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بسيج و عرصه مقابله با جنگ نرم
كمتر از يك ماه پس از تسخير النه جاسوسي در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ و در 
شرايطي كه امريكايي ها با بهره گيری از تمامي ظرفيت هاي بين المللی وتوان 
نظامي، اقتصادي و سياسی خود تالش داشتند اين پاسخ اندك مردم ايران به 
قريب به بيش از ۳0 سال جنايات و مداخله امريكا در ايران را به عرصه اي براي 
شكست انقالب و نظام اسالمي تبديل كنند، حضرت امام خميني)ره( در 
ديدار شوراي فرماندهي سپاه، بنيان شجره طيبه اي را بنا نهادند كه اكنون با 
گذشت بيش از ۴0 سال از شكل گيري بسيج، اين نهاد به بستري براي حضور 
و همكاري مردم در تمام فراز هاي تلخ و شيرين انقالب تبديل شده و توانسته 
اس��ت در عين اثبات قابليت و كارآمدي خود، ماندگاري حركت انقالب 

اسالمي مردم ايران را ضمانت و هر تهديدي را به فرصت تبديل كند.  
اگرچه اوج حضور بسيج در دفاع مقدس تجلي يافت و نيروهاي مردمي همراه 
با سپاه پاسداران انقالب اسالمي و ارتش جمهوري اسالمي ايران توانستند 
سرنوشت يكي از مهم ترين جنگ هاي تاريخ معاصر را به رغم خواست ، اراده 
، كمك ومداخله همه قدرت های جهاني و منطقه ای از رژيم صدام ، به نفع 
مردم ايران رقم بزنند، اما پس از آن نيز كمتر عرصه اي را مي توان يافت كه 
بسيج قابليت و توانمندي خود را اثبات نكرده و گرد و غبار ترديد و ناتواني 
را از چهره نظام اسالمي نزدوده و شكست ناپذيري انقالب در مقابله با همه 

تهديدات و چالش ها را اثبات نكرده باشد. 
 اين ظرفيت و توانمندي را در تمامي عرصه هاي س��خت و نرم را كه نظام 
اسالمي در طول ۴۲ ساله پس از پيروزي انقالب اسالمي با آن مواجه بوده 
است مي توان ديد، به عبارتي همان گونه كه حضور ميداني ولبيك مردم به 
نداي امام )ره( پيروزي انقالب اسالمي در۲۲ بهمن ۱۳۵7 را درپي داشت 
و تالش ها و مجاهدت های آنها در قالب نيروهاي مردمي در دفاع مقدس 
سرنوشت جنگ تحميلي را به نفع ايران اسالمي رقم زد، در عرصه سازندگي 
نيز بسيج نقش اول را ايفا كرد و پس از آن نيز در عرصه هاي علمي و صنعتي 
كمتر ميداني را مي توان يافت كه تفكر و روحيه جهادي نقش اصلي را در 
به ثمر رساندن اهداف و رسيدن به نقاط قله و اوج در آن عرصه ها نداشته 
باشد. اما در عرصه مقابله با جنگ نرم نيز اين حضور بسيج بود كه با تالش 
ميداني ، نقشه هاي دش��من را مرحله به مرحله شكست رسانيد و به رغم 
توفيق دشمنان در ايجاد تغيير در بسياري از كشورها بر اساس الگوهاي 
انقالبات رنگين ومخملين ، بسيج با حضور ميداني وهوشياري خود سبب 
شد كه سناريو هاي پيچيده دشمنان در بهره گيری از مؤلفه های عمليات 
رواني وجنگ نرم براي شكست نظام اسالمي به شكست انجاميده و عماًل 
قدرت و توان بازدارندگي كشور را در اين عرصه نيز همچون جنگ سخت 

به اثبات برساند. 
اين واقعيت سبب گرديده است كه دش��منان نظام اسالمي در سال هاي 
اخير با تمركز بر حوزه جنگ نرم بسيج را آماج حمالت خود قرار دهند.  به 
همين دليل فرمانده معظم كل قوا حضرت امام خامنه اي )مدظله العالي(، 
در بيانات خود در جمع بسيجيان در 6  آذر سال ۱۳9۸ با تأكيد بر اهميت 
آمادگي بسيجيان براي مقابله با جنگ نرم دشمن، همچون جنگ سخت، 
يادآور مي شوند: »بسيج به همان دليل كه براي مردم و كشور بسيار مهم 
است، به شدت در معرض توطئه و نفوذ دشمن قرار دارد تا اين حركت عظيم 
را از درون دچار مش��كل كنند«، به همين دليل است كه در عرصه جنگ 
نرم، دشمنان نظام اس��المي با بهره گيری از شبكه هاي مختلف رسانه اي 
وفضاي مجازي تالش دارند با مسئله داركردن نيروهاي بسيجي وبه تبع 
آن خنثي سازي ظرفيت هاي بس��يج ، ابتكار عمل را از بسيج گرفته ودر 
ميدان های معارضه بسيج و بسيجيان را منفعل كنند. برخي از اين عرصه ها 

عبارت اند از: 
۱. تضعيف فرهنگ ديني، انقالبي در ميان نيروهاي بسيج.

