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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ســرهنگ خلبان اراده کرد مسافر 
هواپیمایی به مقصد مسکو و میهمان 
ویــژه کرملیــن باشــد تا بــه رقبای 
سیاسی اش بگوید ببینید چگونه هم 
در ســفرهای اســتانی دل خلق اهلل را 
به دســت می آورم و هم در سفرهای 
خارجی، آن هم به ســرزمین تزارها، 
قدرت دیپلماســی خود را به نمایش 
می گــذارم. او کلــی از آن لبخندهای 
طنازانه آماده کرده بود برای این سفر، 
اما ریشــخندهایی که این دو سه روزه 
نصیبش شده، نشان می دهد این روزها 

روی دور شانس نیست. 
خرداد امسال رسانه ها خبری منتشر 
کردند با این تیتر کــه :»راز مصونیت 
والدیمیر پوتین در برابر ویروس کرونا 
چیســت؟« رازش این بود که رئیس 
کرملیــن با یــک تونل سمپاشــی از 

اطرافیانش جدا می شود. 
رسانه های روسی تصاویری منتشر 
کردند که نشان می داد تمامی مقام های 
نظامی و سیاســی روســیه باید پیش 
از دیــدار با پوتیــن، از درون یک تونل 
سمپاشی شده که از ســه طرف ماده 
ضدعفونی کننده به آن اسپری می شود، 
عبور کننــد. بدین ترتیــب حتی اگر 
ویروس کرونا روی لباس فرد هم باشد، 
پوشش ضدعفونی کننده، جناب پوتین 

را در برابر آن مصون می کند. 

قالیباف حتی به آن تونل هم راه پیدا 
نکرد. اصال شاید باید گفت چه بهتر که 
رئیس جمهور روســیه او را به مالقات 
نپذیرفت چــون در غیر این صورت، به 
نظر نمی رســد تصویر رئیس یکی از 
قوای سه گانه کشورمان در حالی که از 
یک تونل سمپاشی شده عبور می کند 
تا به رئیس یکی از قوای کشور دیگری 
برســد، کمتر از االن به غرور ملی مان 

لطمه می زد!
در چاه جوانگرایی شعارزده

اما چه می شــود کرد؛ جوانی است 
و بلندپروازی هایی که گاه نیز با ســر 
سقوط می کنند. محمدباقر قالیباف، 
اندکی قبل از انتخابات مجلس شورای 
اسالمی، فراخوانی ویدئویی به جوانان 
ارزشــی و انقالبی در سراسر کشور داد 
تا بدین طریق شعار »جوانگرایی« که 
یکی از وجوه ایده »نواصولگرایی«اش 
بود را تحقق بخشــد؛ حاال اما ظاهرا به 
طناب همان جوان ها به چاه رفته است 

و البته به طمع دیده شدن. 
او سه روز است آماج انتقادهایی است 
مبنی بر اینکه »عزت ایرانی« را لگدکوب 
کرده است؛ به ویژه آنکه شخص خود او 
چندان مهم نیست بلکه اهمیت در این 
اســت که او پیام رهبری را نیز با خود 

داشته است. 
روزنامه جمهوری اسالمی با اشاره 
به امتناع پوتیــن از پذیرفتن قالیباف 
و همینطور اســتفاده از عنوان »خلیج 

عربی« بــه جای »خلیج فــارس« در 
صفحه عربی وزارت خارجه روسیه آن 
هم همزمان با سفر قالیباف به مسکو، 
نوشت که »این تخلف باید قالیباف را 
به این نتیجه می رساند که سفر خود به 
مسکو را لغو کند تا کرامت خود و اعتبار 
جایگاه نظام جمهوری اسالمی را حفظ 
کند؛ اما متاسفانه آقای قالیباف چنین 

عزت نفسی از خود نشان نداد.«
روزنامه شــرق هم نوشت: »به نظر 
می رســد تیم رســانه ای و مشاوران 
جوان قالیبــاف هول شــدند و صرف 
یک درخواســت را قطعی پنداشته و 
آن را رسانه ای کردند. شاید هم تصور 
می کردند پوتین قطعا به قالیباف وقت 
مالقات می دهد! دم خروس آنجا بیرون 
می زند که یک فعال رسانه ای اصولگرا 
توییت می کند که: اصــراِر به »دیدار با 

