
حاشیه امن را از اژدهای هفت سر فساد بگیرید
شکل گیری فساد شبکه  ای در کشور، حاصل پیوند بین ثروت و قدرت است 
که منجر به پدید آمدن حاشیه امنی برای مفسدان دانه درشت گردیده 
و به آن درجه از گسترش رسیده که ذهنیت فساد سیستمی را به وجود 

آورده است. 
محکومیت برادر رئیس جمهور در یک پرونده سوءاستفاده مالی،  دستگیری 
معاون اجرایی در قوه قضائیه، رد پای دو نماینده مجلس در پرونده زد و بند 
فروش هزاران دستگاه خودرو، حضور معاون یک سازمان دولتی در فروش 
گوشت وارداتی در خارج از شبکه قانونی و...  نشانگان واضحی از پیوند شوم 
ثروت و قدرت هستند که اژدهای هفت سر فساد در کشور را جان سخت و 

مقاوم کرده است. 
بدیهی است مبارزه با این اژدهای هفت سر نیازمند مبارزه ای جانانه از جنس 
مبارزه با شبکه های ضد انقالبی و تروریستی دهه 60 است که اطالعات 
مردمی در آن نقشی تعیین کننده داشت، یعنی این مردم کوچه و خیابان 
بودند که با احساس تعهد و تکلیف اخبار مربوط به خانه های تیمی و تیم های 
عملیاتی گروهک های ضدانقالب را به سازمان   ها و نهادهای مرتبط می دادند 
و نیروهای اطالعاتی، دادستانی، سپاه و کمیته براساس این اطالعات مردمی 

اقدام به شناسایی و انهدام ضدانقالب می کردند. 
اخبار مربوط به مفس��دان و اقدامات غیرقانون��ی و فرصت طلبانه آنان را 
مردم کوچه و بازار مطلع هستند و در مواردی از روی دلسوزی به مراجعی 
منعکس می کنند، اما نفوذ و قدرت مافیای فساد بدان پایه است که این افراد 
مورد تهدید و بازخواست قرار می گیرند و حکایت همان می شود که به قول 

معروف سنگ   ها بسته و سگ  ها ر  ها می شوند. 
با آمدن آقای رئیسی به قوه قضائیه و عملکرد شجاعانه این قوه در مبارزه با 
مفسدان که دستگیری طبری و محکومیت و اخراج چند قاضی و مسئول از 
درون این قوه نشانه وجود اراده ای مبارک و کنار گذاشتن تعارف است، امید 
مردم به مبارزه با فساد تقویت و ذهنیت سیستمی بودن فساد تا حدودی 
اصالح  شده است. از این رو برخی افراد که تا پیش از این خبررسانی نسبت 
به مفسدان را بیهوده تصور می کردند با دیدن این روند امیدوار شده و اقدام به 
انعکاس اخبار مربوط به اقدامات غیرقانونی و فرصت طلبانه آنان در هر سطح 
کرده و جامعه رسانه ای کشور نیز برای پدید آوردن فضای مبارزه با فساد و 

فساد ستیزی به میدان آمده و در این زمینه فعال شده اند. 
اما با کمال تأسف گاهی مفسدان که هرچه فربه تر و درشت تر، نفوذ بیشتر نیز 
دارند، به تهدید منابع خبری پرداخته و تالش می نمایند همان حاشیه امن را 
برای بقای خود حفظ نمایند که نمونه اخیر آن تهدید خبرنگار شبکه استانی 

بود که قاچاق ماده اولیه قیر به خارج از کشور را اطالع رسانی کرده بود. 
گرچه خوشبختانه رئیس دستگاه قضا با اطالع از این موضوع به حمایت 
رسمی از این نوع خبررسانی و تقبیح تهدیدکنندگان پرداخت و اعالم کرد 
کسانی که نسبت به فساد خبررسانی می کنند باید پاداش نیز بگیرند، اما 
شوربختانه این خبر در مسئوالن نفتی نه تنها موجب اقدام و بررسی نشده، 
بلکه قاچاقچیان به خود اجازه تهدید این خبرنگار را داده اند که از نفوذ و 
پشتگرمی آنان به افراد صاحب قدرت حکایت می کند. گویا سلطان قیر 
برای بعد از خود چنان شبکه ای از شاهزادگان متصل به مسئوالن قیری باقی 

