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سرمقاله

هرچه به سوی طبقات پایین تر می رویم

این فشار بیشتر هم می شود .هر روز یکی از
ضروریات زندگی از سفره مردم کم می شود.

واضح است که اصلی ترین علل تورم در

کشور ما تحریم است .کم شدن درآمد ارزی

و لذا کم شدن عرضه ارز به طور طبیعی آن را

گران می کند .اثر روانی تحریم و چشم انداز

تار اقتصاد ،تقاضای ارز را بیشتر میکند .لذا

به طور مضاعف قیمت ارز افزایش می یابد.
با این حال به جز تحریم اقتصاد ایران عناصر

تورم ساز بسیاری دارد .فراموش نکنیم در

آخرین روزهای پیش از تحریم بانکی-نفتی
در اواخر دهه هشتاد ،ما تورم باالی بیست
و پنج درصد را هم تجربه کرده بودیم .در فراز

نخست گفتیم که این تورم نافعان و حامیانی
دارد .استمرار این تورم ،این گروه را چاق تر

و قدرتمندتر هم کرده است .میتوان گفت
ما اکنون با مافیای تورم مواجه هستیم .این
مافیا سخت جان است .رفتار پیچیده دارد.

نمیتوان انتظار داشت با چهار اقدام بخشنامه
ای و ساده آن را کنترل کرد .پیش تر نوشتم

که باالی نود درصد اقتصاد ایران در دست

دالالن و گرفتار مافیاها است .به عبارتی

حاکمیت نظام بر کمتر از ده درصد اقتصاد
می باشد .اگر دولت به قاعده رفتار کند و

عملکرد مطلوبی هم داشته باشد ،تازه ده

درصد اقتصاد درست خواهد شد و همچنان
نود درصد اقتصاد جوالنگاه دالالن و مافیاها
است.مه در آن بازنده نیستند .اقلیتی نیز در

این تورم برنده اند .شوربختانه فرمان اقتصاد
در دست همان اقلیت است .تورم برای اینان

نردبان ارزش افزوده دارایی هایشان است.

چراکه دارایی آنها غیر منقول و غیر ریالی
است .بر این اساس ،برنده تورم این گروه

هستند؛ هرچه تورم شدیدتر اینان برَنده تر.
ثروت اینان بر موج تورم سوار است به همین
ت
سبب در امتداد منافعشان پیگیر وضعی ِ
تورمی هستند .بقیه جامعه اما در یک خط
افقی نزدیک به هم زیر خط فقر دست و پا
میزنند .تقریبا ً طبقه معروف به بورژواها،

خرده بورژواها ،طبقه متوسط و زیر متوسط
در سبک زندگی دچار همگرایی شده اند .روز

به روز زندگی این طبقات بیشتر شبیه به هم

می شوند .این روزها تعداد تولیدکنندهها و
پیمانکارهایی که کارشان به ترمینال اتوبوس

بین شهری برای مسافرت کشیده شده هر روز
بیشتر می شود .اساسا ً شکل و تنوع مسافرت

ها دارد شبیه به هم می شود .مخارج سنگین
و بیافقی اقتصاد ،طبقات نسبتا ً دارا و متوسط

