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روزنامه رسالت روز گذشته در سرمقاله 
خود با اشاره به فرمايشات رهبر معظم 
انقالب اسالمي در ديدار اعضاي مجلس 
خبرگان درباره رويارويي نظام با فش��ارهاي ش��رطي دش��من نوش��ت: 
مسئله شناسي و موضوع شناسي چالش هاي پيش روي انقالب و تهديدهاي 
دشمن فوق العاده مهم اس��ت. ما بيش از 20 سال است سياست خارجي 
كشور را درگير همين مقوله»فشارهاي شرطي دشمن« كرده ايم. اگر قرار 
است با هر فشار دشمن ما يك امتياز نقد بدهيم و يك امتياز نسيه بگيريم، 
چيزي ته حساب انقالب و منافع ملي باقي نمي ماند. اين مسير غلطي است 
كه در برجام و قبل از آن طي كرديم. ايس��تادگي و مقاومت اين معادله را 
معكوس مي كند. مصوبه قانوني مجلس در صيان��ت از منافع ملي و اقدام 
راهبردي براي رفع تحريم ها نشان داد، مي شود همين فشارهاي شرطي را 
به دشمن وارد كرد. بيانيه سه كشور اروپايي و نيز مسئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا نشان داد كه آنها فشار از طرف ما را پذيرفته اند. بايد به فكر اين 

باشند كه تحريم ها را يا يكجا يا يك به يك بردارند. 
امروز جامعه جهاني پذيرفته است كه فعاليت هاي هسته اي ايران صلح آميز 
است. روسيه و چين نه تنها با اش��رار جهاني همراهي ندارند بلكه ايران را 
محق به كاهش تعهدات و توقف پروتكل الحاق��ي طبق برجام مي دانند. 
تحريم هاي ظالمانه امريكا جواب نداده است. جايگاه اقتصاد ايران در جهان 
و مؤلفه هاي قدرت ملي به امريكا اجازه نمي دهد به فكر فشارهاي بيشتر 
باشد. آغاز فعاليت هاي هسته اي ايران، پايان فشارهاي شرطي است و در 
اين مهم نمي توان شكي كرد. هر كس در اين شك كند يا كاسب تحريم 
است يا َسر و سّري با دشمن دارد. مصاحبه خوب اخير آقاي دكتر صالحي 
نشان مي دهد به لحاظ فني، مصوبه مجلس براي صنعت هسته اي ايران يك 
فرصت تاريخي است كه نظام پايه هاي قدرت ملي خود را مستحكم تر كند. 
دولت نبايد اين فرصت عظيم را از دست بدهد، لذا مي تواند با عمل دقيق 
و مسئوالنه به مصوبه مجلس كارنامه مثبتي از خود باقي بگذارد و تا اندازه 

زيادي خسارت محض و دستاورد تقريباً هيچ در برجام را جبران كند. 
........................................................................................................................

نسخه جديد سياست »گاو شيرده«
روزنامه خراس��ان در ش��ماره ديروز خود 
مواجهه دولت دموكرات بايدن با آل سعود 
بر سر ماله قتل جمال خاشقجي روزنامه نگار 
منتقد س��عودي را مورد توجه قرار داد و نوش��ت: دولت بايدن سرانجام 
گزارش »س��ازمان اطالعات امري��كا« را درباره قتل جمال خاش��قجي 
روزنامه نگار سعودي منتش��ر كرد. گرچه گزارش منتشرشده خالصه اي 
طبقه بندي نشده از يافته هاي جامعه اطالعاتي امريكاست، اما در نوع خود 
حائز اهميت محسوب مي ش��ود. بس��ياري از ابتدا معتقد بودند، نحوه و 
كيفيت انتش��ار اين گزارش مي تواند يكي از محك هاي ارزيابي سياست 
خارجي بايدن در قبال آينده قدرت در عربستان، جنگ يمن و مسائل ديگر 
باشد. به هر روي، خودداري بايدن از تماس با وليعهد سعودي و همچنين 
برخي اقدامات او از جمله قطع حمايت نظامي از رياض در جنگ يمن و 
خارج كردن انصاراهلل از فهرست گروه هاي تروريستي كه ترامپ در آخرين 
روزهاي حضورش در كاخ سفيد اين گروه را در اين فهرست قرارداد، اين 
گمانه را مطرح كرده است كه روابط واشنگتن با رياض در دوره جديد وارد 
مرحله تازه اي خواهد شد كه احتماالً در آن جايي براي بن سلمان وجود 
نخواهد داشت. حاال نيز دولت امريكا گرچه اعالم كرده كه ترور خاشقجي، 
با دستور مستقيم وليعهد سعودي انجام شده است، اما بن سلمان را در ميان 
فهرس��ت تحريم ش��دگان قرار نداد. همين باعث ش��د كه بس��ياري از 
تحليلگران، اين گزارش را در واقع نس��خه جديد سياست معروف »گاو 
شيرده« ترامپ بدانند، به اين معنا كه امريكا در نهايت به دنبال لغو شراكت 
راهبردي با عربس��تان نخواهد بود و مواضع اخير واش��نگتن صرفاً براي 

