روایت علی رهبری؛ رهبر ارکستر
از فعالیتش در قرنطینه:

ایران به مدیرکل
دفتر سازمان ملل نامه نوشت

مشغولنوشتن
«غمنامه پارسی» هستم


جهانی
موج محکومیت
درباره ترور دانشمندهستهای
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توصیه «کرملین»
به بهارستان

همدلی| تالشهای مخالفان دولت در مجلس
شورای اسالمی خیلی زودتر از آنچه که تصور
میشــد با واکنشهای بینالمللی مواجه شد.
مجلساصولگــرای یازدهم که از زمان روی
کار آمدن تاکنون در هر موضوعی سعی کرده
َعلَم مخالفت و فشار بر دولت را زیاد کند..
3

محدودیتهای
جدید بانک مرکزی
پیش پای تجار
وزیر بهداشت:

یک ترور
چند روایت

مقامات امنیتی کشور میگویند سرنخهای جدیدی به دست آوردهاند

از پروتکل الحاقی خارجی نشوید

صدای فعاالن بخش خصوصی درآمد

سال ششم _ شماره  8 _ 1571صفحه _ قيمت  2000ناموت
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در اجرای پروتکلها
مماشاتنکنید

سرمقاله

تصمیم سختی که لزوم ًا امنیتی نیست

ولیاهلل شجاع پوریان
مدیرمسئول

همدلی| پس از گذشــت چهار روز از ترور شــهید
محسنفخریزاده یکی از مسئوالن رده باالی نظامی
کشور ،گمانهزنیهای متناقض در مورد چگونگی انجام

این عملیات همچنان ادامه دارد .تفاوت این روایتها تا
به آنجا بود که برخی کاربران توئیتری ،برخی از آنها را
به یک سناریویهالیوودی تشبیه کردند.

انتقاد فائزه هاشمی
از اصالحطلبان

خالصه عبید زاکانی
و مالنصرالدین

2

4

اوپک پالس درباره عدم افزایش تولید
به توافق نرسید

ت نفت عقب نشست
قیم 
همدلی| در حالــی با خبرهای مثبت در زمینه
کشف واکســن کرونا ،قیمت نفت به کانالهای
باالتری راه پیــدا کرده که وزیران کشــورهای
صادرکننده طالی ســیاه برای توافــق دوباره بر
ســر عرضه این کاالی اســتراتژیک در بازارهای
جهانی ،روزشماری میکنند .یکشنبه شب بود که
سران کشورهای اوپک ،در یک دیدار غیررسمی،
نتوانستند درباره به تاخیر انداختن برنامه افزایش
تولید نفت در ژانویه به توافق برسند.
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خضریان؛ تب تندیکه
به «گاف» منجر میشود

