
پرورش میلیشیا برای تمام فصول
 پس از برمال شدن هویت برخی حساب  ها و کانال های متعلق به عناصر 
وابسته به سازمان منافقین و فیک بودن پیام های ارسالی از سوی آنها 
در فضای مج��ازی، اخیراً تصاویر مربوط به حضور منافقین در پش��ت 
میزهای تجهیز شده به لوازم فعالیت در فضای مجازی که از کمپ آنان 
در کشور آلبانی تهیه گردیده، تشکیالتی و سازمان یافته بودن آن هم 

به اثبات رسید. 
منافقین که روزگاری با فری��ب عناصر نوجوان و جوان با ش��عارهای 
اغواگرانه جامعه بدون طبق��ه توحیدی، برابری و برپای��ی عدالت و...  
مدعی سازمان دهی میلیشیایی مسلح برای مبارزه با امپریالیسم بود، 
امروز که آن عناصر فریب خورده به سن پیری رسیده اند و میانگین سن 
60 سالگی را تجربه می کنند، آنان را لشکریان خدمتگزار به امپریالیسم 
غربی و سرمایه داری به س��ردمداری امریکای جنایتکار تبدیل و برای 
فضاسازی رسانه ای و تبلیغی و فشار به مردم کشورمان به عناصر اقدام 

نیابتی در فضای مجازی تبدیل کرده اند. 
همانگونه که منافقین با کوچ به عراق در دهه 60 به عناصر پیاده نظام 
صدام در جنگ علیه کش��ورمان به ش��کل نیابتی به نفع صدام عمل 
می کردند و در سالیان گذش��ته با فرصت به تروریسم تکفیری همین 
نقش نیابتی را حفظ ک��رده بودند، اینک با کوچ ب��ه آلبانی با حمایت 
امری��کا و متحدان غربی آن ب��ه خدمت جنگ نیابتی آن��ان در فضای 
مجازی درآمده و با جع��ل عناوین کذب به تولید و بازنش��ر پیام های 
ساختگی و سفارشی علیه کش��ورمان روی آورده اند. اقدامی که ادامه 
همان خیانت های گذش��ته به مردم ایران و خوش خدمتی به اربابان 
غربی برای ادامه زیس��ت  انگلی و وابس��ته خود در ش��رایط آوارگی و 
نابس��امانی و همچنین اجرای کورکورانه فرامین سران خودفروخته و 

فرصت طلب شان محسوب می شود. 
گرچه خصلت هایی چ��ون خداحافظی با ارزش ه��ا و مبانی اخالقی، 
فقدان احساسات و تقیدات میهن دوستانه، نوکرمآبی و سازش با بیگانه 
و غیرت هویتی با کشور و مردم خود و... اجرای هرگونه نقش سفارشی 
و خوش خدمتی به بیگانه را در هر شکل و میزانی به منافقین می دهد، 
اما همانگونه که همکاری و خدمات این عناصر خودفروخته به صدام و 
گروهک تکفیری-تروریستی داعش نافرجام مانده و اقدامات تروریستی 
داخلی آنان در دهه 60 و 70 پیامدی جز روسیاهی برایشان به بار نیاورد، 
حضور سازمان یافته آنان هرچند متکی به آموزش و تجهیز اربابان غربی 
در پیشرفته ترین سطح هم باش��د، همان سرنوشت میلیشیای مسلح 
دوران ترورهای داخلی و ارتش به اصطالح ملی تجهیز ش��ده توس��ط 
صدام در دوران جنگ تحمیلی و گروه مجاهد دوران جوالن داعشی ها 
را پیدا خواهد کرد. عواملی این سرنوش��ت ش��وم را پدید می آورند که 

مهم ترین آنها عبارتند از:
1- آمیختگی این اقدامات ب��ا خیانت و تضاد آن با فط��رت عناصر به 
استخدام گرفته شده که نه تنها خأل انگیزش��ی را پدید می آورد، بلکه 
سرخوردگی و احساس بطالت و بیهودگی را نیز در آنان تشدید و هرگونه 

کارآمدی و اثربخشی را سلب می کند.
2- عدم تناسب سن و سال عناصر به کارگیری شده با اقتضائات فعالیت 
در عرصه مجازی که گرچه به مدد لجستیک متصل به پول های نفتی 
عربستان و امارات و هدایای سرویس های جاسوسی کشورهای غربی 
از تجهیزات م��درن برخوردارن��د، اما اوضاع جس��می و روحی دوران 
پیری اجازه تحرک، ابتکار و خالقیت الزم ب��رای حضور در این عرصه 

را نمی دهد.
3- فق��دان اعتماد به نفس برآمده از سلس��له شکس��ت ها، ناکامی ها، 
آوارگی ها و پذی��رش تحقیرها که هرچند همواره ب��ا القای جبران در 
آینده و شکست نظام جمهوری اس��المی ایران توسط سران خبیث و 
خودفروخته به سایه افتاده، اما همین سایه همچنان در همه عرصه ها به 
دنبال عناصر فریب خورده در حرکت بوده، عبث بودن ادامه این کژراهه 