باج گيري جديد از سعودي ها با ابزارهاي جديد است. 
روشن اس��ت كه دولت بايدن قصدي براي تضعيف روابط قدرتمند و 
از هر جهت پر سود بين امريكا و عربستان ندارد و آشكارا مي كوشد تا 
ماجراي بن سلمان را از اصل رابطه با سعودي ها جدا كند. حال با توجه به 
اينكه به ظاهر سلمان بن عبدالعزيز پادشاه 85 ساله عربستان سعودي 
روي آينده بن سلمان به گونه اي سرمايه گذاري و حتي قمار كرده است، 
امريكا همزمان با سست كردن پايه هاي قدرت بن سلمان مي خواهد با 
انتشار اين گزارش، بلندپروازي ها و رفتار هاي بدون قاعده او را به ويژه 

در نقض حقوق منتقدان مدني و سياسي داخلي مهار كند. 
به هرروي سياست واقعي امريكا در قبال عربستان هنوز در ابتداي مسير 
است و ابهامات پابرجاست؛ اما به نظر مي رسد رياض و شخص وليعهد 
روزهاي سختي پيش رو دارند. شايد اتخاذ سياست هاي امريكا درباره 

عربستان كه قرار است فردا اعالم شود از ابهامات بكاهد.
........................................................................................................................

انقضاي وليعهد جاني!
روزنامه وط��ن امروز نوش��ت: محمد 
بن س��لمان، وليعهد عربستان لحظات 
سخت و پرالتهابي را سپري مي كند! از 
يك سو »شكست سنگين در مأرب« نفس متجاوزان سعودي و مزدوران 
آنها را بريده و از سوي ديگر، انتشار اسناد مربوط به نقش مستقيم وي در 
پروسه »قتل و مثله كردن جمال خاشقجي« توس��ط دولت جو بايدن، 
كابوس تازه اي را براي اين شاهزاده خونريز و متوحش خلق كرده است. 
بسياري از تحليلگران معتقدند بن سلمان به پايان دوران حيات سياسي و 
حتي ش��ايد حيات فردي خود نزديك مي شود! بن س��لمان هر آنچه در 
پيرامون خود مي بيند، جملگي »شكست« و »تباهي« است و ديگر هيچ!
در اين ميان، كاخ سفيد پس از انتش��ار گزارش محرمانه سرويس هاي 
اطالعاتي درباره قتل جمال خاشقجي تأكيد كرد بايدن به  رغم توجه به 
نگراني هاي امنيتي رياض، درصدد بازنگري در نحوه ارتباط با حكومت 
عربستان است. بايدن اما دروغ بامزه اي گفته است! دموكرات ها در طول 
دوران حضور خود در مسند قدرت نش��ان داده اند اتفاقاً قائل به ارتباط 
»همتا با همتا« نيس��تند. همگان به ياد دارند بن س��لمان سال 20۱5 
ميالدي در حالي كه وزير جنگ رژيم سعودي بود، مذاكرات بر سر »آغاز 
جنگ يمن« را ش��خصاً به صورت حضوري و البته در قالب »مذاكرات 
پنهان« با اوباما )رئيس جمهور وقت امريكا( و جو بايدن، معاون وي انجام 
داد. آيا در آن زمان، مذاكره با فردي كه حتي نفر دوم خاندان سعودي نيز 

به لحاظ جايگاه سياسي نبود، مصداق »ارتباط همتا با همتا« است؟!
واقعيت امر اين است كه سال 20۱5 بن سلمان به دولت اوباما- بايدن 
تعهد داده بود در ع��رض كمتر از يك ماه )و حتي كمت��ر از دو هفته(، 
انصاراهلل و ارتش يمن را نابود خواهد كرد و »زمين سوخته يمن« را در 
اختيار دموكرات ها و رژيم صهيونيستي قرار خواهد داد تا بتوانند آن را به 
مثابه يك »دستاورد منطقه اي« در تبليغات سياسي و بين المللي خود 
عرضه كرده و حتي از »يمن اش��غالي« به عنوان يك »بستر سياسي- 
منطقه اي« براي امتيازگيري از ايران و محور مقاومت استفاده كنند. 
اكنون شش سال از آن زمان گذشته و خبري از تحقق وعده بن سلمان 
نيست! واشنگتن به وضوح دريافته است جنگ يمن اكنون صرفاً مصداق 
»هزينه سازي براي امريكا« بوده و در همين راستا، از پايان دادن به اين 
نبرد سخن مي گويد. در اين معادله، يك سياستمدار به عنوان متهم بايد 

قرباني شود و چه كسي بهتر از بن سلمان براي دموكرات هاي امريكا؟!
بايدن معتقد است مي توان با قرباني كردن بن سلمان، كاري كرد كه از 
يك سو انتقام دموكرات ها از وليعهد س��عودي ها گرفته شود و از سوي 
ديگ��ر، در عرصه »ديپلماس��ي عمومي« و »تبليغ��ات بين المللي« از 
دموكرات ها به عنوان »طرفدار حقوق بشر در يمن« و »خونخواه جمال 

خاشقجي« ياد شود! اين يعني »سگ كشي« بايدن در رياض!

