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ادامه راه سرخ نواب
 در برابر کسروی های امروز  

دانشجوی رشته مکانیک بود که به استخدام شرکت نفت آبادان درآمد 
و در اولین اعتراضاتش به ستمی که انگلیسی  ها در حق کارکنان شرکت 
نفت روا می داشتند، مورد تعقیب پلیس قرار گرفت و مخفیانه به عراق 
گریخت. در اولین روزهای ورودش به نجف اشرف لباسی را که رضاخان 
به زور از تن پدرش درآورده بود، به تن کرد و وارد حوزه علمیه شد. اما 
مدت زمان زیادی نگذشته بود که با مطالعه کتاب کسروی علیه شیعه 

و اهانت وی به آل اهلل عازم ایران شد. 
وی ابتدا به مباحثه با کس��روی پرداخت تا ش��اید از راه محاجه علمی 
از ادامه اهانت هایش ب��از دارد اما خیلی زود متوجه ش��د که اقدامات 
کسروی علیه اسالم بخشی از برنامه استکبار برای حذف هویت دینی 

ملت مسلمان ایران است. 
همین وضعیت س��ید مجتبی نواب صفوی را بر آن داشت تا با نظریه 
پردازی ایده حاکمیت اسالم اقدام به چاپ کتابی در این زمینه کند و 
برای تحقق این آرمان مقدس��ش اقدام به سازماندهی تشکیالتی کرد 
که بتواند با اندیشه ناب، توان اقتصادی باال و انگیزه مبارزاتی خالص به 
مقابله با هجمه فکری، سیاسی و اقتصادی غرب بپردازد. لذا هوشمندانه 
و ماهرانه به س��راغ هیئت های مذهبی رفت و تشکیالتی تحت عنوان 
»هیئت های موتلفه اس��المی« راه اندازی کرد. تشکلی که توانست با 
راهبرد دفاع نامتقارن در قالب تاکتیک های چریکی عملیات مسلحانه 
را آغاز کرد و مانع تحقق بسیاری از برنامه های غرب در ایران شد. نواب 
شهید شد اما خون او به اندیشه حاکمیت اس��المی جان تازه ای داد و 
خیلی زود یاران وی برای ادامه راهش برنامه ریزی کردند که هرچند در 
ظاهر توفیقاتی نداشت اما تداوم این راه را قوام بخشید تا جایی که هم 
نظام اسالمی مبتنی بر آرمان های وی محقق شد و هم هنوز تشکیالت 

وی با نام حزب مؤتلفه اسالمی پابرجاست. 
نکته مهم اما اینجاس��ت که تفکر کس��روی  ها همچنان برای تخریب 
اندیشه سیاسی اس��الم و توانایی های فقه شیعی مشغول برنامه ریزی 
اس��ت و به عنوان پیاده نظام غرب در پی اثبات ناکارآمدی نظام والیی 
است. روزی که نواب برای حاکمیت اسالمی به نظریه پردازی پرداخت 
هیچ امیدی به تحقق این ایده نبود اما میان موج ناباوری ها، امیدبخش 
نیروهای انقالب شد تا جایی که رهبر معظم انقالب در خصوص تأثیر 
اقدامات شجاعانه شهید نواب صفوی می گوید: »آن کسی که در دوره 
جوانی من خیلی روی من اثر گذاش��ت، در درجه اّول، مرحوم »نّواب 
صفوی« بود. آن زمانی که ایشان به مشهد آمد، حدوداً پانزده سالم بود. 
من به شّدت تحت تأثیر شخصیت او قرار گرفتم و بعد هم که از مشهد 
رفت، به فاصله چند ماه بعد، با وضع خیلی بدی شهیدش کردند. این هم 

تأثیر او را در ما بیشتر عمیق کرد. «
امروز که چهل و اندی سال از تحقق حاکمیت اسالمی می گذرد پیاده 
شدن آرمان های انقالب اسالمی از جمله تحقق عدالت، کارآمدی فقه 
شیعه و ماندگاری نظام اس��المی نیازمند نظریه پردازی است. کاری 
که ادامه دهندگان راه خونین نواب باید با حفظ انس��جام تشکیالتی و 

محوریت بخشی اطمینان بخش به اردوگاه فکری خود ادامه دهند. 
ادامه راه جهاد س��رخ نواب در برابر تالش های پیچی��ده تغییر طلبان 
ساختاری که ارکان نظام اسالمی را با هدف شوم تضعیف جایگاه والیت 
فقیه مورد توجه قرار داده اند نیازمند اندیشه سبز تبیین گران جهادی 
است که با تشکیل جبهه همس��و و همفکر می توانند افکار عمومی را 
نسبت به خط تحریف کسروی  ها امروز روشنگری کنند. حرکتی که از 
سوی رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان فرمان همگانی جهاد تبیین 

در مقابل جنگ روایت  ها و خط تحریف دشمن صادر شده است. 

