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 تجربه تلخ برجام در ژاپن تکرار نشود 
 سفر پیش روی رئیس جمهور به ژاپن و وعده توافقات احتمالی در این 
سفر، جریان رسانه ای حامی رئیس جمهور را دچار ذوق زدگی کرده و 
با برشماری دستاوردهایی برای این سفر، به انتظاراتی در جامعه دامن 
می زنند که افکار عمومی مردم ایران در طول دولت یازدهم و دوازدهم 
بار  ها از ایجاد این انتظارات کاذب لطمه دیده  ، به گونه ای که کارشناسان 
یکی از دالی��ل و زمینه ه��ای اصلی آش��وب های آبان م��اه را اینگونه 

جریان سازی   ها می دانند. 
روزنامه همشهری روز شنبه 23آذرماه با انتخاب تیتر اصلی خود برای 
سفر آتی رئیس جمهور به ژاپن تحت عنوان »توکیو، دریچه مذاکره و 
گشایش اقتصاد « مدعی شده که معافیت های تازه برای ژاپن در خرید 
نفت از ایران، ایجاد یک کانال مستقیم نقل و انتقاالت مالی، آزادسازی 
دس��ت کم 1/5میلیارد دالر از پول های نفت ایران، ازجمله امتیازهای 
مالی است که ایران دریافت خواهد کرد. این روزنامه وابسته به شهرداری 
س��پس پیش بینی کرده که رئیس جمهوری احتماالً در روزهای آخر 
همین هفته، زیر موج فشار  ها و هش��دارهای رسانه  های مخالف دولت 
راهی ژاپن خواهد شد. این روزنامه البته اش��اره ای نکرده که مابه ازای 
گرفتن این امتیازات محدود چیس��ت و ترامپ چگونه از این تعامل و 
میانجیگری برای تحقیر ملت ایران و   بهره برداری برای آینده سیاسی 

خود که به شدت با بحران مواجه شده است، استفاده خواهد کرد. 
البته هدف از این نوش��تار نفی تعامالت دیپلماتی��ک و بهره گیری از 
ظرفیت دیگر کشور  ها برای مقابله با فشارهای فزاینده امریکا نیست. 
همچنین قرار نیست نسبت به سفری که هنوز صورت نگرفته و نتایج آن 
معلوم نیست پیش داوری صورت گیرد. اگرچه نحوه عمل و مواضع رئیس 
دولت یازدهم و دوازدهم در اینگونه تعامالت همواره مسئله س��از بوده 
است، بلکه هدف اصلی از این نوشتار هشدار نسبت به ایجاد انتظارات و 
توقعات کاذب در افکار عمومی است که هزینه های عدم تحقق آن بسیار 
سنگین تر و سخت تر از دستاوردهای محدود آن است. آری، هزینه   هایی 
که کشور تاکنون بابت محقق نشدن شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور 
داده و یا هزینه   هایی که بابت ایجاد امید نسبت به توافق برجام پرداخته 
و هنوز باید بپردازد، به هیچ وجه قابل محاس��به نیست که یکی از این 

هزینه ها، هزینه آشوب های آبان ماه 1398 است. 
در آش��وب های آبان ماه، اگرچ��ه بیگانگان و عوام��ل داخلی آنها در 
تحریک افکار عمومی و تبدیل اعتراضات به آش��وب نقش��ی اساسی 
داش��تند و همچنین اگر در اجرای این مصوب��ه و اقناع افکار عمومی 
و تهیه مقدمات الزم هوشمندانه عمل   می ش��د، حتی جمعیت های 
اعتراضی هم شکل نمی گرفت، اما کارشناس��ان یکی از دالیل اصلی 
شکل گیری هسته های اعتراضی به ویژه در میان اقشار محروم جامعه 
را وعده های توخالی و تابوسازی از برجام می دانند که به دلیل امید  ها 
و انتظارات آنچنانی و غیرواقعی که برای آن تصویرس��ازی شده بود، 
نه تنها در دوران اوباما تحقق نیافت، بلک��ه با خروج ترامپ از برجام و 
چندین برابر ش��دن قیمت ها، به یکباره فرو ریخت و زمینه ساز بغض 
فروخفته ای ش��د که در ماجرای اجرای نامناس��ب مصوبه مدیریت 
س��وخت، س��ربرآورد و البته مورد سوءاستفاده دش��منان بیرونی و 

معاندان داخلی شد. 
نکته دیگر در این میان سوءاس��تفاده ای است که دشمنان از این گونه 
تعامالت می کنند، نظیر آنچه در ماجرای مبادله استاد سلیمانی با ژائو 
یانگ اتفاق افتاد. در این ماجرا اگرچه انتقادات جدی نسبت به انتخاب 
زمان آن یعنی بعد از آشوب   ها وارد است که دشمن آن را نشانه ضعف 
ایران قلمداد کرده اما به رغم اهداف انسانی و اسالمی ایران در این تبادل، 
بالفاصله مقام های امریکایی نتیجه  می گیرند که این تبادل نتیجه ضعف 
ایران و فشارهای امریکاست که به نتیجه نشسته است. رابرت اوبراین 
مشاور امنیت ملی امریکا که جایگزین جان بولتون شده است، بعد از 
این مبادله با ادعای اینکه آزادی گروگان امریکایی در اثر فشار ما بود، 
می افزاید: به مدت یک سال و نیم فشار سختی به ایران وارد کردیم تا 
وارد مذاکرات کنسولی برای آزادی گروگان    های )جاسوسان( امریکایی 