با این حال در شرایطی که برخی از نمایندگان
مخالف وزیر مصرانه در پی استیضاح او هستند،
برخی خبرها حاکی از پس گرفته شدن امضاهای
استیضاح است به طوریکه ،هفته قبل بررسی
استیضاح از دستور کار کمیسیون صنایع مجلس
خارج شده است.
در واقع و در شرایطی که نمایندگان استیضاح را
حق قانونی خود دانسته و ناکامی فاطمی امین در
سر و سامان دادن به صنعت و بازار خودرو و نیز
کنترل قیمت ها را دلیل اصلی استیضاح او عنوا می
کنند ،روز گذشته محمد حسن آصفری نماینده
مردم اراک در گفت و گویی که با خبرگزاری ایرنا
داشته ،اعالم کرد :استیضاح وزیر صنعت در این
وضعیت اقدامی زودهنگام است و درست نیست.
آصفری خاطرنشان کرد :برای رفع مشکالت
در وزارت صمت باید اصالحات ساختاری صورت
بگیرد و اصالح ساختار هم امری زمانبر است و لذا
باید به وزیر فرصت بیشتر داد .وی یادآور شد:
اگر هدف از استیضاح ایجاد اصالح مباشد با تغییر
وزیر این اصالح صورت نمیگیرد.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس
بیان کرد :با استیضاح وزیر صمت و رفتن وی
مشاهده ایجاد وقفه در امور کاری وزارت صمت
خواهیم بود و همین وقف خود موجب ایجاد هزینه
است .آصفری عنوان کرد :عدهای از نمایندگان در
حال جمعآوری امضا به صورت دستی برای طرح
استیضاح وزیر صمت هستند حال آنکه امضای
استیضاح به صورت سیستمی برای نمایندگان
فراهم است.
از پس گرفتن امضا یا امضاهای جدید
این در حالی است که خلیل بهروزیفر ،نماینده
فومن نیز با دفاع تمام قد از وزیر صمت می گوید:
فاطمی امین مقصر همه گرانیها نیست لذا نباید
پای وزیر به استیضاح کشیده شود.
وی با بیان اینکه بنده استیضاح وزیر صنعت
معدن و تجارت را امضا کرده بودم ،افزود :امضای
این استیضاح برای هشدار به وزیر در مورد عزل و
نصبها در بدنه وزارتخانه بود تا دقت بیشتری در
عزل و نصبها داشته باشند تا نیروهای ناکارآمدی
که موجب مشکالت امروز هستند برکنار شده و
نیروهای جهادگران جایگزین این افراد شوند.
بهروزیفر عنوان کرد :کنترل قیمت محصوالت
کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد
کشاورزی منتقل شد لذا گرانی کاالهای اساسی
باید از وزیر جهاد کشاورزی پیگیری شود.
وی با اشاره به جلسه فراکسیون نظارت بر

گروه سیاسی  -دیروز نصرالله پژمان فر نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اعالم کرد که فردا (یکشنبه) اعضای این کمیسیون ساعت  6:30صبح با
سید رضا فاطمی امین ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ایران دیدار می کنند .این دیدار بررسی موضوع استیضاح فاطمی امین است که  29خرداد ماه از سوی
هیات رئیسه مجلس اعالم وصول شده است.

لغو جلسه بررسی
استیضاح در
کمیسیونصنایع
و نشست فاطمی
امین با اعضای
کمیسیوناصل
نود در صبح
روزیکشنبه
این گمانه را
تقویت می کند
کهراهکارهایی
برای کاهش
فشار بر وی و
دولت در خصوص
استیضاح یا کناره
گیری او پیدا
شده است
عملکرد دستگاههای اجرایی و دولت با وزیر
صنعت معدن تجارت گفت :در این جلسه فاطمی
امین گزارش دقیقی به مجلس و نمایندگان ارائه
کرد و اعالم کرد نتیجه اقدامات اصالحی وزیر تا
پنج یا  ۶ماه آینده در بازار مشخص خواهد شد.
بهروزیفر تصریح کرد :باید به وزیر صنعت
معدن تجارت مجددا ً فرصت دهیم ،برنامههای
خود را محقق کند ،مجلس نباید هیجانزده
تصمیم بگیرد .وی با تاکید بر اینکه باید استیضاح
وزیر صمت متوقف شود ،خاطرنشان کرد :امضای
خود را از استیضاح وزیر پس گرفتهام.

رئیسی در جمع نخبگان خراسان شمالی:

تالش برای فرار از استیضاح
در همین رابطه و در شرایطی که اکنون به نظر
می رسد دولت در حال مقاومت برای استیضاح یا
استعفای فاطمی امین است ،دو هفته قبل همزمان
با کناره گیری وزیر کار ،فاطمی امین نیز نتوانست
نمایندگان را با پاسخ های خود قانع کند و از آنها
کارت زرد گرفت .به همین دلیل بسیاری از ناظران
معتقد بودند که به احتمال فراوان ،وزیر صمت
دومین خروجی کابینه سیزدهم است .با این حال
طی یک هفته اخیر نه تنها برخی از نمایندگان از نظر
خود برای استیضاح وزیر صمت برگشته اند ،بلکه با

است و لذا سبد مصارفشان را بیشتر کنترل
می کنند .هرچه به سوی طبقات پایین تر می

رویم این فشار بیشتر هم می شود .هر روز
یکی از ضروریات زندگی از سفره مردم کم می

شود.