حسینعبداللهیفر

رئی�س پیش�ین کمیس�یون امنی�ت مل�ی و 
سیاست خارجی مجلس ش�ورای اسالمی در 
مجلس دهم می گوید: ایاالت متحده دش�من 
قس�م خورده جمهوری اس�المی ایران است 
و اروپایی   ه�ا هم از آن تبعی�ت می کنند و آنها 
هی�چ گاه اراده ای برای تقوی�ت همکاری   ها از 
خودشان نش�ان نداده اند؛ جمهوری اسالمی 
ه�م ک�ه نمی توان�د منتظ�ر غربی   ه�ا بماند. 
عالءالدی��ن بروج��ردی در گفت وگو ب��ا ایلنا، در 
ارزیابی اهداف و برنامه های س��فر رئیس جمهور 
به روسیه گفت: سفر آقای رئیسی به روسیه سفر 
بسیار مهمی است؛ این سفر به دعوت آقای پوتین 
انجام خواهد شد که این امر نشان دهنده اهمیتی 
است که روس��یه برای جایگاه جمهوری اسالمی 
ایران در عرصه تحوالت منطقه و سیاست خارجی 

این کشور قائل است. 
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی تأکید 
کرد: باتوجه به عضویت دائم روس��یه در شورای 
امنیت س��ازمان ملل و اهمیت تحوالت منطقه و 
تحوالت راهبردی که در عرص��ه جهانی در حال 
وقوع است ارتباط با این کشور بسیار حائز اهمیت 
است. بروجردی خاطر نشان کرد: باتوجه به افول 
قدرت امریکا و ظهور قدرت های جدید مانند چین 
و روسیه و انتقال محور قدرت در عرصه جهانی از 
غرب به شرق  این سفر از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و ما باید بتوانیم به طور متقابل در چارچوب 
منافع ملی خودمان روابط مان را با این کش��ور  ها 
هرچه بیشتر تقویت کنیم. وی درباره این که این 
روز  ها نقد  هایی نس��بت به سیاست خارجی ایران 
مطرح می ش��ود مبنی بر این که ایران سیاس��ت 

خودش را به شرق گره زده اس��ت و برای ارتباط 
با غرب راهکاری ارائه نمی دهد،بیان کرد: به هیچ 
عنوان این گونه نیست؛ غربی   ها در طول چهار دهه 
بعداز انقالب هیچ گاه از خودش��ان اراده ای برای 

ارتباط با جمهوری اسالمی ایران نشان ندادند. 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
در مجلس دهم یادآور شد: کش��ورهای اروپایی 
هیچگاه این اراده را نش��ان ندادند که می خواهند 
با جمهوری اس��المی ایران در ارتباط باش��ند. از 
س��وی دیگر ایاالت متحده دش��من قسم خورده 
جمهوری اسالمی ایران اس��ت و اروپایی   ها هم از 
آن تبعیت می کنند و آنها هی��چ گاه اراده ای برای 
تقویت همکاری   ها از خودش��ان نش��ان ندادند؛ 
جمهوری اس��المی هم که نمی تواند تا ابد منتظر 

غربی   ها بماند. 

وی با اش��اره به خروج یکجانبه امری��کا از برجام 
بیان کرد: جدای از نحوه عملکرد غربی   ها در قبال 
جمهوری اسالمی ایران، همه جهانیان شاهد بودند 
ایاالت متحده برخالف همه اصول جهانی از پیمان 
و قرار داد برجام خارج شد و تحریم های ظالمانه ای 
به کشور ما تحمیل کرد و به کشورهای اروپایی هم 
فش��ار آورد که آنها هم به وظایف خودشان عمل 
نکنند؛ بنابراین اروپا و غربی   ها به ش��دت بدهکار 

جمهوری اسالمی ایران هستند نه طلبکار. 
 بروجردی تأکید ک��رد: ما روابط م��ان با چین و 
روسیه را تقویت و گسترش خواهیم داد و نگاهمان 
به شرق نه به دلیل این که غربی   ها عملکرد بدی در 
قبال جمهوری اسالمی ایران داشتند بلکه به این 
دلیل که معتقد هستیم باید روابط  مان را به صورت 

راهبردی پیش ببریم، خواهد بود. 