در ایران شود. 
آنچه در روند تحوالت اخیر کشور دشمنان بیرونی و معاندان داخلی 
را نگران کرده است دستاوردهای کش��ور در عرصه دفاعی و امنیتی 
و اقتصادی و سیاس��ی به رغ��م تحریم های فلج کنن��ده اقتصادی در 
سال های اخیر اس��ت. رس��یدن کش��ور به مرز خودکفایی در تهیه 
بسیاری از اقالم ضروری، نصاب ارزش��مند بیش از 40 میلیارد دالر 
صادرات غیرنفتی، تنظیم بودجه س��ال آینده با حداقل وابستگی به 
فروش نفت خام، تثبیت اقت��دار دفاعی ای��ران در منطقه که امکان 
هرگونه تجاوز و تحرکی علیه ایران اس��المی را از دشمن سلب کرده 
است، محصول خودباوری ملی و عدم اتکا به دشمنانی است که تمام 
فش��ار    ها و تحریم    ها را با هدف تسلیم و به س��ایش کشاندن انقالب 

اسالمی طراحی و به اجرا در آورده اند. 
ترامپ و دستگاه سیاست گذاری کاخ سفید، اکنون با اعزام میانجی های 
متعدد تالش دارند این روند کشور و رس��یدن به خودکفایی و اقتصاد 
بدون نفت را متوق��ف و به زعم خود از تثبیت هرچه بیش��تر موقعیت 
انقالب اس��المی در جهان جلوگیری و نظام اس��المی را به تس��لیم و 
سازش وا دارند و البته برای جمهوریخواهان نیز با توجه به شکست های 
پی در پی در عرصه جهانی و روند اس��تیضاح پیش  رو یک دستاوردی 
ارائه کند تا از سقوط حتمی نجات یابند. دولت اگر مایل نیست که در 
سال های پایانی نقطه سیاه دیگری در کارنامه خود برجای گذارد باید 

نسبت به این ترفند دشمن هوشیار باشد. 

عباسحاجینجاری

گراي�ش كلي كش�ورهاي آس�يايي به اين س�مت اس�ت كه با 
همكاري اي�ران امني�ت پاي�داري در منطقه به وج�ود بيايد. 
به گزارش ایسنا، علي الریجاني، رئیس مجلس شوراي اسالمي که 
براي شرکت در مجمع عمومي مجالس آسیایي به ترکیه سفر کرده 
بود، روز گذشته پس از ورود به فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران 
گفت: اجالس مجالس کشورهاي آسیایي از سوي تهران ابداع شده 

است که جلسات آن در کشورهاي مختلف برگزار مي شود. 
رئیس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: با توجه به نقش و آینده آسیا 
چنین اجالسي مستمراً در حال پیشرفت است، به طوري که اعضاي 
آن نسبت به سال هاي گذشته فعال تر شده اند. وي اظهار داشت: از 
موضوعات مهم اجالس مجمع مجالس آسیایي این بود که دنیاي 
امروز احتیاج به چندجانبه گرایي دارد و باید از ظرفیت قطب هاي 

مختلف که یکي از آنها آسیاست، استفاده شود. 

الریجاني با اش��اره به مباحثي ک��ه در دوازدهمین مجمع مجالس 
آس��یایي ش��کل گرفت، گفت: مح��ور اصلي اج��الس، همگرایي 
کشورهاي آسیایي بود. وي عنوان کرد: کش��ورهاي حاضر در این 
اجالس نسبت به سال هاي گذشته هم سنخ تر و به یکدیگر نزدیک تر 
شده اند و هر چند فرمت ها یک شکل نیس��ت، اما دریافته اند که از 
نظر اقتصادي باید با هم کار کنند و براي ایجاد امنیت در منطقه از 
ظرفیت ها اس��تفاده کنند، از این رو گرایش ها به یکدیگر نزدیک تر 
شده است. وي با اشاره به دستاوردهاي دوازدهمین مجمع عمومي 
مجالس آس��یایي در ترکیه اظهار داش��ت: درب��اره همکاري هاي 
اقتصادي با رئیس مجلس ملي ترکیه صحبت هایي انجام ش��د که 
نشان مي داد نگاه ها مثبت اس��ت. همچنین راه هاي گسترش این 
همکاري هاي اقتصادي مورد بررس��ي قرار گرفت که دو طرف باید 

پیگیر آن باشند. 

رئیس قوه مقننه، رایزني در مس��ائل منطقه اي ب��ا توجه به نقش 
آفریني ایران و ترکی��ه را دیگر محور گفت و گ��و با رئیس مجلس 
ملي ترکیه توصیف کرد و افزود: همچنین از این فرصت یک روزه 
براي دیدار با روساي مجالس برخي کشورهاي حوزه خلیج فارس 
که دوست ما هستند، استفاده شد و مذاکراتي در زمینه اقتصادي 
و همین طور برخي مس��ائل منطقه اي با آنها ص��ورت گرفت. وي 
تأکید کرد: گرایش کلي این اجالس این است که با همکاري ایران، 
امنیت پایدار در منطقه به وجود بیاید. بر همین اساس کشورهاي 
عضو، رفتار امریکایي ها را در مورد نادیده انگاري ایران نمي پذیرند 
و به بیان هاي مختلف مي گویند که بای��د روابط نزدیک امنیتي و 
اقتصادي با ایران داش��ته باش��ند. رئیس مجلس شوراي اسالمي 
تصریح کرد: باید از این ظرفیت اس��تفاده و ظرفیت ه��ا را به نحو 

احسن فعال کرد. 

