
5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5310 سه ش��نبه 24 بهمن 1396 | 26 جم��ادی االول 1439 |

   دليل دفاع علي عليزاده از انقالب
علي عليزاده تحليلگر سياسي ساكن لندن در پاسخ به دليل 
دفاعش از انقالب در توئيتر نوشت: می گوید پشيمانست. 
مي گوی��د روح انتق��اد و اعت��راض ب��ه وضع موج��ود را 
نمي ش��نوي؟ مي گویم همين دليل دفاع از انقالب است. 
روح حق خواهي، مطالبه گري و اعتراض ما با انقالب متولد شد و قبلش وجود 
نداشت. انقالبي كه بردگان سربه راه و خاموشي كه خود برده انقالب بودند را 

به مقام انساني صاحب حق ارائه داد. 
   وقتي رئيس جمهور قانون اساسي را از ياد مي برد

داریوش سجادي فعال و روزنامه نگار اصالح طلب با اشاره به صحبت هاي 
رئيس جمهور درباره لزوم پایبندي به قانون اساسي در جمع راهپيمایان 22 
بهمن، در توئيتر نوشت: ایشان یادش رفته قباًل گفتند بهشت زوري نيست 
در حالي كه در قانون اساسي آمده دولت باید تمام امكانات خود را براي رشد 
فضایل اخالقي بر اساس ایمان و تقواي شهروندان به كار بندد. ظاهراً آدم 

رئيس جمهور كه ميشه فراموشكار ميشه. 
....................................................................................................................................

   فرار به جلوی روحاني با رفراندوم
رضا سراج تحليلگر مسائل سياسي با اشاره به سخنان امروز 
روحاني در كان��ال تلگرامي خ��ود نوش��ت: روحاني طي 
س��خناني در مراس��م 22 بهمن گفت: »قانون اساس��ي 
بن بست ها را برداش��ته؛ اگر جایي بحثي دارد به اصل 59 
قانون اساس��ي مراجعه كنيم. اصل 59 قانوني درباره رفراندوم است، یعني 

صندوق بياوریم و هر چه مردم گفتند عمل كنيم.« 
آقاي روحاني از كدام بن بست صحبت مي كند كه براي برداشتن آن، نياز 
به همه پرسي باشد؟ باید از ایشان پرسيد، نظام به بن بست رسيده یا ایده 
مركزي دولت ش��ما در اعتماد و تعامل با امریكا؟ آقاي روحاني، این رفتار 
ناجوانمردانه است، صنعت هسته اي و هوا فضا را براي اعتماد سازي متوقف 
كنيد، اقتصاد كشور را معطل خارجي ها و نگاه به بيرون كنيد، به مردم وعده 
پشِت وعده بدهيد و حاال كه با بدعهدي و افزونه طلبي امریكا مواجه شده اید، 
به جاي پاس��خگویي به مطالبات اقتصادي و معيش��تي مردم، بخواهيد با 

رفراندوم به جلو فرار كنيد. 
س��خنان روحاني درباره رفراندوم، یادآور موضوع خزان��ه خالي در مرحله 
 آغاز مذاكرات اس��ت. این اظه��ارات، از یك س��و امری��كا و اروپایي ها را به 
»فش��ار- مذاكره« براي مهار قدرت منطقه اي و موش��كي ایران اميدوارتر 

می كند و از سوي دیگر، انسجام ملي را در معرض خطر قرار مي دهد. 
....................................................................................................................................

   پست اينستاگرامي رئيسي پس از راهپيمايي ۲۲ بهمن 
حجت االسالم رئيسي توليت آس��تان قدس رضوي با 
انتش��ار تصاویر حضورش در راهپيمایي 22 بهمن در 
اینس��تاگرام نوش��ت: پيام حضور تماش��ایي مردم در 
راهپيمایي 22 بهمن امسال براي مسئوالن، كار كردن، 
كار كردن و كار كردن براي رفع بيكاري و اشتغال، رفع محروميت و فقر، 
شفافيت و مبارزه با فس��اد، تحقق انس��جام ملي و عمل به فرامين رهبر 
معظم انقالب است. پيامد این حماسه هم نااميدي دشمنان ملت ایران از 
فتنه اخيري است كه با یأس پراكني مي خواس��تند مردم را از آینده این 
انقالب نااميد كنند و امروز با حضور دهها ميليوني ایرانيان همه نقشه هاي 