و خیانت را گوشزد می کند.
4- برتری دس��ت مدافعان نظام در مقابله، خنثی سازی و رسواسازی 
همراهان شیطان و خائنان به مردم و کشورمان که در فضای سایبری 
همچون فضای مبارزه با تروریسم کور دهه 60، جنگ تحمیلی و دفاع 
از مردم در برابر تروریسم تکفیری می تواند عرصه را بر تروریست های 

نیابتی تنگ و ذلت، خواری و رسوایی را به آنان تحمیل نماید.
از این رو حضور سازمان یافته گروهک  رجوی و اصحاب نفاق در عرصه 
فضای مجازی که س��رانجامی شبیه دوران های گذش��ته خیانت این 
گروهک اس��ت، تنها کارکردی که برای عناصر س��ازمان دارد، نوعی 
س��رگرمی برای تحمل رنج غربت و آوارگی و برای سران خودفروخته 
آنان بروز عقده های شکس��ت های زنجیره ای و در همان حال سنگین 
شدن پرونده خیانت و جنایت ش��ان علیه مردم و کشور ایران اسالمی 
و خوش خدمتی و اقدام نیابتی برای روس��یاهان عال��م خواهد بود که 
گویا صدام و ابوبکر بغدادی کم بوده و باید خدمت به ترامپ هم به آن 

افزوده می شد.

 رسول سنائی راد 

فرمانده قرارگاه فرهنگي و اجتماعي بقيهًْ اهلل عنوان کرد 

  كربالي 5  دست برتر را 
در  پذيرش قطعنامه 598   فراهم كرد

آقاي هاشمي دائم دنبال اين بود که يك عمليات 
موفق داشته باشيم و يك جاي بزرگي را بگيريم و با 
مذاکره و صدور قطعنامه، جنگ را به پايان برسانيم. 
به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان 
بسیج دانشجویي، سرلشکر جعفري، فرمانده قرارگاه 
فرهنگ��ي و اجتماعي بقیه اهلل )ع��ج( در چهارمین 
دورۀ آموزش��ي اس��الم ناب که به مناسب سالگرد 
پذیرش قطعنامۀ ۵۹۸، برگزار شد، عملیات کربالي 
۵ را اثرگذارترین عملیات دفاع مقدس توصیف کرد و 
گفت: بعد از عملیات فتح خرمشهر من و شهید باقري 
در س��ال 61 دنبال منطقه اي ب��راي انجام عملیات 
مي گشتیم. براي عملیات رمضان به منطقۀ شلمچه 
آمدیم. تا چشم مان به موانع افتاد، هردو گفتیم که در 
اینجا نمي شود عملیات کرد. رفتیم به منطقۀ پاسگاه 

زید و عملیات رمضان آنجا انجام شد. 
وي با بیان اینکه از س��ال 61 تا 6۵ دشمن بي وقفه 
موانع، مین، سیم خاردار و خاکریز درست کرد، افزود: 
مستحکم ترین جبهه، اول شلمچه بود و بعد طالییه. 
عملیات کربالي۵ یک عملیات تکلیفي و خدایي بود. 
شب قبل از عملیات فرماندهان به انجام این عملیات 
اش��کال گرفته بودند، از بس درب��ارۀ آن ابهام وجود 
داشت. مي گفتند آیا موفق خواهیم شد، تلفات چقدر 
است، اگر بتوانیم خط را بشکنیم فوقش ۵ کیلومتر 
پیشَروي مي کنیم و به بصره نمي رسیم، آیا مي ارزد. 

    عمليات کربالي 5 با محاسبات مادي ممكن 
نبود

جعفري تأکید کرد: قرار ش��د از امام استعالم بشود. 
حضرت امام، آقاي هاش��مي را فرستادند که ایشان 
بررس��ي کند و به  همراه کارشناسان ارتش و شهید 
صیاد و دیگران تصمیم بگیرند که این عملیات انجام 
بشود یا نه. شب قبل از عملیات تا ساعت 4 صبح یک 
جلسه تشکیل شد. نزدیک اذان صبح آقاي هاشمي 
به این نتیجه رسید که نباید عملیات انجام شود؛ چون 
ریسک عملیات باال بود. محاسبات مادي مي گفت که 
نباید این عملیات انجام شود.  جعفري تصریح کرد: 
بعد از نماز صبح فرماندهان به آقاي هاشمي گفتند 
این عملیات اگر انجام نشود، ما دیگر نمي توانیم در 
خوزستان عملیات کنیم. آقاي هاشمي دائم دنبال 
این بود که یک عملیات موفق بکنی��م و یک جاي 
بزرگي را بگیریم و با مذاکره و صدور قطعنامه، جنگ 