پوتین« از اول هم  اشتباه بود!«
صدای خودی ها هم درآمد

واکنــش چهره های سیاســی هم 
پُرشمار است. در برابر همه اینها مشاور 
جوان قالیباف، پاســخ جالبی داشته 
اســت. قالیباف اواخر خــرداد مهدی 
محمدی، خبرنــگار ســابق روزنامه 
کیهان و دستیار سعید جلیلی در دولت 
احمدی نژاد را به عنوان مشاور راهبردی 
خود منصوب کرد. رسانه ها او را یکی از 
مخالفان قطعی برجــام و محمدجواد 

ظریف می دانند.
مخالف دیپلماسی ظریف، در پاسخ 

به انتقادهایی که از تالش دیپلماتیک 
ناکام رئیســش می شــود، یک رشته 
توئیت در توئیتر فیلتر شــده نوشته و 
در عین حال که رئیســش را »معتمد 
نظام« و »سرباز فداکار رهبر انقالب« 
خوانده، ســفر او را نیز تاریخی عنوان 
کرده و از نام رهبــری هم خرج کرده و 
نوشته است که رهبری تاکید کرده اند 
که »تخریب گران می خواهند این نکته 
که رهبرانقالب تاکید داشتند در این 
مقطع مهم، پیام تاریخی خود را فقط 
از طریق آقای قالیباف منتقل کنند، به 

حاشیه برانند!«
جالب تر آنکــه او در حالــی که از 
قالیباف به عنوان »امین و فرســتاده 
خاص رهبــر انقــالب« یــاد کرده، 
خبر داده چنین ســفرهایی به چین 
 و اروپــا نیــز ادامــه خواهد داشــت!

آشــی که او پخت آنقدر شــور شد که 
صدای رجانیوز را هم درآورد. این سایت 
اصولگرا با اشاره به توئیت مشاور جوان 
رئیس مجلس نوشت: »این اغراق گویی 
با هشتگ #معتمدنظام به گونه ای است 
که گویا اگر محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس نبــود رهبرانقالب هیچ فردی 
را برای انتقال پیام به مســکو نداشته و 
شخص ایشان از محتوای پیام مهمتر 

بوده است!«
رجانیوز بعد هم انتقاد کرد از اینکه 
نزدیکان قالیباف به خود اجازه می دهند 
برای کسب وجهه سیاسی برای رئیس 
مجلس، اخبار مهم راهبردی و حاوی 
پیام های بین المللی را به بازی  سیاسی 

تقلیل دهند. 
 از اول هم دیدار با پوتین 

مطرح نبود!
همه اینهــا در زمانی اتفاق می افتد 
که قالیباف در مسکو مشغول رقم زدن 
اولین سفر خارجی خود به عنوان رئیس 
مجلس است؛ ســفری که می توانست 
شــروعی موفق برای ورود او به دنیای 
دیپلماسی باشد و البته کارنامه سیاسی 
او را پربار کند. او در آنجا لبخند می زند، 
دیدار می کند و ســعی می کند شبیه 
یک دیپلمات باشــد اما اینجا در ایران 
تمــام بحث ها بر ســر این اســت که 
چگونه چندین ماه دســت و پا زدن او 
 و تیمش برای دیدار با پوتین دود شــد

 و به هوا رفت.
مهمتر اینکه تمام ایــن هیاهوی 
چندماهه تیم رسانه ای قالیباف برای 
دیــدار او با پوتین، در حالی اســت که 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه دیروز گفت که اصال از اول هم 
مالقاتی با پوتین طراحی نشــده بود و 

خود قالیباف هم در جریان بوده است!
این گفته خطیب زاده، امیال و نیات 
تبلیغاتی در پشت ماجرای سفر قالیباف 
به مسکو را روشن تر می کند. امیالی که 
ناکام ماندند. محمود صادقی، نماینده 
سابق مجلس دیروز با انتشار تصویری از 
پوتین در حالی که مشغول یک ارتباط 
ویدئویی است، منتشر کرد و نوشت: »به 
حضور نپذیرفتند، حداقل وقت مالقات 

مجازی می گرفتید.«
قبای گشاد دیپلماسی

برخی دیگر تمام اینها را به انتخابات 
1400 ربط می دهند. در نگاه دقیق تر 
باید گفت در واقــع این صرفا انتخابات 
1400 نیســت که قالیباف به همراه 