واضح است که یکی اصلی ترین علل تورم در

کشور ما تحریم است .کم شدن درآمد ارزی و

لذا کم شدن عرضه ارز به طور طبیعی آن را

گران می کند .اثر روانی تحریم و چشم انداز

تار اقتصاد ،تقاضای ارز را بیشتر میکند .لذا

به طور مضاعف قیمت ارز افزایش می یابد.
با این حال به جز تحریم اقتصاد ایران عناصر

تورم ساز بسیاری دارد .فراموش نکنیم در

و پنج درصد را هم تجربه کرده بودیم .در فراز

نخست گفتیم که این تورم نافعان و حامیانی
دارد .استمرار این تورم ،این گروه را چاق تر

و قدرتمندتر هم کرده است .میتوان گفت
ما اکنون با مافیای تورم مواجه هستیم .این
مافیا سخت جان است .رفتار پیچیده دارد.

نمیتوان انتظار داشت با چهار اقدام بخشنامه
ای و ساده آن را کنترل کرد .پیش تر نوشتم

که باالی نود درصد اقتصاد ایران در دست

دالالن و گرفتار مافیاها است .به عبارتی

حاکمیت نظام بر کمتر از ده درصد اقتصاد می
باشد .اگر دولت به قاعده رفتار کند و عملکرد
مطلوبی هم داشته باشد ،تازه ده درصد

اقتصاد درست خواهد شد و همچنان نود
درصد اقتصاد جوالنگاه دالالن و مافیاها است.

خالصه خیراین اقتصاد همواره به جیب سه

الی چهار میلیون میباشد و دودش به چشم

نودوپنج درصد جامعه است امروز قرمزی گونه
این اقلیت از زردی گونه اون اکثریت میباشد.

حمایت هایی که دولت و رسانه های حامی آن صورت
داده اند ،احتمال دارد که فاطمی امین همچنان
سکان وزارتخانه را در دست داشته باشد .البته در
این میان شایعاتی نیز در خصوص جایگزینی مهرداد
بذرپاش به جای فاطمی امین مطرح می شود ،اما در
هر صورت لغو جلسه بررسی استیضاح در کمیسیون
صنایع و نشست فاطمی امین با اعضای کمیسیون
اصل نود در صبح روز یکشنبه این گمانه را تقویت
می کند که راهکارهایی برای کاهش فشار بر وی و
دولت در خصوص استیضاح یا کناره گیری او پیدا
شده است.

در اروپا هم کوپن میدهند!

روبه باال را هم در خرج کردن محافظه کار

در اواخر دهه هشتاد ،ما تورم باالی بیست

انتصاب رئیس جدید سازمان
اطالعات سپاه

دوگانه استیضاح

کرده است .این محافظه کاری فقط جنبه
روانی ندارد .واقعا ً قدرت خرید آنان کم شده

آخرین روزهای پیش از تحریم بانکی-نفتی

اخبار

« ابتکار» شکاف میان نمایندگان برای استیضاح وزیر صمت را بررسی می کند

دودش به چشم اکثریت و
نونش به جیب اقلیت!
ادامه از صفحه یک
این محافظه کاری فقط جنبه روانی ندارد.
واقعا ً قدرت خرید آنان کم شده است و لذا
سبد مصارفشان را بیشتر کنترل می کنند.

سیاستروز

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری کشورمان روز پنجشنبه در
نشست با جمعی از نخبگان استان خراسان شمالی با گرامیداشت
روز بیست و سوم ذیالقعده و بیان اینکه این روز ،روز زیارت
مخصوص حضرت رضا(ع) است ،خاطرنشان کرد :سالها مردم
استان خراسان شمالی مهربانانه و مشتاقانه میزبان زائرین امام
رضا(ع) بودند و این سعادت بزرگی برای مردم این استان است.
رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت بهره گرفتن از نظرات نخبگان
در اداره کشور ،خطاب به آنان گفت :شما نخبگان در ارتباط گرفتن
با دولت به این نوع جلسات بسنده نکنید و سعی کنید پیشنهادات
خود را به دولت منتقل کنید.
رئیس جمهور با تأکید به استاندار خراسان شمالی مبنی بر برگزاری
مداوم جلسه با نخبگان استانی ،خاطرنشان کرد :با بهرهگیری از
نظرات و ایدههای مطرح شده در این نوع جلسات میتوان تدابیر
خوبی برای حل مسایل و مشکالت استان بکار گرفت .تردیدی
ندارم که شما نخبگان خیرخواه کشور هستید و باید به نظرات شما
به چشم غنیمت نگاه شود .هر جا مردم در میدان بودند کشور
توفیقات زیادی پیدا کرد.
رئیسی در ادامه تصریح کرد :استانهای خراسان شمالی و جنوبی
همزمان با یکدیگر به استان تبدیل شدند ،اما علیرغم کارهای خوبی
که انجام شده ،استان خراسان شمالی کمبودهای زیادی دارد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه استان خراسان شمالی دارای