عالء الدین بروجردی: 

نگاه به شرق، درچارچوب منافع ملی است نه عملکرد غرب 

مو شک  ها  دیگر برجام  را  هوا  نمی کند!
گزارش تحلیل »جوان« از یک بام و دو هوای حامیان برجام در گذشته و حال 

در دولت رئیسی و همزمان با مذاکرات برجامی، 
امور کشور روال عادی خودش را سپری می کند؛  
مانورهای موشکی، پرتاب ماهواره بر، رزمایش های 
نظام��ی، یادداش��ت های نقد مذاک��رات، مصوبه 
مجلس درباره برجام  مواضع رس��می علیه غرب 
و گسترش روابط با همه برقرار است، اما برخالف 
دولت روحانی، دیگر کسی نمی گوید به روح برجام 
لطمه وارد ش��د! مذاکرات هم بی اعتنا به آن پی 
گرفته می ش��ود. چه اتفاقی افتاده، آیا روح برجام 

قوی شده است؟!
آخرین گ��زارش برجامی محمدج��واد ظریف به 
مجلس با تک��رار گالیه های او از کس��انی همراه 
ش��د که آنها را »مخالفان داخلی اجرای برجام« 
می خواند . ظریف در پایان گزارش خود به مجلس 
گفت که »مخالفان یک سیاست ضمن اظهارنظر 
و نقد سازنده، نباید اجرای سیاست اتخاذ شده را 
مختل کنند. «  او نوشته بود که» برجام  در زمان 
اجرا دچار دعوا در اصل سیاست« شده و به همین 
دلیل هم »تمامی ضررهای مورد اشاره مخالفان 
واقع شده « است! آیا کس��ی حق نداشته در اصل 
درس��تی برجام تردید ایجاد کند، و چون چنین 
کرده، همه ضررهای برجام به خاطر تش��کیک یا 

مخالفت حتمی اوست؟!
از نگاه ظری��ف و البت��ه روحانی و هم��ه جریان  
اصالح طلب، اختالل در اجرای برجام، مس��یری 
بود که مخالف��ان داخلی و خارج��ی در دو جبهه 
همزمان با هم کلید زدند و دولت سابق، سیاسیون 
و جریان های داخل��ی مخالف برج��ام را همپای 
اسرائیل و سعودی دانستند و با  گالیه و اعتراض 
نواختند. آنها صراحتاً مخالفان داخلی را »هم نوا با 
اسرائیل « دانستند؛ اتهامی که آن قدر بزرگ بود 
که تذکر رعایت اخالق سیاسی برای آن بی وجه 
می نمود! »کاس��ب تحریم « هم اتهام دیگری به 

همین منوال بود. 

اما مگ��ر مخالف��ان برجام چ��ه ک��رده بودند که 
اخاللگران مس��یر برجام شناخته ش��دند؟ مگر 

اجرای برجام دست آنان بود؟
   حدود نامحدود برجام!

در دولت حس��ن روحانی، و از نگاه او و حامیانش 
در رس��انه های اصالح طلب، س��پاه پاس��داران و 
اصولگرایان مهم  ترین کارش��کنان اجرای برجام 
بودند. روحانی و خواص و رسانه های اصالح طلب 
بار  ها کوچک ترین رفتارهای منتقدان را مخالف 
روح برج��ام، تحریک کننده ط��رف غربی و مانع 

اجرای برجام دانستند. 
چرا رسانه   ها علیه برجام مطلب می نویسند؟

چرا رس��انه   ها اعضای تیم مذاکرات هس��ته ای را 
نقد می کنند؟ 

چرا مانور نظامی برگزار می شود؟
چرا آزمایش موشکی داشتیم؟

چرا روابط نظامی با روسیه بهبود یافته است؟
چرا قرارداد 25 ساله با چین امضا کرده ایم؟

چرا علیه امریکا و اروپا موضع گیری می کنیم؟
چرا FATF و پالرمو امضا نمی شود؟

چرا دنبال انتقام خون قاسم سلیمانی هستیم؟
چرا در سوریه و عراق و یمن دخالت می کنیم؟