خود را نقش بر آب دیدند. 
   پاسخ محسن هاشمي به سؤال »انقالب براي ما چه كرده است؟«

محسن هاشمي رفس��نجاني رئيس شوراي ش��هر تهران در آخرین پست 
اینستاگرامي خود به تشریح چيستي انقالب پرداخت كه در ادامه مي خوانيد: 
در آستانه پایان دهه چهارم عمر انقالب اسالمي قرار داریم، انقالب اسالمي 
مانند پدري براي همه مردم ایران است و  شاید بي مناسبت نباشد كه امروز 

به سؤال برخي فرزندان جوان این پدر پاسخ دهيم.  
امروز برخي مي پرسند »انقالب براي ما چه كرده است؟« یا حتي مي گویند 

كه »همه مشكالت ما به خاطر انقالب است.«  
ما نباید در مقابل این سؤاالت و قضاوت ها با واكنش هاي تند و خشن برخورد 
كنيم، چون سؤالي كه جواب داده نشود و  انتقادي كه به آن پاسخ داده نشود، 

در ذهن جامعه باقي مي ماند و روز به روز بزرگ تر مي شود.  
براي پاسخ به این سؤال، ابتدا باید گفت مگر انقالب قرار بود چه كند؟ و آیا 
انقالب چيزي جز مردمي هستند كه  انقالب كرده اند؟ ما براي توسعه به یك 
انقالب دروني نياز داریم، در انقالب بيروني اس��تبداد و استعمار را شكست 
دادیم و در انقالب  دروني بایس��ت بر تمایالت ضداجتماعي و ضد توس��عه 
خود غلبه كنيم و منتظر نباشيم تا انقالب و مسئوالن برایمان  كاري كنند 
كه مس��ئوالن نيز از جنس همين مردمند و شاید به انقالب و تحول دروني 
نيازمندتر باش��ند. براي ما 22 بهمن یك نماد اس��ت؛ نمادي براي ممكن 
بودن تحول و در دس��ترس بودن موفقيت. راهپيمایي 22 بهمن،  یادآوري 
كار بزرگي است كه ۴۰ س��ال قبل انجام دادیم اما نباید در آن متوقف و به 
آن دلخوش بمانيم.  براي حفظ انقالب و ایران باید در وضعيت فعلي تحول 
به وجود آوریم. فقر، فساد و تبعيض مشكالت جدي جامعه ما هستند  كه اگر 

آنها را ریشه كن نكنيم، ریشه كن خواهيم شد.

   کوتاه

نماينده زنجان در مجلس، گفت: تعداد امضاهاي طرح سؤال 
از رئيس جمهور در صحن مجلس هن�وز باالتر از ميزان الزم 
است و س�ؤال در كميس�يون اقتصادي بررسي خواهد شد. 
علي وقفچي در گفت وگ��و با ف��ارس، درباره اظهارنظ��ر یكي از 
نمایندگان مجلس مبني ب��ر اینكه نيم��ي از نمایندگان امضاي 
خود را از طرح س��ؤال از رئيس جمهور در صحن علني در زمينه 
مشكالت مؤسس��ات مالي و اعتباري پس گرفته اند، گفت: طبق 
آیين نامه هرگاه تعداد مشخصي از نمایندگان تقاضاي طرح سؤال 
از رئيس جمهور را داشته باش��ند، رئيس مجلس موظف است در 

اسرع وقت آن را به كميسيون مربوطه ارجاع دهد. وي درباره بخش 
دیگري از سخنان این نماینده كه گفته بود ممكن است سؤال در 
كميسيون اقتصادي مورد بررسي قرار نگيرد، اظهار داشت: تعداد 
امضاهاي طرح سؤال از رئيس جمهور در صحن مجلس هنوز باالتر 
از ميزان الزم است و سؤال در كميسيون اقتصادي بررسي خواهد 
شد.  بنابراین گزارش، یكي از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با یكي از خبرگزاري ها از پس گرفتن نيمي از امضاهاي 
طرح سؤال از رئيس جمهور در صحن و احتمال عدم بررسي سؤال 

در كميسيون اقتصادي سخن گفته بود.