88498443سرويس  سياسي

»دروغ مي گويند، اين مسئله ش�ان نيس�ت. 
بس�ياري از آنها يا همه ش�ان مي دانند كه ما 
دنبال سالح هسته اي نيس�تيم. آنها حتي با 
سالح متعارف ما و امكانات دفاعي ما مخالفند. 
مي خواهن�د مؤلفه ه�اي ق�درت را از اي�ران 
بگيرن�د.« ۹۹/۱۲/۴. اين جمله رهبري، كليد 
فهم علت باج خواه�ي و مناقش�ه  غربي ها با 
جمهوري اسالمي در مسئله هسته اي است. 
رهبر انق�الب بارها تأكيد كرده اند كه س�الح 
هس�ته اي را »حرام« مي دانند و عالوه بر اين 
براي ما »به صرفه « نيس�ت و »بيهوده« است 
و »پر خط�ر«. با اين ح�ال، غربي ها ه�ر بار با 
بهانه ي�ا بي بهانه، اي�ران را متهم به س�اخت 
سالح هسته اي و پنهان كاري در آن كرده اند 
تا به اعم�ال فش�ارهاي غيرقانون�ي خود بر 
ايران، مش�روعيت ببخش�ند. در هفته هاي 
اخير، ادعاي يك نشريه غربي مبني بر وجود 
راديو اكتي�و در س�ايت هاي مخف�ي ايران و 
س�خنان ناپخت�ه وزي�ر اطالع�ات در مورد 
امكان تغيير فتواي رهبري باعث شد تا بهانه 
دست غربي ها و رسانه هايشان بيفتد و عليه 
فعاليت هس�ته اي اي�ران فضاس�ازي كنند. 
پايگاه khamenei. ir مروري بر بيانات رهبر 
معظم انقالب در اين زمينه انجام داده اس�ت. 
»عالوه بر اينكه از لحاظ فكري ، نظري و فقهي، 
ما اين كار را خ��الف مي دانيم، اس��تفاده  از اين 
تسليحات را گناه بزرگ مي دانيم و نگه داشتنش 
را يك كار بيهوده  پرضرر پرخطر مي دانيم و هرگز 
دنبالش هم نمي روي��م.« ۹0/۱2/۳. اينكه »ما 
نمي خواهيم سالح هسته اي درست كنيم، نه به 

خاطر اينكه امريكا از اين ناراحت مي شود، بلكه 
عقيده  خود ما اين است.« ۹۱/۱۱/28. ما هرگز 
دنبال سالح هس��ته اي نخواهيم رفت »به خاطر 
خودمان، به خاطر دينمان و به خاطر عقلمان. هم 
فتواي شرعي ما اين است، هم فتواي عقلي ما اين 

است.«۱/ ۹۴/20
»فكر اس��المي ما مي گويد س��الحي كه در آن، 
غير مس��لحين، غي��ر نظامي ها و م��ردم عادي 
تلف مي شوند، ممنوع است. هس��ته اي باشد يا 
شيميايي يا غير اينها؛ اين سالح ممنوع است.« 
۹۹/۱2/۴. پ��س همه بايد بدانند ك��ه ما »امروز 
و فردا و هيچ وقت به س��الح هس��ته اي احتياج 
نداريم.« ۹۴/۱/20 و همچنين معتقديم استفاده 
از اينها »جنايت عليه بشريت است و نبايد توليد 
شود؛ آنچه هم كه در دنيا هست، بايد محو شود و 

از بين برود.« ۹۱/۱۱/28
  فتواي هسته اي رهبر انقالب ترديدناپذير 

است
در فتواي هسته اي رهبر انقالب كه در پيامشان 
به نخس��تين كنفرانس بين المللي »خلع سالح 
هسته اي و عدم اشاعه« در فروردين 8۹ منتشر 
شد و پس از آن به صورت رسمي در سازمان ملل 
هم ثبت شده اس��ت آمده كه ما عالوه بر اعتقاد 
به حرمت سالح هس��ته اي، كاربرد »ديگر انواع 
سالح هاي كشتار جمعي، نظير سالح شيميايي، 
س��الح ميكروب��ي و ... را نيز ح��رام مي دانيم.« 
و »ملت اي��ران كه خ��ود قرباني كاربرد س��الح 
شيميايي است، بيش از ديگر ملت ها خطر توليد 
و انباش��ت اين گونه س��الح ها را حس مي كند و 
آماده است همه  امكانات خود را در مسير مقابله 