ادامه سرمقاله

تصمیم سختی که لزوم ًا امنیتی نیست

اینگونه اســتقبال و هیجانزدگی دلواپسان و اســتفاده ابزاری آنها از چنین رخدادها ،به
گونهای اســت که گویی چشــم به راه فاجعه ،ترور و حادثهای هستند که از نمد آن کالهی
برای خود تدارک ببینند و در این میان منافع ملی و همبستگی عمومی انگار تنها مفاهیمی
هستند برای زمان انتخابات و تهییج افکار عمومی و ربطی به مسئوالن و صاحبان تریبونهای
ملی ندارد.
کیست که نداند در تیم حفاظت شخصیتهای مهم و اساساً در مراکز امنیتی ،هیچ نیرویی
با ظواهر ،تمایالت و مواضع اصالحطلبی وجود ندارد .نگاهی به روند جذب افراد به این نهادها
موضوع را بهتر مشخص میکند .بسا کسانی که ظاهری مذهبی یا مواضع محکمی در دفاع
از نظام ندارد ،پوشش مورد قبول نهادهای گزینشی را بر تن ندارد ،در شبکههای اجتماعی از
حاکمیت انتقاد کند و از مذاکره و دیپلماسی دفاع کند .این گروه شاید امیدوار باشد که روزی
در سیســتم دولتی مشغول به کار و فعالیت شوند ،اما تردیدی نیست پای چنین اشخاصی
هیچگاه به نهادهای انقالبی ،امنیتی و نظامی باز نمیشود .پس اگر نهادهای حاکمیتی به دنبال
نفوذی در سیســتمهای نظامی ،امنیتی و نهادهای انقالبی هستند ،به نظر میرسد که باید
دنبال افرادی با ظواهر و شمایل مورد پذیرش نظام باشند .هما ن تیپ آدمها که در رسانههای
وابسته به یک نگرش بهخصوص رسانه ملی تبلیغ ،ارائه و توصیه میشوند؛ افرادی با محاسن
شبیه به مســئوالن ،تسبیحی در دست و ادبیاتی مشابه تعارفات رسمی حاکمیت .کسانی
که همیشــه در حال وانمود کردن حشر و نشر با هیأتهای مذهبی ،و شرکت در آیینهای
مناسبتی اصلی نظام هستند .گروهی که صدای مداحی امثال میثم مطیعی و حاج محمود
کریمی را عمدا ً در ماشینهایشان بلند میکنند تا این تصویر را کامل کنند .برای پروفایلشان
در شبکههای اجتماعی ،تصاویر چهرههای مورد احترام نظام را انتخاب میکنند و با هشتگ
انتقام در شبکههای مجازی حضوری فعال دارند و برای آمریکای جنایتکار رجزخوانی میکنند.
این روزها گروههای موسوم به دلواپسان بیشتر و جلوتر از نهادهای امنیتی نظام ،انگشت
اشاره خود را به سمت مخالفان و منتقدان سیاسی خود نشانه رفتهاند و تالش میکنند تا با
دستی که در آستین این نهادها فرو میکنند ،حکم مجازات رقبای سیاسی خود را امضا و اجرا
کنند .باید به این افراد گفت؛ خود را فریب ندهید(که البته خود بهتر میدانند) و به مردم نشانی
غلط ندهید؛ دنبال یک نفر از قماش خودتان ودر اطراف خود باشید .چنان که براساس اخبار
گذشته ،جاسوسان بازداشتی و مجازات شده در هیات نیروهای ارزشی و نزدیک به این طیف
سیاســی ظاهر شده بودند.تردیدی نیست که ابعاد رخدادهای اینچنینی آن قدر پیچیده و
چندالیه است که هر گمانهای را میتوان فرض کرد و هیچ گمانهای را هم نمیتوان به قطعیت
پذیرفت .گزارههایی همچون احتمال حضور افراد نفوذی در نهادهای امنیتی ،تالش عربستان
و اســرائیل برای جلوگیری از تعامل و مذاکره احتمالی ایران و آمریکا با تشــدید احساسات
ضدآمریکایی در ایران ،آخرین تالشها و برنامهریزی تیم ترامپ برای سختتر کردن بازگشت
بایدن به برجام و رفع تحریمها و گزارههایی از این دســت قابل طرح و بحث هســتند ،اما
هیچکدام نمیتواند به عنوان گزاره محتوم مطرح شود ،حال آن که برخی نمایندگان مجلس
و چهرههای سیاسی ،با صراحت و قطعیتی سخن گفتند که گویی در همان لحظات ابتدایی
حادثه به کشف و کنه موضوع رسیدهاند و از این فاجعه ملی که از سوی همه شخصیتها و
جناحهای سیاسی کشور محکوم شده به طور بیسابقهای اسباب بهرهبرداریهای سیاسی و
انتخاباتی خود را فراهم آوردهاند.
نکته دیگری که نیز باید مورد توجه منتقدان دولت باشــد؛ این است که مجازات عامالن
داخلی و خارجی این حادثه تروریستی از اختیارات دولت فراتر است و ناگفته پیداست دولت
هیچ نقشی در میزان واکنش یا زمان پاسخ به آن را ندارد .کوتاه سخن اینکه وقوع این حوادث
تلخ که نزد همه آحاد جامعه و جناحهای فکری کشور مردود و محکوم است نباید دستاویزی
برای انتقامگیری گروههای سیاســی شود و امثال چنین رویدادهای تلخ ،باید باعث انسجام
و وحدت داخلی شــود ،اینکه حتی شهادت یک نیروی علمی کشور به دست جریترین و
بیاخالقترین دشمن کشور ،باز هم سبب ایجاد و تشدید فضای دوقطبی در جامعه میشود،
یعنی شــکاف اجتماعی در جامعه به مرحله هشدار رسیده است ،این شکافها و حفرهها و
دوقطبی شــدن فضای جامعه پس از هر رویدادی ،نتیجه تراکم نارضایتی و انتقاد مردم به
نحوه حکمرانی است و با تغییر این دولت و آن دولت و رفت و برگشت اصالحطلب و اصولگرا
رفع نمیشود .عبور کشور از این گردنههای سخت و ایجاد همگرایی در بین مردم ،مستلزم
«تصمیمات سخت» است ،درغیر این صورت این شکافها روزبهروز عمیقتر و شرایط برای
اصالح امور سختتر خواهد شد.
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«ایدز» در ایران
برچسب است ،نه بیماری!
4