توانس�تيم راهبرد جمهوري اس�امي ايران را 
كه همانا حفظ بازدارندگي است، به منصه عمل 
برس�انيم و به تجاوز دش�من در لحظه نخست 
پاس�خ دهيم و به او اجازه تصميم گيری ندهيم 
و آن بدين معناست كه دشمن واقعيت قدرت، 
اعتب�ار و اراده و ثب�ات م�ا را پذيرفته اس�ت. 
به گ��زارش رواب��ط عموم��ي وزارت دف��اع، امیر 
حاتمي وزیر دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح در 
مراسم رونمایي از مجموعه کتاب ها؛ منشورات و 
کتابخانه دیجیتالي دبیرخانه تبیین اندیشه هاي 
دفاعي امام خامنه اي )مدظله( گفت: توانس��تیم 
راهبرد جمهوري اسالمي ایران را که همانا حفظ 
بازدارندگي اس��ت، به منصه عمل برس��انیم و به 
تجاوز دشمن در لحظه نخس��ت پاسخ دهیم و به 
او اجازه تصمیم گیری ندهیم و آن بدین معناست 
که دشمن واقعیت قدرت، اعتبار و اراده و ثبات ما 

را پذیرفته است. 
وي با بیان اینکه جمهوري اسالمي ایران داراي نظام 
و حکومتي برگرفته از قدرت واقعي است، تصریح 
کرد: با مشارکت حداکثري مردم براي سرنوشت و 
اعتالي کشورمان تصمیم مي گیریم و این تصمیم 

همواره براي دشمن، بسیار مخرب خواهد بود. 
وزیر دفاع و پشتیباني نیرو هاي مسلح در پایان افزود: 
دشمنان بر اساس خوي سلطه طلبي و استکباري 
خود دائما در حال افزایش قدرت نظامي هستند و 
از این قدرت براي استثمار ملت ها، تغییر تصمیم ها 
و کاهش اراده دولت هاي منطقه و جهان استفاده 
مي کنند و ما بای��د با در نظر گرفت��ن این موضوع 
همواره از آمادگ��ي الزم در ابعاد مختلف برخوردار 
باش��یم تا بتوانیم قدرت بازدارندگي و مؤثر خود را 
همچنان حفظ کنیم و ارتقا بخشیم. بنابراین گزارش 
دبیرخانه تبیین اندیشه هاي دفاعي امام خامنه اي 

)مدظله العالی( با هدف نیل به الگوي دفاعي و توسعه 
گفتمان دفاعي معظم له در سال 1390 با چشم انداز 
10 ساله و برگزاري پنج همایش دو ساالنه و تدوین 
کتاب هاي مرجع در مجموعه س��ازمان عقیدتي 

سیاسي وزارت دفاع تشکیل شده است. 
دبیرخانه همایش، کتابخان��ه دیجیتال مجموعه 
منش��ورات را به منظور تحقق توسعه و گسترش 
گفتم��ان س��ازي و ب��راي س��هولت دسترس��ي 
پژوهش��گران در اقصي نقاط دنیا تهی��ه و تولید 
کرده اس��ت.  ای��ن دبیرخان��ه تاکن��ون 29 جلد 
منش��ورات خ��ود را در دس��ترس عالقه مندان و 
پژوهشگران قرار داده اس��ت که شامل مجموعه 
کتاب ه��اي مرج��ع، مجموعه مق��االت همایش 
 دبیرخانه، فصلنامه و ویژه نامه هاي همایش است.  
چهارمین همایش تبیین اندیش��ه هاي دفاعي با 
ثبت در پایگاه استناد علمي جهان اسالم )ISC( و 

حمایت ۶0 دانشگاه و مراکز علمي حوزوي سراسر 
کشور و اس��تقبال کم نظیر اعضاي هیئت علمي 
دانشگاه ها و پژوهش��گران و دانشجویان کشور با 
دریافت نزدیک به 3 هزار مقاله افتخار دیگري بر 
لوح زرین س��ازمان عقیدتي سیاسي وزارت دفاع 

افزوده است. 

الريجاني:آسياامنيتمنطقهرادرگروهمكاريباايرانميداند

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح: 

دشمنواقعيتقدرتوارادهماراپذيرفتهاست

اين ادبيات، تداعي گر بيانيه هاي ماركسيست ها، راستگرايان ليبرال و التقاطيون ضد خلقي است

نقد 777 به بيانيه 77
۷۷۷ نفر از استادان دانشگاه در پاسخي مفصل 
و تحليل�ي به بياني�ه ۷۷ نف�ر از اصاح طلبان 
كه در جريان ح�وادث آبان ماه، از آش�وبگران 
حماي�ت ك�رده بودن�د، تأكي�د كردن�د: »از 
نويس�ندگان بيانيه ۷۷ و همه خام انديش�ان 
و مقل�دان انديش�ه هاي غ�رب مي خواهيم تا 
به دامان ملت بازگش�ته و راه�ي را كه پيش تر 
گروهك هاي ضدخلقي با لواي خلق مرتكب اما 
سرانجام در مقابل آنها قرار گرفتند را نپيمايند. «