با آن قرار دهد.«
اين يعني ك��ه »ما به خاطر نظر اس��الم اس��ت 
كه نخواس��تيم دنبال اين س��الح برويم وااّل اگر 
مي خواستيم برويم شماها كي هستيد، چه كاره 
هستيد كه بتوانيد جلوگيري كنيد.« آن دلقك 
صهيونيس��ت بين المل��ل و حامي��ان غربي اش 
بدانند »ما اگر تصميم داشتيم به سالح هسته اي 
دس��ت پيدا كنيم، ش��ما و بزرگ تر از ش��ما هم 

نمي توانستيد مانع بشويد.« ۹۹/۱2/۴. 
اما اين هم��ه دش��مني و تالش غربي ه��ا براي 
سنگ اندازي در مسير حركت جمهوري اسالمي 

چه دليلي دارد؟
   هسته اي بهانه است

در حقيقت ريشه  دشمني ها و كارشكني ها توقف 
پيش��رفت علمي ايران اس��ت. »برنامه  دشمن 
اين اس��ت كه توانمندي هاي جمهوري اسالمي 
را متوقف كند يا از بين ببرد يا اقاًل از رش��د آنها 
جلوگيري كند. . . با پيش��رفت علمي، به شدت 
مخالفند. فشار بر بخش هسته اي يكي از عوامل 
عم��ده اش به خاطر اين ب��ود.« ۹5/۳/25. چون 
»دستاورد كنوني هسته اي ما چيز باارزشي است؛ 
صنعت هس��ته اي براي يك كشور، يك ضرورت 
است، هم براي انرژي، هم براي داروهاي هسته اي، 
هم براي تبديل آب دريا به آب شيرين و هم براي 
بس��ياري از نيازهاي ديگر در زمينه  كشاورزي و 
غيركشاورزي.« ۹۴/۱/20. مگر كشوري مي تواند 
از چنين منافع مهمي چشم پوشي كند؟ در روند 
تحوالت علم��ي و صنعتي »تا چند س��ال ديگر 
بالش��ك. . . نيروگاه هاي هس��ته اي كه سالم تر، 
تميزتر و ارزان ت��ر انرژي را تولي��د مي كنند، در 

كشورها رايج خواهند شد.« ۹۹/۱2/۴ و يكي از 
مهم ترين منابع انرژي در كشورها خواهند بود. 

طبق برآوردهاي رسمي در سال 8۴، توليد انرژي 
كشور ما در س��ال ۱۴0۴ بايد حداقل »20هزار 
مگاوات از طريق انرژي هس��ته اي باشد؛ وااّل ما 
بايد برق را از ديگران گدايي كنيم.« 8۶/۱0/۱۳. 
كش��ور ما آن روز حداق��ل به اين مق��دار انرژي 
احتياج دارد اما »غني سازي را آن روز نمي شود 
شروع كرد؛ بايد از امروز شروع كنيم كه آمادگي 

داشته باشيم.« ۹۹/۱2/۴
عالوه بر اي��ن دش��منان به دنب��ال ضعيف نگه 
داشتن ايران و وابستگي ما به خودشان هستند. 
»خالصه  حرف دشمن اين است كه به ملت ايران 
مي گويد شما فناوري هسته اي را نداشته باشيد. 
چرا؟ براي اينكه فناوري هس��ته اي، ش��ما را در 
عرصه هاي مختلف نيرومند مي كند؛ ش��ما اين 
فناوري را نداشته باشيد تا ضعيف بمانيد، تا بتوان 
راحت تر به ش��ما زورگويي كرد.« 85/۱/۱ چون 
كساني كه توانسته اند انرژي هسته اي را به دست 
بياورند و از آن استفاده كنند »در آينده  نه چندان 
دوري خواهند توانست سرنوشت انرژي دنيا را در 
دست داشته باشند.« 85/۱۱/28 و مستكبران 
مي خواهند اختيار انرژي دنيا در دست آنها باشد. 
براين اس��اس »امروز بهانه  آنها بهانه  هس��ته اي 
اس��ت؛ تحريم مي كنند، به بهانه  هسته اي« اما 
مگر چندسال است كه مس��ئله هسته اي پيش 
آم��ده؟ »آن وقتي كه مس��ئله  هس��ته اي نبود، 
چرا تحريم مي كردند؟ مس��ئله، مسئله  مقابله و 
معارضه  با ملتي است كه خواسته است مستقل 
باشد، خواسته زير بار ظلم نرود و در مقابل ظلِم 

ظالم بايستد.« ۹0/۱2/۳
    دشمني با مؤلفه هاي قدرت

نتيجه اينكه دش��من به دنبال نابودي هر نقطه 
قوتي است كه به مؤلفه هاي قدرت ايران افزوده 
شود. »مس��ئله  امريكا با جمهوري اسالمي اين 
نيست كه سر قضيه  هسته اي يا سر قضيه  موشك 
يا مانند اينها باش��د؛ خير. . . براي اين اس��ت كه 
عناصر مؤلفه  قدرت جمهوري اس��المي را اينها 

