بود، در 
قرن بيست و يكم اين سيستم هاي مكان يابي جهاني 
هس��تند كه اين وظيفه را با دقتي باورنكردني انجام 
مي دهند. اصلي ترين سامانه اي كه با ظرفيت كامل 
و به صورت جهان��ي در اين ح��وزه فعاليت مي كند، 
سيستم امريكايي GPS است كه 28 ماهواره فعال 
در مدار زمين در اختيار دارد، البته روسيه با سيستم 
گلوناس و اتحاديه اروپا و چين نيز با سيستم گاليله 
درصدد رس��يدن به توانايي هايي مش��ابه سيس��تم 
امريكاي��ي در بح��ث جهت يابي هس��تند. نيروهاي 
امريكايي براي رهگيري و هدف قرار دادن نيروهاي 
متخاصم به شدت متكي به اين سيستم و سامانه هاي 

مكمل جاسوسي و مخابراتي هستند. 

بمب ه��اي امريكاي��ي به م��دد همين سيس��تم 
قابليت هدف قرار دادن اه��داف خود با دقت چند 
ده س��انتيمتري دارند و ارتباط ي��گان ويژه امريكا  
با مراك��ز فرمانده��ي به م��دد همي��ن ارتباطات 
ممكن اس��ت. هرگونه تخريب هدفمند در چنين 
سيستمي تبعات سنگيني براي نيروهاي امريكايي 
و سيستم هاي هدايت و فرماندهي C4I اين كشور 
در پي دارد و عالوه بر اخالل در روند اجراي عمليات 
نظامي در صورت ش��دت يافتن مسئله مي تواند به 
فلج ش��دن نيروهاي امريكاي��ي از لحاظ تاكتيكي 

منجر شود. 
گرچه مراكز فرماندهي نيروهاي مسلح امريكا مدعي 
ضربه ناپذيري سيستم هاي مخابراتي و نظامي فضايي 
خود هستند، اما يك پژوهش مس��تقل كه در سال 
2001 از سوي آكادمي نيروي هوايي اين كشور انجام 
شد، بر آسيب پذيري سيس��تم هاي هدايت و كنترل 

ماهواره اين كش��ور و امكان اختالل در سيگنال هاي 
آن تأكيد داش��ت. انهدام يك ماهواره هواشناسي از 
رده خارج از س��وي ارتش آزاديبخش چين توس��ط 
يك موشك هوا به زمين زنگ خطر را براي امريكا به 
صدا درآورد، حتي كشور جنگ زده و تحت تحريمي 
همانند عراق نيز در جريان نبرد س��ال 2003 تالش 
 GPS كرد از طريق ايجاد اخت��الل در گيرنده هاي
بمب ها و موشك هاي كروز امريكايي، هدايت پذيري 
آنان را به حداقل برس��اند. به اين ترتيب روشن است 
كه در صورت وقوع هر گونه درگيري با يك كش��ور 
قدرتمند اين شبكه هاي ماهواره اي امريكا و ارتش هاي 
غربي هستند كه مي توانند به راحتي زمينه جمع آوري 
اطالعات و هدايت تس��ليحات را فراه��م كنند و اين 

تهديدي است كه در مقابل ايران هم وجود دارد. 
ايران براي ايجاد توان پدافندي نيازمند سرمايه گذاري 
در تسليحات انهدام ماهواره با موشك هاي بالستيك 
اس��ت. پرتابگرهاي ايران��ي مي توانند ب��راي حمل 
كالهك ه��اي ضدماه��واره به س��رعت بهس��ازي و 
براي انهدام ماهواره هاي مدار پايين اس��تفاده شوند. 
قدرتمند ترين پرتابگر ايراني موس��وم به سيمرغ كه 
هنوز وارد خدمت نشده است، مي تواند محموله هاي 
س��بك را تا مدارهاي كم ارتفاع )LEO( تا محدوده 
زير هزار كيلومتري سطح زمين تأمين كند، از اين رو 
اولين اقدام ايران براي مقابله با چنين موضوعی بايد 
گسترده تر كردن پدافند خود در مقابل دشمنان باشد. 
اين مس��ئله زماني اهميت بيشتري پيدا مي كند كه 
رژيم صهيونيستي نيز به شدت به دنبال توسعه ناوگان 
ماهواره اي خود است. هم اكنون رژيم صهيونيستي در 
حال فرستادن ماهواره هاي سري اوفك به فضا براي 
توسعه توان فضايي خود است و كشورهاي عربي نيز 

