
مناظره، محک فکری معترضان 
  

 برای ارزیابی و سنجش عیار هر جنبش اجتماعی، 
باید گفتمــان، اهداف و وزن اندیشــه ای آن گروه 
معتــرض را محــک زد. در همین خصــوص، باید 
به واکاوی اندیشــه های جنبــش اجتماعی 1401 
پرداخت؛ تــا در تحلیل های حــول وقایع کنونی، 

گرفتار بزرگنمایی و هوچیگری  رسانه ها نشویم!.
در همین زمینه، نگارنده این یادداشــت، از همان 
روزهــای ابتدایی بلوای اخیر، ســعی کرده اســت؛ 
برای تحلیــل واقع بینانه از تحوالت، در عرصه های 
اجتماعی گوناگون، نظیر مترو، دانشــگاه، میادین 
پرتــردد و... حاضر شــده و مشــاهدات خود را در 
خصــوص وقایــع، کنش های رفتــاری و مضامین 
شــعارها با دقت ثبت کند.در ایــن بین، برخالف 
تحلیل  برخی بالگرهای اجتماعی، مسائلی که بیش 
از ســایر نکات، نمایان اســت؛ ابهام و بی اطالعی 
قاطبه ی معترضین در خصوص اهداف، مطالبات و 
معانی واژگانی شعارهای این نهضت وارداتی است.

بارها از معترضین در دانشــگاه  تهران و متروهای 
سطح شهر سوال کردم که مطالبات شما چیست؟ 
چه خواسته ای برای اصالح شــرایط دارید؟ منشا 
شــعارتان کجاســت؟ واژه هایی که بکار می برید؛ 
چه معانی دارد؟ تقریبــا هیچ گزاره ی قابل اتکایی 
از ســوی معترضین مطرح نشــد. هرچند بخشی 
از ایــن مســئله می توانــد بدلیل ناهنجــار بودن 
برخی از مطالبات، باشــد؛ ولی اینکه سردرگمی و 
آنارشــی فکری معترضین، اندیشه ی خام اکثر آنان 

را نشان می دهد؛ کتمان شدنی نیست!
همچنیــن، چندین مرتبه در بســتر شــبکه های 
اجتماعی و محیط های عمومی، به سنجش دایره ی 
معلومــات اجتماعی-سیاســی این قشــر مبادرت 
ورزیده و ایشان را در بوته ی آزمایش قرار دادم. در 
این خصوص نیز، سطحی نگری معترضین نسبت به 

اهداف و آینده ی کشور به تواتر مشاهده شد.
به بــاور اکثر تحلیلگران در ایــن روزها، مهمترین 
تبیین  نخبگان اجتماعی،  و  دغدغه مندان  وظیفه ی 
مســئله و مقابله با تبلیغات گسترده ی رسانه های 
تروریســتی علیه ایران اسالمی است. زیرا دشمنان 
ایران با تمامی ظرفیت خود، مترصد فریب فرزندان 

خانواده ی 85 میلیونی ایران هستند.
در این راســتا، به جز عده ای خودفروخته که ابایی 
از خشونت طلبی و لیدری جریانات رادیکال ندارند 
و بندگــی برای صف اســتکبار را پذیرفته اند؛ اکثر 

دختران و پسرانمان فریب خورده  هستند.
از آنجــا که وحدت و همگرایی ملی، مهم ترین نیاز 
این روزهای کشور است. ضرورت دارد، همه  با هم 
به اعتراضات اخیر، بســان یک دعــوای خانوادگی 
بنگریم تا بدینوسیله دست بازیگران خارجی برای 
تفرقه افکنی و اجرای پروژه »برادرکشی« قطع شود 
و رســانه های تروریستی شــان مجالی برای عرض 
اندام پیدا نکنند!تروریســت های اینترنشنال، برای 
رضای خــدا کار نمی کنند!معموالً ما ایرانیان برای 
حل هر مشــکلی در خانواده، »گفتگو« و شنیدن 
دالیل فرزندان برای اشتباه و تاثیرپذیری از رفیقان 