مي خواهند از بين ببرند.« ۹۷/۳/2. 
توانمندي هس��ته اي يك��ي از مؤلفه هاي قدرت 
جمهوري اس��المي و اقتدار ملت ايران است كه 
فعاًل س��نگر اول مبارزه است. اگر به فرض روزي 
مسئله  هسته اي حل هم شود، خواهيم ديد كه 
»قضيه  موشك ها پيش مي آيد؛ قضيه  موشك ها 
حل بشود، قضيه  حقوق بشر است؛ قضيه  حقوق 
بشر حل بشود، قضيه  شوراي نگهبان است؛ قضيه  
شوراي نگهبان حل بشود، قضيه  اصل رهبري و 
واليت فقيه است؛ قضيه  واليت فقيه حل بشود، 
قضيه  اصل قانون اساسي و حاكميت اسالم است؛ 
اينهاس��ت، دعوا س��ر چيزهاي جزئي نيست.« 
۹5/۳/25 دعوا بر س��ر عناصري است كه باعث 
شده ملت ايران »س��ر بلند كرده، قد برافراشته، 
رشد كرده و با ظلم هاي امريكا مخالفت مي كند.« 
۹۷/۳/2 مس��ئله  آنها اين اس��ت كه اي��ن ايران 

اسالمي نبايد قوي و مستقل باشد.

 مروري بر فتواي رهبري 
و بهانه جويي غربي ها عليه پيشرفت هاي هسته اي ايران

هسته ای بهانه است، اقتدار ايران نشانه است

اتحاديه انجمن هاي مستقل:

مجمع تشخيص با عبرت از گذشته، لوايح FATF را بررسي كند
اعض�اي مجم�ع تش�خيص مصلح�ت نظام 
در بررس�ي لواي�ح FATF، ب�ا عبرت گيري 
از گذش�ته و با تأس�ي ب�ه فرمايش�ات رهبر 
انق�الب، اس�تراتژي مقاوم�ت در براب�ر 
زياده خواهي ه�اي غرب�ي را در پي�ش گيرد. 
به گزارش فارس، اتحاديه انجمن هاي اس��المي 
دانشجويان مستقل طي بيانيه اي در باره بررسي 
لواي��ح FATF در مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام اعالم ك��رد: اميد داري��م مصلحت نظام در 
اولويت قرار گرفته و اعض��اي محترم اين نهاد با 
در نظر گرفتن ش��رايط فعل��ي و عبرت گيري از 
گذشته، با تأسي به فرمايشات اخير رهبر معظم 

انقالب اس��المي، اس��تراتژي مقاومت در برابر 
زياده خواهي هاي غربي را در پيش گيرند. 

دربخشي از اين بيانيه آمده است: اجرايي شدن 
FATF در دس��ت دولت اس��ت و ممكن است 
كابينه آقاي روحاني مش��ابه عملك��رد خود در 
برجام، پ��س از تصويب مجمع و قب��ل از آن كه 
طرف هاي غربي به تعهدات خود عمل كنند، به 

اجراي كامل FATFبپردازد. 
در مس��ئله برجام نيز دولت آق��اي روحاني با 
ناديده گرفتن ش��روط رهبري ب��راي اجرايي 
ش��دن برجام، از هم��ان ف��رداي تصويب اين 
معاهده تمام��ي تعهدات خ��ود را انجام داد و 

كش��ور را در برابر طرف هاي غربي خلع سالح 
كرد. به نوعي ك��ه ما هيچ اهرمي براي فش��ار 
به كش��ورهاي ۱+5 ب��راي الزام آنه��ا به عمل 
به تعهداتشان نداشتيم. س��ؤال ما از شما اين 
اس��ت كه اعض��اي محترم مجمع تش��خيص 
مصلحت نظ��ام چگونه مي خواهن��د به دولتي 
با اين س��ابقه تاريك كه حتي حاضر نيس��ت 
مس��ئوليت عملكرد خويش را در بحران هاي 

اقتصادي كشور بپذيرد، اعتماد كنند؟
در ادامه اين بيانيه تصريح ش��ده اس��ت: براي 
پيوستن به معاهدات جهاني در حقوق بين الملل 
س��ه پيش فرض وجود دارد، »ع��دم تصويب«، 

»تصوي��ب ب��دون ش��رط و اج��را« و »تصويب 
مش��روط و اجرا«. ام��ا آنچه  م��ورد نظر مجمع 
تشخيص مصلحت نظام اس��ت يعني »تصويب 
مشروط بدون اجرا« در پيوس��تن به معاهدات 
بين الملل��ي عملي نيس��ت و هيچ نه��ادي اين 
مس��ئله را نمي پذيرد. اين گزاره م��ورد تأكيد و 
تأييد كميس��يون تخصصي حقوق��ي و قضايي 