تعداد امضاهاي سؤال از رئيس جمهور باالتر از حد الزم است
اف�راد  پرون�ده  ك�ه  گف�ت  انق�الب  دادگاه  رئي�س 
دستگير ش�ده مرتبط ب�ا جاسوس�ي در دادس�راي امنيت 
مط�رح اس�ت و هن�وز ب�ه دادگاه انق�الب نيام�ده اس�ت. 
حجت االسالم والمسلمين موسي غضنفرآبادي در گفت و گو با ایسنا 
درباره دستگيري چند نفر مرتبط با یك پرونده جاسوسي، بيان كرد: 
پرونده افراد دستگير شده فعالً در دادسراي امنيت مطرح است و پس 
از رسيدگي در داسراي امنيت به دادگاه انقالب ارسال مي شود، البته 
تاكنون پرونده به دست ما نرسيده است. عباس جعفري دولت آبادي 
دادس��تان عمومي و انقالب تهران روز ش��نبه - 21 بهمن ماه - از 

شناسایي و دستگيري چند متهم مرتبط با یك پرونده جاسوسي 
خبر داد و در خصوص اقدامات متهمان پرونده گفت كه این افراد در 
قالب اجراي پروژه هاي علمي و محيط زیستي نسبت به جمع آوري 
اطالعات طبقه بندي كشور در حوزه هاي استراتژیك اقدام مي كردند 
كه با هوش��ياري و رصد اطالعاتي یكي از نهادهاي امنيتي كشور 
دستگير و توسط دادستاني تهران بازداشت شده اند. اخيراً اخباري 
مرتبط با درگذشت فردي به نام كاووس سيدامامي استاد دانشگاه و 
كارشناس محيط زیست كه در زندان بازداشت بوده منتشر شد كه 

این اخبار حاكي از خودكشي این فرد بوده است.

پرونده متهمان جاسوسي فعاًل در دادسراي امنيت است

رس�انه هاي امريكايي در حالي مدعي ش�ده اند 
امري�كا در م�اه دس�امبر پيش�نهاد ايجاد خط 
ارتباطي مس�تقيم مذاكره در موض�وع آزادي 
زنداني�ان دو ط�رف را مطرح كرده ك�ه پيش تر 
دونالد ترامپ با لحني گس�تاخانه كشورمان را 
درخصوص جاسوسان امريكايي تهديد كرده بود. 
نشریه امریكایي وال استریت ژورنال ادعا كرد كاخ 
س��فيد در دس��امبر 2۰1۷ به دنبال ایجاد كانالي 
مستقيم براي مذاكره با ایران درباره آزادي زندانيان 

دو طرف بوده است. 
وال اس��تریت ژورنال تأكيد مي كند به رغم حداقل 
س��ه بار تالش واش��نگتن براي بازكردن این كانال 
ارتباطي، ایران به پيش��نهاد ارائه شده روي خوش 
نش��ان نداده و همچنان از تعامل ب��ا امریكا امتناع 
مي كند. اما س��اعاتي پس از انتش��ار گ��زارش وال 
استریت ژورنال، روزنامه نيویورك تایمز هم در این 
زمينه گزارشي منتش��ر كرد و به نقل از حميدرضا 
ترقي، عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسالمي، 
نوشت كه دولت دونالد ترامپ از ماه ژوئيه تاكنون 
بارها تالش هاي مشابهي كرده و خواهان مذاكرات 
مخفيانه با ميانجيگري عمان یا كشورهاي اروپایي 
شده است. به گفته ترقي، جمهوري اسالمي تاكنون 

درخواست هاي واشنگتن را رد كرده است. 
این ادعاهاي رسانه هاي امریكایي در خصوص تالش 
دولت این كشور براي گشایش یك كانال ارتباطي 
براي آزادي زندانيان امریكایي در حالي با سكوت 
مقامات كشورمان همراه شده كه پيش تر كاخ سفيد 
در تيرماه س��ال جاري با صدور بيانيه اي با ادعاي 
اینكه شهروندان امریكایي گروگان ایران بوده و به 
صورت ناعادالنه دستگير و زنداني شده اند، هشدار 
داد دولت امریكا سرگرم تهيه مجازات هایي عليه 
ایران اس��ت. این بيانيه تأكيد كرده بود در صورت 
آزاد نكردن ش��هروندان امریكای��ي از زندان هاي 
ایران، این كشور با عواقب جدید و جدي ای مواجه 