ناباب را بهترین شیوه می دانیم.
بنابراین، پیشنهاد می شــود برای گسترش همدلی 
و ممانعت از هزینه تراشــی بیشتر دشمنان و ایادی 
داخلــی آنــان، از فرزندان معترض دعوت شــود تا 
در صداوســیما، حاضر شــده و بین آنان و هم سن و 
ساالنشان جلســات مناظره برگزار شود. این موضوع 
موجــب ارتقای کرامــت  و آگاهــی فرزندان ملت 
می شود و بدون شــک رفتارهای زننده و ضد ارزش 
آنــان را محدود می کند.همچنین، بــه باور نگارنده 
اکثر دختران و پســران فریب خــورده، هیچ فهمی 
از شــعارهای رادیکال خود ندارنــد؛ معانی مفاهیم 
ارزشمند »آزادی«، »غیرت« و »والیت« را نمی دانند. 

معنی واژه ی غیراخالقی »هیز« را درک نکرده اند.
نمی دانند در سیستم سیاســی کــه طی چهاردهه، 
ســابقه ی برگزاری ده هــا انتخابــات را دارد؛ واژه 
»دیکتاتور« مهمل اســت. با جایگاه رهبری، حدود 
وظایف و اختیارات ایشان در قانون اساسی، آشنایی 
ندارند. هیچ درکی نسبت به عاقبت آنارشی و هرج 
و مرج طلبــی ندارند. از جایگاه جغرافیایی و دالیل 
طمع دشــمنان به ایران، آگاه نیســتند. سرانجام 
برادرکشــی و آشــوب خیابانی را نمی دانند. نمی 
دانند که تروریســت های اینترنشــنال برای رضای 
خــدا، کار نمی کننــد و جیره خوار و غــالم حلقه 
به گوش دشــمنان هســتند. از ســرانجام تضعیف 
نیروهــای نظامی که هزاران شــهید داده تا همه ی 
ما شب ها آســوده بخوابیم؛ اطالعی ندارند. بنابراین 
شایسته است صداوســیما بعنوان رسانه ای فراگیر، 
در اسرع وقت با مشورت کارشناسان، برنامه مناظره 
تلویزیونی بین فرزندان ایران اســالمی را در اولویت 
قرار دهد. همچنین مسئولین کشور نیز، به تبعیت 
از نــگاه حکیمانه رهبر فرزانه انقالب، وحدت ملی و 
ممانعت از گسترش شکاف اجتماعی را مهم شمارند 
و به جای رهســپار کردن فرزنــدان فریب خورده به 
زندان وکانون های ناکارآمد اصالح و تربیت، آنان را 

به سمت بسترهای گفت وگو هدایت کنند.
این مسیر، قاعدتاً رفتار هوشمندانه تری تلقی می شود 
و اجــازه ماهیگیری به تروریســت های رســانه ای 
نمی دهد. زیرا جوانان فریب خورده پس از مشــاهده 
ضعف آگاهــی و منطقی خود از کنش های نابهنجار 
خود پشــیمان خواهند شــد. البته منظور نگارنده 
تنها آن دســته از فرزندانی اســت کــه در قضایای 
اخیر، جــرم جنایی مرتکب نشــده و بعد از تحمل 
چند روز بازداشــت، مورد رافت قرارگرفته اند؛ وگرنه 
تروریست های آدم کش هرچند ایرانی باشند؛ مجرم 
هستند و باید بدون مماشات، مجازات شوند.  الف

یادداشت

داوود جعفری که در ســوریه به دســت صهیونیستها به 
شــهادت رسید از جمله پاســدارانی بود که در زمستان 
سال 1۳۹4 تفنگداران آمریکایی را که وارد آبهای ایران 

در خلیج فارس شده بودند، دستگیر کردند.
به گزارش تسنیم، روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی با صدور بیانیه ای از شــهادت یکی از نیروهای 
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سوریه خبر 
داد.در توضیح علت شهادت این نیروی سپاه آمده است 
که وی بــا انفجار بمب کنارجاده ای در حوالی دمشــق 
به شهادت رسید و این شــهید »سرهنگ پاسدار داوود 
جعفری« معرفی شده است. ســپاه، رژیم صهیونیستی 

را عامل به شهادت رساندن شهید جعفری اعالم کرد.