را به پایان برسانیم. 
فرمانده ق��رارگاه فرهنگ��ي و اجتماع��ي بقیه اهلل 
تصریح کرد: ما عملی��ات خیبر را انج��ام دادیم، به 
هدف نرس��یدیم. عملیات بدر را انجام دادیم، نشد. 
عملیات والفجر۸ را انجام دادیم، قطعنامه به نفع ما 
صادر نش��د. قطعنامه هاي ناقص صادر مي کردند و 
حقوق ایران داده نمي ش��د. باألخره آقاي هاشمي با 
محاسبات سیاسي حاضر شد که این عملیات انجام 

شود. همان طور که پیش بیني مي شد، تلفات باال بود. 
تا پنج کیلومتر بعد از خط شلمچه پیشروي کردیم اما 
دشمن حدود دو سه ماه فشار مي آورد و پاتک هایي 
مي زد که منطقه را پس بگیرد. تا اوایل سال 66 این 

حرکات ادامه داشت اما این زمان دیگر تثبیت شد. 
    مش�كل صحنۀ جنگ با پيشتازي جوانان 

حل شد
سرلش��کر جعفري دربارۀ اوضاع پذیرش قطعنامۀ 
پایان جنگ گفت: قطعنامۀ ۵۹۸ در 23 تیر 1366 
صادر شد. وقتي ایراني ها توانستند از دژ مستحکم 
شلمچه عبور کنند، همه گفتند ایراني ها مي توانند 
از موانع دیگر هم عبور کنند. قطعنامه به این دلیل 
به نفع ایران صادر ش��د و صدام محکوم ش��د و این 
قطعنامه یک مقدار بهتر از قطعنامه هاي قبلي بود؛ 
اما از نظر حضرت امام این قطعنامه هنوز قانع کننده 
نبود و در آن سال نپذیرفتند. وي گفت: یک سال 
طول کشید تا قطعنامه قبول ش��ود. دو روز بعد از 
قبول قطعنام��ه، صدام حمله ک��رد. منافقین را از 
غرب کشور فرستاد و خودش هم با لشکري حمله 
کرد. حملۀ صدام پس از پذی��رش قطعنامه، ثابت 
کرد بي اعتمادي امام بعد از فتح خرمشهر، درست 
بوده است. عملیات هاي بعد از خیبر، یعني از سال 
61 به بعد، توس��ط نیرو هاي مردمي و خودجوش 

انجام مي شد. 

جعفري تأکید کرد: نگاه کالسیک و محاسبات مادي 
نظامي عملیات هایي مثل خیبر، ب��در، والفجر۸، 
کربالي4 و کرب��الي۵ را توجیه نمي ک��رد. رهبر 
معظم انقالب دربارۀ عملیات کربالي۵ مي فرمایند 
ش��ب هاي عملیات کربالي۵، ش��ب هاي قدر این 
انقالب اس��ت و س��پاه کربال را در ش��لمچه مشق 
کرد. وي ادامه داد: بیش از ۸0 درصد از فرماندهان 
مردمي تیپ ها و گردان ها زیر 30 سال سن داشتند. 
حدود ۹0 درصد نیرو هاي خط شکن گردان ها زیر 
30 سال بودند. مشکل صحنۀ جنگ با پیشتازي این 
جوانان حل شد. پایدار ماندن انقالب اسالمي به دلیل 
جنگ است. هدف دش��من از جنگ، جلوگیري از 
صدور انقالب اس��المي بود اما همین جنگ باعث 
صدور انقالب مي شود؛ چون مکر خدا باالتر از مکر 

دشمنان است. 
    بصيرت مردم فتنه 96 را در نطفه خفه کرد
فرمانده قرارگاه فرهنگ��ي و اجتماعي بقیه اهلل در 
قسمت دیگري از س��خنانش دربارۀ نقش مردم و 
به ویژه جوانان در تأمین امنیت داخلي کش��ور در 
س��ال هاي 7۸، ۸۸ و ۹6 گفت: س��ال 7۸ دو، سه 
سال فتنه ها طول کشید اما در سال ۸۸ تجربیاتي 
براي به کارگیري مردم داشتیم و گردان هاي امنیتي 
تشکیل شد و سازوکار حضور مردم در امنیت کشور 
فراهم شد. فتنۀ ۸۸ هش��ت ماه طول کشید. سال 
۹6 که نارضایتي ها و ناکارآمدي ها به اوج خودش 
رسیده بود، آن قدر بصیرت مردم در فتنه ۹6 زیاد 
شده بود که اغتشاشات در نطفه خفه شد. وي بیان 
کرد: اگر نقش جوانان در این فتنه ها نبود، انقالب از 
پاي درمي آمد. رهبر انقالب دو سال است که انتظار 
جدي براي نقش آفریني جوانان در مسائل کشور 
را مطرح کرده اند. آخرین بار ه��م مربوط به دیدار 
دانشجویان با رهبري است که دستور عملیاتي صادر 
کردند. یکي از تصورات خیلي بد در میان بعضي از 
جوانان این اس��ت که منتظرند کسي به آنها نقش 
بدهد اما رهبر انقالب ب��ر حرکت هاي خودجوش 