گذاشته که حاال راه آن سلطان صاحب شوکت و ثروت را ادامه می دهند. 
مبارزه با فس��اد که رهبر معظم انقالب از آن به اژدهای هفت س��ر تعبیر 
فرموده اند و متأسفانه در مواردی شکل ش��بکه ای پیدا کرده، الزاماتی از 
جنس مبارزه با ش��بکه های ضد انقالبی دهه 60 می خواهد که اطالعات 
مردمی از آن جمله است.  انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس که این 
روز  ها و در آستانه انتخابات آخر سال در تکاپوی جلب آرای مردم هستند، به 
انتظارات واقعی مردم عنایت داشته و قانون حمایت از ارائه  دهندگان اخبار 
فساد را نهایی سازند و نهاد  ها و دستگاه های مسئول نیز مکلف به رسیدگی 
به این خبر  ها شوند. گرچه در مواردی اخبار نیازمند بررسی و تعیین صحت 
و سقم است که البته امری بدیهی و طبیعی است، اما فضای کلی باید امید 
و دلگرمی برای آحادی باشد که با انگیزه مبارزه با فساد و مهار این اژدهای 
هفت سر پا به میدان مشارکت گذاشته و این مفسدان هستند که باید خود 
را در معرض تهدید و برخورد قانونی قاطع دانسته و در هر جایگاه و مرتبه 

نفوذی که باشند، هیچ حاشیه امنی را نباید برای خود متصور باشند. 

رسولسناییراد

 سخنگوی سارمان انرژی اتمی: تداوم كاهش تعهدات هسته اي ایران تابعي از رفتار طرف های غربي 
و خروج از ان پی تی یكي از پیشنهادات 15گانه سازمان انرژی اتمی است

 خروج از  ان پی تی  گزینه دولت برجام شد 

سه روز پس از اعالم رس�مي گام چهارم كاهش 
تعهدات هسته اي جمهوري اس�المي ایران ، كه 
عبارت بود از گازدهي به 1044 سانتریفیوژ مستقر 
در فردو، بهروز كمالوندي س�خنگوي س�ازمان 
انرژي اتمي دیروز در این مجتمع هسته اي كه به 
نام دانشمند شهید دكتر علي محمدي مزین شده 
است، نشست خبري برگزار كرد و خبرنگاران را در 
جریان جزییات این گام قرار داد. او گفت كه توان 
غني سازي اورانیوم تا ۶0 درصد را داریم و بر اساس 
نیاز كشور و دستور مسئوالن آن را انجام مي دهیم. 
كمالوندي در عین حال ت�داوم كاهش تعهدات 
هسته اي را تابعي از رفتار طرف های غربي دانست و 
خروج از NPT را یكي از گزینه هاي محتمل عنوان 
كرد. موضوعي كه روزنامه انگلیسي ایندیپندنت 
به نقل از بعیدي نژاد سفیر كش�ورمان در لندن  
هم به آن اش�اره كرد و از احتمال خروج ایران از 
معاهده NPT همزمان با عدم پایبندي طرف های 
اروپایي به تعهدات خود در برجام خبر داد.  هرچند 
بعیدی نژاد در توئیتی توضیحی در  این باره داد.

به گزارش مهر، بهروز کمالوندي سخنگوي سازمان 
انرژي اتم��ي صبح دی��روز در نشس��ت خبري که 
در مجتمع هسته اي ش��هید علی محمدی)فردو( 
برگزار ش��د، اظهار کرد: در گام چهارم بنا به دستور 
رئیس جمهور گازدهي به ۱0۴۴ سانتریفیوژ مستقر 
در فردو آغاز شد. این ماش��ین ها فعالند و محصول 
داده اند و محصوالت نمونه گیري شده است. وي افزود: 
از آژانس دعوت کردیم براي اندازه گیري و راس��تي 
آزمایي بیایند و قرار است بازرسان آژانس )یک شنبه( 
اینجا باشند و نمونه ها را تأیید و راستي آزمایي کنند. 

وي متذکر ش��د: ما در گام س��وم کاهش تعهدات 
برجامي، بندهاي ۳۲ تا ۴۳ برج��ام را که مربوط به 
تحقیق و توسعه است، کنار گذاشته ایم و درست است 
که در اینجا یکسري محدودیت زماني داشتیم اما این 
محدودیت هاي زماني براس��اس یک برنامه ایده آل 
بود که زمان کافي براي توسعه ماشین هاي پیشرفته 
داشته باشیم به نحوي که در این قضیه عجله نکنیم. 
سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي گفت: اما زماني که 
طرف مقابل وظیفه خود را انجام نداد، ما گفتیم که 
این کار باید به سرعت انجام شود و انواع ماشین هاي 

پیشرفته به میدان آید. 
 کمالوندي گفت: قرار بود تا ۱۵ سال در اینجا )فردو( 
غني سازي انجام نشود و مواد هسته اي وجود نداشته 

باشد که عماًل چهار سال از آن گذشته و ما باید ۱۱ 
سال دیگر صبر مي کردیم تا مواد هسته اي به اینجا 
مي آوردیم و غني سازي مي کردیم اما این کار را از چند 
روز پیش آغاز کرده ایم. شروع آن با انتقال یک سیلندر 
از سایت شهید احمدي روش��ن بود و حدود ۲000 
کیلو هگزا فلوراید منتقل شد. مقرر شد پسماندهایي 
که سال ها در یک گوش��ه اي افتاده بود، بهینه شود، 
االن ۲۵ تن از این پسماندها موجود است و فقط دو 
تن آن به فردو منتقل شده و ما بقي آن موجود است 
و مي تواند به فردو منتقل شود. این مواد در سال هاي 