خواهد شد. 
دونال��د ترامپ در حال��ي با ش��يوه هاي مختلف به 
دنبال آزادي زندانيان امریكایي تبار در ایران است 
كه بر اس��اس آماري كه چندي پيش ستاد حقوق 
بشر قوه قضائيه منتش��ر كرد نزدیك به 56 ایراني 
در زندان هاي امریكا به سر مي برند و شماري دیگر 
نيز با درخواست دولت امریكا به بهانه هاي مختلف 
در سراسر دنيا بازداشت شده اند؛ افرادي كه اطالع 
دقيقي از سرنوش��ت آنها نيس��ت و حاال كه امریكا 

فش��ارهاي خود را براي آزادي جاسوسان خود در 
ایران افزایش داده، الزم اس��ت دستگاه دیپلماسي 
كشور فش��ار متقابلي را با هدف آزاد سازي ایرانيان 

زنداني در امریكا آغاز كند. 
   تأييد رسمي يك واقعيت

بر اس��اس گزارش هاي موج��ود تعداد زی��ادي از 
شهروندان كش��ورمان كه هم اكنون در زندان هاي 
امریكا به سر مي برند، به اتهام دور زدن تحریم هاي 
امریكا و ف��روش برخي محصوالتي كه در ليس��ت 
تحریم ه��اي امریكا ق��رار دارد، ب��ه حبس محكوم 
شده اند؛ واقعيتي كه مورد تأیيد وزارت امورخارجه 
و ستاد حقوق بشر قوه قضائيه نيز قرار گرفته است 
و این دو نهاد با اش��اره به وجود ش��هروندان ایراني 
در زندان هاي امریكا به مقامات این كش��ور یادآور 
شده اند باید نسبت به آزادي فوري این زندانيان كه 
در شرایط نامطلوب و سختي به سر مي برند، اقدام 
كنند و از تعقيب قضایي شماري از شهروندان ایراني 

در سایر كشورها نيز دست بردارند. 

   چه تعداد ايراني زنداني هستند؟
همان طور كه پيش از این نيز عنوان ش��د، به دليل 
مهر امنيتي كه ایاالت متحده بر پرونده بازداش��ت 
اتباع ایراني زده اس��ت، آمار دقيق��ي از تعداد افراد 
بازداشت ش��ده در دست نيس��ت، اما برخي اخبار 
غيررسمي تأیيد مي كند كه هم اكنون 56 ایراني با 
اتهامات واهي در زندان هاي امریكا حضور دارند یا با 
فشار این كشور در نقاط دیگر دنيا بازداشت شده اند 

و قرار است به امریكا تحویل داده شوند. 
بر ای��ن اس��اس، در س��ال 2۰16 رویت��رز مدعي 
ش��ده بود 12 ایراني مقيم امریكا ب��ه اتهام فروش 
تكنولوژي هایي كه ممكن اس��ت به توسعه برنامه 
هسته اي و نظامي تهران منتهي شده باشد، در این 
كش��ور زنداني یا در حال محاكمه هستند. رویترز 
تصریح كرده بود این آمار را از بررسي هزاران صفحه 
اسناد دادگاهي، مصاحبه با اعضاي خانواده متهمان 
و وكالی آنها به دست آورده است. جست وجوهاي 
رویترز به افشاي جزئيات جدیدي درباره این افراد 

منتهي ش��د كه از تاجري در هيوستون تا كارگري 
در بروكلين و یك كارآفرین صنایع فضایي را شامل 
مي ش��د. 11 نفر از این افراد متولد ایران هستند و 

همگي اقامت قانوني امریكا را در اختيار دارند. 
اسامي زندانيان ایراني به ادعاي رویترز عبارت بود 
از: حميدرضا هاشمي، رضا اولنگيان، مظفر خزاعي، 
آرش قهرم��ان، اميرعب��اس تميمي، ن��ادر مقانلو، 
بهرام مكانيك، تورج فریدي، خسرو افقهي، وحيد 