چرا مجلس علیه خروج امری��کا از برجام مصوبه 
دارد؟

چرا مرگ بر امریکا گفتید؟
چرا اس��رائیل را تهدید به پاسخگویی به حمالت 

احتمالی اش کردید؟
چرا محکومان امنیتی )تروریست( اعدام شدند؟

و هزار چرای دیگر که س��ؤال نبودند، بلکه از نگاه 
حس��ن روحانی و محمدجواد ظری��ف و اعوان و 
انصار سیاس��ی و رسانه ای  شان همگی اختالل در 
روند اجرای برجام و ضربه به روح برجام بود. روح 
برجام در دولت حسن روحانی آن قدر گسترده بود 
که حتی نفس کشیدن های منتقدان برجام هم به 

آن لطمه می زد!
داس��تان معروفی از ش��هید آیت اهلل سید حسن 
مدرس  ب��ه ی��ادگار مانده ک��ه ی��ادآوری اش به 
درک می��زان گس��تردگی روح برج��ام روحانی 
کمک می کند. نقل اس��ت که آی��ت اهلل به یکی از 
طاغوتچه ه��ای زمانش که عن��وان »فرمانفرما« 
داشت، انتقاد سختی  نموده بود. او هم در جواب 
گفت »خواهش می کنم حض��رت آیت اهلل اینقدر 
پا روی دم ما نگذار«. مدرس به پیام رسان گفت: 
به فرمانفرما بگویید: »حدود دم حضرت واال باید 
معلوم ش��ود، زیرا من هر کجا پا می گ��ذارم، دم 

حضرت واالست!«. 
القصه که هر کس قدمی در هر زمینه برمی داشت، 
به زعم برجامیون به روح برجام می خورد! حدود 
و ثغ��ور برجام روش��ن نب��ود. می گفتن��د توافق 
»هسته ای « است، اما از موشکی تا سیاست های 
منطقه یا اح��کام قضایی ایران ب��ه روح آن لطمه 

می زد!
جالب آنکه معتقد بودند توافق قدرتمندی را هم 
امضا کرده اند و این سؤال به وجود می آمد که چطور 
این توافق قوی است که حتی نفس هم می کشیم، 

به آن ضربه می خورد؟! 
   روح برجام آب رفت!

س��ید ابراهیم رئیس��ی که رئیس جمهور ش��د، 
همچنان کشور روال عادی خود را داشت و دارد. 
مانورهای نظامی و موشکی و از قضا همراه با هشدار 
به اس��رائیل و حتی در خلیج ف��ارس و نزدیک به 
امریکایی برگزار می شود، ماهواره بر پرتاب می شود، 
روابط ایران با ش��رق و قرارداد با چین و روسیه پر 
قدرت تر از قبل پیگیری می ش��ود، رئیس جمهور 
علیه غرب صحبت و همزم��ان از رزمایش نظامی 
و موشکی نیروهای نظامی کشور تشکر می کند، 
به اروپایی   ها و امریکا درباره ضرب االجل   ها و تکرار 
در مذاکرات تذکر داده می ش��ود، همچنان ایران 

FATF و پالرمو را نپذیرفته است، مرگ بر امریکا  ها 
س��ر جایش اس��ت، مصوبه مجلس درباره اقدام 
متقابل لغو نشده و همچنان برقرار است، موافقان 
و مخالف��ان تواف��ق و مذاکره آزادانه حرف ش��ان 
را می زنن��د، ش��خصی   ترین رفتاره��ای اعضای 
تیم مذاکرات نقد می ش��ود، علیه نقش روس��یه 
در مذاکرات خبرسازی می ش��ود، سیاست های 
منطقه ای با قدرت دنبال می شود و  احکام قضایی 
ایران هم طبق قانون اجرایی می ش��ود، ولی چرا 

دیگر کسی از لطمه به روح برجام نمی گوید؟
به نظر می رسد روح برجام آب رفته و کوچک شده 
اس��ت که دیگر هیچ کدام از این موارد به لبه روح 
برجام نمی خورد و کسی نگران ناراحتی طرف های 