آینده مي تواند از نطنز به فردو منتقل شود. 
      امیدواریم طرف های غربي به خود بیایند

س��خنگوي س��ازمان انرژي اتمي خاطرنشان کرد: 
امیدوار هستیم به گام هاي دیگر نیاز نباشد و طرف 
مقابل هم به خودش بیاید و کارهایي را که مي بایست 
انجام دهد، در برنامه کاري خود قرار بدهد. وي افزود: 
اینها بحث هایي است که در حوزه سیاسي و وزارت 
امور خارجه مطرح اس��ت و خیلي نمي خواهم وارد 
آن بشوم. آنچه مربوط به سازمان انرژي اتمي است، 
در زمان مذاکرات دقت ش��د اگر تعهدي هست این 
تعهدات براي صنعت هس��ته اي مشکل ساز نباشد 

زیرا به هرحال این صنعت با هزینه هاي زیاد به دست 
آمده است. خون شهداي هسته اي و تالش ارزشمند 
جوانان این مرز و بوم و حدود ۱۴ هزار نیرویي که اینجا 
هستند و بخش عمده آنها دانشمندان درجه یک در 
سطح دنیا هستند این نتیجه را به همراه داشته است. 
به این تالش و سرمایه گذاري و همت کسي نمي تواند 
خدشه اي وارد کند. ما با این نگاه وارد مذاکرات شدیم 
تا اگر س��نواتي را هم پذیرفتیم، فرآیند کار به نوعي 

باشد که به دستاوردهاي ما صدمه اي وارد نکند. 
      آغاز بتن ریزي نیروگاه دوم بوشهر 

کمالوندي با بی��ان اینکه فردا )ام��روز( روز مهمي 
است و مرحله بتن ریزي براي نیروگاه دوم بوشهر 
را داریم، گفت: وقتي مي گوییم بتن ریزي، کس��ي 
که در کار نیروگاه��ي اطالعاتي دارد مي داند یعني 
حداقل دو سال کار غیراز مذاکرات زمان مي برد تا 
یک نیروگاه به مرحله بتن ریزي برسد. معموالً خود 
مذاکرات ممکن است یک یا دو س��ال زمان ببرد. 
حتي میان دو طرفي که هیچ مشکلي با هم ندارند 
زمان بر است. این کار در زمان خود صورت گرفت و با 
خود یک پیام خوب منعکس مي کند که به رغم همه 
فشارها که امریکا نمي خواهد و حتي بوشهر و مرکز 

نظامي ایمني مانند آتش نشاني را تحریم مي کند، 
اما قدم هاي خوبي برداشته شده است و تا ۱۴0۴ این 
نیروگاه به تولید مي رسد و به شبکه متصل مي شود. 
دو سال بعد هم نیروگاه سوم متصل مي شود یعني 
االن که نیروگاه بتن ریزي اش انجام مي شود وارد بتن 

ریزي نیروگاه سوم خواهد شد. 
      مصونیت مأموران آژانس نامحدود نیست

سخنگوي سازمان انرژي اتمي با اشاره به کشف مواد 
آلوده از یکي از بازرسان آژانس، عنوان کرد: در این 
زمینه ابتدا اجازه ورود این بازرس به سایت نطنز و 
داخل تأسیسات را ندادیم و دوم اینکه اعتبارنامه اش 
را لغو کردیم. اینها طي یادداشت هایي به آژانس اعالم 
شد. روزي که این اتفاق اعالم شد در نتیجه این بود 
که سیستم آالرم و کنترلي ما نشان مي داد این بازرس 
یا آغشته به مواد است یا موادي همراهش هست. این 
مسئله بارها کنترل و یک گزارش مفصلي به آژانس 
ارائه شد و آقاي غریب آبادي آن را در شوراي حکام 
مطرح کرد و به نظر ما هم اعضا متقاعد شدند. وي 
افزود: بگذریم از امریکا و رژیم صهیونیستي و احتماال 
یکي دو کشور حاشیه خلیج فارس، اما مابقي متوجه 
این مس��ئله ش��دند. یک گزارش جامع منطقي و 
مستدل که البته اسنادش نیز در اینجا موجود است. 
ما گفتیم اگر الزم باش��د فیلم ها را نشان مي دهیم. 
حرف ما بر اساس یک منطق است، از ورودش به آنجا 

جلوگیري و اعتبار نامه اش لغو شد. 
کمالوندي خاطرنش��ان کرد: عده اي خواس��تند از 
این موضوع سوء استفاده کنند و بگویند جمهوري 
اس��المي ایران پایبند به بحث مصونیت نیس��ت. 
گزارش ما در این رابطه که چرا ایران از حقوق خود 

استفاده کرده است جامع، کامل و حقوقي بود.   
       خروج از NPT یكي از گزینه ها است

