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اولويت شناسي در منطق مقاومت
بيانيه گام دوم انقالب در س��ه بخش مش��تمل بر: »تش��ريح صالبت و 
استقامت نظام اس��المي در چهار دهه مبارزه بي امان با دشمنان قسم 
خورده انقالب اس��المي به عنوان راه طي ش��ده«، »وضعيت كنوني و 
تشريح موقعيت و دستاوردهاي متنوع و افتخارآفرين نظام اسالمي در 
چهار دهه گذشته« و »ارائه چش��م انداز انقالب و وظايف و اولويت هاي 
بر زمين مانده« كه به عنوان باالترين س��ند راهبردي دفاع از حقانيت 
نظام اسالمي تلقي مي شود و افتخار بر گذشته و اميد به آينده را ترويج 
و تبيين مي كند، بر تش��خيص اولويت هاي اصلي نظام از موارد فرعي و 
بدون اولويت تأكيد دارد. انقالبي كه در برابر بي س��ابقه ترين تهديدها، 
تحريم ها، فش��ارها و بحران ها توانس��ته »به ما هويت بدهد«، »آرمان 
بدهد«، »جسارت و شجاعت ايستادگي در برابر دشمن بدهد«، »بصيرت 
بدهد«، »قدرت تحليل بدهد«، »ابتكار عمل بدهد«، »خالقيت بدهد«، 
»عمق اس��تراتژيك بدهد«، »در ناامن ترين منطقه جهان براي مردم 
امنيت ايجاد كند«، »رفع تهديد كند« و در عين حال معجزه آس��ا در 
صدها زمينه پيشرفت كند و دس��تاوردهاي بي شمار به ارمغان بياورد، 
بي شك براي آينده نظام و مردم برنامه دارد و بي ترديد براي فائق آمدن بر 
مشكالت، آسيب ها، فشارها، تحريم ها و تهديدهاي دشمن برنامه دارد، 
و براي عبور از موج نااميدي و يأس آفريني تصنعي و برطرف كردن موانع 

و تشكيل دولت كارآمد اسالمي هم برنامه دارد. 
يكي از موضوعاتي كه رهبر معظم انقالب به مناسبت هاي مختلف و در 
ديدارهاي مردمي به ويژه در ديدار با دانشجويان و جوانان بر آن تأكيد داشته 
و دارند همين موضوع تشخيص اولويت هاي اصلي و فرعي انقالب است. 
معظم له در اوايل دهه ۷۰ بحث اصلي و فرعي كردن مسائل جامعه را مطرح 
ساخته و تالش نمودند ذهن جامعه و مردم را به سمت مسائل كالن كشور 
سوق بدهند و همگان را از توجه بيش از حد به مسائل دست چندم و فرعي 
برحذر دارند، اما سؤال اين است كه مرز مسائل اصلي و فرعي چيست؟ روش 
و راه تشخيص مسائل اصلي از فرعي چيست؟ پاسخ گفتن به اين سؤاالت و 
امثال اينها اگر چه ساده نيست اما با مداقه در فرمايش هاي رهبري مي توان 

معيارها و شاخص هاي آن را به دست آورد: 
۱ - تا جايي كه به مسائل اصلي كشور لطمه نخورد. 

۲ - تا جايي كه مورد سوءاستفاده  و طمع ورزي دشمنان قرار نگيرد. 
۳ - موجب سلب آرامش روحي جامعه و مردم نشود. 

٤ - موجب فراموشي مسائل اصلي كشور نشود
۵ - موجب تضعيف باورها و ايمان مردم نشود
۶ - موجب سلب اعتماد مردم به نظام نشود. 

۷ - موجب سوءاستفاده  احزاب و جناح هاي سياسي نشود. 
۸ - به وحدت و همدلي جامعه و مردم لطمه نزند. 

۹ - موجب نااميدي، س��رخوردگي و يأس مردم نشود و جوانان مؤمن را 
مبارزه با دشمن و حركت به سمت قله مأيوس نكند. 

۱۰ - حركت عمومي جامعه به سمت قله هاي پيشرفت را كند نكند. 
توليد و تكثير اين موارد و دهها مورد ديگر مي تواند توسط دشمنان خارجي، 
شبكه همكار دشمن در داخل، فرصت طلبان، سهل انديشان، غربگرايان، 
مرعوبين دش��من، بي بصيرت ها، برخي احزاب و جناح هاي سياسي و... 