یادداشت
رویای یک ملت در قلب خونین شهید فخریزاده
بیژن کیامنش
روزنامهنگار

فقط یک تصویر از او دیده بودم؛ نوجوانی که با اشتیاق از دستگیری
یکی از فرماندهان ارتش صدام با دست خالی حرف میزد...
هیجان و شــهامت شگفتی در صورتش بود .چشمهایش از شادی
پیروزی ملتش میدرخشــید .حرف ،حرف کالمش ،آتش بود ،گلوله
بود ،عشــق بود؛ عشقی که او را در سلوک پر مخاطره سرزمینش ،به
عروج رسانید ...او به سوگندش وفادار بود .همیشه ...سوگند وفاداری
به سرزمین ...عشق به مردم و سربلندی مردمش ...و سوگندی که در
جانش بود ...سوگند ازلی ...آن لحظه که قالوا بلی گفت ...وجودش در
والیت اهلل به مطلق رســید و در مطلق جاری شد ...تا آن لحظه که
پیکرش را ،با خطی از خون ،به والیت تقدیم کرد...
این جان عاریت که به حافظ ســپرده دوست/روزی رخش ببینم و
تقدیم وی کنم
اما گلولهای که در آن بعد از ظهر ،به ســوی محســن فخریزاده
شــلیک شد ،سالهای سال بود که قلب انســانهای صالح را نشانه
رفته بود .اهریمنانی که جهان را از دریچه پرفریب سرمایهســاالری
مینگرند و اســتقالل ملی کشــورها را بزرگترین گنــاه به جهان
معرفی میکنند ...و آنان که در دام شــیطانی «برتری صهیونیست»
فرو غلتیدهاند و این مســلک پوشــالی پر از نیرنگ را ،ابزار کشــتار
حقجویان و عدالتطلبان ،در سراسر گیتی کردهاند ،هر قلبی را که
بــا رویای عدالت بتپد ،خواهند درید ...و هر ســینهای که در آرزوی
پیشرفت علمی و صنعتی کشــورش باشد ،آماج گلولههای شیطانی
خواهند کرد ...صریحتر آنکه هر انســانی که ســودای پیشرفت این
سرزمین را در نهان خویش داشته باشد ،تیغه پیکان کشتار به سوی
او خواهد گشت...
و چنین اســت که قلب دانشمندان این سرزمین ،یکی یکی درهم
دریده شــده اســت .دیروز علیمحمدی و امروز محسن فخریزاده،
شاید فردا ...و امید که فردایی چنین نشود.
اما این کشــتارهای شــیطانی هرگز ملت مــا را از ادامه تصمیم
بــزرگ خود منصرف نکرده اســت .هم اکنون ایــران مصممترین و
موفقترین کشــور جهان برای پیمودن مرزهای فناوری فراصنعتی
و دانشهای مدرن است .بهراســتی که رشد علمی و صنعتی ایران
در سراســر جهان اعجابانگیز بوده است که این نیز پیامد تالشها
و ازخودگذشتگیهای دانشمندانی چون محسن فخریزاده است.
نباید فرامــوش کرد که تحریمهــا و ترورهای شــیطانی ،زمانی
بــه هدفهای ســیاه خــود خواهند رســید که اندیشــه و هدف
علیمحمدیهــا ،شــهریاریها ،فخریزادهها و ...بــر زمین بماند.
بیگمان رویای فخریزاده این بوده اســت که ایران در زمانی کوتاه،
در حلقه هفت کشــور صنعتی جهان قرار گیرد .البته این هدف همه
مردم و مســئوالن ،از گذشــتههای دور بوده است .اگر این هدفها
فراموش شــوند ،میتوان پذیرفت که تحریمهای اقتصادی سالهای
گذشته و ترور دانشمندان ،تاثیرگذار بودهاند و دشمنان به هدفهای
شیطانی خود دست یافتهاند.
پس بر مدیران و مســئوالن اســت که راه شــهیدان علم و دانش
این ســرزمین را با جدیت و بــه صورت خســتگیناپذیر ،پیگیری
کنند و ســاختارهایی را فراهم آورند تا سال  1404ایران در ردیف
صنعتیترین و علمیترین کشور جهان قرار گیرد.