کمالوندي در پاسخ به سؤالی مبني بر پایان یافتن 
ابعاد فني برجام اظهار داش��ت: باید طرف مقابل 
در مقابل اقدامات ما به خ��ود بیایند. ما گام هایي 
در حوزه فني آماده داریم و م��واردي وجود دارد 
تا اقدام کنیم، ول��ي لزوما هم گام هاي بعدي فني 
نخواهد بود. کش��ورهاي مختل��ف حتي غربي ها 
در جلس��ات خصوصي حق را به ما مي دهند ولي 
گام هاي ما براي هشدار به آنها است. وي گفت: ما 
لیستي از پیش��نهادات را داریم و حتي خروج از 
NPT را ارائه کرده ایم. سازمان ۱۵ پیشنهاد ارائه 
کرده است که براي آینده اقدام مي شود. با برداشته 
ش��دن محدودیت ها س��ازمان کار خود را انجام 
مي دهد و با دستور مقامات باال کار انجام مي شود. 
کمالوندي با بیان اینکه رژیم صهیونیستي همیشه 
نسبت به برنامه اتمي به یک چوپان دروغگو تبدیل 
شده و بزرگ ترین دروغش هم بحث تالش ایران 
براي ساخت بمب است، گفت: ما بارها گفته ایم که 
از لحاظ حقوقي ما تحت بیشترین نظارت هستیم، 
از نظر ایدئولوژیک ه��م که فتواي رهبري موجود 
است و به لحاظ اس��تراتژیک نیز ما در منطقه به 
لحاظ موازنه به سالح هس��ته اي نیاز نداریم. ما از 
لحاظ علمي توان خوب��ي داریم و از آن صرف نظر 

نکرده ایم. 
       توان غني سازي تا ۶0 درصد را داریم

کمالون��دي در م��ورد بحث گریز هس��ته اي که از 
سوي برخي کشورها مطرح مي شود، خاطرنشان 
کرد: ادعاهاي امریکا، رژیم صهیونیس��تي و برخي 
کش��ورهاي عربي ک��ه از حوزه هس��ته اي چیزي 
س��ردرنمي آورند مورد قبول ما نیس��ت و گزارش 
هفده گان��ه آژانس مالک اس��ت. ما ض��رب المثل 
معروفي داریم که مي گوید کاف��ر همه را به کیش 
خود پندارد و آنچه آنان مي گویند به نیت خودشان 
بازمي گ��ردد. بحث گریز هس��ته اي نیز در همین 
راستا است. در حال حاضر توان غني سازي حتي 
تا 60 درصد را داریم و بر اساس نیاز کشور و دستور 

مسئوالن آن را انجام مي دهیم. 

ژه
جدال توئیتري دو اصالح طلب در توئیتر بر سر تسخیر سفارت وی

امریکا در تهران، خود به قدر کفایت خبرساز بود اما مداخله مسعود 
بهنود، کارشناس بي بي سي فارسي در این دعواي اصالح طلبانه، در 

قامت یک دوست دلسوز! به موازات اصل دعوا قابل تأمل شد!
در روزه��اي اخیر، عباس عبدي، روزنام��ه نگار اصالح طلب طي 
مصاحبه اي با بي بي س��ي به عنوان یکي از دانشجویان حاضر در 
ماجراي تسخیر النه جاسوسي از این اقدام دفاع کرد. او در پاسخ به 
این سؤال مجري بي بي سي که بسیاري مي گویند مبدأ تحریم هاي 
امریکا، اشغال سفارت این کشور بوده است، گفته: »اشغال سفارت 
در خأل و انتزاع رخ نداد؛ بلکه محصول عملکردي از ایاالت متحده 
امریکا بود که با ۲۸ م��رداد آغاز و پس از آن نی��ز ادامه پیدا کرد. 
ش��اید خیلي از مردم ما ندانند در س��الي که انقالب شد، بیش از 
۵۵ هزار امریکایي در ایران بودند؛ به عنوان عناصري که مستشار 
بودند. آنها بعد هم که ش��اه با آن وضع از ایران رفت، باز هم دست 
بر نداشتند و اقدامات خود را انجام دادند؛ امریکایي ها همه اینها 
را مي خواهند نادیده بگیرند و بگویند که اشغال سفارت، ۱/۱/۱ 
تاریخ روابط ایران و امریکاس��ت.« خبرنگار بي بي سي مي پرسد: 
»اظهارات شما مرا وادار مي کند تا یک بار دیگر از شما بپرسم که 
آیا از آن اقدام دفاع مي کنید؟« و عباس عبدي صراحتاً مي گوید: 
»بله«. مجري بي بي سي گویا هنوز قانع نشده و سؤالش را همچون 
بازجویي حرفه اي به شکل دیگر مي پرسد: »اگر یک بار دیگر به آن 
دوره بازگردید بازهم با آن جمع همراه مي شوید؟« و عبدي توضیح 