در ابتداي این پاس��خ آمده است: پس از وقایع تلخ 
آبان ماه، حجم فراواني از تحلیل ها و تفس��یرهاي 
سیاس��ي و اجتماعي درباره آنچ��ه رخ داد، عرضه 
گردید و صاحب نظ��ران و فعاالن فکري مختلفي، 
کوشیدند از چشم اندازهایي متفاوت، به آن نگریسته 
و به ریشه شناس��ي و تعلیل آن مب��ادرت نموده و 
الیه هاي پنهان آن را آشکار سازند. ما نیز به عنوان 
جمعي از کساني که در نهاد دانشگاه، به کار علمي 
و فکري اش��تغال داریم، نسبت به وضع سیاسي و 
اجتماعي، حساس و دغدغه مند هستیم زیرا هرگز 
نمي توان از موضع دانشگاه و نهادهاي علمي، انقالب 
و مردم را در گذر رویدادها، تنها گذارده و به نظاره 
نشست، به خصوص ازاین جهت که متأسفانه برخي 
نیروها و جریان هاي سیاس��ي »خطاکار« زبان به 
عقده نمایي سیاس��ي گش��وده، »باطل« را جاي 
»حق« نشانده و با »تحریف« و »مغالطه«، واقعیت را 
به نفع خود و در راستاي اغراض ناصواب شان تفسیر 
کرده اند. از جمله، باید به بیانیه سطحي۷۷نویسنده 
اش��اره کرد که در آن تالش ش��ده بود حد اعالي 
دروغ پراکني و فرصت طلبي سیاس��ي، به نمایش 
گذاشته شود و »اغتشاشگران« به نام »ملت بزرگ 
ایران« جایگذاری و از سویي نظام جمهوري اسالمي 
که مظلوم بزرگ این عرصه بود نیز بر جایگاه متهم 

و مقصر نشانده شود. 
در ادامه این پاسخ، پس از اشاره به خاستگاه فکري 
مولدان بحران، تمایز صیانت از مردم و مستضعفین 
با پوپولیسم دروغین، در قداست حق اعتراض و در 
محکومیت جنگ خیاباني، به چارچوب گفتماني 
مشترك پیام هاي کاخ س��فید و محتواي نامه۷۷ 
پرداخته شده و آمده است: وقتي مقامات امریکایي 
رسماً از اغتشاشگران ایران اعالم حمایت کردند؛ 
اعالم کردند: »ادامه فشارها به ایران بدون یارگیري 
از میان آنها بي نتیجه خواهد ماند و ما باید یاراني 
داشته باشیم که ادبیات سازش را در داخل ایران 
تئوریزه کنند«، نویسندگان حزبي ۷۷ نفره خواسته 
یا ناخواسته وقتي از داخل کشور دست بر قلم برده 
گویي در اجابت به این درخواس��ت، به تولید نامه 
مبادرت کردند آنگاه که گفتند: »ما به سهم خود، 
متصدیان حکومت را دع��وت مي کنیم تا در همه 
امور مملکت و خصوصاً بس��ته اقتصادي اخیر به 
قانون بازگردند و... به خواست مردم احترام گذاشته 
و نیز با عادي سازي روابط خارجي بساط تحریم ها 

را جمع کنند. «
دعوت این نویسندگان از دولت ایران به عادي سازي 
روابط در شرایطي صورت مي گیرد که دولت فعلي 
کش��ورمان نیز بنا به توصیه همین نویسندگان، 
ش��ش س��ال از فرصت گرانبهاي مل��ت کهن و ۷ 
هزارساله در مذاکره فرسایشي و بیهوده با گروه5+1 
تضییع ش��ده و همه به اصطالح نتایج آن را رئیس 
جمهور خودخ��واه برآمده از لیبرال دموکراس��ي 

امریکا، ظرف چند ثانیه پاره ک��رد؛ همانجا اعالم 
کرد مي خواهد کاري کند ک��ه ایراني ها مجدداً به 
پاي میز مذاک��ره بیایند اما او دیگر ب��ه آنها امتیاز 
نخواهد داد! از طرف دیگر نیز توصیه همین جنابان 
و جریان همسو با آنها به مماشات با اروپا عمالً هیچ 
نتیجه اي در بر نداشته و حتي یک گام عملي نیز 
براي رفع تحریم ه��اي ظالمانه بر نداش��ته اند. با 
وجود این ، وقتي همه برآوردها و ش��واهد میداني 
از اغتشاش��ات اخیر نش��ان مي دهد که دشمنان 
قس��م خورده ملت ایران، افزایش قیمت بنزین را 
بهانه قرار داده و به گفته خودشان بیش از دوسال 
براي برهم زدن نظم عمومي کش��ور برنامه ریزی 
کرده بودند، نمایندگان جریان غربگرا اما هم راستا 
با این اقدام ضد ایراني در جمالتي موهن و با ادبیاتي 
اپوزیسیوني، اغتشاشگران و اعضاي گروهک هاي 
ضدانقالب را ش��هروندان عادي خوان��ده و اقدام 
فداکارانه نیروهاي مردمي و سازماني حافظ نظم 
در دفاع از جان و مال مردم را جنایتکاراني مستحق 