صورت پذيرد. 
مطالبه رهبري از مردم به ويژه جوانان كش��ور و همه آنهايي كه دغدغه 
پيش��رفت و امنيت و عدالت دارند در گام دوم انقالب اين است كه هرگز 
مرعوب فضاسازي رسانه اي دشمن و يا نادان هاي داخلي نشده و ضمن 
تشخيص مسائل اصلي از فرعي، با مسائل نظام برخوردي عالج جويانه، 
طبيبانه، دلسوزانه، آرمانگرايانه مبتني بر واقع بيني و ژرف انديشي داشته 
باشند. حضرت امام خامنه اي شخصاً برخي از مهم ترين كليد واژه هاي اصلي 
را در مناسبت هاي مختلف فراروي دغدغه داران و نقادان و مطالبه گران 
جامعه اعم از جوانان، تشكل هاي دانشجويي و صنفي، احزاب و تشكل هاي 
سياسي، نخبگان و دانشگاهيان، مس��ئوالن و دولتمردان، و به طور كلي 
آحاد ملت قرار داده اند كه توجه به آنها مي تواند راهگشاي تشخيص مسائل 

اصلي از فرعي باشد: 
۱ - پررنگ كردن و تقويت نقش مردم در جاي جاي حكومت در حوزه هاي 

مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... 
۲ - حفظ و تقويت استقالل و مقابله با هر رويداد و قرارداد و سندي )نظير 

سند استعماري ۲۰۳۰( كه استقالل كشور را نشانه رفته باشد. 
۳ - نفي تئوريك و عملي نظام سلطه. 

٤ - ترويج و تحكيم آزادي هاي مشروع و قانوني. 
۵ - تالش تئوريك و عملي براي بسط و گسترش عدالت. 

۶ - جوان سازي ساختار مديريتي كشور. 
۷ - تالش براي ارائه الگ��وي عملي مديريت اس��المي و تربيت مديران 

انقالبي. 
۸ - ترويج و بسط سبك زندگي ايراني اس��المي و مقابله جدي با سبك 

زندگي بيگانه. 
۹ - نوسازي و چابك سازي ساختار مديريتي كشور. 

۱۰ - تمركز بر قانون گرايي در كشور. 
۱۱ - تالش براي فسادستيزي و زدودن رفاه طلبي و اشرافي گري دولتي. 

۱۲ - تالش براي رفع فقر، فساد، تبعيض، رانت خواري و... 
۱۳ - شناخت تهديدها و آسيب هاي نظام اسالمي و مقابله با آنها. 

۱٤ - شناخت و به كارگيری ظرفيت هاي دروني نظام. 
۱۵ - تالش براي تشكيل دولت اسالمي. 

۱۶ - دشمن شناسي و دشمن ستيزي و ش��ناخت و مقابله با روش هاي 
دشمني دشمن

۱۷ - تزريق روحيه اميد و تقويت ايمان و باورهاي مردم مقابله با نااميدي. 
۱۸ - جلوگيري از تلخ شدن كام مردم از هياهوهاي كاذب، دروغين و پوچ 

كه توسط دشمن به ويژه در دنياي مجازي توليد و تكثير مي شود. 
۱۹ - تالش براي رفع موانع رونق توليد و افزايش بهره وري و رفع بيكاري. 

۲۰ - ترويج مصرف كاالهاي داخلي. 
۲۱ - تالش مضاعف براي برخورد جدي با پديده استعماري و فرصت طلبانه 

قاچاق. 
۲۲ - حمايت عملي از توليد داخلي و ممانعت از ورود كاالهايي كه توليد 

داخل و يا ظرفيت توليد داخلي را دارند. 
۲۳ - لزوم مردمي كردن اقتصاد كشور. 

۲٤ - ل��زوم تحقق اقتص��اد مقاومت��ي و پرهيز از بزك ك��ردن اقتصاد 
بيگانه محور و تحميل آن به نام اقتصاد مقاومتي. 

۲۵ - لزوم مصونيت سازي و استحكام بخشي در برابر تحريم ها و فشارهاي 
ظالمانه دشمن. 

۲۶ - تالش براي رفع فوري مشكالت معيشتي مردم. 
۲۷ - تالش ب��راي تحكيم بنيان و نظ��ام خانواده در كش��ور و مقابله با 

پلشتي ها و برنامه هاي دشمن براي نابودي اساس خانواده. 
۲۸ - تالش براي رفع موانع ازدواج جوانان. 

۲۹ - تالش براي رهايي از اقتصاد وابسته به نفت. 
۳۰ - تالش براي غلبه گفتمان اقتدار و مقاومت بر گفتمان س��ازش و 

تسليم. 
ملت فهيم و انقالبي ايران، به ويژه نخبگان، تش��كل هاي دانش��جويي، 
اصحاب رسانه، اساتيد دانشگاه ها، علما و حوزويان، و قاطبه دغدغه داران 
و دلسوزان نظام اسالمي در كنار مسئوالن و دولتمردان بايد با بصيرت و 
هوشمندي و تشخيص اولويت هاي اصلي و پرهيز از ورود به مناقشات و 
موضوعات فرعي و جلوگيري از ورود واژگان تقلبي نظير نظام ناكارآمد 
و امثالهم راه را براي تحقق گام دوم انقالب هموار سازند و ترديد نداشته 
باشند كه با پايمردي بر اصول بنيادين انقالب و حفظ وحدت و همدلي، 
در آينده اي نزديك بر مشكالت اقتصادي و فرهنگي كنوني غلبه كرده 
و در مسير شكوفايي و به ثمر نشستن شجره طيبه انقالب مهدوي، گام 

برخواهيم داشت.