مي دهد: »اجازه دهید؛ این مسئله مهم است. در تاریخ ایران هیچ 
اقدامي نبوده که تا این اندازه حامي در زماني که اتفاق افتاد، داشته 
باشد. هیچ اقدامي نبوده؛ پس چرا باید تجربه یک ملت را محکوم 
کرد؟ چه کسي به خود چنین حقي مي دهد؟ پشت در سفارت، از 
چپ چپ تا راست راست صف بسته بودند تا از این اقدام حمایت 
کنند. این ملت دیوانه نبوده ک��ه از این اقدام حمایت کند، حتما 
اتفاقي برایش افتاده که این واکنش را نشان داده است... تسخیر 
سفارت امریکا واکنشي طبیعي به رفتار آن کشور بوده و کسي چرا 
به این سؤال پاسخ نمي دهد که دلیل چنین رفتاري از سوي مردم 

ایران چه بوده است؟«
این مصاحبه صریح عبدي و دفاع از تسخیر النه جاسوسي امریکا 
موجب حمله تند احمد پورنجاتي، نماینده اصالح طلب مجلس 
ششم شد. او در توئیتي به دور از ادب   نوشت: »یک غلطي کرده اید، 
من و ما هم در عالم خلسه و نفرت از مستبد فراري در حال و هواي 
ضدامپریالیستي براي آن کار خالف عرف تان هورا کشیدیم. حاال 
پس از ۴0 سال از اشغال سفارت که تشت فاجعه اش بر زمین افتاده، 
همچنان زور مي زنید که با حرافي ماستمالي اش کنید؟! پیشنهاد: 

سکوت شرمگینانه!«
 اصالح طلبان همواره بر آزادي بی��ان و تبادل آراي مخالف تأکید 
مي کنند، اما وقتي با نظ��ر مخالف مواجه مي ش��وند، با ادبیاتي 
رادیکال و حتي توهین و تهمت تالش مي کنند آن صدا را ساکت 
کنند! عباس عبدي اما پاسخ پورنجاتي را با اشاره به سوابق امنیتي او 

مي دهد: »آن بخش که اقرار علیه دائم الخلسگي!  خویش است، باید 
پذیرفت. ولي  اي کاش سري هم به »هویت سازي ها« بزنند، حتي 
اگر شرمنده نمي شدند عذرخواهي مي کردند.  اي کاش از روزي 
شرمنده شوند که به جاي انجام وظیفه و دفاع از روزنامه نگاران، 
بازداشت آنان را تأیید مي کردند.  اي کاش از دوراني شرمنده باشند 
که حتي جرئت بیانش را ندارند چه رسد اظهار شرمندگي. عمري 
در خلسه هورا کشیدن، شرمندگي هم دارد. البته نفرت و شیفتگي 
برخي ها چنان عمیق و ریشه دار است که هیچ گاه از میان نمي روند. 
نفرت و ش��یفتگي آنان تغییر موضع یا منش نیست، بلکه همان 
شخصیت است که هربار به شکلي متفاوت خود را نشان مي دهد. 
مدعي عبور از نفرت هستند ولي ادبیات ش��ان سراسر هتاکي و 
نفرت پراکني است. هنگامي که پس از ۴0 سال منطق و ادبیات مان 

سقوط مي کند بهتر از متن مذکور را شاهد نخواهیم بود. «
در این میانه مس��عود بهن��ود، کارش��ناس   بي بي س��ي با قصد 
میانجي گري وارد دعوا مي شود و گویي خود یکي از افراد این جریان 
است، مي نویسد: »به اعتبار سن بیشتر، چون شما هم تجربه بیشتر 
در این زمینه دارید و هم دانش بیشتر، اما فقط به اعتبار سن بیشتر 
تقاضا مي کنم این طور دشمن شادمان نکنید. من اگر جاي دکتر 
)پورنجاتی( بودم، این پست را حذف مي کردم. البته در یک فضاي 

آرام تري همه این حرف ها را مي شود زد. با عذرخواهي مجدد. « 
گویا بي بي سي هم طرفدار شفافیت مواضع است، اما دیگر نه در 

این حد!