۲. تضعيف روحيه ايثارگري واز خود گذشتگي به عنوان يكي از شاخصه هاي 
اصلي بسيج.

۳. ناكارآمد نمايي نظام اسالمي و سلب انگيز دفاع و مجاهدت براي نظام.
۴. بي تفاوت سازي آنها نسبت به سرنوشت جامعه با بزرگنمايي آسيب ها 

و چالش های داخلي.
۵. تضعيف روحيه واليت مداري و تبعيت پذيري در ميان بسيجيان.

6. مديريت ادراك فرماندهان ونيروهاي مؤثر بسيج وايجاد ترديد ودودلي در 
آنها در مواجهه با شرايط حساس.

7. تغيير باورها، ارزش ها، روحيات و رفتار هاي نسبت به مباني ارزشي نظام 
وضرورت مقابله با چالش ها. 

۸. كاهش اعتماد به مسئوالن نظام .
9. القای رودررويی بس��يج با مردم به دليل مقابله بسيجيان با توطئه ها و 

فتنه های دشمنان. 
۱0. پشيمان سازي از فداكاري هاي گذشته حتي حضور در ميدان های دفاع 

مقدس و حمايت از مقاومت در منطقه.
۱۱. معنويت زدايي وترويج افكار انحرافي. 
۱۲. ايجاد يأس و ناميدي نسبت به آينده.

 فارغ از وظايف و مس��ئوليت های فرماندهان ومس��ئوالن بس��يج براي 
برنامه ريزي مناسب براي مقابله با ابعاد پيچيده اين جنگ رواني دشمن، 
رهبر معظم انقالب اسالمي در همين ديدار با تأكيد براينكه بي شك بسيج در 
اين مبارزه و مقابله به حول و قوه  الهي پيروز خواهد شد، در توصيه هاي خود 
خطاب به بسيجيان يادآور مي شوند: در جنگ نرم هيچ وقت عكس العملي 
عمل نكنيد. البّته پاسخ دشمن را بايد داد اّما بهتر از عكس العملي عمل كردن 
و واكنشي عمل كردن، عمل كردِن كنشي و ابتكاري است. يك قدم هميشه 
از دشمِن خودتان جلوتر باشيد؛ حدس بزنيد كه دشمن چه كار می خواهد 
بكند، چه حركتي می خواهد انجام بدهد، حركِت خنثي كننده و پيش گيرنده 
را قبل از او انجام بدهيد؛ مثل يك شطرنج باز ماهر كه حدس مي زند طرف 
مقابل چه حركتي را انجام خواهد داد، و قبل از اينكه حركت را انجام بدهد، 
كاري را انجام می دهد كه او قفل بش��ود، نتواند آن حركت را انجام بدهد؛ 

هميشه جلوتر از او حركت كنيد .«

عباس حاجي نجاري 

رهبر معظم انقالب در ديدار اعضاي شورای عالی هماهنگي اقتصادي: 

مذاکره برای رفع تحريم نتیجه نمی دهد

راه غلبه بر تحریم ها را پيش بگيرید

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب 
اسالمي صبح ديروز در ديدار رؤساي سه قوه و 
ديگر اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
با اشاره به چهار محور الزم براي اقتصاد کشور 
يعني حل مش�كل کس�ري بودج�ه، افزايش 
س�رمايه گذاري، جه�ش تولی�د و حماي�ت از 
قشرهاي ضعیف خاطرنشان کردند: بايد با همت 
جدي و ت�الش پیگیر مس�ئوالن، تأثیر اجراي 
راهكارهاي عملي در زندگي مردم مشخص شود. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهب��ري، حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي، اقتصاد را 
موضوع اصلي كشور خواندند و افزودند: اينكه در 
سال های اخير شعار هر سال، موضوعي اقتصادي 
انتخاب ش��ده، به همين دليل اس��ت. ضمن آنكه 
معيشت مردم حقاً دچار تنگي شده و در ماه هاي 
اخير نيز كرونا، مش��كالت را بيش��تر كرده است. 
ايش��ان افزودند: ه��دف از برگزاري اين جلس��ه، 
بيان راهكارهاي عملي اس��ت ك��ه در كوتاه  مدت 
نتيجه دهد و تأثير آن در زندگي مردم مش��خص 
ش��ود كه البت��ه الزمه اج��راي اي��ن راهكارهاي 
عملي و تأثيرگ��ذاري آنها، هم��ت جدي و تالش 
پيگير رؤساي قوا و مسئوالن مرتبط با سه قوه در 

تشكيالت و سازمان های آنها است. 