گزارش همدلی از مصائب باران و سیل در جنوب کشور

خوزستان روی آب
زیر فاضالب
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قتل و ترور یک انسان با هر اعتقاد ،تفکر و ملیتی،
تلخ ،دردناک و محکوم اســت ،حــال اگر چنین
تروری متوجه فردی باشد که در راه دفاع از وطن و
کشورش و توسعه علمی و پیشرفت فناوری دفاعی
و نظامی قدم برداشته باشد ،دردناکتر است .ترور
حتی اگر سهم دشمنان انسان هم باشد ،لذتبخش
و پسندیده نیســت تا چه رسد به آنکه پای یک
اندیشمند و مجاهد وطن در میان باشد .ترور شهید
محسن فخریزاده بیگمان برای ایرانیان تلخ بوده
و ضایعهای ملی است که بعد از ترور ناجوانمردانه
سردار شهید سلیمانی ،کام ملت ما را تلختر کرده
است و اگر گاه برخی اظهارنظرها و مواضع خالف
این رویکرد عمومی دیده میشود واکنشی روانی به
تراکم نارضایتیها در جامعه است ،وگرنه هیچ عقل
سلیمی اصل ترور را نمیپذیرد.
با انتشــار اولین خبرها از این حادثه شــوم و
خسارتبار ،پیش از هر تحقیق و بررسی و محکوم
کردن ماجرا ،آتش توپخانه تسویهحســابهای
سیاســی در داخل کشور روشن شــد و دولت و
حامیان آن هدف قرار گرفتند .چه بسا اگر فردی
بدوناطالع از پیشینه مسائل جناحی ،ناگهان در
فضای رسانههای ایران حضور مییافت و مخاطب
برخی تریبونهــای داخلی واقع میشــد ،بر او
مسلم میشد که این عملیات تروریستی با حضور
مستقیم روحانی ،ظریف و سایر اصالحطلبان در
منطقه آبســرد تهران اتفاق افتاده و در این میان
مواضع برخــی از نمایندگان مقیم در خانه ملت
برای کسی جای شک و شبههای در این خصوص
باقینمیگذاشت.
ادامه در همین صفحه