داوود جعفری از جمله پاســدارانی بود که در زمســتان 
سال 1۳۹4 به همراه جمعی از همکارانش و سردار فدوی 
فرمانده وقت نیروی دریایی ســپاه به دیدار رهبر انقالب 
رفتند، رهبری از آن ها قدردانی کرد و به ســردار فدوی 
و چهار تن از آن ها نشــان فتــح داد. دلیل آن قدردانی، 
دســتگیری ملوانان آمریکایی در خلیــج فارس بود که 
تصویرش در رسانه ها و فضای مجازی به صورت گسترده 
منتشــر شــد. بعدازظهر 22 دی 1۳۹4 دو فروند قایق 
جنگی آمریکا که حامل 10 ملوان آمریکایی و سالح های 
نیمه ســنگین جنگــی بــود، غیرقانونــی وارد آب های 
سرزمینی ایران شــد. آن قایق ها توسط نیروهای سپاه 

متوقف و سرنشینانش دستگیر شدند.

در پی شهادت »داوود جعفری«؛

پاسداری که صهیونیست ها به شهادت رساندند کیست؟
جانشــین فرمانده کل سپاه گفت: حتماً با کسانی که در 
حوادث اخیر دســت به جنایت، آشــوب و تهدید زده و 
به اموال عمومی و اموال مردم آســیب رساندند، برخورد 

قاطع می کنیم.
ســردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقــالب اســالمی در گفت وگو بــا فارس با اشــاره به 
فرمایش های مقام معظم رهبری در دیدار مردم اصفهان 
درباره حوادث اخیر کشــور اظهار کرد: ما به تکلیفمان 
عمل می کنیم نه به آنچه که دشمن تصور یا پیش بینی 
می کند. تکلیف ما بر مبنای آن چیزی است که فرمانده 
ما امر می کند و شرایط میدانی ایجاب می کند تا چگونه 

این تکلیف را عملیاتی کنیم.

جانشــین فرمانده کل ســپاه عنوان کرد: ما این دید را 
داریم که باید بین کســانی که  در خیابان ها هســتند 
تفکیک قائل شویم. در واقع باید بین گروهی که دشمنی 
می کند و این دشــمنی ها را طراحی کرده و گروهی که 
تحت تاثیــر قرار گرفته اســت و عمــل جنایتکارانه و 

خرابکاری و تهدید نکرده تفکیک قائل شد.
فــدوی در پایــان در برخــورد با گروهی کــه مرتکب 
جنایت شــده و دســت بــه خرابــکاری و تهدید می 
زند، تاکید کرد: حتما با کســانی کــه در حوادث اخیر 
دســت بــه جنایت و آشــوب و تهدیــد زده و به اموال 
 عمومــی و امــوال مــردم آســیب رســاندند، برخورد 

قاطع می کنیم.

سردار فدوی: 

با آشوبگران قاطعانه برخورد می کنیم

رئیس جمهور اظهار داشــت: دولت برای شــنیدن حرف 
معترض و مخالف گوش شنوا دارد، اما اعتراض با آشوب و 
اغتشــاش تفاوت دارد. اغتشاش هم مانع گفتگو و هم مانع 
هر نوع توســعه یافتگی اســت و مردم انتظار دارند با آن 