تأکید و بحث آتش به اختیار را مطرح کرده اند. 
    مأموري�ت ق�رارگاه بقي�هًْ اهلل حمايت از 

جوانان است
جعفري با اش��اره به س��خنان رهب��ري در دیدار 
دانش��جویان در نیمۀ م��اه رمضان امس��ال گفت: 
رهبري یک اتمام حجت با جوانان کرده اند. وظیفۀ 
این قرارگاه که حضرت آقا حکم مس��ئولیت آن را 
به حقیر داده اند، حمایت از همین جوانان اس��ت. 
توانمندسازي و مطالبه، وظیفه ماست اما حرکت 
اصلي توس��ط جوانان باید انجام بگیرد. در قرارگاه 
ما، غیراز من و یکي دو نفر دیگر، هیچ کس بیش از 
40 سال ندارد. اگر کسي در این عرصه هایي که آقا 
فرمودند، فعال نباشد، نمي تواند به خودش بگوید 

متعهد و والیي و انقالبي. 

      ايرن�ا: محمدجواد ظریف در حس��اب توئیتري نوش��ت: برخالف 
دزدي دریایي در تنگه جبل الط��ارق، اقدام ما در خلی��ج فارس براي 
برقراري قوانین بین المللي دریانوردي است. همان گونه که در نیویورک 
گفتم، این ایران اس��ت که امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز را تضمین 
مي کند. بریتانیا باید از آلت دست امریکا بودن در تروریسم اقتصادي 

دست بردارد. 
      فارس: س��ردار رباني، معاون عملیات ستاد کل نیروهاي مسلح با 
اشاره به سرنگوني پهپاد متجاوز امریکایي ها در 30 خرداد ماه گذشته 
گفت: اس 300 را در شبکه  پدافندي داشتیم، اما اینکه سامانه »سوم 
خرداد« ساخت ایران پهپاد امریکایي را مورد اصابت قرار مي دهد، بخش 

دیگري از قدرت ما را نشان داد. 
     رسا: حجت االس��الم منتظري، دادستان کل کش��ور در نامه اي به 
مقامات قضایي نیجریه، ضمن محکومیت اقدامات نظامیان علیه شیخ 

زکزاکي، خواستار انتقال وي به ایران براي انجام مراحل درماني شد. 

ژه
وی

 2اعترافجالبازیكاصالحطلب 
علي ش��کوري راد، فعال سیاس��ي اصالح طلب معتقد است 
نمایندگان اصالح طلب مجلس شوراي اسالمي افراد شایسته اي 
نیستند و اصالح طلبان مجبور ش��ده اند که آنها را به مجلس 
بفرستند. او در گفت وگو با روزنامه همشهري در مورد آنکه احزاب 
اصالح طلب پس از انتخابات ریاست جمهوري و مجلس نظارتي 
بر دولت و نمایندگان اصالح طلب نداشتند، مي گوید: »من به 
صراحت مي گویم که توان این کار وجود نداشت چون ما حزبي با 
همه ارکان الزم براي نظارت و ساپورت بر محصول انتخاباتي مان 
نداشتیم؛ مثالً در همین انتخابات مجلس دهم ما نتوانستیم افراد 
شایسته و برجسته خودمان را به مجلس بفرستیم. ما لیست 30 
نفره تهران را از درون سبد شوراي نگهبان انتخاب کردیم و در 
همین لیست 30 نفره تهران بخش اعظم شان را براي نخستین بار 
مي دیدیم و مي شناختیم و آنها را در لیست گذاشتیم؛ چون افراد 
برجسته و شناخته شده ما یا به دلیل سابقه رد صالحیت اساساً 
ثبت نام نکرده بودند و یا رد صالحیت شده بودند. به همین دلیل 
ما این لیست 30 نفره را مورد حمایت قرار دادیم که طیف تندرو 
مجلس را تصاحب نکنند. لیس��ت 30نفره تهران افراد خوبي 
هستند اما همگي توانمند نیستند. حتي اگر مي توانستیم تعداد 
اندکي افراد درجه یک مان را با لیست30 نفره تهران راهي مجلس 

کنیم سازماندهي آنها در مجلس دوچندان مي شد. «
في الحال مهم نیست که شکوري راد براي این مجبور بودن به 
انتخاب چنین نمایندگاني چه دلیلي مي آورد و آیا متهم کردن 
شوراي نگهبان به چنین تقصیري درست اس��ت یا نه، اما دو 