تعقیب و محاکمه خواندند. 
   نامه اي سكوالر با واژگاني چريكي

اس��تادان در ادامه پاس��خ خود به بیانیه ۷۷ نفر، 
ادبیات این بیانیه را »نامه اي س��کوالر؛ واژگاني 
رادیکال و چریکي« توصیف کرده و نوش��ته اند: 
مدعیان اصالحات و مدافعان دروغین ملت ایران 
نه تنها از نظام و انقالب اسالمي عبور کرده بلکه 
براي اصل اسالم و مقدسات مردم ایران ارزش و 
اعتباري قائل نیس��تند. چنانکه در نوش��تة هزار 
واژه اي خود حتي یک کلمه از اسالم، مسلمان، 
دین، اخالق، ش��رف و یا از دیگر واژگان مقدس 
رایج در قام��وس ملت ایران اس��تفاده نکرده اند. 
این ادبیات و قلم ب��راي مردم مس��لمان ایران، 
تداعي گر بیانیه هاي گروهک هاي مارکسیست، 
راستگرایان لیبرال و التقاطیون ضد خلقي بوده 
اس��ت که امروز منفورترین افراد نزد همه ملل و 

کشورها هستند. 
گو اینکه برخي از کلمات و جمالت نویس��ندگان 
حزبي یاد شده نشان مي دهد که ادبیات این گروه 
و وابس��تگان به احزاب خاص در هجم��ه به نظام 
اسالمي از رسانه هاي وابس��ته به استعمارگران و 
نظام سلطه فراتر رفته و گوي سبقت را از آنها ربوده 
اس��ت. چنانکه در آغازین جمالت خ��ود آوردند: 
»شلیک بي محاباي تفنگي که از محل بیت المال 

براي دفاع از مردم فراهم شده به سوي شهروندان 
عادي و غیرمسلح که براي ابراز اعتراض و یا خشم 
خود به خیابان آمده اند، مطلق��اً و فارغ از موضوع 
اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتي است که قانون و 
دستگاه قضا نباید حتي لحظه اي در تعقیب بانیان، 
آمران و عامالن آن تعل��ل کند. « در کذب مدعاي 
بیانیه نویسان در ادعاي دفاع از مردم، همین بس 
که سران کاخ س��فید به حمایت از اغتشاشگران 
پرداخته و یکي از سفراي اروپایي افسوس مي خورد 
که چرا در چنین شرایطي در ایران نیست تا از آن 
براي اهدافش استفاده کند. ضمن آنکه عوامل اصلي 
آشوب ها به ارتباط خویش با عوامل بیگانه معترف 
و بر عضویت خوی��ش در گروهک هاي تکفیري - 
داعشي، منافقین، مارکسیست ها، سلطنت طلب ها، 
آنارشیست هاي ري استارت، تا تجزیه طلبان قومي 

اقرار نموده اند. 
امضا کنندگان این نام��ه در پایان خطاب به ملت 
شریف ایران نوش��ته اند: ما دانشگاهیان کشور به 

نیابت از جامعه علمي کشور اعالم مي  داریم: 
1- نامه فرصت طلبانه ۷۷ نفره پس از سرمایه پلید 
به وجود آمده از طراحي هس��ته هاي جنگ هاي 
خیاباني، سوزانده شدن کارگر خدوم و بي گناه پمپ 
بنزین، پرتاب کردن انس��ان بي گناهي از طبقات 
ساختمان به پایین، آتش زدن ماشین هاي امداد 
و گسترانیدن راهبرد کشته سازي از یک سو و سوء 
تدبیر و کم کفایتي و بي عملي دولت محترم در اداره 
امور جاري مردم و چه بسا ضایع کردن امکان ها و 
توانایي هاي ادوار پیشین در صیانت از مردم و منابع 
طبیعي، تردیدي بر جاي نمي گذارد که کش��ور از 
حیث سیاستگذاري هاي تقنیني و اجرایي نیازمند 
فردایي بهتر متضمن حضور تفکري جوان، خالق، 
جهادي و مردم گرا در آغازین سال های چهل سالة 
دوم انقالب اسالمي است؛ اندیشه و عملي که توأمان 
به صیانت از هویت انقالبي و ملي پرداخته و به تبلور 
استعدادهاي ملت براي پیشرفت و آباداني در اقصي 

نقاط کشور رهنمون شود. 
2- امضاکنندگان بیانیه ۷۷ که البته بخشي از آنها 
نادم و متوجه بهره برداری ابزاري دوستان خویش 
شده اند، همان کساني هستند که تا دیروز تنها راه 
حل مشکالت کش��ور را تعامل و مذاکره با غرب و 
امریکا دانسته و مانع گس��ترش تفکر خودباوري 
در حوزه اقتصاد بوده و اندیش��ة اقتصاد مقاومتي 

را به س��خره مي گرفتند، امروز گویا با فهم زمانه از 
رویکرد مردم در انتخابات پیش روي و فرارسیدن 
پایان عصر غربگرایي در کش��ور نگران ش��ده و به 
جاي اعتراف به اش��تباه خوی��ش و عذرخواهي از 
مردم، به هجمه علیه نظام اسالمي روي آورده و از 
شیوه هاي خشونت آمیز غرب در به هم زدن ثبات 