رهبر انقالب اسالمي پيش از بيان راهكارها، دو نكته 
مهم را بيان كردند و افزودند: كارشناسان براي مشكالت 
اقتصادي كشور راهكارهاي مشتركي دارند. بنابراين، 
مشكل، نداشتن يا ندانستن راهكار نيست بلكه نيازمند 

همت، شجاعت و اهتمام جدي و پيگيري هستيم. 
   مسیر مذاکره را امتحان کرديم

 نتیجه نداد
رهبر انقالب اس��المي نكته دوم خ��ود را به موضوع 
تحريم ها به عنوان يك واقعي��ت تلخ و جنايت امريكا 
و شركاي اروپايي بر ضد ملت ايران اختصاص دادند و 
افزودند: اين جنايت سال ها است كه بر ضد ملت ايران 
انجام مي شود اما در سه سال اخير شدت يافته است.  
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه براي عالج 
تحريم ها دو مسير »خنثي سازي تحريم ها و غلبه بر 
آنها« و »رفع تحريم« وجود دارد، افزودند: البته ما مسير 
رفع تحريم را يك بار امتحان و چند سال مذاكره كرديم 
اما به نتيجه اي نرسيد. رهبر انقالب اسالمي با اشاره به 
مسير غلبه بر تحريم ها و بي اثر كردن آنها گفتند: اين 
مسير ممكن است در ابتداي كار، سختي ها و مشكالتي 

داشته باشد اما خوش عاقبت است. 
   غلبه بر تحريم ها شدني است

 بايد همت کنیم
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: اگر 

با تالش و ابتكار و با سينه س��پر كردن در مقابل 
مشكالت بتوانيم بر تحريم ها غلبه كنيم و طرف 
مقابل بي اثر ش��دن تحريم ه��ا را ببيند، به تدريج 
دس��ت از تحريم بر خواهد داشت. ايشان دو نكته 
مقدماتي خود را اين گون��ه جمع بندی كردند: ما 
ظرفيت ها و توانايي هاي فراواني براي بي اثر كردن 
تحريم ها داريم، به ش��رط آنكه بخواهيم و همت 
كنيم و به دل مش��كالت برويم. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي س��پس با بي��ان بعض��ي از راه حل هاي 
پيشنهاد شده كارشناسان و متخصصان در چهار 
س��رفصل »كس��ري بودجه«، »افزايش سرمايه 
گذاري دولت��ي و نهادهاي عموم��ي«، »جهش 
تولي��د« و »حمايت از قش��رهاي ضعي��ف« ابراز 
اميدواري كردند كه با اج��راي اين راهكارها، آثار 
مثبتي در اقتصاد كشور و زندگي مردم پديد آيد. 

   شعار سال در حد انتظار تحقق نیافته
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اينكه با وجود 
برخي كارها، شعار سال در حد انتظار تحقق نيافته، 
افزودند: كارشناساِن بخش های دولتي و غيردولتي 
برخي راهكارهاي عملياتي مشخص را براي جهش 
توليد پيش��نهاد كرده اند از جمله »افزايش توليد 
خودرو با اتكا ب��ه ظرفيت قطعه س��ازان داخلي«، 
»افزايش توليدات صنعت نفت با تكيه بر دانش بنيان 

كردن صنايع نفتي« و »افزايش توليد خوراك دام و 
دانه هاي روغني«. 

رهبر انقالب همچني��ن بر »ض��رورت حمايت از 
قشرهاي ضعيف« تأكيد كردند و افزودند: اقتصاد 
خانواده ها به علت ركود تورمي در چند سال اخير به 
شدت تحت فشار بوده و اكنون نيز كرونا بر مشكالت 
افزوده و دشواري هاي جدي معيشتي براي گروه هاي 
زيادي از مردم به وجود آورده اس��ت كه بايد در اين 
زمينه اقدامي جدي انجام داد. ايشان »ايجاد نظام 
متمركز تأمين اجتماعي براي آحاد مردم« و »ايجاد 
پايگاه مل��ي ايرانيان با اتص��اِل پايگاه هاي مختلف 
اطالعاتي ب��ه يكديگر« را از جمله پيش��نهادهاي 
كارشناسان براي كاهش مشكالت مردم برشمردند. 