اعتراف در این بخش از سخنان او جالب توجه است: اول آنکه او 
نمایندگان تهران را به دور از صفت شایستگي توصیف مي کند، 
وصفي که اگر از س��وي اصولگرایان انجام مي شد، مي گفتند 
توهین به نمایندگان مجلس است. دوم آنکه او اذعان مي کند 
افراد این لیست را نمي شناخته اند، اما از آنها حمایت کرده و از 
مردم خواسته اند به این لیست ناشناخته رأی دهند، صرفاً براي 

آنکه طرف مقابل رأی نیاورد!
او البته در مورد دولت مورد حمایت اصالح طلبان هم سخنان 
جالبي مي گوید: »روحاني که در شعارهایش اعالم کرده بود به 
عقب باز نمي گردیم، در چینش کابینه اش به عقب بازگشت، در 
رویکردهایش در دوره دومش نشان داد رو به جلو حرکت نکرد 
و بلکه به مطالبات مردم هم بي توجه بود. به شخص جهانگیري 
هم انتقاد دارم و او نباید به راحتي به این وضعیت رضایت مي داد، 
ما او را تخطئه مي کنیم چرا که نمي فهمیم با این شرایط او چرا 

در دولت مانده است؟«


حملهروزنامهحاميدولتبهائمهجمعهو
نظاميان:كمترحرفبزنيد!

روزنامه جمهوري اسالمي در یادداشتي به قلم مسیح مهاجري، 
مدیرمسئول خود با هجمه به ائمه جمعه و فرماندهان نظامي 
کشور، از آنان خواست کمتر صحبت کنند! مهاجري با بیان اینکه 
قوه مجریه باید از حمایت همه جانبه همه نهادها برخوردار باشد، 
نوشته که »واقعیت این است که متأسفانه بسیاري از مسئوالن، 
زیاد حرف مي زنن��د و در مواردي نیز خ��ارج از محدوده اي که 

مربوط به آنهاست سخن مي گویند. نظامیان وظایف مشخصي 
دارند که باید به آنها عمل کنند ولي ورود آنها به عرصه سخنوري 
که در بسیاري موارد مشکل ساز هم هست، اکنون به یک عادت 
تبدیل شده و گویا بعضي از آنها تمرین س��خنراني کردن را از 

وظایف ذاتي خود مي دانند!«
او در ادامه ائمه جمعه را هم دعوت به سکوت مي کند: »صاحبان 
تریبون ازجمله ائم��ه جمعه در تمام فصول به ویژه در ش��رایط 
حساس کشور باید از ورود به مسائل اختالفي و جناحي پرهیز 
و مطالب خطبه هاي نمازجمعه و محتواي سخنراني هاي خود را 
حداقل بر سه موضوع متمرکز کنند که عبارتند از: امید بخشیدن 

به مردم، تقویت وحدت و تالش براي ارتقاي اخالق در جامعه. «
سخنان مهاجري در حالي اس��ت که اوالً مسئوالن رده باالي 
کشور در مسائل مهم در هر حوزه اي باشد، حق رأی و نظر و اعالم 
موضع دارند. قانون هم براي نیروهاي مس��لح حتي در مسائل 
غیرنظامي اما مهمي که مطرح است، در قالب عضویت در شوراي 
عالي امنیت ملي حق رأی قائل شده است. ثانیاً نیروهاي مسلح 
ایران از نهادهاي موفق و کارآمد نظام هستند و این طور نیست 
که از وظیفه اصلي خویش عدول کرده باشند. ثالثاً سخنراني 
در خطبه هاي نماز جمعه ج��زوي از کار ائمه جمعه اس��ت و 
سیاستگذاري براي ائمه جمعه وظیفه و اختیار مدیرمسئول 
روزنامه جمهوري اسالمي نیست. رابعاً کاش روزنامه جمهوري 
اسالمي آماري از کیفیت و کمیت سخنراني دولتمردان منتشر 
مي کرد تا معلوم شود کساني که مسئولیت اجرایي و نه سخنراني 
دارند، چه میزان و در چه موضوعاتي مدام سخنوري مي کنند. 

نماينده کليميان ايران در مجلس: 
خدشه به امنیت اقتصادي ايران

 تهديد منافع امريكا را مضاعف مي كند
هرگون�ه خدش�ه اي ب�ه امني�ت اقتص�ادي م�ا در منطق�ه 
باع�ث مي ش�ود ک�ه مناف�ع اقتص�ادي هم�ه حواري�ون امريكا 
و صهيونيس�ت ها در منطق�ه به ص�ورت مضاع�ف تهديد ش�ود. 
سیامک مره صدق نماینده کلیمیان ایران در مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با فارس، با اشاره به ماجراجویي هاي امریکا در سطح منطقه، 
گفت: همه سوداگران و کس��اني که در منطقه قصد تجارت دارند باید 
بدانند که یا منطقه خلیج فارس مورد استفاده همه قرار گیرد یا اینکه 
هیچ کس نخواهد توانس��ت از این منطقه به صورت امن استفاده کند. 
وي افزود: ما به هیچ وجه اجازه نمي دهیم استانداردهاي دوگانه اي که 
امریکا در ذهن خودش در رابطه با مسائل مختلف در جهان سیاست و 
فرهنگ و اخالق به کار مي برد به صورت اجباري شامل حال ما شود و 
اجازه نخواهیم داد منافع ملي ما مورد طمع امپریالیسم و صهیونیسم 