برخورد قاطع شود.
ســید ابراهیم رئیسی در جلســه دیروز چهارشنبه هیئت 
دولت با گرامیداشت هفته بســیج و یاد و خاطره شهدای 
بسیجی، روحیه بســیجی را برخورداری از اخالص، تدبیر، 
عقالنیت، انگیزه، روحیه خدمت و مقاومت و اتکا به خداوند 
در برابر شدائد، مشکالت و موانع دانست و بر حفظ و ارتقای 

روحیه انقالبی و بسیجی در همکاران دولت تاکید کرد.
رئیسی گفت: بسیج حرکت سازمان یافته، منظم و با اندیشه 
و انگیزه انقالبی و عمل صالح برای پیشــبرد اهداف انقالب 
و گره گشــایی از زندگی مردم اســت و دولت باید در تمام 
عرصه های خدمت بسیجی عمل کند. رئیس جمهور تصریح 

کرد: امروز که دشــمن به صورت هدفمند به جنگ ترکیبی 
با داشته های انقالب اســالمی آمده و نشاط، امید و اعتماد 

جامعه و ســرمایه اجتماعی ما را هدف گرفته، راه مقابله با 
شــیطنت ها، فتنه ها و توطئه های او پرهیز از هر گونه تاخیر 

در انجام امور مربوط به رفاه و آســایش مردم و کار و تالش 
مضاعف برای حل مشکالت است. »لزوم حرکت مسئله محور 
دستگاه های اجرایی« و »تامین نیازهای مردم به ویژه توجه 
به معیشت آنها« از دیگر تاکیدات رئیسی به همکاران دولت 
بود. وی در بخش دیگری از ســخنانش ناامنی را خط قرمز 
دولت دانســت و گفــت: امنیت و آرامش زیربنای رشــد و 
پیشرفت کشــور و فعالیت های علمی، اقتصادی و کسب و 
کارهای مردم است که دستگاه های مسئول باید به آن توجه 
ویژه داشــته باشند.رئیسی افزود: دولت برای شنیدن حرف 
معترض و مخالف گوش شــنوا دارد، اما اعتراض با آشوب و 
اغتشاش تفاوت دارد. اغتشاش هم مانع گفتگو و هم مانع هر 
نوع توســعه یافتگی است و مردم انتظار دارند با آن برخورد 
قاطع شود. رئیس جمهور با اشاره به دست های پنهان برای 
اخالل در بازار ارز، از دســتگاه های مرتبط خواست تدابیر 

اتخاذ شده در این زمینه را با سرعت و دقت اجرایی کنند.

نوبراندازان اجاره ای از نسخه تحریم به نسخه حمله رسیده اند

 از دروغ نیره تا دروغ مصی
آزادی با بمب و موشک

نوبراندازان اجاره ای در موسســه های جنگ طلب و نظامی گرا مانند ناتو به دنبال 
آزادی مردم ایران می گردند،آزادی از جنس خون و موشک!

شــبکه های مافیایی جهان وطن و متصل به مجامع نظامی-صنعتی دنیا همواره 
با ایجاد یا ســوار شــدن بر بحران و جنگ بدنبال منافع اقتصادی خود هستند. 
این جریان هــای ثروتمند با مانیپیوله کردن نهادهــای بین المللی، با خرج پول 
و اســتفاده از نفوذ یا ایجــاد البی و برگزاری و مدیریــت کنفرانس های امنیتی 
و تأســیس و هدایت اندیشــکده ها و توصیه های آنان، نتایج دلخواه را بدســت 
می آورند. نتایجی که گاهی همان دســتور جنگ و خونریزی اســت اما چون از 
درون محافل رسمی چون سازمان ملل و شورای امنیت ملل متحد بیرون آمده، 
جنایت مشروع اســت. جریان های ضدایرانی نیز همواره شــبکه هایی را با ابعاد 
دیپلماتیک، حقوقی و رسانه و... فعال و از این مسیر نیات خود را محقق می کنند.
بــه گزارش مهــر، یکی از ابزارهــای اصلی جریان های جنگ طلب، اســتفاده از 
شــخصیت های موجهی اســت که با حضور در مؤسســات فکــری و نهادهای 
تصمیم ســاز و با گفتمانی در زرورق بسط آزادی و حقوق بشر فعالیت می کنند. 
نمونه هایی را می توان در گذشــته بررسی کرد: زینب السویج، دختری عراقی که 
با شعار آزادی، افکار عمومی را برای اقدامات نظامی آمریکا در عراق همراه کرد. 
این حامی جنگ نظامی، چند ســال بعد در آمریکا برای ارتقا حقوق بشــر یک 
مؤسسه خصوصی ایجاد کرد. یا دختری به نام »نیره« با حضور در کنگره آمریکا 
در ســال 1۹۹0 شهادت داد که ســربازان عراقی در کویت، نوزادان نارس را از 
محفظه درمانی بیرون آورده و کشــتند. موضوع جنایت علیه بشریت داغ شد و 
جرج بوش توانست نیروی نظامی به خلیج فارس اعزام و بمباران عراق را با شعار 