ظرفیتهای زیادی در زمینه کشاورزی است ،گفت :کشت گیاهان
دارویی و توسعه آن در این استان میتواند یک ظرفیت اقتصادی
بسیار بزرگ در کشور باشد .توسعه کشت گیاهان دارویی نباید در
حد حرف باشد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش درباره تالش دولت برای
رفع مشکالت زنان بدسرپرست و بدون سرپرست ،اظهار داشت:
موضوع زن و خانواده بسیار مهم است که تنها یکی از مسائل آن
مشکالت زنان بدسرپرست است .در این دولت صندوق حمایت
از زنان بدسرپرست را تشکیل دادیم و نیاز است دفتر امور زنان و
خانواده در استانداریها فعال شوند.
رئیس جمهور خطاب به استاندار خراسان شمالی افزود :زمینه
ارائه محصوالت و صنایع دستی را که در خانهها توسط بانوان
ساخته میشود ،فراهم و ایجاد بازارچههای دائمی صنایع دستی،
ارائه تسهیالت و خرید این نوع محصوالت را در استان پیگیری کنید.
رئیس جمهوری با تشریح اهمیت نقش مالیات در اداره و تقویت
اقتصاد کشور و اهمیت مقابله موثر و جدی با فرار مالیاتی ،بر لزوم
حمایت از اصناف در این زمینه تأکید و خاطر نشان کرد :پیش از
این هم به متولیان امور مالیاتی تاکید کردم که در تعامل با اصناف،
بنا را بر اعتماد به اصناف بگذارند.
رئیسی افزود :مهم این است که ممیزان مالیاتی از فرار مالیاتی
جلوگیری کنند .دالالنی هستند که درآمد زیادی دارند ،اما مالیات

آن را نمیدهند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با مهم و موثر توصیف
کردن فعالیت گروههای جهادی در رفع مشکالت کشور ،گفت:
در حسینیه جماران هم گفتم برخی از دختران و پسرانی که در
گروههای جهادی فعالیت میکنند ،ماه عسل خود را برای خدمت
به مناطق محروم میروند .ارزش جهاد در بین ملت ما هنوز بسیار
باالست و این ارزش امروز در گروههای جهادی دنبال میشود.
دولت وظیفه دارد از گروههای جهادی حمایت کند.
رئیس جمهوری یکی دیگر از ضرورتهای استان را توسعه
زیرساختهای ریلی برشمرد و گفت :توسعه ریلی بخصوص در
بخش مسافری ضرورت بسیاری دارد.
رئیسی درمورد گران شدن اقالم و کاالهای اساسی گفت :اصالح
نحوه تخصیص یارانهها تنها یکی از عوامل گرانی این نوع محصوالت
بود و همزمان قیمتهای جهانی نیز افزایش پیدا کرد که یکی از
عوامل آن جنگ اوکراین است.
رئیسی افزود :برخی از کشورهای اروپایی نیز به دلیل گرانی
کاالهای اساسی روش تخصیص کوپن را برای توزیع کاال در پیش
گرفتند و برخی کاالها را بدین شکل در کشورشان توزیع میکنند.
رئیسی با ضروری دانستن کنترل قیمتها و کاهش تورم ،گفت:
زمانی که دولت را تحویل گرفتیم ،تقریبا تمام مبلغ  ۸میلیارد ارز
 ۴۲۰۰تومانی که برای تامین کاالهای اساسی در سال  ۱۴۰۰اختصاص
یافته بود ،در همان  ۵ماهه اول سال توسط دولت قبل هزینه شده
بود و دیگر پولی برای ما نمانده بود ،اما با این وصف  ۷ماه کشور را
مدیریت کردیم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت
اصالح الگوی کشت ،اجرای این کار را صرفا با کمک کشاورزان
امکانپذیر دانست و تأکید کرد :باید کاالهای اساسی مورد نیاز
کشور را در داخل تولید کنیم و برای تحقق این هدف باید کشاورزی
را برای کشاورزان قابل پیشبینی کنیم .در بسیاری از روستاها
تمامی امکانات زندگی وجود دارد ،اما به دلیل اینکه اقتصاد روستا
برای روستائیان صرفه اقتصادی ندارد ،این عزیزان روستاها را ترک
میکنند.
رئیسی تصریح کرد :باید کاری کنیم که اقتصاد روستا برای
روستائیان صرفه داشته باشد و یکی از برنامههای دولت مردمی
فعال کردن اقتصاد روستا است.
رئیس جمهوری تأکید کرد :اکیدا ً از مدیران میخواهم افراد بدون
انگیزه و فاقد روحیه تحولگرا را در مناصب مهم قرار ندهند و راه را
برای افراد متخصص ،متعهد و تحولگرا باز کنند.