سيدعبداهلل متوليان

حضرت آيت اهلل خامنه اي در احكام جداگانه اي آقايان آيت اهلل 
يزدي و آيت اهلل آملي الريجاني را ب�ا توجه به پايان يافتن دوره 
عضويت آنان در شوراي نگهبان، مجدداً براي يك دوره جديد 
به عنوان عضو فقهاي اين ش�ورا منص�وب كردند. رهبر انقالب 
اسالمي همچنين در حكم ديگري، حجت االسالم والمسلمين 
اعرافي را به عضويت فقهاي ش�وراي نگهبان منصوب كردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبري متن احكام رهبر 

انقالب اسالمي به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

آيت اهلل جناب آقاي حاج شيخ محمد يزدي دامت توفيقاته

با توجه به پايان يافتن دوره  عضويت جنابعالي در تاريخ ۲۵ / ٤ / ۱۳۹۸، 
بر اساس اصل نود و يكم قانون اساسي، مجدداً جنابعالي را به عنوان عضو 
فقهاي شوراي نگهبان براي يك دوره  جديد منصوب مي كنم. توفيقات 

روزافزون جنابعالي را از خداوند متعال خواستارم. 
سيدعلي خامنه اي ۲٤ تير ۱۳۹۸

بسم اهلل الرحمن الرحيم
آيت اهلل جناب آقاي حاج شيخ صادق آملي الريجاني دامت توفيقاته

با توجه به پايان يافتن دوره  عضويت جنابعالي در تاريخ ۲۵ / ٤ / ۱۳۹۸، 
بر اساس اصل نود و يكم قانون اساسي، مجدداً جنابعالي را به عنوان عضو 

فقهاي شوراي نگهبان براي يك دوره  جديد منصوب مي كنم. 

توفيقات روزافزون جنابعالي را از خداوند متعال خواستارم. 
سيدعلي خامنه اي ۲٤ تير ۱۳۹۸

بسم اهلل الرحمن الرحيم
حجت االسالم والمس��لمين جناب آقاي حاج ش��يخ عليرضا اعرافي 

دامت توفيقاته
با توجه به فقدان مرحوم آيت اهلل حاج شيخ محمد مؤمن)ره( در مجموعه 
فقهاي محترم شوراي نگهبان، جنابعالي را به جاي ايشان به استناد اصل 
نود و يكم قانون اساسي به عضويت آن شوراي محترم منصوب مي كنم. 

دوام توفيقات شما را از خداوند متعال خواستارم. 
سيدعلي خامنه اي ۲٤ تير ۱۳۹۸

با حكم رهبر معظم انقالب انجام شد

انتصاب 3 عضو فقهاي شوراي نگهبان براي يك دوره جديد

رئيسي در ديدار رئيس شوراي عالي قضايي عراق: 

دشمنان براي آسيب رساندن به رابطه ايران و عراق ناكام هستند
دشمنی ها با ما به خاطر عمل به حقوق نجات بخش اسالمی است

رئيس قوه قضائيه با اشاره به توسعه روابط ايران 
و عراق در زمينه هاي مختلف گفت: دشمنان 
سال هاس�ت در تالش براي آسيب رساندن به 
رابطه ايران و عراق هستند اما بحمداهلل همچنان 
در تحق�ق اين راهبرد خ�ود ن�اكام مانده اند. 
به گ��زارش اداره كل روابط عمومي ق��وه قضائيه، 
آيت اهلل سيدابراهيم رئيس��ي روز گذشته در ديدار 
فائق زيدان، رئيس شوراي عالي قضايي عراق و هيئت 
همراه، با بيان اينكه مناسبات ايران و عراق محدود 
به همسايگي نيست، تصريح كرد: همسايگي براي ما 
بسيار مهم است اما مهم تر از آن، رابطه و مناسبات 
بسيار عميق و نزديكي است كه ريشه در باورهاي 
مش��ترك مان دارد و آنچه امروز ما را كنار هم قرار 
مي دهد، باورها، اعتقادات و فرهنگ دو ملت است. 

آيت اهلل رئيس��ي ب��ا قدرداني از دولت ع��راق بابت 
ايجاد تسهيالت كنس��ولي براي زوار ايراني، اظهار 
كرد: برخي مش��كالت در مورد زائ��ران وجود دارد 
كه ان ش��اءاهلل با مذاكره قابل حل است. همچنين 
اميدواريم زمينه آزادي زنداني��ان ايراني از طريق 
وزارت خارجه و ب��ا همكاري قوه قضائيه جمهوري 

اسالمي فراهم شود. 
رئيس قوه قضائيه با اشاره به توسعه مناسبات بين 
ايران و ع��راق در حوزه هاي سياس��ي، اقتصادي و 
فرهنگي، بر ضرورت گسترش روابط قضايي دو كشور 
تأكيد كرد و افزود: تبادل تجربيات ميان دس��تگاه 