نجات مردم کویت آغاز کند.
در ادامه همین ســبک اثرگذاری ها، بعد از دعوت نازنین بنیادی، بازیگر هالیوود 
و فعال حقوق بشــری در نشست غیررسمی شورای امنیت، حضور خانم علی نژاد 
)خبرنگاری که از اندیشکده واشنگتن به دلیل »تالش برای تضمین منافع آمریکا 
و صهیونیســت ها در منطقه« جایزه دریافت کرد( و آقای اســماعیلیون در شهر 
هالیفکــس کانادا در کنفرانس جهانی امنیت موســوم به »کنفرانس هالیفکس« 
بود. این فوریوم با حضور مقامات نظامی و سیاســی بین المللی، اساتید دانشگاه و 
نخبگان برگزار می شــود. موضوع کنفرانس هالیفاکس، مسائل امنیتی در جهان 
و تقویت همکاری اســتراتژیک میان ملت های دموکراتیک است. این کنفرانس 
در ســال 200۹ با بودجه دولت آمریکا افتتاح شد و در سال 2011 مستقل شد. 

در این نشســت بیش از ۳00 نماینده از بیش از ۷0 کشــور گرد هم می آیند و 
رسانه های کانادایی از آن به عنوان »داووس امنیت بین الملل« یاد می کنند. این 

نشست تنها رویداد در نوع خود در آمریکای شمالی است.
وبــگاه این کنفرانس، ناتــو و وزارت دفاع ملی کانــادا را به عنوان حامیان اصلی 
نشست معرفی کرده اســت. گنجاندن نام ایران در سیاست های رهبران گروه ۷ 
می توانــد ماحصل اظهارات این دو فرد ضدایرانی در نشســت های این کنفرانس 
باشــد. راه انــدازی مکانیزم جنگی ناتو و بســیج توانمندی هــای مالی، امنیتی، 

اطالعاتی و نظامی علیه ایران دلیل حضور این دو شخصیت است.
علی نژاد که چندی قبل با رئیس جمهور فرانســه دیدار کرد، در مورد این دیدار 
گفت: »من از او خواســتم که اعتراض های ایران را با عنوان واقعی آن؛ انقالب به 
رسمیت بشناسد که چنین کرد. از رؤسای گروه هفت می خواهم که با جمهوری 
اسالمی همان رفتاری را پی بگیرند که با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و پوتین 
کردند«. او از کشورهای غربی خواست تا در مقابل جمهوری اسالمی متحد شوند 
و روابــط خود را با تهران تقلیل دهند. علی نــژاد با حمایت از تحریم های ایران 
گفت: »اگر رژیم جنگ افروز جمهوری اسالمی با اتحاد ما ایزوله شود، می تواند به 
مــردم ایران این توان را بدهد تا بتوانند در داخل کار را تمام کنند«. علی نژاد در 
اظهار نظری در همین نشست گفت: »نایاک به البی های خارج از ایران می گوید 