جرم حداد عادل چیست؟
ادامه از یک 

حداد عادل، انصاف، صراحت در دفاع از انقالب و به رسمیت شناختن رقیب 
را توأمان در خود حفظ نموده است. روزی که اصالح طلبان فاقد کاندیدای 
ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ بودند به رهبری نامه نوشت تا این نقیصه 
را رفع نماید. روزی که آن نماینده مجلس در تصادف فوت کرد و برادرش 
در زندان بود حداد عادل از رهبری خواست به حرمت مادرشان - که مادر 
شهید بود- برادر از زندان آزاد شود و ش��د. در صراحت همین بس که در 
غبار فتنه ۱۳۸۸ اولین نفری بود که خود را هزینه کرد و به تلویزیون آمد 
و به تبیین فضا پرداخت و دوباره در میدان ولیعصر چنین کرد و هزینه آن 
را پرداخت. رئیس دولت نهم مجلس هفتم را به گوشه رینگ برده بود و او 
در اوج حیا و به دلیل ندادن سوژه ای به دست دشمنان سکوت کرد، اما از 
اصول کوتاه نیامد و ریاست مجلس بعدی را از دست داد و در اوج تواضع مثل 
یک نماینده معمولی در صحن مجلس نشست. جرم حداد عادل نزدیکی 
و مشاوری امین بودن برای رهبری اس��ت وگرنه در همین تهران صدها 
مدرسه از س��وی طیف های مختلف فکری ایجاد شده، چرا فقط مدرسه 
حداد مسئله ساز شده است؟ فرزند حداد عادل یک روز هم در این مدرسه 
درس نخواند اما آرمان حداد عادل در این مدرسه – علوم انسانی- تربیت 
کادر انقالب اسالمی است و صدها نفر از فارغ التحصیالن آن را می شناسیم 
و شاید در کنار این اقدام بزرگ دو، سه نفر ناجنس هم باشند، اما  فقط آنان 
برجسته می شوند. همانگونه که از هزاران دانش آموخته متعهد دانشگاه 
امام صادق فقط چهار نفر واگرای تجدیدنظر طلب را بر سر مرحوم آیت اهلل 
مهدوی کنی می کوبیدند.  آیا زخم خوردگان از انقالب دوست دارند حداد 
عادل در منزل بنش��یند و یاریگر انقالب اسالمی نباش��د؟ از خون برادر 
ش��هیدش و از مظلومیت رهبرش در برابر امواج خناسان دفاع نکند؟ در 
جبهه انقالب اسالمی کسی هست که جایگزین ایشان در فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی شود؟ چرا این سرمایه ملی را پاس نمی داریم؟ البته نگارنده 
همیشه یک انتقاد جدی به ایشان داشته ام و شخصاً و حضوراً گفته ام که بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی نیروهای اصیل فکری آن از سنگرهای تئوریک 
خارج شدند و به کف خیابان سیاست وارد شدند و زد و خورد سیاسی را 
الزم تر دانستند. ما برای زد و خورد سیاسی و ایجاد لیست انتخاباتی آدم 
کم نداریم. ما در سنگرهای تئوریک  انقالب اسالمی نیازمند امثال حداد 
عادل بوده ایم که الغری این عرصه خصوصاً در تبیین تئوریک مردم ساالری 
دینی کاماًل محرز اس��ت. حداد باید در آن سنگر می ماند. اما اینکه بعد از 
شروع دوران اصالحات عرصه سیاسی عملی را ترجیح داد حتماً برای خود 
ادله دارد، اما کالن اندیشه انقالب اسالمی همچنان به فیلسوف بیشتر از 
سیاست ورز نیاز دارد و حداد عادل از جنس آن وادی است. چند ماه پیش با 
جمعی از اهالی رسانه جلسه ای را با ایشان در روزنامه رسالت داشتیم. وقتی 
تهمت ها و نامردمی ها به خود را برمی شمرد اشک در چشمان حلقه می زد. 
اما فرزندش فرید الدین را در طول عمرم چند ساعت در داوری یک جشنواره 
نشریات دانشجویی دیدم و شناختم. او را مردی عاقل تر از سن و سالش 
یافتم. او را پخته، متقی و سربازی در تراز انقالب اسالمی دیدم و آنچه در این 
روزهای تلخ از او می بینیم سکوت است. او مملو از حیا و عاشق تربیت جوانان 
مسلمان است. امام راحل با آن عظمت و چتر عام رهبری، فرمودند: »دفاع از 
حزب اهلل اصل خدشه ناپذیر نظام جمهوری اسالمی است.« این اصل را پاس 
بداریم اشکال ندارد که نیت را الهی کنیم، اما به چاپلوسی و تملق هم متهم 

شویم، تا بوده همین بوده است. وهلل العزهًْ و لرسوله  و للمؤمنین.

  گزارش

در مراسمي با حضور سرلشكر باقري انجام شد
رونمایي از تانك بر »كیان« 

در نیروي زمیني ارتش
و  تولی�د  فرمانده�ي  س�اخت  »كی�ان۷00«  ب�ر  تان�ک 
بهینه س�ازی ش�هید زره�رن نی�روي زمین�ي ارت�ش صب�ح 
دی�روز در جری�ان بازدی�د سرلش�كر محم�د باق�ري، رئی�س 
س�تادكل نیروه�اي مس�لح از ای�ن فرمانده�ي رونمای�ي ش�د. 
این تانک بر با قدرت موتور ۷00 اسب بخار و قدرت کشندگي ۲00 تن، 
قابلیت حمل دو دس��تگاه تانک 60 تني را روي کش��نده فوق سنگین 
»سلیمان-۳« دارد. وزن تانک بر »کیان۷00« ۱۷هزار و ۷00 کیلوگرم 