قضايي دو كشور مي تواند بسيار مؤثر باشد. 
    نج�ات انس�ان ها در گرو اج�راي احكام 

اسالمي است
آيت اهلل رئيس��ي در بخش ديگ��ري از اين ديدار 
اظهار كرد: ما بعد از پيروزي انقالب اس��المي به 
فرموده امام خميني )ره( و ام��ام خامنه ای، تمام 
رس��يدگی های مان بر اس��اس فق��ه و آموزه هاي 
ديني اس��ت؛ به نحوي كه دادگس��تري ما امروز 
مبتني بر فقه و حقوق اس��المي است. بسياري از 
دشمني هاي دشمنان با ما نيز به خاطر همين عمل 
كردن به احكام اسالم اس��ت و ما معتقديم نجات 
انسان ها در گرو اجراي احكام اسالمي است. رئيس 
قوه قضائيه، قضاي اس��المي را در جايگاهي برتر 
دانست و تصريح كرد: اين به معناي عدم استفاده از 
تجربيات كشورها نيست بلكه بسياري از روش های 

نو مورد توجه ماس��ت. چنانكه مراكز پژوهش��ي 
و علمي در كنار قوه قضائيه داري��م كه از آخرين 
يافته هاي علمي و حقوقي دني��ا بهره مي گيريم.  
آيت اهلل رئيس��ي در ادامه، موفقيت ملت عراق را 
به مثابه موفقيت ملت ايران دانست و خاطرنشان 
كرد: امروز پيروزي عراق در مقابل جريان دست 
ساخته امريكا و صهيونيست به نام داعش، باعث 
خرسندي همگان است. زمينگير ساختن اين گروه 
تروريستي و امنيت عراق را مرهون مقاومت ملت 
بزرگ اين كشور مي دانيم و اين امر موجب مباهات 

همه مسلمانان از جمله ملت ايران است. 
   نيروهاي خارجی عامل ناامني در منطقه اند

رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه امنيت منطقه در 
اختيار خود مردم منطقه است و حضور نيروهاي 

خارجي هيچ نتيجه اي جز ناامني ندارد، نسبت به 
موضع مش��ترك ايران و عراق در اين زمينه ابراز 
خرسندي كرد و گفت: همكاري دولت های عراق 
و ايران خصوصاً در موضوع حقوق بشر بسيار خوب 
است. همچنين همكاري خوبي بين دو كشور در 
مبارزه با مواد مخدر كه امروز توليد آن زير چتر اروپا 
و امريكا رو به افزايش اس��ت، وجود دارد. آيت اهلل 
رئيسي با اشاره به همكاري مطلوب ايران و عراق در 
برخورد با جرايم سازمان يافته به ويژه تروريسم، 
بر لزوم تقويت اين همكاري ها تأكيد كرد و افزود: 
همكاري ميان دستگاه قضايي دو كشور مي تواند 
در امنيت منطقه نقش زيادي ايفا كند. نبايد اجازه 
ندهيم كوچك ترين ناامني در منطقه رخ دهد چرا 
كه معتقديم اراده دو كشور مي تواند امنيت را براي 

مردم دو كش��ور و منطقه به ارمغان آورد.  رئيس 
قوه قضائيه در پايان با اشاره به آمار زندانيان ايران 
و عراق در كشورهاي يكديگر، حس��اب زوار را از 
حساب مجرمان جدا دانست و ابراز اميدواري كرد 
كه با گفت وگو و رايزني بتوان زمينه آزادي زوار و 
مجرمان ايراني در عراق و همچنين زندانيان عراقي 
در ايران را فراهم كرد تا مشكالت خانواده های آنان 
نيز رفع شود.  براس��اس اين گزارش، فائق زيدان، 
رئيس ش��وراي عالي قضايي جمهوري عراق نيز 
در اي��ن ديدار ضمن ابراز خرس��ندي از س��فر به 
ايران، انتصاب آيت اهلل رئيسي به عنوان رئيس قوه 
قضائيه جمهوري اسالمي را تبريك گفت و تصريح 
كرد: اميدوارم در اين سفر، بتوانيم زمينه اجراي 
توافق هاي پيشين را فراهم آوريم. وي با تأكيد بر 
ضرورت آشنايي دو كشور با نظام قضايي يكديگر و 
تبادل تجربيات افزود: براي اجراي تفاهمنامه هاي 
تبادل محكومان و برخي زوار زنداني در عراق بايد 
راه حل بيابيم. اين امر نيازمند تالش هاي دو طرف 
است و ان شاءاهلل با رايزني بيشتر، اين مسائل حل 

خواهد شد. 
     اي�ران و ع�راق مي توانند بر دش�منان 

مشترك پيروز شوند
رئيس شوراي عالي قضايي عراق در بخش ديگري 
از اين ديدار، كش��ورش را خط مق��دم دفاع در 
براب��ر جريان های تروريس��تي دانس��ت و ادامه 
داد: بحم��داهلل ملت عراق با وح��دت و اعتقاد به 
اينكه اين دش��من بزرگ، دش��من جهان است، 
توانستند بر داعش پيروز شوند و توطئه اي را كه 
مي خواست كل منطقه درگير هرج و مرج شود، 

خنثي كنند. 
زيدان با بيان اينكه دشمنان در پي ايجاد ناامني 
در منطقه هستند، اظهار كرد: ايران و عراق با اتحاد 
خود مي توانند بر دشمن مشتركشان پيروز شوند و 
بر همين مبنا بايد از تجربيات و همكاري يكديگر، 
بهره مند شويم. وي همچنين با بيان اينكه ما هم 
معتقديم بايد ميان زوار و مجرمان فرق گذاشت، 
يادآور شد: تعامل ما با زوار نسبت به برخوردمان با 
مجرمان متفاوت است. ان شاءاهلل با عملياتي شدن 
توافقنامه استرداد مجرمان بين دو كشور، بخش 

زيادي از اين مشكالت رفع خواهد شد. 