اطرافیانش بــرای آن می کوشــد؛ او 
به دنبــال ارائه تصویــری بی بدیل از 
خود به عنوان یک سیاســتمدار طراز 
اول اســت؛ سیاســتمداری که شاید 
هم رئیس جمهور نشــود، اما با اقدام 
راهبردی، جلوی تحریم ها را می گیرد، 
با سفرهای استانی وعده حل مشکالت 
را به مردم می دهد در حالی که به عنوان 
رئیس مجلس اختیارات چندانی برای 
حل این مشــکالت ندارد، با رد الیحه 
بودجه خــود را ناجی ملــت از تورمی 
که دولت برای آن تــدارک دیده جلوه 
می دهد، با طرح شــفافیتی آرایی که 
رأی نمی آورد خود را حامی شــفافیت 

معرفی می کند. 
از قضــا مصوبــه اقــدام راهبردی 
مجلس یازدهم تاکنــون منجر به رفع 
تحریم ها نشــده و مصاحبه ای از جو 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا منتشر 
شده که »نه« قاطعی به لغو تحریم های 
ایران می گوید.  ســفرهای استانی او 
دردی از شهر و استانی دوا نکرده است. 
طرح شفافیتش تصویب نشد و به شویی 

نخ نما بدل شد. 
بودجه معلق و پا در هواست و تبعات 
این وضعیت نابسامانش سال آینده خود 
را نشان خواهد داد و به طور کلی ناظران 
در توضیح دستاورد مجلس یازدهم به 
ریاســت محمدباقر قالیباف فقط یک 
کلمه می گویند و آن هم »هیچ«! سفر او 
به مسکو شاید می توانست این »هیچ« 
را تبدیل به دســتاوردی دیپلماتیک 
کند. برخی منابــع اظهار می کنند که 
او به دفتر رهبری اصرار داشته تا نامه 
ایشان به پوتین را خود به مسکو ببرد 
تا در اولین سفر دیپلماتیک خود نشان 
 دهد که دیپلماســی هم به او می آید. 
اما دست کم حواشــی این یک فقره 
 اخیر نشــان داد که قبای دیپلماسی 

بر تن او نمی نشیند!

قبای دیپلماسی بر تن قالیباف ننشست؛

سقوط آزاد بلندپروازی های خلبان

خبر

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: 
مدیریت بــازار باید در دســتان یک جریان 
ارزشی باشــد تا در مقاطع حســاس بتواند 
حکیمانه رفتار کند، بنابراین تشــکیل یک 
هیئت اندیشه ورز به منظور پرکردن برخی 
از خالء ها برای برخــورداری از یک مدیریت 

صحیح ضروری است.
به گزارش تســنیم، آیــت اهلل قربانعلی 
دری نجف آبادی در دیدار با رئیس ســازمان 

بســیج اصناف، بازاریان و فعاالن اقتصادی 
کشــور با اشــاره به اصناف و بازاریان اظهار 
داشــت: برخــورداری مجموعــه اصناف و 
بازاریان از افراد معتقــد به دین و ارزش های 
اســالمی و همچنین وجود افــراد خداباور 
در این قشــر از جامعــه خیــرات و برکات 
بسیاری را برای نظام اسالمی به همراه داشته 
 که تقویت روزافــزون این مهــم باید مورد 

توجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: بــه برکت انقالب اســالمی، 
فرهنگ دینی و اسالمی در میان کسبه رواج 
یافت و تحول اساســی در بازاریان و اصناف 
به وجود آمد و آنچــه که اهمیت دارد تقویت 
صداقت، امانت داری و مقید به حالل و حرام 
بودن در کاسبی اســت که خوشبختانه این 
موارد در بازاریان و کسبه ما وجود دارد. وی 
ادامه داد: وجود قیمت های متعدد در برخی 
کاالها امروز مردم را آزار می دهد که بســیج 

اصناف با ورود به این موضوع باید میدان داری 
کند تا بتوان از یک مدیریت یکپارچه در بازار 

برخوردار شویم.
دری نجف آبادی افزود: متأســفانه امروز 
دشمن با ترویج پوشاک غربی به دنبال ضربه 
زدن به عفاف و حجاب ایرانی اســت، از این 
رو ترویج و گســترش فرهنگ سبک زندگی 
اســالمی و حمایت از حجاب و عفاف یکی از 
ضروریات جامعه به شمار می رود که یکی از 
ابعاد آن تولید پوشاک و لباس به این سبک 

است.
وی تصریح کرد: تمامی دســتگاه ها باید 
به این مســئله توجه داشته باشند که ترویج 

فرهنگ غرب و سبک زندگی غربی خیانت به 
نظام اسالمی و آرمان های شهداست چراکه 
این موضوع عــالوه بر لطمــات کوتاه مدت 

آسیب های بلندمدتی را هم به دنبال دارد.