ایران اسالمي حمایت مي کنند. 
3- چنانکه به اثبات رسید هدف دیگر نویسندگان 
به نیابت از جریان متبوع خویش، اتخاذ سیاست 
»فرار به جلو« بوده و قصد داشته اند با متهم سازی 
نظام به تصمیم گیری در پشت درهاي بسته، هزینه 
تصمیم افزایش قیمت بنزین را متوجه حاکمیت 
کرده و سهم پدیدآورندگي دولت ائتالفي خود را در 

آستانه انتخابات پیش روي مورد انکار قرار دهند. 
4- اوج عصبانی��ت س��ردمداران کاخ س��فید از 
پیش��رفت هاي داخلي و منطقه اي مل��ت ایران، 
کینه توزی و دنائ��ت برخي از دولت ه��اي مزدور 
منطقه، توحش گروهک هاي ضدانقالب و حماقت 
برخي فرصت طلبان و قدرت طلبان، برداشت هاي 
غلط جناحي و سوء استفاده های سیاسي در جریان 
حوادث اخیر نش��ان داد اگر دانایي و هوش��یاري 
ملت بزرگ و باهوش ای��ران و ورود به موقع رهبر 
حکیم انقالب اس��المي به غائله نب��ود، ابعاد این 
حادثه مي توانس��ت به فتنه اي بزرگ تبدیل شده 
و هزینه هاي مادي و معن��وي ویرانگري را متوجه 
کش��ورمان س��ازد. بنابراین ضمن اعالم حمایت 
مخلصانه و بي ش��ائبه از رهمنوده��اي حکیمانه 
معظم له و نیز اقدام ه��اي محبت آمیز و حکومتي 
ابالغي اخیرشان به شوراي عالي امنیت ملي دایر 
بر تفکیک هاي پیامدي حادثه، و تواضع مان مقابل 
ملت با هوش ایران؛ از خداوند سبحان طول عمر با 
عزت و تداوم زعامت عزتمندانه ایشان و سرافرازي 

ایرانیان را از خداي قادر متعال خواستاریم. 
5- ضم��ن حمایت از اقدام مس��ئوالن کش��ور 
جهت برنامه ریزی براي کاه��ش مصرف انرژي 
به ویژه س��وخت راهبردي بنزی��ن و قطع یارانه 
آن از طبق��ات مرفه، مصرانه تقاض��ا داریم طبق 
وعده های خویش، قویاً از رون��د افزایش قیمت 
دیگر کاالها جلوگیري کرده و به هر شکل ممکن 
از تسري آن به حوزه هاي دیگر به ویژه کاالهاي 
اساسي مورد نیاز مردم ممانعت به عمل آورند. در 
این رابطه تش��دید نظارت ها امري ضروري بوده 
و انتظار مي  رود از هرگونه کج س��لیقگی، مجدداً 
در تولید التهاب از س��وي دس��تگاه هاي دولتي 
در بازار، فضاي کس��ب و کار و زندگي توده ملت 
ممانعت به عمل آورند. ضمن آنکه اگر اقدامي از 
سوي دشمنان مردم در این رابطه صورت گرفت 
آن را صادقانه با ملت در میان گذاشته و اطمینان 
داشته باش��ند که مردم صادق و کریم ایران در 
صورت کاربست صداقت از سوي مسئوالن کشور، 

پاسخي شایسته خواهند داد. 
۶- از نویسندگان بیانیه ۷۷ و همه خام اندیشان و 
مقلدان اندیشه هاي غرب هم مي خواهیم تا به دامان 
ملت بازگشته و راهي را که پیش تر گروهک هاي 
ضدخلقي با ل��واي خلق مرتکب اما س��رانجام در 
مقابل آنها قرار گرفتند را نپیمایند، زیرا همراهي 
با ضد انقالب و اربابان آنها خذالن در دنیا و آخرت 
و شرمس��اري در پیش��گاه تاریخ را در پي خواهد 

داشت. 

دانشمند ايراني آزاد شده از زندان امريكا: 
دشمنان از علم ايران هراس دارند

دانش�مند ايران�ي ك�ه به تازگ�ي از زن�دان امري�كا آزاد 
ش�ده اس�ت، گف�ت: آن چي�زي ك�ه دش�منان را ناراح�ت 
مي كن�د و نس�بت ب�ه آن ه�راس دارن�د، عل�م اي�ران اس�ت. 
به گزارش تسنیم، مسعود سلیماني، دانشمند ایراني در مراسم استقبال 
از آزادي از زندان امریکا در دانش��گاه تربیت مدرس گفت: آن چیزي 
که دشمنان را ناراحت مي کند و نسبت به آن هراس دارند، علم ایران 
اس��ت و آنها را به معناي واقعي دچار نگراني مي کند و پیشرفت کشور 
را نمي توانند تحم��ل کنند. وي افزود: هیچ چیز مهم تر از این نیس��ت 
که کش��ور به روي توان داخلي خودش بایس��تد و آن ه��م تنها با علم 
است. سلیماني اضافه کرد: از همه نهادها و دانشجویان و دانشگاهیان 
ایران براي تالش هایي که براي آزادي من انجام دادند تش��کر مي کنم 
خیلي براي یک استاد دانشگاه ارزش داشته و مهم است که یک کشور 