ژه
وی

شرق،همتقلبکردهمسانسور
روزنامه شرق در گزارش��ی از بازتاب های طرح تقلب محمدرضا 
خاتمی،  نامه مدير مس��ئول روزنامه جوان به ايش��ان را سانسور 
كرد. شرق» نامه به خاتمی« را سرمقاله روزنامه معرفی كرد و با 
تيتر» فهم ما با شما از تقلب ۱۸۰درجه متفاوت است« به موضوع 
پرداخت. اما بخش اصلی نامه را كه تفاوت ۱۸۰درجه ای را توجيه و 
تبيين  می كند، به كلی سانسور كرد و صرفاً به مقدمات اوليه نامه كه 
بی ربط به تيتر خودشان است پرداخته است. تفاوت ۱۸۰درجه ای 
اين بود كه ما تقلب را »طرح تقلب« می دانيم كه از هشت ماه قبل 
از انتخابات كليد خورد اما اصالح طلبان اكنون دنبال اسناد آن در 
ماه ها و سال های پس از انتخابات می گردند. روزنامه شرق علت عدم 
چاپ دفاعيه خاتمی  را نيز سانسور كرد. در نامه به خاتمی آورده 
شده بود كه » آنچه شما فرستاده ايد جمع آوری از رسانه های كشور 
است لذا  باز نشر محتوای رسانه ای آن هم بعد از چند سال برای 

رسانه اقدامی حرفه ای محسوب نمی شود.«


 عبدي:خاتمياشتباهکرد 
عباس عبدي طي يادداشتي در روزنامه اعتماد، گرچه شديداً به 
شوراي نگهبان حمله كرده است، اما در عين حال اقدام محمدرضا 
خاتمي در گشودن دوباره پرونده  انتخابات ۸۸ را اشتباه خوانده 
و آن را رد مي كند. حمالت او به ش��وراي نگهبان جديد نيست؛ 
اصالح طلب��ان و از جمله عب��دي همواره به تخطئه اين ش��ورا 
پرداخته اند. اما انتقاد ب��ه كاري كه محمدرضا خاتمي در پيش 
كشيدن تكراري ماجراي ۸۸ كرد، اتفاق جديدي از سوي عبدي 
به شمار مي رود. او مي نويسد: »هنگامي كه نظر آقاي محمدرضا 
خاتمي درباره انتخابات ۱۳۸۸ را شنيدم تا حدي تعجب كردم. 

نه به دليل اينكه اين نظر براي اولين بار مطرح مي شد، بلكه به اين 
علت كه طرح دوباره مسئله اي را كه غيرممكن است در شرايط 
كنوني نسبت به آن به تفاهم رسيد، براي جامعه مفيد نمي دانستم. 
به هر حال سياس��تمداران نبايد در پي بيان اثبات يا رد حقايق 
تاريخي باشند، اين كار مورخان و دانشمندان است. سياستمداران 
بايد در پي بيان مطالبي باشند كه چاره مشكالت امروز مردم را 
بكند. وظيفه اوليه آنان در مقام سياستمدار كشف حقيقت نيست، 
بلكه كاهش مرارت است و اين دو لزوماً بر يكديگر منطبق نيست. 
« از موضوع اصلي كه بگذريم، معناي تلويحي سخن عبدي يعني 
آنكه براي كاهش مرارت مردم مي توان از گفتن آنچه تشخيص 
بر حقيقت بودنش داده ايم، اجتناب كرد.  او در ادامه يادداشتش 
مي نويسد: »از نحوه دفاع و بازتاب ماجرا نيز دفاع نمي كنم و حتي 
نامه اي را كه بسياري از دوستان عزيز در رد حكم دادگاه نوشتند، 
امضا نكردم و آن را مفيد نمي دانس��تم و نمي دانم و معتقدم كه 
پرداختن به اين مسئله هيچ كمكي به بهبود فضاي سياسي كشور 
نمي كند. موضوعي كه چنين تنش زا باشد، به طور قطع در دايره 

كوشش سياستمدارانه قرار نخواهد گرفت. «
شايد عبدي از منظر يك اصالح طلب، چندان هم بی راه نگويد؛ 
در سال هاي اخير اصالح طلبان بارها بحث آشتي ملي را پيش 
كشيده اند، اما از هيچ يك از ادعاهاي خويش در مورد ۸۸ دست 
نكش��يده اند و هر بار فرصتي دس��ت دهد، همه اركان نظام را 
متهم به تقلب و فس��اد و ... مي كنند و اين چنين دروغين بودن 

ژست هاي شان در مورد آشتي ملي عيان مي شود. 