دری نجف آبادی: 

مدیریت بازار باید در دستان یک جریان ارزشی باشد
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رهبر انقالب به مناسبت 22 بهمن موافقت کردند؛
 عفو یا تخفیف مجازات 

تعدادی از محکومان
به مناسبت فرا رسیدن سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای با عفو یا تخفیف 
مجازات ســه هزار و ۸40 نفر از محکوماِن محاکم 
عمومی و انقالب، سازمان قضایی نیروهای مسلح 
و تعزیرات حکومتــی موافقت کردنــد.  ابراهیم 
رئیسی، رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرارسیدن 
22 بهمن، در نامه ای به رهبر انقالب پیشنهاد عفو یا 
تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که از سوی 
کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد 
شرایط الزم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد و این 
پیشنهاد مورد موافقت حضرت آیت اهلل خامنه ای 

قرار گرفت.
    

تذکر ظریف به بایدن: 
 این آمریکاست که باید 

به برجام بازگردد 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در توئیتی با 
اشاره به خروج آمریکا از برجام، در خصوص بازگشت 
این کشور به توافق وین نوشت: آمریکا توافق هسته ای 
را ترک و آن را نقض کرد. بنابراین این ایاالت متحده 
است که باید بازگردد و تعهداتش را اجرا کند. آمریکا 
دو راه پیــش رو دارد؛ ترک کردن سیاســت های 
شکســت خورده ترامپ یا ادامه شکست های وی. 
ادامه این شکست ها فقط شکست های بیشتری را 

در پی دارد.
    

سردار وحیدی:
رژیم صهیونیستی فرو خواهد پاشید 
 ســرتیپ احمد وحیدی، رئیس دانشگاه عالی 
دفاع ملی و تحقیقات راهبردی در اولین همایش 
نقش و تبییــن راهبردهــای گام دوم انقالب در 
شکل دهی ژئوپولتیک قرن پانزدهم، گفت: رژیم 
صهیونســیتی بی تردید در این قرن از بین خواهد 
رفت. بیانیه گام دوم نویدبخش همین تحول است. 
این رژیم در درون فرو خواهد پاشید. همانطور که 
مردم تا جلوی منزل نتانیاهو رفتند و وی را داخل 
زیرزمین کردند. وی همچنین با تاکید بر افول قدرت 
آمریکا افزود: آمریــکا از مرحله ابرقدرتی به قدرت 
درجه یک و حتی پایین تر سقوط می کند. آمریکا به 
شدت دچار ضعف است و قدرت اقناع و تجمیع ملت 

خود را هم ندارد.
    

قالیباف در دیدار رئیس دومای روسیه:
تغییر در کاخ سفید، در روابط 

تهران و مسکو تاثیری ندارد
محمدباقــر قالیباف، رئیس مجلس شــورای 
اسالمی در دیدار ویچسالو والودین، به عنوان نماینده 
ویژه رئیس جمهور روسیه برای دریافت پیام کتبی 
رهبر معظم انقالب، با ابالغ ســالم رهبر انقالب به 
این کشور، گفت: همانگونه که وجود ایران مستقل 
به نفع روسیه است، وجود روسیه مقتدر نیز به نفع 
ایران است. وی  با تاکید بر بازتعریف روابط پایدار، 
دراز مدت و راهبردی میان دو کشــور اظهار کرد: 
تغییر و جابه جایی در کاخ سفید در نگاه راهبردی 
ما به مناسبات تهران - مسکو اثری ندارد. ویچسالو 
والودین نیز در این دیدار تاکید کرد که ایران و روسیه 
برای غلبه بر چالش های منطقــه ای و جهانی باید 

همگرایی خود را همچنان تقویت کنند. 
    

در دیدار با ظریف مطرح شد؛
درخواست نروژ از ایران برای 

پایبندی کامل به برجام
صفحه توئیتر وزارت امور خارجه نروژ در پیامی 
از گفت وگوی ماری اریکسن ســوریده، وزیر امور 
خارجه این کشور با محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه کشورمان خبر داد و نوشت: »مذاکرات خوبی 
با وزیر امور خارجه ظریف انجام شد. ما از گفت وگو 
با ایران در زمینه مســائل دوجانبــه و منطقه ای 
قدردانی می کنیم.« وزارت امــور خارجه نروژ در 
ادامه نوشت: »از ایران خواسته شد به پایبندی کامل 