مجمع نيز بوده است. 
حال اين سؤال را از ش��ما اعضاي محترم مجمع 
مي پرس��يم، با چه اس��تدالل حقوقي پيشنهاد 
»پيوس��تن به كنوانس��يون هاي CFTو پالرمو 

مشروط بر لغو تحريم ها« مطرح شده است؟

   دانشگاه

توليت مسجد مقدس جمكران:

بلندگوي تفكرات امام، تريبون افكار رضاخاني شده است
توليت مق�دس جمك�ران با اش�اره به برخي 
كم كاري ها در ح�وزه پرداختن ب�ه مهدويت 
گفت: متأسفانه مركز و ارگاني كه بايد بلندگوي 
تفكرات امام باشد، تبديل به جاي افرادي شده 
كه رض�ا پهل�وي را رضاخان كبي�ر مي نامند 
و اين نش�انگر نفوذ در مراكز حس�اس است. 
حجت االسالم محمدحس��ن رحيميان، توليت 
مسجد مقدس جمكران، روز گذشته در نشست 
ارزيابي برنامه هاي دهه فجر و برنامه ريزي براي 
اعياد نيمه ش��عبان ك��ه در ش��وراي هماهنگي 
تبليغات اسالمي برگزار شد، با اش��اره به اينكه 
حضرت امام)ره(، انقالب اس��المي را زمينه ساز 
ظهور مي دانس��ت، گفت: امروز بعد از گذش��ت 
۴2 سال از انقالب مي بينيم كه دشمنان چگونه 
همه توان خود را براي مقابله با اين انقالب به كار 

گرفته اند. 
وي ادامه داد: متأس��فانه مركز و ارگاني كه بايد 

بلندگوي تفكرات امام باش��د، تبدي��ل به جاي 
افرادي ش��ده كه رضا پهل��وي را رضاخان كبير 
مي نامند و اين نش��انگر نفوذ در مراكز حساس 
است. رحيميان تصريح كرد: به  رغم همه فشارها و 
توطئه ها باز مي بينيم كه در 22 بهمن، حماسه اي 

ديگر به شكل ديگر آفريده مي شود. 
توليت مس��جد مقدس جمكران به عشق مردم 
ايران به واليت اشاره كرد و گفت: در سفر استاني 
رهبر معظم انقالب به اس��تان ف��ارس وقتي به 
نمايندگي از ايشان به روستاها مي رفتم، هيجان 
و شور و عش��قي را يافتم كه همانجا اين به ذهن 
من رس��يد كه اگر بعد از پيامبر)ص( نه به اندازه 
كل مردم ايران، بلكه فقط به اندازه جمعيت يكي 
از اين روستاها، دور اهل بيت عليهم السالم جمع 
مي ش��دند و دِر خانه حضرت زهرا)س( را آتش 

نمي زدند  مسير تاريخ اينگونه تغيير نمي كرد. 
رحيميان، پيروزي هاي جبهه حق و افول استكبار 

را يادآور ش��د و گفت: اين جمله رهبر انقالب كه 
»من مي دانم كه خدا اراده فرموده اين ملت به اوج 
پيروزي برسد« سخني نيست كه هركسي جرئت 
گفتن آن را داشته باشد، اين سخن در هماهنگي 

با سخنان حضرت امام )ره( است. 
وي با بيان اينكه سال ۱۴00 و آغاز قرن جديد، از 
اين لحاظ كه دو نيمه شعبان را به خود مي بيند، 
استثنايي است، تصريح كرد: اين رخداد، بهانه اي 
است كه به اساسي ترين مسئله دنيا و آخرت مان 
توجه كنيم. هستي ما و واس��طه فيض اين دنيا 
حضرت حجت )عج( است. توليت مسجد مقدس 
جمكران، يكي از غريب ترين مقوالت در جامعه را 
موضوع امام زمان)عج( دانست و گفت: متأسفانه 
آنقدر كه بخشي از جامعه بر هنرپيشه ها متمركز 
شده است، به موضوع مهدويت و امام زمان)عج( 

توجه ندارد. 
رحيميان با بيان اينكه جامع��ه اي كه امام زمان 

خود را نشناس��د مرگ جاهليت خواهد داشت، 
گفت: همه هويت نظام ما به واليت فقيه است و 
هويت واليت فقيه هم به امام زمان)عج( است و 
دستيابي به تمدن نوين اسالمي در گرو شناخت 
امام زمان است. وي افزود: متأسفانه صداوسيما 
آنقدر كه براي ورزش وق��ت مي گذارد براي امام 

زمان وقت نمي گذارد. 
رحيميان غفل��ت از مفاهيم مه��دوي را در هنر 
و سينما مورد اش��اره قرار داد و گفت: هاليوود، 
فيلم هاي فراوان��ي را براي تحري��ف موضوعات 
مرتبط با امام زمان)عج( ساخته اس��ت اما ما چه 

كرده ايم؟
وي تصريح كرد: اميدواريم به يمن وجود دو نيمه 
شعبان در سال آينده، سال ۱۴00 را سال مهدوي 
كنيم و ب��ا همه توان در هم��ه عرصه ها گام هاي 
مؤثري در شناخت امام زمان و مسائل مربوط به 

مهدويت برداريم.