بوده و تعداد محورهاي آن ۱+۳ و ۱۲ دنده است. 
به گزارش تسنیم، سردار سرلشکر محمد باقري، رئیس ستادکل نیروهاي 
مسلح در حاشیه مراسم رونمایي از تانک بر کیان۷00 اظهار داشت: نیروي 
زمیني ارتش مسئولیت دفاع از سرزمین جمهوري اس��المي را در برابر 
تهدیدات خارجي به عهده دارد و با توجه به وسعت کشور، مسئله تحرک و 
قدرت آتش این نیرو بسیار مهم است. وي افزود: بحمداهلل در مرکز شهید 
زرهرن، نیروي زمیني توانس��ته تجهیزات قبلي را به سرعت بازسازي و 

بهینه سازي کند. 
رئیس ستادکل نیروهاي مسلح با بیان اینکه از جمله این اقدامات وسیله 
ارزشمند تانک بر است که براي یک نیروي زمیني و واحدهاي زرهي بسیار 
حیاتي است، تصریح کرد: هنگامي که تهدیدي در بخش دیگري از کشور 
به وجود مي آید، واحدهاي تانک باید بتوانند در اسرع وقت در آن سرزمین 
حضور پیدا کنند و براي این امر وسیله تانک بر بسیار حیاتي است. سرلشکر 
باقري ادامه داد: این تانک بر به طور همزمان دو دستگاه تانک سنگین 60 تن 
یا کمتر را مي تواند حمل کند که یک ابداع و ابتکار جدید و مهم در نیروي 
زمیني ارتش است. وي گفت: بحمداهلل نیروي زمیني ارتش در سال هاي 
اخیر در مسیر توسعه و تقویت توان و ارتقاي آمادگي حرکت چشمگیري 
داشته است و در حال حاضر آمادگي آن براي انواع رزمي که محتمل هست 

بسیار عالي است. 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل:
51 شهر به سامانه رصد تجهیزات بیولوژیك 

مجهز مي شود
 تا اواسط سال 1399، 51 شهر ایران به وسیله تجهیزات بومي به سامانه 
رصد تهدیدات بیولوژیک، شیمیایي و هسته اي مجهز خواهد شد. 
به گزارش ایسنا، غالمرضا جاللي رئیس سازمان پدافند غیرعامل، در حاشیه 
مراسم افتتاح نمایشگاه صنایع بومي پدافند غیرعامل با اعالم این خبر اظهار 
کرد: خوشبختانه امروز ظرفیت قابل توجهي در بومي سازي پدافندهاي 
زیستي، شیمیایي، هسته اي و سایبري پیدا کردیم که این نشان دهنده 
اثرات مثبت تحریم هاست که نشان مي دهد در صورت مدیریت شرایط 
ما مي توانیم از این فرصت به خوبي استفاده کنیم. به گفته رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل در حال حاضر ۲00 محصول پایه تولید داخل در حوزه 
سایبري در شرکت هاي دانش بنیان داخلي تولید شده که پیش از این هیچ 
یک از این محصوالت را در اختیار نداشته ایم. براي مثال سامانه استراتژیک 
»اسکادا« تولید شده که اهمیت بسیار زیادي براي ما دارد. وي با بیان اینکه 
رشد تولید محصوالت داخلي مي تواند تضمین امنیت ۱00 درصدي را 
 »BSL۳« براي ایران به ارمغان بیاورد، ادامه داد: امروز نخستین آزمایشگاه
افتتاح مي شود که براي نخس��تین بار در کشور تولید شده و امکان رصد 
بسیاري از تهدیدات بیولوژیک را خواهد داشت. امروز تعداد زیادي از این 
تجهیزات در حال ساخت و نصب هستند و نخستین آن در حرم امام رضا 

)ع( نصب شده و کار خود را آغاز کرده است. 

سخنگوي كمیسیون امنیت ملي تأكید كرد
ضرورت لغو اجراي داوطلبانه 

پروتكل الحاقي
س�خنگوي كمیس�یون امنی�ت مل�ي مجل�س ب�ا تأكی�د ب�ر 
لغ�و اج�راي داوطلبان�ه پروت�كل الحاق�ي گف�ت: اروپایي ه�ا 
نیس�تند.  خ�ود  برجام�ي  تعه�دات  اج�راي  دنب�ال 
سیدحسین نقوي حسیني در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، در خصوص 
رفتار اروپایي ها در واکنش به گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران، 
گفت: روند رفتار اروپایي ها نش��ان مي دهد که آنها براي اجراي تعهدات 
خود برنامه ندارند. بنابراین اجراي پروتکل الحاقي )معاهده منع گسترش 
سالح هاي هسته اي( که ایران در اقدامي با هدف اعتمادسازي تصمیم به 
اجراي داوطلبانه آن گرفت، به عنوان یک تعهد برجامي باید لغو شود، این 