  منتقداندولتمنافقوباجگير
وجنگطلبونفوذيهستند!

اصالح طلبان هميشه گفته و مي گويند كه بايد به نظرات مخالف احترام 

گذاشت، اما در عمل، صاحب هر نظر مخالفي را با موج ترور شخصيت 
و ناس��زاگويي روبه رو كرده اند. اخيراً محمدرضا خباز، فعال سياسي 
اصالح طلب در گفت وگويي، منتقدان را با اعضاي سازمان مجاهدين 
خلق )منافقين( قياس كرده اس��ت. او گفته كه »اين روزها عده اي 
جنگ طلب كه احساس مي كنند دولت به آنها باج نمي دهد و اجازه 
نمي دهد تا مانند سال هاي ۸۹، ۹۰ و ۹۱ منابع نفتي كشور را حراج 
كنند، شمشير را براي جنگ با دولت از رو بسته اند. چون منافع خودشان 
به خطر افتاده، بي محابا و بي توجه به منافع ملي كشور بر نيروهاي خدوم 
داخلي مي تازند. در اين راه از هيچ تهمتي فروگذار نمي كنند. اين روش، 
روش منافقين است... شعار آنها اين است كه هدف، وسيله را توجيه 
مي كند. « اين در حالي است كه اتفاقاً اين اصالح طلبان هستند كه 
همچون خباز افراد ديگر را چون منتقد هستند، با هر روشي از ميدان 

رقابت به در مي كنند. از جمله با تشبيه به منافقين!
خباز به همين يك توهين هم اكتفا نك��رده و در ادامه منتقدان 
دول��ت را اهل باج گيري معرف��ي كرده: »آنها فك��ر مي كنند يا 
بايد دولت باج بدهد، فروش نفت را در اختي��ار ما بگذارد و آش 
را با جاي��ش ببريم يا اينك��ه بايد دولت را س��اقط كنيم. تالش 
مي كنند به هر طريقي به دولت ضربه بزنند. دروغ، توهين، افترا 
و شايعه پراكني هم روش آنهاست…« جالب نيست؟ خباز در 
حالي كه خود مش��غول توهين به مخالفان است، مي گويد آنها 
از هر ابزاري براي ضربه به دولت اس��تفاده مي كنند! و در نهايت 
هم منتقدان دولت را نفوذي هايي مي نامد كه براي سقوط دولت 
تالش مي كنند: »نمي توان گفت اين رفتارها را از روي ناآگاهي و 
غفلت انجام مي دهند... چه بسا كه پاي عده اي نفوذي هم در بين 
باشد كه هدفشان ضربه زدن به كشور است. بعيد نيست كه آنها 
بخواهند مردم را به نااميدي نهايي بكشانند و در آخر موجبات 

سقوط دولت و نظام را فراهم كنند. «

كمالوندي: 
غرب تعهداتش را انجام ندهد

صنعت هسته اي به ۴ سال قبل بازمي گردد
انج�ام  را  تعهدات ش�ان  نخواهن�د  امري�كا  و  اروپ�ا  اگ�ر 
دهن�د، م�ا ب�ا كاه�ش تعه�دات برجام�ي ي�ك تع�ادل ايج�اد 
مي كني�م و ش�رايط را ب�ه چه�ار س�ال قب�ل ب�از مي گرداني�م. 
به گزارش مهر، بهروز كمالوندي، س��خنگوي س��ازمان ان��رژي اتمي در 
گفت وگويي راديويي با اشاره به ابتكارات هسته اي ايران براي موازنه سياسي، 
گفت: برجام يك معامله و داد و ستد بود كه آنچه ما ارائه مي داديم بسيار بيشتر 
از آن چيزهايي بود كه دريافت مي كرديم، زيرا طرف هاي مقابل، بخصوص 
پس از خروج امريكا از برجام تعهدات خودشان را فراموش كردند و اقدامات 
هسته اي كه امروز جمهوري اسالمي ايران انجام مي دهد، جهت يادآوري به 
طرف هاي مقابل براي انجام تعهدات شان است. وي بيان كرد: آنچه جمهوري 
اسالمي ايران در راستاي ارتقاي توان هسته اي انجام مي دهد در چارچوب 
برجام است و در پاراگراف هاي ۲۶ و ۳۶ عنوان شده است، اگر طرف مقابل 
تعهدات خودش را انجام ندهد، اين حق براي طرف ديگر وجود دارد كه در 