   روي حرف دشمن نمي توان حساب کرد
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه با تأكيد بر اينكه 
بايد بنا را بر اين بگذاريم كه گشايشي از خارج انجام 
نخواهد شد، افزودند: كساني كه برخي چشم اميد 
به آنها دارند با ما دش��مني مي كنن��د، ضمن آنكه 
ش��رايط داخلي آنها به هيچ وجه روش��ن نيست و 
گرفتاري هاي اخير، امكان صحبت و موضع گيري 
در مسائل بين المللی را به آنها نمي دهد و نمي توان 
روي حرف آنها حس��اب و برنامه ريزي كرد. ايشان 
همچنين به ياوه گويي هاي اخير سه كشور اروپايي 
نيز اشاره كردند و گفتند: وضع امريكا كه مشخص 
نيست و اروپايي ها هم دائماً در حال موضع گيری بر 
ضد ايران هستند. آنها درحالی كه خودشان بيشترين 
دخالت هاي نادرست را در مسائل منطقه دارند، به 
ما مي گويند در منطقه دخالت نكنيد و درحالی كه 
انگليس و فرانسه داراي موشك هاي مخرب اتمي 
هستند و آلمان نيز در اين مس��ير قرار دارد، به ما 
مي گويند موش��ك نداشته باش��يد. رهبر انقالب 
اسالمي گفتند: به ش��ما چه ربطي دارد، شما اول 

خودتان را اصالح كنيد و بعد اظهار نظر كنيد. 
   نمی توان به امید گشايش بیگانگان بود

حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: به بيگانگان 
نمي توان اطمينان كرد و به اميد گشايش آنها بود. 
رهبر انقالب اسالمي در پايان خاطرنشان كردند: اگر 
حركت و عمل در دستور كار قرار گيرد و كارهايي كه 
مي تواند به نفع مردم باشد، انجام شود، يقيناً دولت 

دوازدهم پايان خوبي خواهد داشت. 
پيش از س��خنان رهبر انقالب اس��المي روحاني 
رئيس جمهور به برگزاري ۵0 جلسه شوراي  عالي 
هماهنگي اقتصادي از زمان تش��كيل اين ش��ورا 
اشاره كرد و افزود: در اين جلس��ات ۲۲6 طرح در 
بخش های مختلف از جمله مسائل ناظر به اشتغال، 
اصالح امور بانكي و بودجه، شفافيت، نظام پرداخت، 
س��رمايه گذاري، فروش نفت و كنترل قيمت ارز و 

كاالهاي اساسي مصوب شد. 

ژه
وی

 بيایيدبازهمازترامپبترسيم! 
دونالد ترامپ براي دور بعدي رياست جمهوري رأی نياورد 
و حاال در ضعيف ترين موقعيت خود به عنوان رئيس جمهور 
امريكاست؛ انتخابات را باخته و از معدود رؤساي جمهور تك 
دوره اي امريكاست و روند انتقال قدرت هم آغاز شده است. 
با اين  حال، اصالح طلبان هنوز فكر مي كنند بايد از احتمال 
حمله  نظامي او به ايران بترس��ند! و از خود نمي پرسند اگر 
او قرار بود به ايران حمله كند، چرا در طول اين چهار س��ال 

چنين نكرد؟
روزنامه شرق در يادداش��تي به قلم »جاويد قربان اوغلي« از 
مديران وزارت خارجه در دولت خاتمي نوش��ت كه »كافي 
اس��ت تا نخبگان سياس��ي از طيف هاي مختلف و خصوصاً 
دستگاه هاي تصميم گير در كشور، تغيير ناشي از انتخابات 
۲0۲0 امريكا را به فال نيك گرفته و متناسب با آن و استفاده 
از فرصت چهارس��اله اي كه پيش روي جهان ق��رار دارد، به 
تدوين راهكارهاي��ي در جهت برون رفت از مش��كالتي كه 
ترامپ و تصميم وي در آن نقش��ي اساسي داشت، بپردازند. 
 اولين موضوع در اين خصوص، پشت سر گذاشتن آرام و بدون 
حادثه دو ماه پيش  رو... و گذر از تونل وحشت ترامپ است. 
برخي از منابع از رايزني ترامپ با مشاوران ارشد خود درباره 
حمله نظامي سخن گفته اند. هرچند رافائل گروسي، مديركل 
آژانس آن را »كمي بر پايه حدس و گم��ان« ارزيابي كرده، 
ولي به گفته تحليلگران اين موضوع با توجه به روان شناسي 
شخصيت ترامپ، دور از ذهن نيست؛ به خصوص اينكه اين 