در حال پيوستن به اين ناوگان هستند. 
   اميد به تحرك تازه 

چندي پيش خبرهاي خوبي در اين حوزه منتشر شد 
كه نشان مي دهد مسئوالن ايران از اهميت موضوع 
غافل نيس��تند. جانش��ين وزير دفاع و پش��تيباني 
نيروهاي مسلح در مراسم رونمايي از زيردريايي هاي 
غدير با تأكيد بر اينكه در ماه هاي آينده سه ماهواره 
توس��ط ايران به فضا پرتاب مي شود، بيان كرد: اين 
ماهواره ها با دانش بومي ساخته شده و در مدارهاي 
مختلف قرار مي گيرند. س��ردار تقي زاده با اشاره به 
اينكه در عرصه بازدارندگي فعال نيز ايران به فناوري 
توليد موشك زمين به زمين نقطه زن با برد 2هزار 
كيلومتر دست يافته اس��ت، ابراز كرد: ايران هرگز 
آغازكننده هيچ جنگي نبوده و نخواهد بود ولي اگر 
با تهديدي مواجه شويم، با شدت برخورد مي كنيم. 
در زمينه شكس��تن تحريم ها ني��ز خبرهاي خوبي 
به اطالع ملت اي��ران خواهيم رس��اند، زيردريايي 
نماد س��اخت پيچيده ترين س��الح ها و تجهيزات 
استراتژيك محسوب مي ش��ود. اميد است كه اين 
تحرك بتواند تواني تازه به صنعت نيمه جان فضايي 

كشور بخشد.

عض�و فراكس�يون نمايندگان     خبر
واليي گف�ت: امريكايي ها هيچ 
وقت قابل اعتماد نبوده اند و م�ا يكبار به آنها فرصت داديم، 

برايمان بس است. 
 اكبررنجبرزاده عضو فراكسيون نمايندگان واليي در گفت و گو با 
فارس، درباره طرح سازش با امريكا كه از سوي برخي چهره هاي 
سياسي مطرح شده اس��ت، اظهار داش��ت: واقعا براي بنده قابل 
تأسف اس��ت كه عده اي در اين مملكت چشم هايشان را به روي 
ظلمي كه امريكا در قبال ايران انجام داد بسته اند و طرح هايي را 

مطرح مي كنند كه جز ضرر هيچ دستاوردي براي ما ندارد. 
وي افزود: ما يكب��ار به امريكايي ها در قال��ب توافق برجام اعتماد 
كرديم و  با آنها پاي ميز مذاكره نشستيم و متأسفانه هيچ چيزي 

نصيبمان نشد. 
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اس��المي تصريح كرد: آقايان 

با كدام ايده و پش��توانه فكري اينگونه طرح ها را كه س��رانجام و  
نتيجه آن مشخص اس��ت مطرح مي كنند، آيا واقعا در ديد و نگاه 
آنها عيب و ايرادي وجود دارد كه طرحی چون سازش با امريكا را 

مطرح مي كنند. 
رنجبرزاده خاطرنش��ان كرد: ما به اندازه كافي طي ساليان بعد 

از انقالب و در رخدادهاي متعدد تجربه تلخ خيانت و  ظلم هاي 
مقامات و دولتمردان امريكايي را درك كرده ايم از اين رو قطعاً 
مجالي براي سازش و گفت وگو با اين كشور براي ما وجود ندارد. 
وي تأكيد كرد: تجربه تلخ توافق برجام به رغم تذكرات رهبري 
كه بارها در بيانات خود بر عدم اعتماد به امريكا تأكيد كرده اند 
براي ما بس اس��ت، از اين رو توصيه بنده به كساني كه خواهان 
س��ازش با امريكا هس��تند اين بوده كه اين افكارش��ان را براي 
خودشان نگه دارند چراكه به درد ملت و نظام جمهوري اسالمي 

ايران نمي خورد.