تعهدات خودش تجديد نظر كند. 
سخنگوي سازمان انرژي اتمي در ادامه به نامه رئيس جمهور به طرف هاي 
برجام اشاره كرد و اظهار داشت: رئيس جمهور در اين نامه متذكر شدند اگر از 
فرصت هايي كه از طرف ايران داده مي شود، استفاده نكنيد، جمهوري اسالمي 
ايران بر اساس مواردي كه در برجام مطرح شده است، تعهدات خودش را 
كاهش مي دهد و اين كار در يك دوره دو ماهه عماًل انجام ش��ده است. وي 
عنوان كرد: پس از پايان دوره دو ماهه نخست، ذخاير اورانيوم از ۳۰۰ كيلو 
بيشتر شد و ارائه آب سنگين مازاد نيز از تعهدات ايران خارج شد. در حال 
حاضر سقف غني سازي ۳/۶۷ درصد را شكستيم و از آن عبور مي كنيم و در 
حال تهيه مواد غني شده براي س��وخت نيروگاهي هستيم كه ٤/۵ درصد 
اس��ت. كمالوندي درباره اقدامات ايران تصريح كرد: اي��ن اقدامات از روي 
لجاجت نيست؛ براي اين است كه به ديپلماسي فرصتي داده شود تا طرف 
مقابل به خودش بيايد و وظايفش را انجام دهد و اگر هم اروپايي ها و امريكا 
نخواهند تعهدات شان را انجام دهند، ما نيز با كاهش تعهدات، در اين معامله 
يك تعادل ايجاد مي كنيم و شرايط را به چهار سال قبل باز مي گردانيم. نبايد 
فراموش كنيم جمهوري اسالمي ايران تمام تعهدات خود را انجام داده است 

و گزارش های آژانس كامالً اين موضوع را تأييد مي كند. 

رئيس كميسيون امنيت ملي عنوان كرد
۱۲ طرح همسو با قانون اقدام متقابل 

در دستور كار مجلس
رئيس كميس�يون امنيت ملي مجلس از ۱۲ طرح مقابل�ه با اقدامات 
امريكا كه در دس�تور كار كميس�يون اس�ت خب�ر داد و گف�ت: اين 
طرح ها همس�و با قانون اقدام متقاب�ل ايران در اجراي برجام اس�ت. 
مجتبي ذوالنوري در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت در توضيح طرح هاي 
در دستور كار كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در ارتباط با مقابله با 
اقدامات امريكا، گفت: حدود ۱۲ طرح در اين زمينه را در نشست هاي پيش روي 
كميسيون مورد بررسي قرار خواهيم داد، تعدادي طرح هم در اين خصوص از 
گذشته وجود دارد كه بررسي نشده يا نياز به رأی گيری دارد. رئيس كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: اين طرح ها 
همسو با قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسالمي ايران در اجراي 
برجام است اما شبيه به محتواي اين قانون نيست، بنابراين بعد از بررسي و 

تصويب تكاليف و وظايف دستگاه هاي مرتبط تعيين مي شود. 

رئيس شوراي مركزي قرارگاه عمار: 
بار اصلي اجراي بيانيه گام دوم 

بر دوش جوانان است
بار اصلي اجراي بيانيه گام دوم بر دوش جوانان است كه بايد با همه توان 
وارد ميدان عمل شوند تا بيانيه را به دست انقالبيون جهان برسانند. 
به گزارش رسا، حجت االسالم مهدي طائب، رئيس شوراي مركزي قرارگاه 
عمار، صبح ديروز در سلسله نشس��ت هاي طرح تقويت مباني اعتقادي و 
شبهه زدايي ديني با موضوع بيانيه گام دوم انقالب، در جمع جامعه صنعتگر 
استان چهارمحال و بختياري با تأكيد بر اينكه مخاطب بيانيه گام دوم انقالب 
تنها جمهوري اسالمي و يا نظام اسالمي نيست، خاطرنشان كرد: اگر بيانيه به 
خوبي مطالعه و مورد تحليل قرار گيرد پي خواهيم برد كه مخاطب اصلي آن 
تمام كشور هاي جهان است و اين نشان از ديد وسيع اين عالم فرزانه دارد. وي 
با بيان اينكه بخشي از بيانيه گام دوم انقالب به تشريح دستاورد هاي نظام 
اسالمي در ٤۰ سال گذشته مي پردازد، تصريح كرد: يكي از دستاورد هاي 
انقالب در سال هاي گذشته اين بوده كه توانسته كشور هاي عربي و اسالمي 
منطقه را با خود همراه سازد و اين دستاورد كمي نيست. طائب با بيان اينكه 
انقالب اسالمي به قلب اسرائيل نيز صادر شده اس��ت، بيان كرد: امروزه در 
اسرائيل نبردي ميان سياهپوستان و سفيدپوستان يهودي رخ داده و ساكت 
هم نشده اند، آنها بيان مي كنند چرا تبعيض نژادي در اين كشور وجود دارد، 