قرار گیرد و آنها امنیت اقتصادي ما را تهدید کنند. 
نماینده کلیمیان ایران در مجلس ش��وراي اس��المي اظهار داش��ت: 
هرگونه خدش��ه اي به امنیت اقتصادي ما در منطقه باعث مي شود که 
منافع اقتصادي همه طرف هاي درگی��ر و همه حواریون امریکا و رژیم 

صهیونیستي در منطقه به صورت مضاعف مورد تهدید قرار گیرد. 
مره صدق ادامه داد: الزم به ذکر است این کار هم فقط توسط دولت ایران 
و واکنش رسمي نیست، بلکه تمامي ملت هاي آزادیخواه منطقه و تمامي 
مبارزان و تمامي افرادي که به جبهه مقاومت تعلق دارند، هر جا منافع 
ایران که رهبر جبهه مقاومت است مورد تهدید قرار گیرد، مسلما با تمام 

توان از منافع ملي ایران دفاع خواهند کرد. 
نماینده کلیمیان ایران در مجلس شوراي اسالمي در پایان گفت: ملت 
ایران بارها ثابت کرده که براي دفاع از منافع ملي خود با جان فشاني و 
بذل جان هم آماده است، اما امپریالیس��م باید بداند که چون دارد این 
وضعیت را به یک موضوع بین المللي تبدیل مي کند، تمامي دوستان 
آزادي و تمامي طرفداران مقاومت در سرتاسر دنیا همراه ملت شریف 
ایران در پیروي از مقام معظم رهبري ب��ه عنوان پدر معنوي موحدان 
جهان تمام توان خودش��ان را به کار خواهند برد و به هیچ وجه اجازه 
نخواهن��د داد منافع ملي و اه��داف انقالبي و آزادیخواهانه ما توس��ط 

دشمناني مثل امپریالیسم و صهیونیسم مورد تهدید قرار گیرد. 

  گزارش

شمخاني در واکنش به اظهارات بولتون: 
اظهارات مشاور امنیت ملي امريكا

 نمادي از بدعهدي است
دبير ش�وراي عال�ي امنيت مل�ي در يادداش�تي کوتاه نوش�ت: 
اظهارات مش�اور امنيت ملي اي�االت متحده امري�كا که طي آن 
حقوق ايران براي غني س�ازي اورانيوم را نفي کرده است، نمادي 
از بدعهدي، يكجانبه گرايي و ناديده گرفتن مجموعه هنجارهاي 
بي�ن المللي ب�وده و فاقد هرگون�ه ارزش و اعتبار حقوقي اس�ت . 
به گزارش دبیرخانه شوراي عالي امنیت ملي، دریابان علي شمخاني در 
این یادداشت اظهار داشت: غني سازي اورانیوم براي مصارف صلح آمیز، 
حق همه کشورهایي است که عضو معاهدهNPT هستند و قابل سلب 
 NPT یا اعطا نیس��ت. وي عنوان کرد: امریکایي ها چنین تفسیري از
نداشتند و ایران در سال 13۹1 وادارشان کرد که به چنین حقي اعتراف 
کنند و بعد پاي میز مذاکره بنش��ینند. نماینده مقام معظم رهبري در 
این یادداش��ت بیان کرد: پذیرش حق قانوني ایران براي غني س��ازي 
اورانیوم از س��وي امریکا، شرط وروداین کش��ور به مذاکرات هسته اي 

بود و نه نتیجه آن. 
شمخاني تصریح کرد: کش��ورهاي 1+۵ در موافقت نامه برجام بر حق 
قانوني ایران براي داش��تن غني س��ازي اورانیوم از س��وي 1+۵ صحه 
گذاردند و بر آن تأکید کردند. وي در این یادداش��ت خاطرنشان کرد: 
قطعنامه 2231 شوراي امنیت س��ازمان ملل متحد، حق غني سازي 
ایران را تبدیل به سندي بین المللي و الزام آور براي کشورهاي جهان 
کرد. دبیر ش��وراي عالي امنیت مل��ي افزود: اظهارات مش��اور امنیت 
ملي ایاالت متح��ده امریکا که طي آن حقوق ایران براي غني س��ازي 
اورانیوم را نفي کرده است، نمادي از بدعهدي، یکجانبه گرایي و نادیده 
گرفتن مجموعه هنجارهاي بین المللي ب��وده و فاقد هرگونه ارزش و 
اعتبارحقوقي است . شمخاني در این یادداش��ت یادآور شد: اظهاراتي 
از این دست نشان مي دهد که اقدام ایران براي کاهش پلکانی تعهدات 
برجامي تنها مسیر مواجهه با کشوري است که پذیرش هرگونه تعهد 