غربی از نفس کشیدن منتقدان برجام نیست!
    بهانه تراش�ی بر محور »نگذاش�تند کار 

کنیم«
ظریف و روحانی دنب��ال بهانه تراش��ی بودند که 
بگویند نگذاشتند کار کنیم. قصه می ساختند که 
در روند اجرای برجام اختالل ایجاد شد. اختالل چه 
بود؟ شعارنویسی علیه اسرائیل روی موشک های 
ایرانی؟! مگر اس��رائیل طرف��ی از برجام یا امنیت 
آن بخش��ی از مت��ن برجام بود؟ حس��ن روحانی 
می گفت »دیدید چه کار کردن��د، آمدند چگونه 
شهر های زیرزمینی را نش��ان دادند تا برجام را به 
هم بزنند، روی موش��ک شعار نوش��تند تا برجام 
را به هم بزنن��د تا م��ا نتوانیم از برجام اس��تفاده 
صددرصدی بکنیم...  «، پس چطور حاال شلیک 
بالستیک های ایرانی همزمان با هشدار به اسرائیل، 
علیه روح برجام تعبیر نمی شود و طرف غربی هم از 
مذاکرات کنار نمی کشد؟ کسی دیگری را »کاسب 
تحریم « نمی نامد و...  ظریف حتی یادداشت های 
روزنامه های داخلی را »گرا دادن به امریکایی ها« 

تعبیر می کرد!
هفته گذش��ته یک انیمیشن ارس��الی به سایت 
رهبری درباره انتق��ام از ترامپ و س��ایر قاتالن 
سردار سلیمانی در سایت رهبر منتشر شد. چرا 
طرف امریکایی آن را به برجام و مذاکرات مرتبط 
ندانست؟ می توان پیش بینی کرد همین انیمیشن 
اگر زمان دولت روحانی منتشر   می شد، چه قصه   ها 
می بافتند که تعم��د بر تخری��ب مذاکرات بوده 
است   ظریف را امتیاز ایران در صحنه بین الملل 
می دانس��تند و انتقاد ب��ه او ذن��ب الیغفری بود 
که منتقد را شایس��ته هر نوع تخریبی می کرد! 
حاال هر کس راحت و بی واکنش تخریبی به او، 
می تواند اعضای تیم هسته ای را نقد کند. رفتار 

عادی و نرمال هم البته همین است. 
در این میان، یک س��ؤال هم باق��ی می ماند. آیا 
حساسیت های طرف غربی کم شده که دیگر به 
این موارد چندان اعتراض نمی کند یا آنکه موضع 
انفعالی و سیاست محافظه کارانه روحانی و ظریف 
مقابل غربی   ها آنها را قدم   هایی بسیار جلو آورده 
بود که همه چیز را به برجام رب��ط دهند یا آنکه 
حیله فرافکنانه و البته تخریبی دولت روحانی زیاد 
بود تا بتواند همه تقصیر وعده های برآورده نشده 
را به گردن منتقدان بیندازد و خود را تبرئه کند؟ 
آیا روح برجام نسبت به زمان دولت روحانی قوی 
شده و دیگر بیدی نیست که با این باد  ها بلرزد یا 
دولتمردان کنونی قدرتمندتر هستند و سریع به 

هراس نمی افتند؟

مخبر در دیدار با مادر شهیدان جوادنیا:
مادران شهدا الگوی صبر و مقاومت هستند

مع�اون اول رئیس جمه�ور ، همزم�ان ب�ا س�الروز وف�ات 
حض�رت ام البنی�ن)س( و روز تکری�م م�ادران و همس�ران 
ش�هدا، ب�ا حض�ور در من�زل ش�هیدان جوادنی�ا ، ب�ا خان�م 
فاطمه عباس�ی، م�ادر ای�ن ش�هیدان دی�دار و گفت وگ�و کرد. 
دکتر محم��د مخبر در ای��ن دیدار ضمن گرامیداش��ت مقام ش��امخ 
خانواده های معظم شهدا، مادران و همسران ش��هدا را بانوانی از خود 
گذشته، فداکار و انقالبی توصیف کرد و گفت: مادران و همسران شهدا 
عزیزان خود را در راه اسالم و انقالب تقدیم کردند و امروز الگوی صبر و 