اقدام از حامياني جدي همچون اس��رائيل برخوردار است... 
از ياد نبريم كه از ترامپ شكس��ت خورده و تحقيرش��ده در 
انتخاباتي كه خود را پيروز قطعي آن مي دانست، هيچ كاري را 
نبايد دور از ذهن دانست«. ترامپ تحقيرشده شايد هر كاري 
بكند )كه نمي كند( اما امريكا يك نفر نيست؛ و يقيناً كسي 
اكنون در امريكا اين س��طح قدرت را براي رئيس جمهوري 
كه ماه پاياني قدرتش را مي گذراند قائل نيس��ت كه تصميم 
او براي حمله به جايي! تأييد شود؛ چه رسد به ايران. امريكا 
در موقعيت ورود به يك جنگ نظامي نيست. شرق در ادامه 
نگران تصويرسازي منفي صداوسيما از جو بايدن هم شده و 
نوشته: شرق در ادامه تأكيد كرد: »اقدام ديگر در اين راستا، 
اعالن صريح و بدون لكنت زبان آمادگي ايران براي »مذاكره« 
در راستاي احياي برجام است... اشتباه درپيش گرفتن شعار 
عوام فريبانه »سگ زرد برادر ش��غال« و رويكردي است كه 
صداوس��يما در نمايش گزينش��ي و تصاوير و گزارش هاي 
منتخب بركشيده از آرشيو براي منفي جلوه دادن شخصيت 

رئيس جمهور منتخب امريكا دارد«. 
اصالح طلبان با ترس��اندن مردم از جنگ، برجام را به جامعه 
تحميل كردند؛ بعد مدعي شدند سايه جنگ را با برجام دور 
كرديم و حاال باز خواب مذاك��ره مي بينند، ترس از جنگ  را 
مي خواهند به ج��ان جامعه بريزند. واكنش ه��اي امريكا به 
دس��تگيري نظاميان امريكايي در خليج فارس، زدن پهپاد 
امريكايي و يا حمله به عين االسد نش��ان مي دهد امريكا به 

حمله نظامي به ايران فكر نمي كند. 

  هركسيكاندیداي۱۴۰۰شودبایدبه 
عقلششككرد!

علي جنتي كه خود در دولت اول روحاني وزير فرهنگ و ارشاد 
بود، در توئيتي در مورد انتخابات ۱۴00 نوشت: »من فكر مي كنم 
با توجه به مشكالت عديده اي كه كشور با آن روبه روست اعم 
از تحريم هاي شكننده، تنگناهاي اقتصادي، نارضايتي عمومي 
ناشي از مشكالت معيشتي، محدوديت اختيارات رئيس جمهور 
در اتخاذ تصميم در سياست خارجي و داخلي، هركس هوس 
نامزدي ۱۴00 را داشته باشد بايد در ميزان عقلش شك كرد .« 
تحريم ها و محدوده اختيارات رئيس جمهور كه از قبل روشن 
بود و جنتي با اشاره به آنها فقط مغالطه كرده، اما اينكه مي داند 
دولتي كه مورد تأييد آنها بوده، كش��ور را به جايي رسانده كه 
حتي كانديدا شدن براي حل مشكالت پيش آمده را دور از عقل 
مي دانند، جالب توجه است. اين حرف بسياري از منتقدان دولت 
تدبير و اميد است كه رفع مشكالتي كه هشت سال سياست هاي 
غلط دولت روحاني براي مردم و كشور ايجاد كرده، بسيار سخت 

خواهد بود. 
اما پاسخ عطا ءاهلل مهاجراني به اين اظهارنظر توئيتري جنتي هم 
جالب توجه است. مهاجراني در جواب جنتي نوشته: »شهيد 
رجايي در تابستان س��ال ۱۳۵9 در مجلس گفت: مسئوليت 
نخست وزيري را در اين شرايط كسي مي پذيرد كه ديوانه باشد 

يا عاشق! شجوني فرياد زد: هم ديوانه هم عاشق!« 
جعفر جوادشجوني نماينده كرج در دوره نخست مجلس شوراي 

اسالمي بود. 

تكذیب طرح فراخوان 
استيضاح رئيس جمهور

رئیس بسیج اس�اتید و نخبگان حوزه علمیه قم با تكذيب انتساب 
فراخوان استیضاح رئیس جمهور تحت عنوان قیام قم، طرح چنین 
مسائلي را فراهم کردن فرصت براي جريان اصالحات ارزيابي کرد. 
در پي انتشار پوس��تر تبليغاتي در فضاي مجازي تحت عنوان »قيام قم؛ 
مطالبه استيضاح رئيس جمهور« و انتساب اين فراخوان به حجت االسالم 
محمدحسن نبوي، رئيس بسيج اساتيد و نخبگان حوزه علميه قم توسط 
يك فعال رس��انه ای، وي در گف��ت و گو با خبرگزاري رس��ا، اين موضوع 
را تكذيب كرد. رئيس بس��يج اس��اتيد و نخبگان حوزه علميه با انتقاد از 
دروغ گويی صورت گرفته و انتساب اين مطلب به خودش، افزود: استيضاح 
رئيس جمهور در شرايطي كه دولت با عملكرد ضعيف خود كشور را به اين 
نقطه رسانده كار غلطي است؛ كدام انسان عاقلي در شرايط كنوني كشور با 