را برنمي تابد. 
جان بولتون مش��اور امنیت ملي کاخ س��فید بامداد جمعه در پیامي 
توئیتري مدعي ش��د: یکي از بدترین اش��تباه هاي توافق )هسته اي( 
ایران که اکنون کاماًل عیان ش��ده، اج��ازه دادن به ای��ران براي حفظ 
توانمندي هاي غني سازي )اورانیوم( بود. ایران نباید هیچ غني سازي 

داشته باشد. 

كمالوندي: فردو تعطیل نشده است
سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي اظهار داش��ت: برخالف برخي اخبار، 
تأسیسات هس��ته اي فردو به کار خود ادامه مي دهد و مرکز ملي خأل 
در این مجموعه فعال است و تحقیق و توس��عه را روي شیرآالت خأل 

انجام مي دهد. 
به گزارش ایس��نا، بهروز کمالوندي در واکنش ب��ه برخي اخبار درباره 
تعطیلي تأسیسات هسته اي فردو، گفت: این تأسیسات تعطیل نشده 
و مرکز ملي خأل در این مجموعه فعال بوده و تحقیق و توس��عه را روي 

شیرآالت خأل انجام مي دهد. 
سخنگوي سازمان انرژي اتمي در ادامه تصریح کرد: شیرآالت خأل در 
صنایع پیچیده هسته اي کاربرد دارد و دیوید آلبرایت تحلیلگر هسته اي 
امریکایي نیز در گزارش اخیر خود به پیشرفت این فناوري اذعان کرده 
است. بنا بر گزارش خانه ملت، وي با اشاره به قرار گرفتن ایران در ردیف 
کشورهاي داراي فناوري کوانتوم گفت: اتفاق مهم و ارزشمند دیگري 
که در سازمان انرژي اتمي در حال وقوع است ورود به دروازه هاي انقالب 
فناوري دنیا یعني کوانتوم بوده که در دهه هاي آینده تحول زیادي در 
توسعه ارتباطات و ساخت پردازشگرهاي فوق سریع ایجاد خواهد کرد.  
سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي در پایان خاطرنش��ان کرد: مرکز ملي 
کوانتوم به زودي آزمایش ارتباط ذرات کوانتومي با فاصله بیش از یک متر 
را انجام خواهد داد و ایران اولین کشور خاورمیانه و جهان اسالم خواهد 
بود که به این فناوري دست پیدا کرده است و جزو معدود کشورهاي دنیا 

در عرصه مهار ذرات کوانتومي و فوتون ها قرار مي گیرد. 

کارشناس مسائل بين المللي: 
ترامپ به هر چیزي متوسل مي شود

 تا آبروي خود را بازيابد
کارش�ناس مس�ائل بي�ن الملل�ي درب�اره ادع�اي ترام�پ در 
خصوص س�رنگوني پهپ�اد کش�ورمان ک�ه تكذيب ش�د گفت: 
وض�ع ترام�پ آنق�در در قضي�ه س�رنگوني پهپادش�ان ذليالنه 
است که به هر چيزي متوس�ل مي ش�ود تا آبروي خود را بازيابد. 
حسین شیخ االسالم کارشناس مسائل بین الملل در گفت وگو با تسنیم، 
درباره ادعاي ترامپ در سرنگون کردن پهپاد کشورمان و تکذیب این 
خبر توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمي و انتشار فیلم پرواز این پهپاد، 
گفت: ترامپ در این باره بولتون را شاهد خود قرار داده است؛ »به روباه 

گفتند شاهدت کیه گفت ُدمم«. 
وي همچنین افزود: امریکایي ها خیلي دستپاچه هستند تا آبرویشان 
را در هدف قرارگرفتِن پهپاد قبلي ش��ان طوري ترمیم کنند. »الغریق 
یتشبث بکل حش��یش« این مثال عربي یعني کسي که در حال عرق 
شدن است به هر چوب پاره و هر چیز بي ارزشي در دریا دست مي اندازد 
تا نجات یابد و این حکایت آقاي ترامپ اس��ت؛ وضع او آنقدر در قضیه 
سرنگوني پهپادشان ذلیالنه است که به هر چیزي متوسل مي شود تا 
آبروي خود را بازیابد. بولتون در این باره خبري به او داده و او هم بدون 
اینکه ارزیابي کند، استفاده کرده و مانند باقي کارهاشان مشخص شده 
که درست نیست و بي حساب است. این کارشناس مسائل بین الملل 
درباره توقیف نفتکش انگلیسي در خلیج فارس نیز گفت: این نفتکش 
بر خالف قوانین بین المللي رفتار کرده که باید این کار انجام مي ش��د. 
انگلیسي ها خیلي اشتباه بزرگي در توقیف زورمدارانه نفتکشي که نفت 
ایران را طبق قوانین شناخته ش��ده بین المللي حمل مي کرد مرتکب 
شدند، ولي انگلیسي ها مثل بقیه کارهایشان عقل به خرج نمي دهند و 
بیشتر از جلوي دماغ شان را نمي توانند ببینند و آینده نگر نیستند و باید 
بفهمند که نیاز ایران به جبل الطارق بس��یار کمتر از نیاز آنها به خلیج 
فارس است؛ اگر بخواهند قلدرمآبي داش��ته باشند، حتما » تو سري« 

خواهند خورد. 