مقاومت برای جامعه هستند. 
مخبر گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی جایی فرموده بودند »تا کسی 
شهید نباشد، شهید نمی شود. شرط شهید شدن، شهید بودن است.« 
 ایشان تأکید داش��ت که برای شهید شدن باید ش��هید زندگی کرد و 
خودش هم مصداق بارز همین سخن بود، از همین منظر مادران شهید 
هم دارند شهیدوار زندگی می کنند. مخصوصاً کسانی که هرچه داشتند 
را تقدیم راه خدا کردند؛ شما هم اجر شهید دارید، شاهدی بزرگ برای 
روزگار ما و مایه افتخار همه هستید. ش��هادت، آشکار کردن حقایقی 
است که پنهان می کنند و یا می خواهند بپوشانند و انکار کنند. شهید با 
مرگ خویش، پرده این فریب را بر چهره دشمن پاره می کند، به همین 
خاطر هم هر وقت خون شهیدی بر زمین ریخته شده، حقیقتی آشکار 
شده است. االن هم این فرهنگ شهادت اس��ت که در نظام جمهوری 

اسالمی توانسته نقشه های دشمن را بر آب کند. 
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: در فرهنگ ما شهادت مرگی نیست 
که دشمن تحمیل کند، شهادت مرگی است دلخواه که شخص با تمام 
آگاهی خودش انتخاب می کند، بنابراین چیزی را نمی بازد و از دست 
نمی دهد بلکه به چیز  هایی دست پیدا می کند که به گفته پیامبر بزرگ 
اسالم برتر از آن چیزی متصور نیست، انسان وقتی عبارات قرآن و ائمه 
را درباره شهید می شنود واقعاً متعجب می شود. وقتی شهید به تعبیر 
قرآن حی حقیقی اس��ت و نزد خدا روزی می خورد، ب��ه صّدیق تعبیر 
می شود و با خدا معامله می کند؛ آن وقت باید نسبت به این جایگاه غبطه 
و حسرت خورد، این موضوع را نسل جوان و امروزین ما باید درک کند، 
این مفاهیم بزرگ را باید به نسل های آینده منتقل کنیم و این وظیفه ای 

دشوار برای ما و همه خانواده های شهداست.

دیدار سخنگوی دولت با خانواده 
شهید افغانستانی مدافع حرم

س�خنگوی دولت هم همزمان با روز وفات حضرت ام البنین )س( 
که روز تکریم مادران و همسران ش�هدا نام گذاری شده است، در 
منزل شهید سید جعفر حس�ینی ملقب به ابوزینب حضور یافت. 
علی بهادری جهرم��ی در این دیدار که عصر دی��روز صورت گرفت، با 
تجلیل از رشادت و ایثار شهید حسینی از صبر و استقامت همسر این 
شهید قدردانی کرد. در این دیدار س��خنگوی دولت در جریان برخی 
مش��کالت خانواده این ش��هید معظم قرار گرفت و ب��ه وضعیت آنان 

رسیدگی کرد. 
گفتنی است، فرمانده لشکر فاطمیون، مدافع حرم شهید محمدجعفر 
حسینی در سال ۱۳۹۶ در اثر اصابت موش��ک به شدت مجروح شد و 
نهایتاً پس از تحمل دو س��ال درد و رنج ناش��ی از مجروحیت، در سن 
۳5 سالگی به شهادت رسید. از این شهید گرانقدر دو فرزند به یادگار 

مانده است.  

امضای سند 20 ساله
 در دستور کار سفر رئیسی به روسیه نیست

س�خنگوی کمیس�یون امنیت مل�ی و سیاس�ت خارجی مجلس 
از در دس�تورکار نب�ودن امضای س�ند راهبردی 20 س�اله ایران 
و روس�یه در س�فر آت�ی رئیس جمه�ور ب�ه مس�کو خب�ر داد. 
محمود عباس زاده مش��کینی، س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اس��المی در گفت وگو با فارس، از در 
دس��تورکار نبودن امضای سند راهبردی 20 س��اله ایران و روسیه در 
سفر آتی رئیس جمهور به مس��کو خبر داد و گفت: »این سند به دلیل 
بررسی های بیشتر و انجام توافقات ابتدایی هنوز به مرحله نهایی برای 
امضای سران دو کشور نرسیده اس��ت؛ از این رو سند 20 ساله ایران و 
روسیه هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد و به این سفر رئیس جمهور به 
روسیه نخواهد رسید. در سفر رئیس جمهور به مسکو درباره مقدمات 

این سند بحث و تبادل نظر و توافق خواهد شد. «
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسالمی ایران اواخر این 
هفته سفری به روسیه خواهد داشت و قرار است با رئیس جمهور روسیه 

دیدار کند. 