اين كار موافقت مي كند؟
حجت االسالم نبوي گفت: درحالی كه مردم با معضالت متعددي همچون 
بورس، تورم و مشكالت معيشتي درگير هس��تند و اين مشكالت آنها را 
عصباني كرده است راه اندازی چنين فراخواني اوضاع را بدتر مي كند. وي 
بيان داشت: استيضاح رئيس جمهور تنها فرصتي براي اصالح طلبان فراهم 
مي كند تا از پاسخگويي فرار كنند و از سوي ديگر زماني براي مطالبه گري 

توده انقالبي از دولت فشل اعتدالي باقي نمي ماند. 
رئيس بسيج اساتيد و نخبگان حوزه علميه قم اظهار داشت: با وجود اينكه 
انقالبيون دغدغه مند نگران سرنوشت كشور هستند اما بايد بدانند هرگونه 

حركت هاي نسنجيده از اين قبيل در واقع بازي در زمين دشمن است

در اجالسیه مجمع جهاني مستضعفین تأکید شد
مسلمانان عادی سازی را 

به رسميت نمي شناسند
نخس�تین اجالس�یه مجم�ع جهان�ي مس�تضعفین ب�ا عن�وان 
»مس�ئله فلس�طین و تطبی�ع« صب�ح در ته�ران برگ�زار ش�د. 

به گزارش فارس، نخستين اجالسيه مجمع 
جهاني مس��تضعفين با عنوان »مس��ئله 
فلسطين و تطبيع« روز گذشته با سخنراني 
سيد محمد حسيني رئيس دانشگاه تقريب 
مذاه��ب اس��المي، زه��ره الهي��ان عضو 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اس��المي، ناصر ابوشريف 

نماينده جنبش جهاد اس��المي در ايران، همايون س��امه يح نماينده 
كليميان در مجلس، خالد القدومي نماينده جنبش حماس در ايران، 
فؤاد ايزدي عضو هيئت علمي دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران 
و پاك رئيس كميته دانشجويي اجالسيه مجمع جهاني مستضعفين 

برگزار شد. 
سيدمحمد حسيني رئيس دانشگاه مذاهب اس��المي در اين نشست 
اظهار داشت: عادي سازي روابط امارات و بحرين با رژيم صهيونيستي 
نگراني را در جهان اسالم ايجاد كرده است، اين در حالي است كه مسئله 
اول جهان اسالم فلسطين بوده و هس��ت و همواره مسلمانان دغدغه 
آزادي فلسطين و حق ستانده شده از آنان را دارند. وي تصريح كرد: بيش 
از ۱0 سال است كه امارات و بحرين با رژيم صهيونيستي روابط غيرعلني 
و غيررسمي داشته اند كه هم اكنون نقاب از چهره آنان برداشته شده و 

روابطشان علني و رسمي شده است. 
زه��ره الهي��ان نماين��ده ته��ران و عضو 
كميس��يون امنيت ملي مجلس ش��وراي 
اسالمي هم در اين نشست اظهار كرد: آنقدر 
نقض حقوق بشر از سوي رژيم صهيونيستي 
زياد است كه بايد يك پرونده در اين رابطه 
در دادگاه هاي بين الملل��ی براي اين رژيم 
غاصب   ايجاد ش��ود و حتي اين نقض ها به 

اندازه اي شده است كه سازمان هاي بين الملل هم نسبت به آن موضع 
مي گيرند و محكوم مي كنند. وي تأكيد كرد: صهيونيس��م يك خطر و 
تهديد بزرگ براي امنيت و صلح منطقه و جهاني است، كه با به خدمت 
گرفتن انگليس و امريكا اهداف و نيات خبيث خود را براي تسلط بر كل 

منطقه خليج فارس و غرب آسيا دنبال مي كنند. 
    مسلمانان بايد اقدام کنند

ناص��ر ابوش��ريف نماينده جنب��ش جهاد 
اس��المي در اي��ران ه��م در اين نشس��ت 
اظهار داش��ت: موضع ملت ها نس��بت به 
عادي سازي روابط برخي  كشورهاي عربي 
با رژيم صهيونيستي كاماًل مشخص است و 
نياز به بيان ندارد. وي افزود: مصر در سال 
۱979 ميالدي با رژيم صهيونيستي روابط 