به ایران حمله نکنید؛ من می گویم به حرف نایاک گوش نکنید!«.
نشســت مشــترک مســیح علی نژاد، نازنین بنیادی در کنار هیالری کلینتون 
جنگ طلب در واشــنگتون در اجالس جهانی زنان از دیگر اقدامات جهت تغییر 
فضا علیه ایران و پرونده سازی برای کشور است. مسیح علی نژاد در این نشست با 
القای جنایت علیه بشریت از بازداشت 15000 ایرانی بعد از اعتراضات اخیر گفت 
و از اعدام آنها خبر داد! اعداد و ارقامی که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم 
بعداً توئیت کرد و ساعتی بعد مجبور شد آن را پاک کند. او انزوا و اجماع جهانی 
علیه ایران را خواســتار شد. باید خاطرنشان کرد که عمده مصاحبه ها و اظهارات 
مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون با ادبیاتی احساسی است و تالش می کنند با 

این تکنیک، اثرگذاری اظهاراتشان بر مخاطب بیشتر شود.
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانســه، در یک سخنرانی با اشاره به دیدار خود 
با مســیح علی نژاد و فعاالن حقوق بشر زن ایران، خیزش سراسری مردم ایران را 
»انقالب« خواند! هــدف چنین دیدارهایی مدیریت ادراک رهبران دنیا از فضای 
فعلی ایران اســت. مســیح علی نژاد در دیدار با مکرون از فرانسه خواسته بود به 

عنوان اولین کشور جهان، انقالب مردم ایران را به رسمیت بشناسد.
در همین راســتا حامد اســماعیلیون از طومــار اینترنتی درخواســت »اخراج 
دیپلمات های ایرانی« از کشورهای عضو گروه ۷ و سازمان های بین المللی حمایت 
کرد. طوماری که راه اندازی آن از سوی کاوه شهروز آغاز شد و حامد اسماعیلیون 
از آن حمایت کرد و انزوای ایران و خنثی ســازی تالش دستگاه سیاست خارجی 

کشــور برای رفع تحریم ها از اهــداف آن بود. کاوه شــهروز از مرتبطین اروین 
کوتلر، وزیر اســبق دادگستری کانادا است که تالش زیادی برای خروج گروهک 
تروریستی منافقین از فهرست تروریست های دنیا انجام داد. همچنین علی نژاد از 
ماکرون خواسته بود، به جای جمهوری اسالمی با چهره های اپوزوسیون در آینده 
دیدار کند و اتحادیه اروپا را برای پذیرش ایران ســکوالر آماده کند. چندی قبل 
علی نژاد از آغاز به کار »سازمان جهانی آزادی« خبر داد و گفت بنا داریم با اتحاد 

اپوزیسیون کشورهای مختلف، فشار بر دیکتاتورها را بیشتر کنیم.
حامد اسماعیلیون با نقش محوری تجمعات خارج از ایران چند بار برای تجمعات 
در سراســر جهان فراخوان داد و تصاویر تجمع به طور گســترده از رســانه های 
مختلف داخلی و خارجی پوشش داده شد. تجمعاتی که برای رساندن حرف شان 
بــه پارلمان اروپا یا کنگره آمریکا انجام شــد تا بتوانند خواســته های خود را به 

مکانیزم اجرایی این نهادهای تصمیم گیر وارد کنند.
علی نــژاد با برنارد لوی نماد تجزیه کشــورهای جهان هم دیدار کرد. برنارد لوی 
را می توان نماد ســازمان اطالعات فرانسه و ناتو در منازعات بین المللی دانست. 
ســودان از جمله مناطقی بود که برنارد لوی در منازعات شاخ آفریقا به آن سفر 
کرد. ســودان اولین کشور عربی بود که تجزیه شد. لیبی پروژه بعدی بود. برنارد 
هانــری لوی در مارس 2011 به بنغــازی رفت و با مخالفان قذافی مالقات کرد. 