اقدام قطعاً در رفتار طرف هاي اروپایي تأثیر خواهد داشت. 
نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شوراي اسالمي تصریح کرد: 
ایران بعد از خروج امریکا از برجام حداقل در حوزه عملیاتي شاهد اقدامي 
از سوي اروپایي ها نبوده؛ البته این سبب نقدپذیری گام هاي ایران نیز 
شده است، به نظر گام هاي کاهش تعهدات تأثیری در رفتار طرف مقابل 
نداش��ته و دولت باید گام هاي مؤثرتری را تعریف و عملیاتي کند. وي 
با بیان اینک��ه اروپایي ها طور جدي به برج��ام نپرداختند، گفت: ایران 
چهارمین گام کاهش تعهدات برجام را برداشته و ضمن آن به اروپایي ها 
مهلت یک ماهه جهت جبران داده اما با توجه به رفتار اروپایي ها به نظر 

این گام ها ادامه دار خواهد بود. 
سخنگوي کمیسیون امنیت ملي و سیاس��ت خارجي مجلس شوراي 
اسالمي افزود: دولت ایران نیز در برداشتن گام هاي کاهش تعهدات برجام 
مالحظاتي دارد، دولت تالش مي کند غربي ها را وادار به انجام کاري در 
چارچوب برجام کند اما در کنار آن تالش کرده تا فضا به سمت مناقشات 
و تنش هاي غیرقابل جبران نرود، این مالحظات شاید در عدم جدیت 

اروپایي ها تأثیر داشته است. 

سؤال از حجتي 
از دستور كار مجلس خارج شد

طب�ق اع�الم پای�گاه اطالع رس�اني معاون�ت قوانی�ن مجل�س، 
س�ؤال تع�دادي از نماین�دگان مجل�س ش�وراي اس�المي 
از حجت�ي از دس�تور كار ای�ن هفت�ه پارلم�ان خ�ارج ش�د. 
به گزارش تسنیم، معاونت قوانین مجلس شوراي اسالمي دستور هفتگي 
پارلمان در هفته جاري را اصالح کرد. براساس این گزارش، بررسي تقاضاي 
اس��تعفاي کاظم جاللي نماینده تهران، ش��میرانات، ري، اسالمشهر و 
پردیس، در اجراي ماده )9۲( آیین نامه داخلي مجلس، در دستور هفته 
جاري مجلس قرار دارد. همچنین سؤاالت ولي ملکي نماینده مشکین شهر 
و حجت االسالم احد آزادي خواه نماینده مالیر از وزیر جهاد کشاورزي از 

دستور هفته جاري مجلس خارج شد.
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»سقوط«  پورنجاتی از دیوار النه!

 نماي نزديك

     افزایش حمایت از خروج از NPT در ایران
روزنامه ایندیپندنت به نقل از حمید بعیدي نژاد،   سفیر کشورمان در لندن از احتمال خروج ایران از 

معاهده NPT همزمان با عدم پایبندي طرف های اروپایي به تعهدات خود در برجام خبر داد. 
براساس گزارش ایندیپندنت، سفیر ایران در لندن گفت، با وجود خروج امریکا از برجام و وضع 
کردن مجازات هاي تحریمي، ته��ران به تعهدات خود در برجام پایبند ب��وده و اکنون گام هایي 
براي »هشیار شدن« دیگر امضاکنندگان آن برمي دارد. بعیدي نژاد گفته: »نمي توانیم به متعهد 
ماندن یک طرفه ادامه دهیم و به همین دلیل این تصمیمات را گرفتیم. اگر طرف دیگر ]برجام[ 
این هشدار را جدي نگیرد، شاید از طریق استفاده از اینستکس، همه ما، در شرایط سختي قرار 
بگیریم. اما امیدواریم با این گام ها بتوانیم پیامي محکم، حقیقي و جدي براي اجرایي شدن توافق 
هسته اي صادر کنیم«. این دیپلمات ایراني گفت: »به شرکاي خود به اندازه کافي زمان دادیم و بعد 
این سیاست را اتخاذ کردیم. ظرف دو ماه آینده قطعاً گام پنجم را پس از تحلیل اوضاع برمي داریم. 
این گام، همانند گام هاي قبلي بسیار حساب شده و دقیق خواهد بود. پس توپ در زمین آنها است. 

امیدواریم مشکل حل شود«. 
  بعیدی نژاد روز گذشته اما در توئیتی توضیح داد: مطلبی که بنده در جلسه با رسانه های انگلیسی 
عرض کردم این بود : شکست برجام طبعا این تفکر را که ایران به دلیل عدم  بهره  مند ی از حقوق 
خود در زمینه فن آوری صلح آمیز هسته ای باید از  NPT خارج شود را تقویت خواهد نمود، هرچند 

جمهوری اسالمی ایران در شرایطی فعلی چنین گزینه ای را به نفع منافع کشور نمی داند.  