حسيني، علي صابونچي و مجيد ایرانپورمباركه. 
از ميان ای��ن 12 ایراني محب��وس در زندان هاي 
امری��كا، هفت ت��ن یعني ن��ادر مقانلو )ب��ازرگان 
دوتابعيتي(، بهرام مكاني��ك )تاجر مقيم امریكا(، 
خس��رو افقهي )تاجر مقيم لس آنجل��س(، آرش 
قهرمان و تورج فریدي )تاج��ران مقيم امریكا( و 
علي صابونچي )تاج��ر مقيم مریلن��د( در جریان 
تبادل زندانيان ميان تهران و واشنگتن كه در اواخر 
دي ماه 9۴ اتفاق افتاد، آزاد ش��دند، اما از وضعيت 
پنج زنداني ایران��ي دیگر كه در گ��زارش رویترز 

نامشان ذكر ش��ده بود، اطالعي در دست نيست و 
آنها همچنان در شرایطي نامطلوب در زندان هاي 

امریكا محبوس هستند. 
یكي دیگر از اتباع ایراني بازداش��ت شده در امریكا 
احمد ش��يخ زاده اس��ت؛ فردي كه گفته مي شود 
مش��اور هيئت نمایندگي ایران در س��ازمان ملل 
بوده و به اتهام نق��ض تحریم ها عليه ایران و تخلف 
مالياتي پولشویي براي ایران در زندان به سر مي برد. 
وي اخيراً با حكم دستگاه قضایي امریكا به سه ماه 

حبس محكوم شده است. 
   مرگ مشكوك تبعه ايراني

اما نكته مهم این اس��ت كه امری��كا هيچ تضميني 
براي حفاظت از جان اتباع ایراني ارائه نكرده است 
و رفتارهاي این دولت با زندانيان نش��ان مي دهد 
جان آنها هم��واره در معرض تهدید ق��رار دارد، به 
عنوان مثال وزارت دادگستري امریكا در سال 91 با 
صدور بيانيه اي اعالم كرد دو نفر را به اتهام صادرات 
غيرقانوني مواد غني سازي اورانيوم به ایران تحت 

تعقيب قرار داده است. 
بر اس��اس این بيانيه در خرداد ماه 1۳91 تبعه اي 
ایراني به نام خاكي بنا به درخواس��ت دولت امریكا 
به بهانه واه��ي نقض تحریم ها در ف��رودگاه مانيل 
دس��تگير ش��د و پس از 2۷ م��اه اس��ارت به طرز 
مشكوكي در زندان هاي فيليپين درگذشت؛ اتفاقي 
كه مقامات امریكا هيچ گاه در خصوص آن پاسخي 

به افكار عمومي ارائه ندادند. 
حال به نظر مي رس��د در حالي كه امریكا تالش 
زیادي را براي آزاد كردن جاسوسان خود در ایران 
انجام مي دهد و از جریان سازي هاي مختلف براي 
این امر اس��تفاده مي كند، یكي از اقدامات مهم 
دستگاه دیپلماسي جمع آوري اطالعات مربوط به 
زندانيان ایراني در امریكا و سایر كشورهایي است 
كه به درخواست امریكا بازداشت شده اند و اقدام 
مهم بعدي شروع رایزني با مجامع بين المللي براي 
آزاد سازي آنها و منع تعقيب شان در كشورهاي 
دیگر است؛ اتفاقي كه مي تواند زمينه ساز تأمين 
حقوق شهروندي اتباع كش��ورمان شود و راه را 
براي پرونده س��ازي هاي آتي عليه كشورمان به 

اتهامات واهي ببندد. 
این در حالي است كه اگرچه ستاد حقوق بشر قوه 
قضائيه پروژه اي در این خص��وص را آغاز كرده اما 
قطعاً این رون��د بدون هم��كاري و پيگيري وزارت 

امورخارجه به ثمر نخواهد نشست.