88498443سرويس  سياسي

يک  ش��نبه 30 تير 1398 | 18 ذي القع��ده1440 || روزنامه جوان |  شماره 5704

      خبر

از همان روز اول پس از پيروزي ليس�ت اميد در انتخابات، طيفي 
از اصالح طلبان بر س�ر ما کوبيدند که ش�ما نيروهاي درجه ۲ و ۳ 
اصالح طلب هستيد؛ انتظار آنها اين بود که ما مجلس ششم بشويم. 
محمدعلی وکیلي، عضو فراکسیون امید مجلس در گفت وگویي تفصیلي 
با مهر، اعضاي فراکسیون امید را اصالح طلب تر از اصالح طلبان مجلس 
شش��م مي داند و مي گوید »اگر هر کدام از ما در مجلس ششم بودیم 
درخشش متفاوتي داشتیم. « نماینده مردم تهران تأکید کرده است: 
روحاني به دلیل تقابلي که در حاکمیت ایجاد کرد و حساسیت هایي که 
در ایام انتخابات ریاست جمهوري برانگیخت، اصالح طلبان را با حاکمیت 
مسئله دارتر کرد. اعتقاد وکیلي این است که »ما انتظار نداشتیم روحاني 

اداي خاتمي را دربیاورد و دولت اصالح طلب تشکیل دهد. «
وکیلي در پاسخ به این سؤال که آیا فراکسیون امید در قبال عملکرد 
دولت مسئولیتي ندارد و نباید پاسخگوي عملکرد دولت باشد؟ تصریح 

کرده است: اگر ما به عنوان اصالح طلبان سهم خود را در وضعیت موجود 
کشور نپذیریم بزرگ ترین ناصداقتي را با مردم انجام داده ایم. ما به عنوان 
اصالح طلبان در بروز وضعیت کنوني کشور سهمي داریم اما باید دید این 

سهم به چه میزان است؟
وي در ادامه گفته است: من به دلیل تعریفي که از خاستگاه فکري 
فراکسیون امید دارم معتقدم کساني که از بیرون بر سر فراکسیون 
مي کوبن��د، معیار غلط��ي دارند. ما ب��ا مقیاس جامع��ه حداکثري 
اصالح طلبي نقد مي شویم، انتظار این عده این بوده است که ما مجلس 
ششم بشویم یعني از ما انتظار حرکات مجلس ششمي داشتند در 
حالي که برآیند فراکس��یون امید کاراکترهاي م��ورد نیاز براي این 
انتظارات را نداشت. ما روایت حداقلي از اصالح طلبان هستیم. وکیلي 
در پاسخ به این س��ؤال که اصالح طلبان تندرو از شما چه انتظاراتي 
داش��تند که کاراکترهاي انجام آن را نداشتید؟ گفته است: اعضاي 

فراکس��یون امید از این منظر که نطق هاي آتشین مجلس ششمي 
انجام نمي دهند قابل نقد نیس��تند. ما فراتر از کاراکترهایمان ظاهر 
شدیم، به نظر من این مقدار نطق از طرف فراکسیون امید نباید در 
مجلس انجام مي ش��د. نباید مواضع اصالح طلبانه در نطق ها اتخاذ 
مي شد و این میزان صراحت در کالم و مرزداري با گفتمان رقیب الزم 

نبود. اما متأسفانه انجام شد و کار درستي نبود. 
عضو فراکسیون امید در بخش دیگري از این گفت وگو عنوان کرده است: 
مأموریت روحاني این بود که با جلب اعتماد، سوء تفاهم ایجاد شده بین 
اصالح طلبان و حاکمیت را برطرف کرده و از این راه حصر را برطرف کند 
اما روحاني نه تنها این کار را نکرد، بلکه به دلیل تقابلي که ایجاد کرد 
خودش براي حاکمیت به یک مسئله تبدیل شد. به دلیل رفتارهاي 
روحاني اگر تا دیروز گره اصالح طلبان با حاکمیت یک گره بود االن به دو 

گره تبدیل شده است و اصالح طلبان مسئله دارتر شده اند. 

عضو فراكسيون اميد: اصالح طلبان از ما توقع مجلس ششم داشتند!