پشتیبان و حامي داشته باشد. 
سلیماني ادامه داد: خوي استکباري امریکایي ها نمي گذاشت که دادگاه 
من برگزار شود چراکه آنها مي دانس��تند هیچ گونه استدالل و مدرکي 
علیه من نداشتند. وي گفت: مي دانم کمبودهایي وجود دارد اما از همه 
دانشگاهیان و دانشجویان خواهش مي کنم با قدرت و سرعت بیشتر در 

حوزه علم و فناوري تالش هاي خود را ادامه دهند. 
نشست خبري مسعود سلیماني دانشمند ایراني که هفته گذشته از بند 
زنداني در امریکا آزاد شده و به کشور بازگشته بود، به دلیل عارضه قلبي 
که در مسیر محل برگزاري نشست برایش رخ داد، لغو شد. این نشست 
قرار بود صبح دیروز با حضور نمایندگان رس��انه هاي داخلي و خارجي 
در س��اختمان پرس تي وي برگزار ش��ود. وي هم اکن��ون در اورژانس 

بیمارستان قلب تهران بستري شده است. 

با حكم رهبر معظم انقاب
حجت االسالم شهرياري

 دبيركل مجمع تقريب مذاهب شد
حضرت آيت اهلل خامنه اي در حكمي حجت االسام حميد شهرياري 
را به دبيركل�ي مجمع تقري�ب مذاهب اس�امي منص�وب كردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، در حکم رهبر 
انقالب اسالمي به حجت االسالم حاج شیخ حمید شهریاري آمده است: 
» به پیشنهاد شوراي عالي مجمع تقریب مذاهب اسالمي جنابعالي را که 
بحمداهلل از دانش و تجربه  الزم برخوردار می باشید، به دبیرکلي آن مجمع 
منصوب می کنم و امیدوارم در ادامه تالش هایی که در مدیریت های پیشین 
به کار رفته، جنابعالي نیز به توفیقات بزرگ دست یابید. امروز نشانه هاي 
ناکامي سیاست های تفرقه افکن میان برادران مسلمان بیش از همیشه 
مشهود است، و این در حالي است که تالش استکبار جهاني براي ایجاد 
تفرقه در دهه هاي اخیر بیش از همیش��ه بوده اس��ت. بحمداهلل امروز در 
سراسر جهان اسالم عقالنیت برخوردار از هدایت الهي، نخبگان و فرزانگان 
و خیرخواهان را بیش از پیش به پایداري در برابر فتنه ها و خصومت های 
مذهبي تشویق می کند و این به طور کامل نقطه مقابل سیاست های کفر 
و استکبار جهاني است که به آتش افروزي میان مسلمانان دل بسته و به 
فرقه س��ازي روي آورده اس��ت و بحمداهلل در چندین آزمایش به سختي 
شکست خورده است. انتظار از مجمع تقریب آن اس��ت که با استفاده از 
ظرفیت بي انتهاي عقالنیت اسالمي که در نیروهاي فکري و علمي جهان 
اسالم وجود دارد به ویژه برگزیدگان جوان و پر نشاط، گام بلندي در تقریب 
فکري و عملي مذاهب اسالمي، برداشته و حرکتي را که از چند دهه پیش 
آغاز شده نوسازي نماید، بحول اهلل و قوته- الزم مي دانم از زحمات ارجمند 
عالم بزرگوار جناب حجت االس��الم والمس��لمین آق��اي اراکي در مدت 
تصدي این مسئولیت سنگین تشکر کنم. توفیقات الهي را براي همگان 

خواستارم. «

كاظم جاللي سفير جديد ايران در روسيه شد
كاظ�م جال�ي، س�فير جدي�د جمه�وري اس�امي اي�ران 
از عزيم�ت  در فدراس�يون روس�يه روز گذش�ته و پي�ش 
به محل مأموري�ت خود ب�ا رئيس جمه�ور دي�دار و گفت وگو كرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر ریاس��ت جمهوري، دکتر روحاني با 
اشاره به روابط خوب دوجانبه و همکاري هاي بین المللي و منطقه اي تهران 
- مسکو براي نماینده کشورمان در انجام مطلوب وظایف و مأموریت های 

محوله آرزوي موفقیت کرد. 
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت اهتمام در راستاي معرفي توانمندي ها 
و ظرفیت هاي کشورمان به سرمایه گذاران و بخش هاي خصوصي و دولتي 
محل مأموریت و تالش براي تسریع در اجراي توافقات فی مابین و توسعه، 
تقویت و تحکیم روابط و مناسبات همه جانبه با روسیه به عنوان کشوري 

دوست و همسایه تأکید کرد. 

انتقاد رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس
 از كاهش بودجه دفاعي

رئيس كميس�يون امنيت ملي و سياس�ت خارج�ي مجلس گفت: 
در اليح�ه بودجه س�ال 99 كاهش بودج�ه بخش دفاعي را ش�اهد 
هس�تيم و در م�واردي ه�م ك�ه بودجه نس�بت ب�ه قب�ل تغييري 
نكرده به دلي�ل وج�ود ت�ورم، كار با مش�كل مواجه خواهد ش�د. 
حجت االسالم مجتبي ذوالنوري در گفت وگو با فارس، با اشاره به ارائه الیحه 
بودجه 99 به مجلس گفت: در بودجه 99 کاهش اعتبارات بخش دفاعي 
را شاهد هستیم. وي افزود: موضوع دیگر این است که در مواردي هم که 
بودجه بخش هاي دفاعي نسبت به سال هاي قبل تغییر نکرده، با توجه به 
تورم و افزایش قیمت ها در حقیقت قدرت خرید، قدرت مانور و قدرت اداره 