   خبر 2

عضو كميسيون امنيت ملي خبر داد
 همكاري مجلس با دولت 

براي اجراي قانون لغو تحريم ها
نايب رئي�س كميس�يون امنيت ملي مجلس با اش�اره ب�ه اجراي 
قانون برجام گفت: هدف مجلس از تصويب قانون اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم ها اين بود كه تحريم هاي ايران برداش�ته ش�ود و 
در اين راس�تا، دولت و مجلس با يكديگر هم�كاري خواهند كرد. 
به گزارش مهر، ش��هريار حيدري نايب رئيس كميسيون امنيت ملي 
مجلس با تأكيد بر ضرورت اجراي دقيق قانون اقدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها و صيانت از حقوق ملت ايران گفت: جمهوري اسالمي ايران 
با تصويب قانون اقدام راهبردي براي مقابله با تحريم ها در همان ابتدا 
غني سازي 20 درصد اورانيوم را با اطالع آژانس بين المللي انرژي اتمي 
آغاز كرد. وي متذكر ش��د: ما از همان ابتدا گفتيم كه بر اساس قانون 
مصوب مجلس، اگر غربي ها تحريم هاي اعمال شده عليه كشورمان را 
لغو نكنند، پنجم اسفند ماه سال جاري، اخراج بازرسان آژانس در كشور 
صورت خواهد گرفت و همچنين اجراي پروت��كل الحاقي هم متوقف 
خواهد ش��د. نايب رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اس��المي گفت: بيانيه مش��ترك دولتمردان با آژانس 
بين المللي انرژي اتمي از نظر نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، قانون 
اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از حقوق ملت ايران و خروج 

از پروتكل الحاقي را تحت الشعاع قرار مي داد. 
حيدري تصريح كرد: با فرمايشات مقام معظم رهبري كه حكم شرعي 
و قانوني براي همه ما دارد، مجلس و دولت با يكديگر در اين باره تعامل 
مي كنند و رؤس��اي كميس��يون هاي امنيت ملي و انرژي مجلس قرار 
است با دولت و شوراي عالي امنيت ملي نشست هايي را برگزار كنند كه 
اميدواريم خروجي اين كار، در راستاي تحقق منافع ملي و منويات مقام 
معظم رهبري باشد. وي اظهار داشت: مالحظات نظام جمهوري اسالمي 
ايران براي دولت و مجلس در اين كار در اولويت است و از طرف ديگر 
امريكايي ها و كشورهاي اروپايي هم پيام هايي را به صورت مستقيم و 
غيرمستقيم در اين باره مطرح كردند كه جزو مالحظات دولت و مجلس 
خواهد بود. نايب رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس ش��وراي اس��المي تأكيد كرد: هدف مجلس از تصويب قانون 
اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از حقوق ملت ايران، حذف 
تحريم ها بود و در اين راستا، دولت و مجلس با يكديگر همكاري خواهند 
كرد و قطع به يقين، منافع و مصالح ملت ايران با تأس��ي از فرمايشات 

رهبر معظم انقالب، خروجي اين تعامل است. 
........................................................................................................................

نماينده تهران در مجلس:
 دوره 8 ساله اخير ثابت کرد

مردم بايد در رأي خود دقت کنند
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به برگزاري 
انتخابات رياس�ت جمه�وري در س�ال ۱۴00 گفت: م�ردم بدانند 
كه تعيين سرنوش�ت كش�ور و آينده ايران در گرو رأي آنهاست. 
 به گزارش فارس، زهره الهيان عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس با اش��اره به انتخابات ۱۴00 گفت: انتخابات ۱۴00 را 
درحالي پيش رو داريم كه مردم ايران دوره اي هشت ساله را در سختي 
ناشي از فشارهاي معيشتي، مشكالت اقتصادي و ناكارآمدي در برخي 
حوزه طي كرده اند. وي ادامه داد: دوره هش��ت ساله دولت روحاني به 
مردم ثابت كرد بايد دقت الزم را در تصميم گيري و رأي خود داش��ته 
باشند، چراكه حق تعيين سرنوشت براي مردم محفوظ است و به دنبال 
اين حق اساسي قاعدتاً مردم بايد براي آينده كشور مشاركت جدي در 
انتخابات ۱۴00 داشته باشند. نماينده تهران با بيان اينكه مردم بدانند 
كه تعيين سرنوشت كشور و آينده ايران در گرو رأي آنهاست، تصريح 
كرد: اين باالترين دليل براي مش��اركت حداكثري مردم است و اقشار 
مختلف با هر نظر و سليقه اي  بايد به شكل پرشور در انتخابات شركت 