ش گسترده به اشتباهات یک نماینده مجلس
واکن 

خضریان؛ تب تندی که به «گاف» منجر میشود

همدلی -بیتجربگی و گاه بیاطالعی برخی نمایندگان مجلس یازدهم ،سبب
شده تا گاه حاشیههای عجیبی دامنگیر آنان و البته مجلس انقالبی شود .در حالی
که روز گذشته فهرستی از ادعاهای تکذیب شده جواد کریمی قدوسی ،نماینده
تندرو مجلس منتشــر شد ،در دو روز گذشته نیز انتشار دو فایل تصویری یک
نماینده جوان مجلس یازدهم واکنش برانگیز شد.
«علی خضریان» که در ســوابق خود عضویت در «شــورای مرکزی جبهه
پایداری» را دارد ،در روز یکشــنبه در جریان بررســی «طرح دوفوریتی اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها» که پس از شهادت محسن فخریزاده در مجلس
ارائه شد ،سخنان بسیار تندی را علیه دولت برزبان آورد که تهدید به محاکمه
پس از پایان دولت مهمترین مورد آن بود.
وی که در موافقت با بررسی دو فوریت این طرح سخن میگفت با «غربگرا»
خواندن دولتمردان جمهوری اسالمی گفت«:شهید محسن فخریزاده شهید روز
چهارشنبه است نه شهید روز جمعه ،زمانی که رهبر معظم انقالب روز سهشنبه
بیان کردند که مسیر حل تحریمها به عنوان یک واقعیت تلخ ،نه از مسیر مذاکره
که یکبار امتحان شده بلکه از مسیر غلبه بر تحریمها عبور میکند ،رئیسجمهور
در روز چهارشنبه بیان میکند که آمریکا به بد و خوب تقسیم میشود و ژانویه
 2017را مبدأ آمریکای بد و خوب قرار میدهد ،لذا مشــخص است که وقتی
رئیسجمهور در روز چهارشنبه پیام ضعف مخابره میکند و روز پنجشنبه معاون
وزیر خارجه ما یک جاسوس را با لبخند بدرقه بکند ،دشمن هم در روز جمعه
در عملش تردید نمیکند».
خضریــان در ادامه بار دیگر نه تنها رئیسجمهوری را متهم به ارســال پیام
ضعف برای دشمنان میکند ،بلکه تلویحا او را تهدید کرد که دولتیها را بعد از
انتخاب رئیس جمهوری بعدی به سلولهای زندان خواهد انداخت .وی با لحنی
سراسر خشم و هیجان گفت«:ما در جمهوری اسالمی ایران به جای ارسال پالس
ضعف و قرار گرفتن در تله بزرگ صبر استراتژیک که جناب رئیسجمهور عمال

به دشــمن پیغام میدهد که در دوران باقیمانده ترامپ ،تو میتوانی هر کاری
در این کشور بکنی و میتوانی ترورهای دیگری انجام دهی ،این پیام ضعف از
سوی مجلس اصالح خواهد شد و خروج از پروتکل الحاقی انشاءاهلل این پیام را به
غربیها خواهد داد که نه تنها دوران بزن در رو تمام شده ،بلکه دوران پادوهای
شما در این کشور هم به انتها رسیده است .پادوهای شما انشاءاهلل همانطور که
شما مبدأ را ژانویه  2017قرار میدهید ،در خردادماه  1400آنها را از این کشور
به ســلولهای زندان برای بازجویی درباره این جاسوسیها و خون شهدایمان
انداختهایم».
اگرچه این سخنان وی چندان دیده نشد ،اما او یک روز بعد با تلفظ اشتباه دو
اصطالح انگلیسی توانست به صدر توجه کاربران فضای مجازی صعود کند و البته
اسباب شوخی و تمسخر را نیز فراهم کند.
خضریان که در یک برنامه تلویزیونی در شبکه سوم سیمای جمهوری اسالمی
حاضر شده بود ،در بخشی از سخنان خود کلمه اِنی ور( )Anywhereرا آنیور
و اِنی تایم ( )Anytimeرا آنی تایم تلفظ کرده بود و به ســوژه کاربران فضای
مجازی تبدیل شده و با واکنشهای گسترده و عموما طنزآمیزی روبهرو شد.
خضریان در روز افتتاح مجلس یازدهم نیز در صفحه خود در شــبکه توئیتر
مطلبی نوشت که از ســوی رسانههای اصولگرا نیز «گاف» تعبیر شد و البته
واکنش کاربران فضای مجازی آن را تشدید کرد .وی در آن روز با انتشار تصویری
از مجلس شورای اسالمی در صحن بهارستان نوشت«:امروز صبح برای این که
فراموش نکنم قرار است چه کسانی را نمایندگی کنم ،با مترو به سمت ایستگاه
بهارستان و حضور در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم رفتم و به سالهایی که
در طول زندگی با تمام فرود و فرازش پشت سر گذاشتم فکر کردم؛ سالهایی
که با سرعت قطار عمر را به امروز رساند ».این ادعا در حالی مطرح شده بود که
ایستگاه بهارستان به دلیل اتخاذ تدابیر امنیتی مربوط به افتتاح همان مجلس
تعطیل بود.