رس��مي برقرار كرد اما ملل اسالمي بين برخي ها كش��ورها كه با رژيم 
صهيونيستي ارتباط برقرار كرده اند تفاوت قائل هستند؛ چراكه اين كار 
از سوي ائتالفي خاص ايجاد شده اس��ت كه در آن ائتالف ها رژيم هاي 
ديكتاتوري وجود دارند كه نگران صندلي خود هستند و تالش مي                                   كنند 
اين صندلي را به هر قيمت��ي نگه دارند، در حالي ك��ه اگر اين رژيم ها 
مي خواستند با ملت هاي يكديگر روابط داشته باشند، برقراري با رژيم 

صهيونيستي امكان پذير نبود. 
نماينده جنبش جهاد اس��المي در ايران تصريح كرد: امريكا كه خيلي 
ادعاي دموكراس��ي و دفاع از حقوق بشر دارد، ش��اهد آن هستيم كه 
ائتالفي را ايجاد كرده كه در آن رژيم هاي ديكتاتور حضور دارند و تالش 

مي كند عليه كشورهاي غيرديكتاتور فشار و تحريم را به وجود آورد. 
     صدايي از مدعیان حقوق بشر در نمي آيد

همايون س��امه يح نجف آب��ادی، نماينده 
كليميان در مجلس شوراي اسالمي هم در 
اين نشست اظهار كرد: امام خميني)ره( در 
همان ابتدا مسئله يهود و صهيونيسم را جدا 
كردند زيرا معتقد بودند صهيونيست جزو 
دين ابراهيمي يهود نيست و بايد اين مورد 
در جهان گس��ترش يابد كه صهيونيست 

نماينده يهوديان نيست. وي با بيان اينكه پس بايد در يابيم كه مسئله 
فلسطين مخصوص اسالم و مسلمانان نيست بلكه يك مسئله جهاني 
است، ادامه داد: هر عملي كه بخواهد نقض حقوق بشر را همراه داشته 
باشد قطعاً محكوم اس��ت. اين حركت صهيونيست ها در جهان نه تنها 
توسط مسلمانان محكوم شده است بلكه از سمت اديان مختلف ازجمله 

هندوها، مسيحيان و... محكوم شده است. 
     سیره عملي حاج قاسم براي قدس
خالد القدومي، نماين��ده جنبش حماس 
در ايران هم در اين نشس��ت اظهار داشت: 
بايد اين سؤال را بپرسيم كه شهيد قدس 
ش��هيد حاج قاسم س��ليماني به چه دليل 
شهيد ش��د، بايد س��يره عملي اين شهيد 
را بررس��ي كنيم. اين در حالي است كه او 
ايمان راسخ به خدا و دين اسالم و كار انبيا و 

اوليا داشت. حاج قاسم و جمهوري اسالمي ايده داشته و دارند و در عمل 
هم اقدام مي كنند. نماينده جنبش حماس در ايران تصريح كرد: ايده 
يعني چارچوب و جهت گيري كه مبتني بر عقيده است و حاج قاسم و 

جمهوري اسالمي همواره به فلسطين عنايت ويژ ه ا ي داشته اند. 
     ژست حمايت از فلسطین از سوي اعراب از بین رفته 

فؤاد ايزدي، استاد دانشگاه تهران هم در اين 
نشست اظهار داشت: روابط بين كشورهايي 
نظير ام��ارات، بحرين و س��عودي با رژيم 
صهيونيستي سال هاس��ت كه وجود دارد 
اما اين سؤال مطرح است كه چرا اين روابط 
در شرايط فعلي علني شده است كه پاسخ 
آنها به دس��تور امريكايي ها به اين رژيم ها 

بازمي گردد؛ چراكه آنها با ملل خود روابطي نداشته و ندارند. 
وي افزود: برخي كشورهاي عربي براي برقراري روابط رژيم صهيونيستي 
توجيه مي آورند؛ چراكه آنها متوجه هستند كه امريكا در حال افول است 
و وقتي اين رژيم ها به اياالت متحده وابسته هستند، آنها به دنبال ارباب 
و رئيس ديگري مي گردند و غيراز رژيم صهيونيستي ارباب ديگري را در 
دسترس خود ندارند. ايزدي افزود: درس عبرتي خاص براي جمهوري 
اسالمي در اين موضوع وجود دارد كه با شفافيت ايجاد شده در روابط 
برخي رژيم هاي عربي با صهيونيست ها به وجود آمده است كه اين درس 

آن است كه مقاومت همواره جواب مي دهد. 
     دانشجويان روشنگري کنند

پاك، رئيس كميته دانش��جويي مجمع جهاني مس��تضعفين هم در 
اين نشس��ت اظهار كرد: جنبش دانش��جويي كش��ورهايي كه با رژيم 
صهيونيستي صلح برقرار كرده اند مخالف اين عمل زننده هستند و اين 
حركت حكام خود را محكوم كرده اند. وي گفت: راهكار دانش��جويان 
تقريب مذاهب ايران اين است كه در كش��ورهايي كه حكام آنها بدون 
اقناع مردم دست به صلح با رژيم صهيونيستي زده اند، درباره تبعات اين 
موضوع روشنگري كنند و قطعاً با ارتباط با جنبش هاي دانشجويي آن 

كشورها عمل زننده اين حكام خائن برمال خواهد شد. 