تهديد تا التماس امريكا براي آزادي جاسوسانش

دولت از سرنوشت ایرانیان زندانی در امریکا گزارش دهد
جعفر   تکبیری

   گزارش      

 مسئوالن  گفت وگوهای مجازي را
کنار بگذارند 

عضو فراكس�يون واليي مجلس ب�ا انتقاد از 
اظهارنظر مسئوالن از طريق توئيت و فضاهاي 
مجازي، عنوان كرد كه گفت وگوي سياسي از 
مجراي رس�انه و تريب�ون تحق�ق نمي يابد. 
به گزارش خانه ملت، عليرضا سليمي در خصوص 
تشكيل شوراي گفت وگوي سياسي با محوریت 
خانه احزاب، گف��ت: جمهوري اس��المي داراي 
فضاي درگيري و نزاع و جنگ نيست، گفت وگو و مشورت هم امري نيك است 
و در حال حاضر هم در برخي بخش ها با وجود افكار سياس��ي مختلف شاهد 
همفكري بين بخش ها هس��تيم. نماینده مردم محالت و دليجان در مجلس 
شوراي اسالمي، تصریح كرد: گفتمان سياسي در بخش بين المللي نيز تاكنون 
تأثيرگذار بوده است، از این رو در كش��ور مي توان گفتمان سياسي و حزبي را 
تقویت و از این مسير مشكالت اقتصادي، سياسي و... را حل و فصل كرد. مذاكره 
از طریق تریبون  و رسانه ها به تنهایي كفایت نمي كند چون مسئوالن و بزرگان 
سياسي اس��ير فضاس��ازي هاي خاص قرار مي گيرند. س��ليمي معتقد است: 
مس��ئوالن نباید از طریق توئيت و فضاهاي مجازي به گفت وگو بپردازند، در 
حقيقت گفت وگوي سياسي در قالب شوراي گفت وگوي سياسي و به صورت 
مستقيم باید تقویت شود. متأسفانه با وضعيت كنوني نه تنها اختالفات بنيادي 

و اساسي سياسي رفع بلكه بر اختالفات دامن زده مي شود. 
....................................................................................................................................

رئيس دانشگاه دفاع ملي:
مصمم تر از گذشته توان موشکي را تقویت مي کنیم  
رئي�س دانش�گاه دف�اع مل�ي عن�وان ك�رد: مصمم ت�ر از گذش�ته 
مي كني�م.  ط�ي  موش�كي  ق�درت  تقوي�ت  در  را  خ�ود  راه 
به گزارش مهر، سردار احمد وحيدي درخصوص مسائل مطرح شده از سوي 
برخي مقامات امریكا و اروپا براي مذاكره مجدد درباره برجام و توان دفاعي 
و قدرت موشكي كش��ورمان گفت: حضور باش��كوه ملت ما در راهپيمایي 
سراسري 22 بهمن نشان داد مردم هيچ ارزشي براي حرف هاي نظام سلطه 
و اضافه گویي هاي آنها قائل نيس��تند. وي با بيان اینكه ملت مسلمان ایران 
به حرف هاي نظام سلطه گوش نخواهند داد، تصریح كرد: مردم مصمم تر از 
گذش��ته راه خود را در تقویت نظام مقدس جمهوري اسالمي طي خواهند 

كرد و قدرت دفاعي و موشكي را تقویت مي كنيم.

والیتی: از شبكه هاي اجتماعي براي ارتباط مستمر محبان اهل  بيت)ع( استفاده می کنيم
دبيركل مجم�ع جهاني بيداري     خبر
اس�المي گفت: درنظر داريم با 
ايجاد يك ساختار مناس�ب ارتباطي و استفاده از شبكه هاي 
اجتماعي، ارتباطات محبان اهل بيت)ع( را در جهان اسالم در 

طول سال به صورت مستمر برقرار كنيم. 
به گ��زارش فارس، علي اكبر والیتي صبح دوش��نبه در نشس��ت 
ش��وراي مش��ورتي اجالس جهاني محبان اهل بي��ت)ع( اظهار 

داش��ت: به لطف خداوند متعال و هم��كاري برادرانه 8۰۰ نفر از 
ش��خصيت ها و نخبگان جهان اس��الم و به دعوت مجمع جهاني 
بيداري اسالمي، اجالس محبان اهل بيت)ع( و مسئله تكفيري ها 
در آذرماه گذش��ته برابر با نوامبر 2۰1۷ مي��الدي در جمهوري 

اسالمي ایران برگزار شد. 
وي افزود: بسترسازي براي احياي تمدن نوین اسالمي با تكيه بر 
تعميق ش��ناخت، بصيرت نس��بت ب��ه مباني فك��ري و معرفتي 