کار ضعیف شده است. 
رئیس کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس اظهار داشت: ما 
جلسات متعددي را با وزارتخانه هاي مرتبط با حوزه کاري کمیسیون اعم 
از نیروهاي مسلح، وزارتخانه هاي کش��ور، اطالعات و امور خارجه برگزار 
مي کنیم که تعدادي از این جلسات به صورت فوق العاده در خارج از جلسات 

کاري مجلس برگزار خواهد شد. 
ذوالنوري خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهي از بودجه وزارت امور خارجه 
بودجه ارزي است و در حوزه وزارت دفاع نیز بخشي ارزي و بخشي ریالي 
است و ما چه در جریان بررسي بودجه دفاعي در کمیسیون امنیت ملي و 
چه در زمان بررسي بودجه در کمیسیون تلفیق از طریق نمایندگان به طور 
جد براي تخصیص بودجه مناسب به این بخش ها تالش خواهیم کرد و از 
تمام ظرفیت کمیسیون براي رفع این مشکالت استفاده مي کنیم. وي افزود: 
یکي دو سال بود دولت اعتبارات مربوط به نیروهاي مسلح را به طور دقیق 
لحاظ نمي کرد و بعد عنوان مي کرد از رهبر معظم انقالب اجازه بگیریم از 
صندوق ذخیره ارزي رقمي را براي بخش دفاع اختصاص دهیم و هر جا که 
هزینه ارزي و هر جا که هزینه به صورت ریالي بود معادل ریالي آن در اختیار 
نیروهاي مسلح قرار داده مي شد و امسال هم دولت به دنبال چنین موضوعي 
هست. رئیس کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس در پایان 
گفت: مهم ترین رکن کشور بخش دفاع است. ما نباید اجازه دهیم موضوع 

دفاع در کشور تضعیف شود. 

شعار محوري يوم اهلل ۹ دي ۹۹ اعالم شد
قائم مقام ش�وراي هماهنگ�ي تبليغات اس�امي كش�ور»يوم اهلل 
نه�م دي، مظه�ر بصي�رت، واليتم�داري و عب�ور از فتنه ه�ا«، 
ك�رد.  اع�ام  امس�ال  دي   9 اهلل  ي�وم  مح�وري  ش�عار  را 
به گزارش میزان، نصرت اهلل لطفي گفت: یوم اهلل نهم دي ماه، روز بصیرت 
و میثاق امت با والیت، قله فراموش نشدني و نقطه عطفي در تاریخ انقالب 
اسالمي و روز خروش ملت ایران و غلبه جنود الهي بر جنود شیطاني است 
که اثبات کننده قابلیت و کارآمدي نظام دیني مبتني بر اصل مترقي والیت 
فقیه در عبور از بحران ها و فتنه هاست. وي افزود: بزرگداشت این مناسبت 
مهم، فرصتي براي روش��نگري، بصیرت افزایي، عبرت آموزي و پاسخ به 

شبهات است. 
قائم مقام شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي کش��ور با اشاره به اهمیت 
خاص موضوع و ضرورت پاسداشت وفاداري مردم والیتمدار و عزیز همیشه 
در صحنه در دفاع از نظام و عبور عزتمندانه از فتنه ها و توطئه ها با تبعیت از 
هدایت هاي شجاعانه، مدبرانه و حکیمانه مقتداي عظیم الشأن امت اسالم و 
قافله ساالر صبر و بصیرت، حضرت آیت اهلل العظمي امام خامنه اي )مدظله( 
گفت: »یوم اهلل نهم دي، مظهر بصیرت، والیتمداري و عبور از فتنه ها« شعار 

اصلي و محوري مراسم بزرگداشت یوم اهلل نهم دي سال 1398 است. 

 محمد كيانوش راد  بازداشت شد 
  محمد كيانوش راد از فعاالن سياسي روز گذشته در تهران بازداشت شد. 
گفته مي شود، بازداشت وي در راستاي پرونده شناسایي و دستگیري یکي از 
عوامل شبکه نفوذ امنیتي-اقتصادي بوده است. روز گذشته خبرگزاري فارس 
به نقل از یک منبع آگاه، از شناسایي و دستگیري عوامل شبکه نفوذ امنیتي-

اقتصادي پس از ورود به کشور خبر داد و اظهار داشت: ج. ع با همکاري دیگر 
مرتبطین خود از طریق تأسیس شرکت هاي پوششي و سازمان یافته اقدام 
به پولشویي، جعل سند و نفوذ در بدنه دولتي و حاکمیتي مي کرده است. وي 
افزود: برخي از مرتبطین فرد مذکور که از حامیان جریان فتنه 88 بودند، به 
واسطه ارتباط با برخي سفارتخانه هاي خارجي پروژه نفوذ امنیتي-اقتصادي 
را هدایت مي کردند. این منبع مطلع با اشاره به ارتباط این عناصر نفوذي با 
سرپل هاي سرویس هاي اطالعاتي بیگانه گفت: به زودي جزییات بیشتري از 
عملکردهاي ضدامنیتي این شبکه نفوذ به اطالع افکار عمومي خواهد رسید. 
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