به برجام)توافق هسته ای( بازگردد.«
    

توضیحات سفیر روسیه درباره 
همکاری در نیروگاه بوشهر

به گزارش اســپوتنیک، لوان جاگاریان، سفیر 
روسیه در ایران گفت: به منظور اطمینان از ایمنی 
بهره برداری از واحد اول نیروگاه هسته ای بوشهر، 
طرف روسی آن را با ســوخت هسته ای تازه تأمین 
می کند. هیچ تعامل دیگری با ایران در زمینههای 
دیگر مربوط به سوخت هسته ای وجود ندارد. وی 
در ادامه درباره مانــور دریایی با ایران نیز گفت: دور 
دیگری از مانورهای نظامی-دریایی ایران، روسیه و 
چین  قرار است در مناطق شمالی اقیانوس هند در 

اواسط همین ماه فوریه برگزار شود. 

او در آنجا لبخند می زند، 
دیدار می کند و سعی 

می کند شبیه یک دیپلمات 
باشد اما اینجا در ایران تمام 

بحث ها بر سر این است که 
چگونه چندین ماه دست 
و پا زدن او و تیمش برای 

دیدار با پوتین دود شد و به 
هوا رفت

شاید باید گفت چه بهتر 
که رئیس جمهور روسیه 

قالیباف را به مالقات 
نپذیرفت چون در غیر این 

صورت، به نظر نمی رسد 
تصویر او در حالی که از 

یک تونل سمپاشی شده 
عبور می کند تا به پوتین 

برسد، کمتر از االن به غرور 
ملی مان لطمه می زد!

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه آمریکا باید 
بداند حرکت ایران به سمت دستیابی به انرژی صلح آمیز 
هســته ای توقف ناپذیر و غیرقابل چشم پوشــی است، 
گفت: به آمریکا می گوییم که به جــای تقابل، تعامل را 

نیز امتحان کند.
علی اکبر صالحی در مراسم افتتاح دومین نمایشگاه 
دائمی دســتاورد های صنعت هسته ای کشور در سرای 
سعدالســلطنه اســتان قزوین با بیان اینکــه موضوع 
هســته ای بهانه دشمن است، افزود: دشــمنان با نظام 
 اسالمی و حکومت ما مشــکل دارند و قدرت هسته ای

 بهانه آنهاست.

وی اضافــه کــرد: بایــدن نیامــده، از اینکــه 
ایــران بایــد غنی ســازی را متوقــف کنــد ســخن 
 گفته کــه البته مقــام معظــم رهبری به این ســخن 

پاسخ گفته اند.
معاون رئیس جمهور  تصریح کرد: اگر آمریکا همچنان 
فکر می کند با فشار و تهدید می تواند ایران را تسلیم کند، 

بدا به حال آنان که هنوز ایران را نشناخته اند.
وی با بیان اینکه محدودیت های آمریکا باعث ابتکار 
و خالقیت ما در رفــع نیاز های خود شــده و جمهوری 
اسالمی را به کسب دانش و فناوری بیشتر تحریک کرده 
است، افزود: آن ها می خواستند با تحریم غذا و دارو ملت 

ما را گرسنه و بیمار کنند، اما 
اکنون در تولید محصوالت 
غذایی و بســیاری از دارو ها 
خودکفا هستیم. صالحی 

با اشــاره به 

خدمت صنعت هسته ای کشور به حوزه درمان و تولید 
دارو، ادامه داد: در این شرایط یکی از گلوگاه های ساخت 
واکســن کرونا ســانتریفیوژی بود که آن را تولید و در 
اختیار شــرکت داروســازی داخلی قرار دادیم.   وی با 
بیان اینکه همه تالش های دشــمن برای آن است که 
ما قدرتمند نشــویم تا آن ها هربالیی خواستند برسر ما 
بیاورند، ادامه داد: پیشرفت های ما از درون جوشیده و 
کسی به ما یاد نداده که چگونه سانتریفیوژ و آب سنگین 
تولید کنیم و خودمان به آن دســت یافته ایم و نگرانی 
دشمن همین است. رئیس ســازمان انرژی اتمی 
با بیان اینکه در سال 6۸ چند نمونه سانتریفیوژ 
وارد کشور شــد، گفت: 20 سال طول کشید تا 
از آن ها استفاده کنیم، اما اکنون به مرحله ای 
رســیده ایم کــه خودمان آن هــا را طراحی 

می کنیم و می سازیم. 

رئیس سازمان انرژی اتمی: 

به آمریکا می گوییم که به جای تقابل، تعامل را نیز امتحان کند