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور:
صدای مهیب در استان همدان، رعد و برق بود

معاون امنیت�ی و انتظامی با رد ه�ر گونه گمانه زن�ی درباره علت 
صدای مهیب در شهرستان اسدآباد استان همدان، گفت: این صدا 
به دلیل صوت ایجاد شده احتماالً ناش�ی از رعد و برق بوده است. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت کشور، سید مجید میراحمدی 
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور درخصوص شنیده شدن صدای 
مهیب در استان همدان، گفت: با بررسی دستگاه های امنیتی و انتظامی 
مشخص شد که صدای شنیده شده ناش��ی از رعد و برق بوده و حادثه 

خاصی رخ نداده است. 
شامگاه   ش��نبه برخی رس��انه   ها از ش��نیده ش��دن صدای مهیبی در 
شهراسدآباد استان همدان خبر دادند که محمل گمانه زنی   ها و شایعات 

متعددی از علت شنیده شدن این صدا بود. 
پیشتر یک مقام آگاه هم اعالم کرده بود:صدای مهیب گزارش شده مورد 
بررسی قرار گرفت هیچ اتفاقی در سطح استان های مطرح شده نیفتاده 
صرفاً گمانه زنی های صورت گرفته پیرو شنیدن صدای رعد و برق بوده 
و هیچ پایه و اساس دیگری ندارد. شنیده ش��دن این صدا موجب شد 
گمانه زنی   ها و شایعات متعددی درباره علت شنیده شدن صدا منتشر 
شود. برخی در همان ابتدا از مسئوالن بابت عدم آگاه سازی مردم درباره 
علت انفجار رخ داده، انتقاد کردند و ش��ایعاتی که درباره علت صدای 
مهیب شنیده شده در استان های غربی منتشر   می شد، ساعت   ها ادامه 
داشت. بسیاری از کاربران فضای مجازی تنها به بازگو کردن خبر اکتفا 
کردند، اما افرادی هم بودند که تحلیل های مختلفی را بدون ارائه سند و 
مدرک مطرح می کردند. بر خالف داخل، در خارج کشور اما رسانه های 
معاند از همان ابتدا سعی کردند همچون گذشته با انتشار اخبار نادرست، 

افکار عمومی را منحرف کنند. 
رسانه های معاند در ابتدا تالش کردند تا صدای شنیده شده را به حمله 
جنگنده های رادار گریز به تونل های موشکی سپاه و سکوهای پرتاب 
موشکی ارتباط دهند! اقدامی که با تمسخر بسیاری از کاربران در فضای 
مجازی مواجه ش��د. در ادامه برخی رس��انه های دروغ پراکن از خالی 
شدن آسمان غرب کشور خبر دادند و احتمال مضحک حمله به سمت 
پایگاه های نظامی و موش��کی ایران را مطرح کردند. برخی رسانه های 
معاند هم سعی کردند با بزرگ نمایی ماجرا، فضا را ملتهب کنند، آنها 
همچنین به دروغ مدعی ش��دند تعدادی از پاس��داران در سایت های 

موشکی به شهادت رسیده اند.

رئیس کمیسیون امور داخلی در مجلس:
قانون تقسیمات کشوری

 باید با شرایط روز تغییر کند
رئیس کمیس�یون امور داخلی کش�ور 
و ش�ورا  ها در مجل�س می گوی�د قانون 
تقس�یمات کش�وری دیگر پاسخگوی 
نیس�ت.  کش�ور  ام�روز  ش�رایط 
محمدصال��ح ج��وکار در گفت وگ��و ب��ا 
خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ضرورت 
بازنگری در تقسیمات کش��وری و ارسال 

الیحه از س��وی دولت، گفت: در کمیس��یون امور داخلی کشور نحوه 
تقسیمات کشور مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود تا چه میزان 
قانون برنامه پنجم اجرایی و تا چه اندازه سلیقه افراد و اشخاص اعمال 

شده است. 
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در شرایط فعلی و 
با توجه به ابعاد مختلف توسعه روستاها، بخش ها، شهر  ها و شهرستان  ها 
از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی، تقسیمات کشور با قانون کنونی 
همخوانی ندارد. وی بیان کرد: جدیداً تعدادی از نمایندگان طرحی در 
راستای تقسیمات کشوری ارائه کردند، یک نشست برای بررسی این 
طرح برگزار کردیم و مقرر ش��د مرکز پژوهش  ها کار کارشناسی انجام 