كنند تا آينده اي مطمئن را براي ايران رقم بزنند. 
الهيان در عين تأكيد بر لزوم مشاركت حداكثري در انتخابات، نوع انتخاب 
مردم را حائز اهميت دانس��ت و گفت: مردم بايد بر اساس سوابق افراد و 
شايستگي ها و توانمندي هايي كه يك كانديدا نياز است براي حضور در 
چنين مسند مهمي داشته باشد، انتخاب خود را با تحقيق، مطالعه و رجوع 
به نخبگان و گروه هاي مرجع انجام دهند تا دولتي توانمند، دلسوز، پركار 
و كارآمد انتخاب شود. عضو كميس��يون امنيت ملي مجلس افزود: اگر 
شخصي با اين ويژگي ها انتخاب شود، مي توان اميدوار بود كه ان شاءاهلل 
مشكالت به حداقل برسد و ناكارآمدي اين دوره هشت ساله تا حدي ترميم 

شود تا آينده اي درخشان براي كشور با كمك مردم رقم بخورد. 
........................................................................................................................

عضو كميسيون برنامه و بودجه:
پيوستن به FATF سفره ها را کوچك تر 

مي کند
عض�و كميس�يون برنام�ه و بودج�ه مجلس با اش�اره ب�ه برخي 
 FATF ج�و س�ازي هاي رس�انه اي گف�ت: پيوس�تن ب�ه 
ن�ه تنه�ا مش�كلي را از م�ا ح�ل نمي كن�د، بلك�ه مش�كالت 
معيش�تي م�ردم را بيش�تر و س�فره ها را كوچك ت�ر مي كن�د. 
به گزارش فارس، جب��ار كوچكي نژاد نماينده مردم رش��ت در مجلس 
ش��وراي اس��المي با انتقاد از پيوس��تن به FATF گفت: پيوستن به 
كنوانسيون هاي FATF نه تنها مشكلي را از ما حل نمي كند بلكه فشارها 
و مشكالت معيشتي مردم را بيشتر و سفره  آنها را كوچك تر مي كند. وي 
افزود: FATF با شعار شفافيت در عرصه ظاهر مي شود اما واقعيت آن 

است كه به دنبال كسب اطالعات محرمانه اقتصادي ماست. 
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: ما امروز 
در شرايط تحريم هس��تيم و در اين ش��رايط خاصي كه در آن قرار داريم 
نبايد اطالعات مالي مان را در اختيار مجموعه هايي قرار دهيم كه توس��ط 
دشمنان ما مديريت مي شود. كوچكي نژاد خاطرنشان كرد: كشورهايي كه 
امروز FATF تحت مديريت آنها اداره مي ش��ود حاميان اصلي گروه هاي 
تروريس��تي هس��تند و جالب اينجاس��ت كه همين حامي��ان گروه هاي 
تروريستي در جهان در كنوانسيون ها دم از شفافيت مالي و مبارزه با تأمين 
مالي تروريس��م مي زنند. وي افزود: همانطور كه گفتم ما امروز در شرايط 
تحريم هستيم و پيوستن به FATF باعث مي ش��ود تا اطالعات مربوط 
به دور زدن تحريم ها و امثال آن در اختيار دش��منان م��ا قرار گيرد. عضو 
كميسيون برنامه و بودجه و محاس��بات مجلس اظهار داشت: ما در داخل 
كشورمان قانون مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم داريم 
و مي توانيم طبق همين قوانين عمل كنيم، نه اينكه به كنوانس��يون هايي 

بپيونديم كه تحت مديريت حاميان اصلي تروريسم در جهان هستند. 
........................................................................................................................

اهدای نشان فداکاري به خانواده شهيد 
»سرلشكر جواد فكوري« 

براب�ر تصوي�ب »ش�وراي عالي نش�ان ها« در ارت�ش، نش�ان 
فداكاري به ش�هيد »سرلش�كر ج�واد فك�وري« تعل�ق گرفت. 
به گزارش مهر، برابر تصويب »ش��وراي عالي نش��ان ها« در ارتش، به پاس 
فرماندهي و مديريت جهادي در صحنه ها و برهه هاي سرنوشت ساز دوران 
پيروزي انقالب تا عمليات هاي مختلف دفاع مقدس و ايثار و بذل جان در 
اعتالي ايران سربلند اسالمي، نشان فداكاري به شهيد واالمقام ارتش اسالم 
»سرلشكر جواد فكوري« كه سرس��ختانه در خط مقدم دفاع از استقالل، 
تماميت ارضي و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايستاده اند تعلق گرفت و 

توسط فرمانده كل ارتش به خانواده اين شهيد معزز اهدا شد.

   گزارش یک
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