عضو فراكسيون نمايندگان واليي:
ايران ديگر به امريكا فرصت نخواهد داد

آيت اهلل خاتمي:
 اجالسيه خبرگان رهبري

۲۱ اسفند برگزار مي شود  
عضو هيئت رئيس�ه مجلس خبرگان 
گف�ت: شش�مين اجالس�يه مجلس 
خب�رگان رهب�ري از ۲۱ اس�فندماه 
سال جاري و به مدت س�ه روز برگزار 

مي شود. 
آي��ت اهلل س��يد احم��د خاتم��ي، عضو 
هيئت رئيس��ه مجلس خبرگان رهبري 
در گفت وگو با فارس از برگزاري شش��مين اجالسيه مجلس خبرگان 
رهبري در سه روز 21، 22 و 23 اسفندماه سال جاري خبر داد و گفت: 
دو روز اول به اجالس��يه تعلق خواهد داش��ت و روز سوم كه پنج شنبه 
خواهد بود، بعد از حضور در مرقد مطهر بنيانگذار كبير انقالب، اعضا با 

رهبر معظم انقالب ديدار خواهند كرد. 
وي يكي از دس��تور كارهاي اجالس��يه آتي خب��رگان را اصالح قانون 
انتخابات اين مجلس دانست و افزود: س��اير دستور كارهاي اجالسيه 
ششم و نيز تعيين مدعوين اجالسيه، توسط كميسيون سياسي مجلس 

خبرگان مشخص خواهد شد. 
........................................................................................................................

سخنگوي كميسيون حقوقي مجلس:
 طراحان سازش با امريكا 

منافع ملت را ناديده گرفتند 
سخنگوي كميسيون حقوقي مجلس با 
انتق�اد از روي�ه برخ�ي از چهره ه�اي 
سياسي براي س�ازش با امريكا گفت: 
طراحان اين موضوع بهتر اس�ت كمي 
تاريخ را با دقت بيشتري مطالعه كنند. 
 حجت االس��الم والمس��لمين حس��ن 
نوروزي س��خنگوي كميسيون حقوقي 
مجلس شوراي اس��المي در گفت و  گو با فارس، با بيان اينكه معلوم 
نيست برخي از آقايان از طرح مذاكره و سازش با امريكا چه هدفي را 
دنبال مي كنند، اظهار داشت: به اين دوستان توصيه مي شود به جاي 
پيشنهاد چنين موضوعاتی كمي تاريخ روابط ايران و  امريكا را مرور 
كنند تا شايد فهم درس��تي از ظلمي كه دولتمردان اين كشور عليه 

ايران روا داشتند كسب كنند. 
وي افزود: چطور ممكن است با مقامات و دولتمرداني پاي ميز مذاكره 
نشست و با آنها طرح سازش را به امضا رساند كه در افكارشان جز ضرر 

رساندن به ايران فكر ديگري ندارند. 
سخنگوي كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: 
ملت ايران همواره با اقت��دار و عزت و با هدايت مقام معظم رهبري 
در جهت مبارزه با اس��تكبار و ظلم كش��ورهاي مستكبر جهان به 
خصوص امريكا وارد عمل شده و خواهد شد از اين رو قطعاً امكان 
هرگونه مذاكره و سازش��ي با مقامات امريكايي در شرايط فعلي از 

سوي ايران وجود ندارد. 
نوروزي خاطرنشان كرد: مقامات امريكايي پس از گذشت چندين سال 
با ايران در قالب توافقي چون برجام پاي ميز مذاكره نشستند اما بازهم 
چون پيشينه و سابقه آنها مشخص و روشن است نتوانستند بر عهدي 

بين المللي چون برجام پايبند باشند و از اين توافق نيز خارج شدند. 
وي تأكيد كرد: نقش��ه ها و رويكرده��اي مقام��ات امريكايي در طول 
سال هاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي براي ما روشن شده است از اين 
رو قطعا با توجه به بيانات مقام معظم رهبري دليل و سببي براي اعتماد 
به امريكايي ها وجود ندارد چه برسد به اينكه بخواهيم با آنها بر سر يك 

ميز مذاكره قرار بگيريم.