لوی اما در پروژه تجزیه عراق پس از مداخله ایران شکست خورد.
اسماعیلیون در کنفرانس هالیفکس در جلسه ای با عنوان عجیب »مبارزان آزادی 
زنــان« صحبت می کرد. عنوانی که از ســوریه، لیبی، عراق تا افغانســتان مورد 
بهره برداری قدرت های جنگ طلب دنیا بوده اســت. گروهک تروریستی منافقین 
از همین دست گروه ها بوده است! اسماعیلیون با ادعای نزدیک بودن انقالب در 
ایران گفت: »تفاوت اعتراضات جاری با جنبش های قبلی این است که بر مبنای 
ایدئولوژی نیســت و با شــعار زن، زندگی، آزادی که در خاورمیانه بسیار پیشرو 
اســت؛ فکر می کنم این بار به ســرانجام می رسد. بسیاری از مردم به این انقالب 
امیدوارند و به زودی پایان جمهوری اســالمی فرا می رســد. تقاضای اصلی ما از 

دولت های غربی این است که مانع این راه نشوند«.
اســماعیلیون و علی نژاد در نقش کارگزاران مجامع نظامی-صنعتی دنیا همواره 
تالش کرده اند در تصمیم ســازی برای نهادهــای بین المللی اثرگذاری کنند و با 
دیدار با مقام های ارشــد دولتــی و بین المللی آنها را مجــاب کنند تا رودرروی 
جمهوری اسالمی بایســتند. هدف این رویارویی نه کمک به مردم، بلکه نیل به 
اهداف البی های بازیگردان این دو کارگزار اســت. با بررســی نمونه های خارجی 
مشــخص می شود که خروجی این سناریوها، جنگ نظامی و تجزیه بوده؛ جنگی 
که هــزاران کیلومتر دور تر از کارگزاران و عاملین تحقق جنگ رخ داده و دیگر 
نامی از کارگزارانش نمی شنویم؛ آنچه باقی مانده، نام هزاران کودکی است که در 

جنگ های نظامی به اصطالح مشروع کشته شدند.

مهدی محمد صادقی
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گزارش
رئیسی در جلسه هیئت دولت: 

دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد

اعضای کابینه ســیزدهم در حاشیه جلسه دیروز هیات وزیران در حیاط دولت با 
حضور در جمع خبرنگاران به سواالت شان پاسخ دادند.

محمد اســالمی رییس سازمان انرژی اتمی با اشــاره به اینکه در نطنز ظرفیت 
جدید و زنجیره های جدید گازدهی شروع شده و در فردو ظرفیتی که تولید 20 
درصد می کرد را به ۶0 درصد رســاندیم، افــزود: همانطور که قبال اعالم کردیم، 
رفتار سیاسی و فشار سیاســی و اقداماتی که از جنس عدم توجه به روند توافق 
و مذاکــرات بوده دارای یک عمل متقابل خواهد بود و ســازمان انرژی اتمی در 
راســتای قانون اقدام راهبردی در ســایت فردو و نطنز ظرفیت جدیدی را برای 
غنی سازی ایجاد کرد که کل این عملیات در چارچوب موازین و مقررات آژانس 
بین المللی انرژی اتمی است. وی همچنین تصریح کرد: فشار سیاسی و قطعنامه 
راه حــل موضوع نیســت و مالک و معیار برای حل و فصــل موضوعات، این نوع 
رفتارها نیست که به موارد اتهامی دامن بزنند و رفتار حرفه ای آژانس را می طلبد.
علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت با اشاره به استعفای وزیر راه و شهرسازی 
بیان کرد: در جلســه هیات دولت با توجه اســتعفای اخیر آقای قاسمی به دلیل 
تشــدید بیماری ، افندی زادی به عنوان سرپرســت وزارت خانه  حضور داشت. 
رییس جمهور و اعضای دولت از آقای قاسمی تشکر کرده و آرزوی شفای عاجل 
برای وی داشــتند.مجلس در تعطیالت هفتگی اســت و به محــض آغاز به کار 