88498443سرويس  سياسي
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      خبر

س�خنگوي کمیس�یون امنیت ملي و سیاست 
خارج�ي مجلس گفت: ب�ر اس�اس مصوبه اين 
کمیسیون، سازمان انرژي اتمي موظف خواهد 
بود نس�بت ب�ه طراح�ي رآکت�ور ۴۰ مگاواتي 
آب س�نگین در مكاني مناس�ب اق�دام کند. 
ابوالفضل عمويي در تشريح جلسه ديروز كميسيون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي 
اسالمي، گفت: در اين جلس��ه طرح يك فوريتي 
اقدام راهبردي براي لغ��و تحريم ها را مورد بحث و 
بررسي قرار داديم. وي با اشاره به اينكه كليات طرح 
و همچنين سه ماده از آن در جلسات قبل تصويب 
شده بود، گفت: در جلسه امروز دو ماده ديگر طرح 
اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها به تصويب رسيد. 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 

مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: بر اساس ماده 
۴ اين طرح كه امروز در جلسه كميسيون به تصويب 
رسيد، سازمان انرژي اتمي ملزم به ايجاد كارخانه اي 
براي توليد اوراني��وم فلزي خواهد ش��د. نماينده 
مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: 
همچنين بر اساس ماده ۵ اين طرح كه با اصالحاتي 
تصويب شد، سازمان انرژي اتمي موظف خواهد بود 
كه نسبت به طراحي رآكتور ۴0 مگاواتي آب سنگين 

در مكاني مناسب اقدام كند. 
سخنگوي سازمان انرژي  اتمي هم از آمادگي الزم 
اين س��ازمان در صورت تصميم نظ��ام جمهوري 
اسالمي براي توليد ماش��ين هاي پيشرفته در حد 
صنعتي، افزايش ظرفيت تولي��د و درصد غنا براي 

نيازهايي كه داريم خبر داد. 

به گزارش خانه ملت، بهروز كمالوندي سخنگوي 
س��ازمان انرژي اتمي در خصوص ط��رح اقدام 
راهبردي لغو تحريم ها كه در كميسيون امنيت 
ملي مجل��س مطرح اس��ت، گفت: ط��رح اقدام 
راهب��ردي در مجلس در حال بررس��ي اس��ت و 
كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي از ما 
خواسته تا نظر خود را درباره جنبه هاي فني اين 
طرح عنوان كنيم. بر همين اس��اس چند جلسه 
مشترك داش��تيم و در نشس��ت امروز )چهارم 

آذرماه( نيز حضور پيدا كرديم. 
سخنگوي سازمان انرژي اتمي افزود: صرف نظر 
از جنبه هاي سياس��ي اين طرح و اينكه تصميم 
نظام جمهوري اس��المي چه خواه��د بود، ما در 
مورد مالحظات فني ط��رح اظهار نظر مي كنيم. 

موارد مطرح در حوزه هاي مختلف غني س��ازي، 
طراحي رآكتور و تحقيق و توسعه است كه بخش 
مهمي از آنها براي سازمان انرژي اتمي قابل اجرا 
اس��ت به خصوص با توجه به پيشرفت هايي كه 
در چند س��ال اخير در حوزه توسعه ماشين هاي 
پيش��رفته داش��ته ايم. وي تصريح كرد: سازمان 
انرژي اتمي در صورت تصمي��م نظام جمهوري 
اسالمي براي توليد ماشين هاي پيشرفته در حد 
صنعتي، افزايش ظرفيت توليد و درصد غنا براي 
نيازهاي كه داريم، امكان اجرا دارد. س��خنگوي 
س��ازمان انرژي اتمي يادآور ش��د: ما در تالشيم 
تا مالحظات فني س��ازمان در طرح ديده شود تا 
در صورت تصويب سازمان در اجراي آن مشكلي 

نداشته باشد. 

در جلسه کمیسیون امنیت ملي تصويب شد

الزام سازمان انرژي اتمي به طراحي رآکتور آب سنگين