حمله به منتقدان يك�ي از ويژگي هاي آش�كار دولت های 
يازدهم و دوازدهم بوده اس�ت به گونه اي كه در طول شش 
س�ال گذش�ته مقامات ارش�د دولت به بهانه هاي مختلف 
منتقدان را با ادبيات نامناس�ب مورد هجمه ق�رار داده اند. 
اين رويه بعد از ش�روع مذاكرات هس�ته اي در پاييز سال 
9۲ ش�كل گرفت و تا امروز هر ماه رونق بيش�تری نس�بت 
به ماه هاي قبل پيدا كرده اس�ت و اگر ت�ا چند صباح پيش 
منتقدان به جهنم حواله داده مي ش�دند، ام�روز منتقدان 
دلس�وز را فاقد فهم مناس�ب از اس�الم عن�وان مي كنند! 
فارغ از اينك�ه چرا دولت چني�ن روي�ه اي را در برخورد با 
منتقدان اتخاذ و كماكان به چنين روش�ي دل خوش كرده 
اس�ت و چه هزينه هاي فرهنگي و سياس�ي براي كش�ور 
به همراه دارد، بايد اين پرس�ش را مط�رح كرد كه حمالت 
اينگونه آيا با هدف فرافكني و مشغول س�ازي ذهن جامعه 
به مسائل حاشيه اي و توجيه تراش�ي ناكارآمدي دولت در 
مرتفع كردن مش�كالت اقتصادي عنوان مي شود يا خير؟

دولت و طيف وس��يعي از حامي��ان آن نه تنها براي پيش��برد 
اهداف حزبي و جناحي خود طي شش س��ال گذشته اقدام به 
رقيب هراس��ي كرده اند بلكه فراتر از آن رقيب را با سران رژيم 
صهيونيستي هم قابل مقايسه دانسته و با زننده ترين ادبيات با 
منتقدان دلسوز برخورد كرده اند، به عنوان نمونه در همان اوان 
مذاكرات هسته اي كه توجه به حداقل بخشي از انتقادات منتقدان 
مي توانست هزينه هاي گس��ترده برجام را كاهش دهد، مرحوم 
هاشمي رفس��نجاني و ديگران منتقدان هس��ته اي را با ادبيات 
بسيار تند مورد خطاب قرار دادند. مرحوم هاشمي رفسنجاني 
بيان مي كند: »مهم ترين پروژه دولت، تيم مذاكره كننده است 
اما دلواپسان چه سرشان مي آورند. آنها با نتانياهو همنوا شدند. 
نتانياهو اوباما را تحريك مي كند و دلواپسان هم مي گويند اسرار را 
مي گوييم. تريبون مجلس تريبون بازي است و هرچه مي خواهند 

مي گويند. اينها مزاحم كارند!«
   حمالت از كجا شروع شد

هفته نامه صدا رسانه نزديك به حزب كارگزاران- از قول هاشمي 
رفسنجاني در همان مقطع تيتر مي زند: »گروهي مي خواهند 
دول��ت را زمينگير كنن��د« و در متن اين گ��زارش از زبان وي 

مي نويسد: »مهم ترين دستاورد انتخابات رياست جمهوري در 
داخل، اميدواري مردم و در خارج تغيير فضاي تهديد، جلوگيري 
از تشديد تحريم ها و خاموش شدن شعله هاي جنگ رواني بود، 
چون همان كساني كه براي صدور و تصويب قطعنامه ها عليه 
ايران در مجام��ع بين المللي تالش مي  كردند، در اين ش��رايط 
براي مذاكره با ايران با هم مس��ابقه گذاشتند.« رئيس جمهور 
دولت س��ازندگي، در ادامه با حمله ش��ديد نسبت به منتقدان 
دولت اظهار مي كند: »هياهوي تندروها در مسائل كالن مانند 
مذاكرات هسته  اي و جلوگيري از تشديد تحريم ها براي »منافع 
ملي« خطرناك است؛ اقليت مغرض چشم بسته به ميدان نقد 
آمد و در تاريكي رويگرداني مردم از خود، كاه را كوه مي سازد تا 

به وظيفه خويش در مانع تراشي براي دولت عمل نمايد.«
حمله همه جانبه به منتقدان تنها به اينجا ختم نشد به طوري 
كه مقامات ارش��د دولت نيز بارها به جاي توضيح درباره علت 
ناتواني دولت در مرتفع كردن مش��كالت اقتصادي و معيشتي 
مردم، اولويت خود را حمله به منتقدان مي دانند. رئيس جمهور 