اهل بيت)ع(، ایجاد وحدت و انسجام اس��المي در مقابله با موانع 
و مش��كالت پيش روي جهان اس��الم و واكاوي و برجسته سازي 
نقاط مشترك فكري و عقيدتي محبان اهل بيت)ع( براي تقابل با 

اندیشه هاي انحرافي از اهداف این اجالس بود. 
دبيركل مجمع جهاني بيداري اس��المي، كميس��يون تخصصي 
مفهوم شناس��ي و مباني فكري اهل بيت)ع(، كميسيون تاریخ، 
فرهنگ و تمدن اس��المي، كميس��يون اتحاد و انسجام محبان 

اهل بيت)ع( و كميس��يون بررس��ي چالش ها و تهدیدات پيش 
روي جهان اسالم و كميس��يون راهبردها و راهكارهاي وحدت و 
انسجام محبان اهل بيت)ع( را پنج كميسيون تخصصي اجالس 
نوامبر 2۰1۷ عنوان كرد. والیتي تأكيد كرد: در نظر داریم با ایجاد 
یك ساختار مناسب ارتباطي و اس��تفاده از شبكه هاي اجتماعي، 
ارتباطات محبان اهل بيت)ع( را در جهان اس��الم در طول س��ال 

به صورت مستمر برقرار كنيم.

به مناس�بت روز ني�روي هواي�ي، فرمانده ني�روي هوايي 
ارتش با وابستگان نظامي خارجي در ايران ديداري داشت 
و از خ�ط قرمز بودن مذاكرات موش�كي ب�راي ايران گفت. 

   جبران كسري بودجه پنتاگون با جنگ هاي غرب آسيا
به گزارش فارس، امير خلبان حسن شاه صفي فرمانده نيروي 
هوایي ارتش در دیدار با وابستگان نظامي كشورهاي خارجي 
كه ش��امگاه 22 بهمن در هتل نهاجا برگزار ش��د، با اشاره به 
مسابقه تسليحاتي در سایه جنگ هاي نيابتي در منطقه غرب 
آسيا اظهار داش��ت: در تحوالت اخير غرب آسيا، امریكا بعضي 
كش��ورهاي منطقه را به عنوان نایب جيره خوار خود انتخاب 
كرده و سعي دارد از این طریق، جمهوري اسالمي ایران را تحت 

فشار قرار دهد. 
وي افزود: این امر باعث شده تا در دوره رئيس جمهوري جدید 
امریكا در حالي ك��ه منطقه در جنگ هاي نيابت��ي، فرقه اي و 
نيز مب��ارزه با گروه هاي تكفيري- تروریس��تي درگير اس��ت، 
كشورهایي كه تسليحات امریكایي را انباشته بودند با استفاده 
از آن س��الح ها و همچنين درخواس��ت خرید بيشتر، منجر به 
ایجاد جهش اقتصادي ب��راي پيمانكاران صنایع نظامي امریكا 
در دوران كسري بودجه پنتاگون ش��وند، به طوري كه چشم 
اندازي تأس��فبار و تيره از رقابت تس��ليحاتي جدید در منطقه 

را رقم زده اند. 
شاه صفي گفت: درچنين شرایطي مس��ئوالن امریكا و برخي از 
همپيمانانش و البته حاكمان نوكيسه اي كه حيات سياسي خود را 

در برخورداري از حمایت البي صهيونيستي- امریكایي مي بينند، 
با هدف ایجاد محدودیت و نظارت بر فعاليت ها و برد موش��كي 
ایران، سخن از مذاكرات در خصوص توانمندي موشكي ایران كه 
یك خط قرمز حاكميتي براي كشورمان و مربوط به بقا و امنيت 

ملي كشور است به ميان مي آورند كه جاي تأمل دارد. 
    به رغم خيانت بعضي كشورهاي منطقه

قدس معيار عزت و ذلت است
وي با اش��اره به اع��الم بيت المقدس به عن��وان پایتخت رژیم 
اشغالگر قدس از س��وي ترامپ، تأكيد كرد: این اقدام موجب 
افتادن نقاب صلح طلبان��ه از چهره كری��ه امریكا در خصوص 
موضع این كشور در قبال حقوق فلسطينيان در سرزمين هاي 
اشغالي شد كه عالوه بر كوبيدن آخرین ميخ به تابوت اميد واهي 