سخنگوی دولت تشریح کرد

موضع دولت در مورد اصالح قانون سالح
سخنگوی دولت تاکید کرد :قانون اصالح نحوه بکارگیری سالح توسط مامورین
نیروهای مسلح از دولت قبل به مجلس رفته و دولت سیزدهم هیچ گونه اظهار
نظری در خصوص این موضوع نداشته و ندارد.
علی بهادری جهرمی در گفتوگو با ایلنا ،درباره نظر دولت نسبت به اصالح
قانون نحوه استفاده از سالح توسط نیروهای مسلح که در کمیسیون امنیت ملی
در حال بررسی است ،گفت :چنین موضوعی در دستور کار این دولت یعنی
دولت سیزدهم نه بوده و نه هست.
سخنگوی دولت ادامه داد :دولت قبلی الیحهای را پیش از این تقدیم
مجلس شورای اسالمی کرده بود و این موضوع در مجلس در حال رسیدگی
است.
وی افزود :بشخصه اطالعی از وضعیت رسیدگی به این موضوع در
کمیسیونهای مجلس ندارم و بعضا موضوعاتی را من هم در رسانهها دیده و یا
شنیدهام که منتسب میشود به اینکه دولت نظری داشته است یا خیر.
بهادری جهرمی تاکید کرد :این دولت هیچ گونه اظهارنظری در خصوص متنی
که در دستور کار مجلس شورای درباره اصالح قانون نحوه بهکارگیری سالح
توسط مأمورین نیروهای مسلح است نداشته و اعالم نکرده است.

واکنش به انتقادات کادر درمان
به گزارش ایلنا ،وی در خصوص سخنان اخیر رئیسجمهور که منجر به
واکنشهایی از سوی کادر بهداشت و درمان شده است ،بیان کرد :رئیس جمهور
بارها و بارها از کادر بهداشت و درمان ،جامعه پزشکی و جامعه پرستاری در
حوزههای مختلف تشکر و تقدیر کرده و به طور خاص هم تقدیر ویژهای را برای
مجاهدتهای این عزیزان در روزهای کرونا انجام دادند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد :در ستاد کرونا هم اساسا ًروش و رویه دولت
و رئیسجمهور این بوده است که تابع نگاه کارشناسی و تخصصی پزشکان عزیز و
کادر بهداشت و درمان حوزههای بهداشت بوده ،هستند و خواهند بود.
وی ادامه داد :در مراسمی در تقدیر از جهادگران رئیسجمهور سخن گفتند،
توجه شما را به این نکته جلب میکنم که جهادگران یک قشر و صنف خاص
نیستند در تمامی عرصهها و اقشار عدهای به عنوان نیروهای جهادی فعالیت
میکنند.
بهادری جهرمی افزود :یعنی ما پزشکان جهادی داریم که فعالیت متمایز و به
نوعی خودجوش و داوطلبانه دارند .ما پرستاران و معلمان جهادی داریم که در
هر قشر و حوزهای شناخته میشوند و به عنوان نیروهای جهادی و جهادگر آن

حوزه فعال هستند.
وی تاکید کرد :بخش عظیمی از جامعه پزشکی و پرستاری جهادگر هستند و
تقریبا هم ه آنها در دوره کرونا جهادی عمل کردند.
سخنگوی دولت گفت :بارها دولت و رئیسجمهور از این بزرگواران تقدیر
کردهاند .در آن مراسم رئیسجمهور در حال بیان نکتهای بودند که به ایشان
نقل شده بود قسمتی از جمله به گونهای منتشر شده است که گویی مقصود
دیگری از این مسئله وجود دارد ما اعالم میکنیم همیشه پاسدار زحمات جامعه
پزشکی بوده و خواهیم بود.
پیشتازی صادرات
بهادری جهرمی همچنین روز گذشته هم گفت :بهار امسال ،با پیشتازی
صادرات نسبت به واردات ،تراز تجاری کشور به  ۶۰۵میلیون دالر رسید.
علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت :وتراز تجاری
منفی چندین ماهه با دیپلماسی پویا مثبت شده است :وبهار امسال ،با پیشتازی
صادرات نسبت به واردات ،تراز تجاری کشور به  ۶۰۵میلیون دالر رسید ،تجارت
خارجی غیرنفتی  ۵/۱۹درصد و ترانزیت خارجی  ۳۲درصد رشد کرد .انشاءالله
همین مسیر در حل مشکل چندساله تورم نیز پیشخواهد رفت».

سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه اعالم
کرد :با حکم سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،سردار
سرتیپ پاسدار محمد کاظمی به سمت “ رئیس
سازمان اطالعات سپاه” منصوب شد .
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین
حسین طائب رئیس سابق سازمان اطالعات سپاه
نیز با حکم سرلشکر حسین سالمی به سمت
“مشاور فرمانده کل سپاه “ منصوب گردید.
سردار شریف همچنین یادآور شد :رئیس جدید
سازمان اطالعات سپاه سالها عهدهدار مسئولیت
ریاست سازمان حفاظت اطالعات سپاه بودند
و تجارب فراوانی در امور حفاظتی ،امنیتی و
اطالعاتی دارد.

واکنش وزارت خارجه عملیات
روانی اسرائیل در ترکیه

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به
م صهیونیستی در ترکیه علیه
عملیات روانی رژی 
ایران گفت :پاسخ ایران به خرابکاریهای رژیم
صهیونیستی بدون تهدید امنیت شهروندان عادی
و تهدید امنیت کشورهای دیگر خواهد بود.
به گزارش  ،گزارش هایی از حدود یک هفته
قبل مبنی بر یک هماهنگی مرموز برای مشغول
کردن رسانهها به سناریوهای ساختگی دریافت
میشد.
ماجرا از این قرار بود که کانال  ۱۳رژیم
صهیونیستی در خبری دروغین مدعی شد که
ایران ،شهروندان اسراییلی را در ترکیه مورد هدف
قرار میدهد ،تا از این طریق هم بر افکار عمومی
ترکیه علیه ایران تأثیر بگذارد و همین اینکه بتوان
مسئله توریسم در ترکیه را تحت تاثیر قرار بدهد.
جالب تر آنکه این از صبح روز پنجشنبه و
ساعتها قبل از کنفرانس مطبوعاتی مذکور
برخی رسانه های ترکیه با استفاده از گزارش ها
و تصاویر مبهم و جهت دار سرگرم منحرف کردن
افکار عمومی از اتفاقات دیگر این روزها و مهیا
کردن فضا برای سخنان الپید وزیر خارجه رژیم
صهیونیستیبودند.
بزاده سخنگوی وزارت امورخارجه
سعید خطی 
کشورمان در واکنش به اتهامات و ادعاهای
بیاساس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در
آنکارا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای
ترک را مضحک و در چهارچوب یک سناریوی از
پیش طراحی شده برای تخریب روابط دو کشور
مسلمان توصیف کرد و آن را بخشی از دسیسه
تل آویو برای انحراف افکار عمومی ترکیه و منطقه
از آرمان فلسطین و اقدامات تروریستی این رژیم
کودککش و خرابکار دانست.
عملیات روانی رژیم اسرائیل
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :متاسفانه
از حدود یک هفته پیش یک عملیات روانی برای
مشغول کردن رسانهها به سناریوهای ساختگی با
استفاده از اطالعات نادرست و جهتدار جهت
مهیا کردن فضا برای طرح سناریوی فرافکنانه وزیر
خارجه رژیم صهیونیستی شروع شده بود.
بزاده تصریح کرد :کشور همسایه ما ترکیه
خطی 
بخوبی میداند ادعاهای فرستاده رژیم دروغگو و
تروریست صهیونیستی تا چه میزان بیاساس
بوده و انتظار میرود در مقابل این ادعاهای
تفرقهافکنانه سکوت نکند .این رژیم بارها نشان
داده است تا چه میزان غیرقابل اعتماد است.
پاسخ ایران
وی با تاکید مجدد بر اینکه پاسخ جمهوری
اسالمی ایران به ترور و خرابکاریهای رژیم
صهیونیستی همیشه بصورت قطعی ،مقتدرانه
و بدون تهدید امنیت شهروندان عادی و تهدید
امنیت کشورهای دیگر خواهد بود ،اظهار داشت:
مظلومنماییهای نمایشی این رژیم تروریست را
کسی جز خودش باور نمیکند و اگر به ظاهر نیز
طرفهایی بر اساس مصلحتاندیشی زودگذر،
نمایشی از همراهی داشته باشند ،اما در واقع
میدانند با چه رژیم خطرناکی روبرو هستند.