مجلس، وزیر جدید پیشنهاد می شود.
حمید سجادی وزیر ورزش درباره آخرین وضعیت علیرضا بیرانوند درازه بان تیم 
ملی فوتبال کشــورمان، اظهار کرد: روحیه او خوب اســت و گفته اگر کادر فنی 

تشخیص بدهد، حاضر است برابر ولز بازی کند.
رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی درباره میزان 
ثبت ســفارش خودرو و تامین ارز آن، اظهار کــرد: یک میلیارد یورو منابع برای 
واردات خودرو پیش بینی شــده و االن تمام زیرســاخت ها فراهم و ثبت سفارش 
آغاز شــده اســت. چون این فرایند چهار ســال تعطیل بود واردکنندگان باید با 
طرفین خود قرارداد ببندند و امیدوارم به زودی شــاهد واردات باشــیم. از طرف 

دولت هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد.
علیرضا زاکانی شــهردار تهران درباره وضعیــت آلودگی هوای تهران گفت: ما به 
همراه 22 دســتگاه دیگر مسئول هستیم و مسئولیت مســتقیم با ما نیست اما 
وظیفــه داریم که پیگیری کنیم و اســاس حرکت خود را توســعه حمل و نقل 
عمومی گذاشــته ایم تا بخش تردد خودروهای شخصی را با ایجاد آسایش و رفاه 
در حمل و نقل عمومی کاهش دهیم. محســن منصــوری معاون اجرایی رئیس 
جمهور با اشــاره به اینکه رئیس جمهور و تعــدادی از اعضای هیئت دولت فردا 
خدمت مردم شهرستان اسالمشــهر خواهند بود، گفت:ما سعی می کنیم بخش 
هایی از مصوبات ســفرهای استانی که به نتیجه رســیده است را در برهه های 

مختلف به استحضار مردم تحت عنوان خبر خوب برسانیم.
غالمحســین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور درباره تالش برخی کشورهای 
اروپایی برای تحریم ایران به بهانه حقوق بشــر در نشســت شورای حقوق بشر 
ســازمان ملل، اظهار کرد: ادعاهای حقوق بشری کشور های غربی و همدستان 
امریکا ، ادعاهای پوچ و واهی اســت و خودشان می دانند که اصلی ترین ناقضین 
حقوق بشــر خود آنها هستند و به خوبی می دانند که جمهوری اسالمی ایران به 

حقوق بشر اهتمام ویژه دارد.
انســیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری با اشــاره به اینکه 
موضوع دورکاری با مشــکالتی از جمله اینکه مدیران همــکاری الزم را ندارند، 
مواجه است، گفت که باید قانون دورکاری تعدیل شود تا همکاری بیشتر مدیران 

را در پی داشته باشد.
وی همچنین افزود: دریافت حق عائله منــدی برای کارکنان خانم بخش دولتی 
را مطرح کرده ایم ولی باید مصوب شــود. نظر این اســت که چون تامین هزینه 

خانواده بر عهده مرد است، پس حق عائله مندی باید مربوط به مردان باشد.
علی سالجقه رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه موضوع آلودگی هوا بحث 
فراگیر همه دستگاه های اجرایی کشور است و مکلف هستند تکلیف خود را انجام 
دهند، افزود: ما سه هفته قبل در ستاد هوای پاک که در وزارت کشور برگزار شده 
بود، به این دســتگاه ها دو هفته مهلت دادیم تا با نشست هایی که با معاونت های 
ما در سازمان محیط زیست دارند، اعتبارات مورد نیاز 1402 را در زمینه اجرای 

قانون هوای پاک مشخص کنند.

پاسخ های اعضای دولت سیزدهم به 
پرسش های خبرنگاران در حیاط پاستور