مذاكره كنندگان براي صلح با این رژیم كودك كش و فرو ریختن 
چهره به ظاهر بي طرفانه ایاالت متحده، یك فاجعه بزرگ براي 
حقوق بين الملل و قوانين جامعه جهاني از جمله قطعنامه هاي 
شماره 2۴2 و 2۷1 شوراي امنيت است كه بر غيرقانوني بودن 

هرگونه تغييري در وضعيت شهر قدس تأكيد دارند. 
فرمانده ني��روي هوایي ارتش تصریح ك��رد: اگر چه پيش بيني 
امریكا این اس��ت كه اقدامش در این آش��فته بازار منطقه اي با 
واكنش جدي مواجه نخواهد ش��د، ولي س��ران واشنگتن باید 
منتظر انتفاضه اي بسيار گسترده تر از دو انتفاضه اول و دوم و به 
وسعت سراسر جهان اسالم باشند، چراكه به رغم خيانت بعضي 
از كشورهاي منطقه در این موضوع، قدس همواره معياري براي 

عزت و ذلت امت اسالم است. 
   با پايان داعش امنيت اسرائيل بيشتر در خطر است

وي در بخش دیگري از سخنان خود با ارزیابي دوران پساداعش 
اظهار داش��ت: بي ش��ك همه تحليلگران واقع نگ��ر مي دانند 
داعش به عنوان پيش��ران تروریس��تي امریكا و رژیم منحوس 
صهيونيستي در منطقه، ابزار گران قيمتي براي سياست هاي 

هرج و مرج سازي غربي- صهيونيستي است. 
ش��اه صفي تصریح كرد: اكنون با بسته ش��دن پرونده نظامي 
و جغرافيای��ي داعش، ش��اخص هاي اصلي و قواع��د بازي در 
بخش ه��اي باقيمانده در س��وریه و غرب آس��يا تغيير كرده و 
امریكا، رژیم صهيونيس��تي و وهابي هاي سعودي یا باید قواعد 
بازي جدید امنيتي و سياس��ي را بپذیرند یا همچون هميشه 

به تنش س��ازي و جنگ افروزي كه امروز آنها را در ناتوان ترین 
شرایط قرار داده است، دل خوش كنند. 

   محور مقاومت تبديل به بازيگر اصلي منطقه شده است
وي گف��ت: جن��گ افروزي و تروریس��م ك��ه قرار ب��ود ضمن 
امنيت سازي براي رژیم جعلي صهيونيستي، منافع استعماري 
امریكا و غرب را به عنوان ابزار تروریس��م وهابي محقق كند با 
هزینه هاي صدها ميليارد دالري، نه تنها به شكس��ت منتهي 
ش��ده بلكه محور مقاومت را قدرتمند تر و نف��وذ منطقه اي آن 
را به عنوان بازیگ��ر اصلي و تعریف كنن��ده قواعد جدید بازي 

گسترش داده است. 
فرمانده نهاجا افزود: واشنگتن، ریاض و بالطبع تل آویو با درك 
این واقعيت كه ایران در س��ال هاي اخير و به ویژه پس از جنگ 
با داعش، از نفوذ منطقه اي گسترده تري برخوردار شده است، 
محدود كردن دامنه نفوذ كشورمان را در دستور كار خود قرار 
داده اند. این كار با پرهيز از رودررویي مستقيم و با روش هاي نرم، 
جنگ هاي نيابتي و دیپلماتيك دنبال مي ش��ود. دليل این امر، 

ناتواني و عدم آمادگي براي مقابله مستقيم با ایران است. 
وي در پایان تصریح كرد: توانمندي ه��اي دفاعي ایران، ناقض 
امنيت منطقه نيس��ت بلكه نكته قابل اعتم��اد و اتكایي براي 
برقراري امنيت در منطقه حياتي خليج فارس اس��ت، از این رو 
پيام نيروهاي مسلح نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران پيام 
صلح و دوستي و تمایل به همكاري، توسعه و گسترش روابط و 

مناسبات نظامي با دیگر كشورهاست.

امير شاه صفي در ديدار با وابستگان نظامي:

مذاکرات موشكي خط قرمز ایران است

دفاعی