اين نشان مي دهد شما علم ضد نژادپرستی را باال برده ايد. 
رئيس شوراي مركزي قرارگاه عمار با اشاره به اينكه هدف رهبري از انتشار 
بيانيه گام دوم اين بوده كه طوفاني در اين عالم به راه بيندازد كه آن طرف 
عالم، پيروزي مطلق است، اظهار كرد: بار اصلي اجراي بيانيه گام دوم انقالب 
بر دوش جوانان است كه بايد با همه توان وارد ميدان عمل شوند تا بيانيه را 
به دست انقالبيون جهان برسانند. وي با بيان اينكه رهبري با توجه به تثبيت 
رسيدن گام نخست انقالب، مي خواهد گام دوم را محكم تر بردارد، خاطرنشان 
كرد: انتشار بيانيه گام دوم انقالب از سوي رهبر فرزانه انقالب نشان داد اين 
نظام تثبيت شده و ديگر به زمين نخواهد خورد. رئيس شوراي مركزي قرارگاه 
عمار در پايان خاطرنشان كرد: اگر مي خواهيم بيانيه گام دوم انقالب و رابطه 
آن با جوانان را متوجه شويم بايد هدف از انقالب را بدانيم كه هدف اصلي، 

ظهور امام زمان بوده و در اين بيانيه مشخص شدن هدف مهم است. 

با تصويب مجلس صورت مي گيرد
اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني 

منوط به تأييد وزارت اطالعات
نماين�دگان مجل�س ش�وراي اس�المي اليح�ه اص�الح قان�ون 
تعيين تكلي�ف تابعي�ت فرزن�دان حاص�ل از ازدواج زن�ان ايراني با 
م�ردان خارجي اع�اده ش�ده از ش�وراي نگهب�ان را اص�الح كردند 
كه بر اس�اس اين اصالحي�ه تأيي�د وزارت اطالعات ش�رط دريافت 
تابعي�ت فرزن�دان زن�ان ايران�ي و م�ردان خارج�ي تعيي�ن ش�د. 
نمايندگان در ادامه جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسالمي اليحه اصالح 
قانون تعيين تكليف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را 
براي تأمين نظر ش��وراي نگهبان با ۱۵۱ رأي موافق، ۵ رأي مخالف و ۳ رأي 
ممتنع از ۲۰۱ نماينده حاضر اصالح كردند.  شوراي نگهبان در ايراد به اين 
اليحه بيان كرده بود اطالق اعطاي تابعيت نسبت به مواردي كه خوف بروز 
مشكالت و مسائل امنيتي وجود داشته باشد خالف شرع و اصل ۳ قانون اساسي 
است همچنين اطالق اعطاي پروانه اقامت به پدر نسبت به مواردي كه خوف 
بروز مشكالت و مسائل امنيتي وجود داشته باشد خالف موازين شرع و مغاير 
بند ۵ اصل ۳ قانون اساسي اس��ت. نمايندگان در اين اصالحيه مقرر كردند: 
فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان خارجي غيرايراني كه قبل 
يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي شوند، قبل از رسيدن به سن ۱۸ 
سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني در صورت نداشتن مشكل امنيتي 

به تشخيص وزارت اطالعات به تابعيت ايران در مي آيند. 

88498443سرويس  سياسي

سه ش��نبه 25 تير 1398 | 13 ذي القع��ده1440 || روزنامه جوان |  شماره 5700

      کوتاه

 جمع�ي از دانش�جويان ب�ا حضور و تجم�ع در مقاب�ل وزارت 
خارجه اعت�راض خ�ود را به تداوم بازداش�ت رهبر ش�يعيان 
نيجري�ه و انفع�ال وزارت خارجه در اي�ن باره اع�الم كردند. 
به گزارش فارس، جمعي از دانشجويان با حضور و تجمع در مقابل 
وزارت خارجه اعتراض خود را به تداوم بازداش��ت ش��يخ زكزاكي 
رهبر ش��يعيان نيجريه اعالم كردند. گفتني است تجمع كنندگان 
با در دست داشتن دست نوشته هايي به انفعال دستگاه ديپلماسي 

و س��كوت مجمع بين المللي درباره وضعيت ش��يخ زكزاكي انتقاد 
كردند. علي اسكندري، دبير مجمع دانشجويان عدالت خواه دانشگاه 
تهران طي سخناني در اين تجمع به وضعيت شيخ زكزاكي اشاره 
كرد و نس��بت به س��كوت وزارت امور خارجه در برابر اين موضوع 

انتقاد كرد. 
تجمع دانش��جويان و مردم كه به همت تع��دادي از دفاتر اتحاديه 
جنبش عدالتخواه دانشجويي برگزار شده قرار است به مدت چهار 

روز در نقاط مختلف تهران ادامه داشته باشد.  جامعه مدرسين هم 
در بيانيه اي در محكوميت اقدامات غيرانساني و غيرقانوني دولت 
نيجريه نسبت به شيخ ابراهيم زكزاكي تأكيد كرد كه دولت نيجريه 
مسئول حفظ جان شيخ زكزاكي اس��ت.  جامعه مدرسين هم در 
بيانيه اي در محكومي��ت اقدامات غيرانس��اني و غيرقانوني دولت 
نيجريه نسبت به شيخ ابراهيم زكزاكي تأكيد كرد كه دولت نيجريه 

مسئول حفظ جان شيخ زكزاكي است. 

تجمع دانشجويي مقابل وزارت خارجه در حمايت از شيخ زكزاكي
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