دهد و سپس در کارگروه مربوطه چکش کاری شود. 
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا  ها در مجلس اظهار داشت: 
قانون تقسیمات کشوری دیگر پاسخگوی شرایط امروز کشور نبوده، از 
سوی دیگر مطالبات و خواسته  هایی وجود دارد که منطبق بر معیار  ها 
و شاخص  هایی که در نظر گرفته ش��ده نیست. از این رو در کمیسیون 
تالش داریم این موضوع را جمع بندی و برای حل مش��کالت کشور به 

قانون تبدیل کنیم. 

کشف یک شبکه بزرگ تولید مشروبات الکلی 
به دست سازمان اطالعات سپاه 

ی�ک ش�بکه ب�زرگ تولی�د و توزی�ع مش�روبات الکل�ی ب�ه 
دس�ت پاس�داران گمن�ام س�ازمان اطالع�ات س�پاه ول�ی 
عص�ر )ع�ج( خوزس�تان در بهبه�ان کش�ف و متالش�ی ش�د. 
به گزارش بسیج، پاسداران گمنام س��ازمان اطالعات سپاه ولی عصر 
)عج( استان خوزستان در یک عملیات ضربتی صبح دیروز در یکی از 
روستاهای حاشیه شهر بهبهان یک شبکه بزرگ تولید مشروبات الکلی 

را کشف کردند. 
در این عملیات دو سوله بزرگ تولید مشروبات الکلی شناسایی و مقدار 
۹۷ هزار لیتر مشروبات دست ساز و ابزار س��اخت آن کشف شد که با 

حضور مقام قضایی معدوم شدند. 
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      دفاعی

فرمان�ده پدافن�د هوای�ی ارت�ش ب�ا بی�ان اینک�ه در ح�ال 
بع�دی  س�ه  س�امانه های  کارآوردن  روی  و  س�اخت 
هس�تیم، گفت: ه�ر س�امانه پ�روازی ب�ا هر س�قف پ�روازی 
ب�ا راداره�ای م�ا قاب�ل کش�ف، رهگی�ری و درگیری اس�ت. 
به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد در 
جمع فرماندهان و دانشجویان دانشگاه افسری امام علی)ع( نیروی 
زمینی ارتش گفت: در جنگ تحمیلی دشمن تصور می کرد ارتش 
ایران و تجهیزاتش آماده نیست، اما جهانیان دیدند جوانان غیور ملت 
امام حسین)ع(، با همان تجهیزات در طول هشت سال دفاع مقدس 

در مقابل دشمن جنگیدند و پیروز  شدند. 
وی افزود: در ابتدای جنگ تحمیلی، رژیم بعث ۳50 فروند هواپیما 
داش��ت اما در اواخر جنگ تعداد آنها به ۹50 عدد رسید، در حالی  

که در هشت س��ال دفاع مقدس پدافند هوایی ارتش، ۶50 فروند 
هواپیمای این رژیم را س��رنگون کرد که از افتخارات تاریخی دفاع 

مقدس است.

 فرمانده نیروی پدافن��د هوایی ارتش اضافه ک��رد: در دوران دفاع 
مقدس، ارت��ش با اتکا به نظریه   ه��ا و ابتکارات جدید ن��ه تنها مانع 
از پیش��روی دشمن  ش��د بلکه موفقیت های بس��یاری را به دست 
 آورد و این در حالی بود که دش��من هرگز ذره ای به این ابتکارات و 

توانمندی های ارتش ایران فکر نمی کرد. 
امیر صباحی فرد اظهار کرد: نیروی پدافند هوایی ارتش امروز حرف 
اول قدرت پدافندی را در منطقه می زند و هر س��امانه پروازی با هر 
سقف پروازی با رادارهای ما قابل کشف، رهگیری و حتی درگیری 
است. امروز با اتکا به جوانان عزیز ارتش، در حال ساخت و روی کار 
آوردن سامانه های سه بعدی هستیم و توان رزمی پدافندی لحظه 
به لحظه در حال افزایش است و تمامی تجهیزات ما بومی بوده و به 

دست جوانان همین مرز و بوم ساخته می شود. 

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش:

هر سامانه پروازی با رادارهای ما قابل رهگیری است
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