در هنگامه اي كه جماعت تجديدنظرطلب موضوع كنس��رت 
را به مس��ئله اصلي كش��ور تبديل كرده بودند، عنوان مي كند: 
»يك جا مي خواهد كنس��رتي برگزار شود مجلس قانونگذاري 
ش��كل مي گيرد، در حالي كه ما مجلس شوراي اسالمي داريم 
و هركسي كه صبح بيدار مي ش��ود و يك تريبون پيدا مي كند 
نمي تواند قانونگذاري كند و وزير نيز نبايد تبعيت كند چراكه 
وزير بايد تابع قانون باشد. از نظر من هيچ وزيري در برابر هيچ 
فشاري نبايد كوتاه آيد و عقب نشيني كند، اگر قرار است قانوني 
وضع شود بايد از طريق مجلس اقدام شود و مراحل خود را در 
ش��وراي نگهبان طي كند و در نهايت رئيس جمهور آن را ابالغ 

كند تا عملي شود.«
   آدرس غلط به جامعه

به نظر مي رس��د دولتمردان هنوز ش��رايط حاكم بر جامعه را 
به گونه اي ارزيابي مي كنند كه ب��ا آدرس غلط دادن به جامعه 
مي توانن��د ناكارآمدي دولت در عرصه ه��اي مختلف را توجيه 
كنند و با برجسته سازي مس��ائل فرعي به جاي اصلي با هدف 

انحراف افكار عمومي از موضوعات اصلي مانند »ناتواني دولت از 
عمل به شعارهاي انتخاباتي- تبليغاتي نظير گشايش معيشتي 
در زندگي مردم«، »بي نتيجه بودن برجام و به بن بست رسيدن 
تئوري مذاكره با امريكا جهت حل مشكالت كشور« همچنان 
تعديل مواضع در برابر غرب را راه حل عبور از مشكالت كشور 
عنوان كنند، كمااينكه رئيس جمهور روز دوشنبه تصويب لوايح 
چهارگانه FATF را عامل كنترل گراني معرفي مي كند! البته 
حمالت دولت عليه منتق��دان تنها به موارد گفته ش��ده ختم 
نمي شود و دولتمردان با به كارگيري كليدواژه هايی مانند »عصر 
حجري ها«، »بزدل هاي سياسي«، »اقليت  تندرو«، »هراسان و 
ترسان و لرزان«و»تازه به دوران رس��يده« تا توصيفاتي چون 
»كاسبان تحريم«، »بددل، بدبين، بدزبان« و »يك عده كودك« 
و »دروغگو« و »فحاش« منتقدان را مورد حمله قرار می دهند و 

كماكان اثرگذاري اين رويه اميد دارد. 
   حمله به منتقدان؛  تضييع منافع ملی

اينكه دولت و حتي برخي ديگر از نهادها و اركان برجسته كشور 
براي جبران اش��تباهات و ناكارآمدي ها رو به س��وي تخريب 
رقيب يا برجسته س��ازي رويدادها ي��ا مواضع برخ��ي از افراد 
مطرح كشور مي كنند في نفس��ه موضوع اصلي كشور نيست و 
تنها به تشديد زدوخوردهاي سياسي – جناحي ختم مي شود 
و نمي تواند منجر به كاهش معضالت كشور شود، كمااينكه در 
انتخابات س��ال 96 نيز برخي از نامزده��اي انتخاباتي به جاي 
پاسخگويي به پرسش هايي نظير اينكه در شرايطي كه 60 ماه 
مديريت دولت را در دست داشته اند چه اقدامات قابل توجه و 
قابل دفاعي براي تحقق مطالبات مردمي انجام داده اند، تالش 
مي كردند با تخطئه دستاوردهاي نظام در طول 40 سال گذشته 
ژس��ت آزادي بيان گيرند تا آراي خاكس��تري را جذب كنند. 
تهييج و تحريك گس��ل هاي قومي، زباني و نژادي در آوردگاه 
انتخاباتي سال گذشته توسط برخي از نامزدهاي انتخاباتي نه 
تنها دستاوردي براي كشور به همراه نداشت بلكه تالش شد تا 
به واسطه آن ذهن افكار عمومي جامعه از مسئله ناتواني دولت 
اعتدال در تحقق شعارهاي انتخاباتي چهار سال قبل منحرف 
و با ايجاد رقيب هراسي آراي حداكثري را براي تصاحب مجدد 

كرسي رياست جمهوري كسب كنند. 

تخريب منتقدان دلسوز 6 ساله شد

حمله به منتقدان اولويت است نه مشكالت اقتصادی مردم!

گزارش  2|  امیرعباس رسولی

به رغم توسعه سريع رقباي منطقه ای صورت مي گيرد

فناوري فضایي ایران در تعليق!