روحانی:

سامانه جامع تجارت میتواند جلوی برخی مفاسد را بگیرد
رئیس جمهور اعالم کرد که ســامانه جامــع تجارت میتواند جلوی
برخی مفاســد را بگیرد .به گزارش ایســنا ،حجتاالسالم والمسلمین
حسن روحانی در جلسه شــورای فناوری اطالعات (دولت الکترونیک)
اظهار کرد :ســامانه جامع تجارت کار بســیار بزرگی است و از االن در
دســترس همه فعاالن قرار میگیرد .این سامانه میتواند جلوی برخی
از مفاسد را بگیرد.
وی افزود :هدف ما از این ســامانه این است که جلوی سوء استفادهها
گرفته و فعالیتهای بازرگانی کام ً
ال شــفاف شود ۷۰ .درصد این سامانه
جامع امروز افتتاح شــده اســت .امیدواریم در  ۱۱بهمن امسال شامل
تکمیل این سامانه باشیم .این سامانه جزو آرزوهای دولت و مورد تاکید
رهبری بود و این ســامانه میتواند کار را برای مبارزه با قاچاق تکمیل
کند.روحانی با اشاره به اهمیت وعده دولت درباره راه اندازی این سامانه
گفــت :این ســامانه هم برای این که تجار و بازرگانــان ما به راحتی به
سامانه تجارت و همزمان سامانه بانک مرکزی و گمرکات و حتی بیمه و
امثال اینها دسترسی داشته باشند ایجاد شد ما در یک پنجره واحد این
خدمات را ارائه میکنیم.
رئیس جمهوری افزود :این باعث میشود فردی که میخواهد کاالیی
را وارد کنــد -به خصوص کاالهای اساســی و ضروری که برای ما مهم
اســت -بتواند به راحتی با ورود به این ســامانه ثبت سفارش کند و از
طریق آن مجوزها و تاییدیههای الزم اخذ شود و از طریق همین سامانه
تخصیص و تامین ارز از بانک مرکزی داده شود و در ادامه اقدامات الزم
برای خرید کاال و ورود به بنادر و گمرکات انجام شده و باالخره به بازار

عرضه شود.روحانی افزود۷۰ :درصد این سامانه جامع افتتاح شده است
و در اختیار اســت۳۰ ،درصد که بخش بزرگی از آن به سامانه انبارهای
کشور اعم از انبارهای دولتی ،بنادر و گمرکات است به این سامانه متصل
میشود .اما برخی انبارهای مربوط به بخش خصوصی و نهادهای عمومی
غیردولتی هست که تصمیم این جلسه این است که اقدامات الزم برای
اتصال انبارها تا بهمن ماه در دهــه مبارک فجر انجام بگیرد.وی اظهار
کرد :امیدواریم  ۱۱بهمن  ۹۹شــاهد تکمیل این سامانه با الحاق همه
انبارها به آن باشــیم و این ســامانه تحول بزرگی ایجاد میکند .رئیس
جمهوری با بیان اینکه این ســامانه یک تحول بزرگی را ایجاد میکند،
تاکید کرد :این سامانه فع ً
ال در زمینه واردات کاالهای خارجی و صادرات
کاالهای داخلی خدمات میدهد .تا پایان سال در زمینه تولیدات داخلی
به تدریج این سامانه تکمیل میشــود و در مراحل مختلف ،امیدواریم
اقدامات الزم برای تجهیز این سامانه مهم انجام گیرد.

