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دستاورد رزمايش مدافعان آسمان واليت
جام جم روز گذش��ته نوش��ت: مرحله   
عملياتي رزمايش مش��ترك تخصصي 
پدافند هوايي مدافعان آس��مان واليت 
۱۴۰۰ برگزار ش��د. اي��ن رزماي��ش از مانورهاي مصوب ق��رارگاه مركزي 
خاتم االنبياست كه در بخش وسيعي از كوير مركزي ايران به اجرا درآمد. در 
اين رزمايش دو نقطه حساس و مهم از نظر سياسي، اقتصادي، نظامي و علمي 
شبيه سازي شده است. نيروي پدافند هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران و 
فرماندهي پدافند هوايي نيروي هوا فضاي سپاه با نظارت مستقيم قرارگاه 
پدافند كشور، در قالب شبكه يكپارچه پدافند هوايي اين رزمايش شركت 
كردند. يكسري اقدامات واكنش سريع در اين رزمايش به منظور گسترش 
يگان هاي عملياتي صورت گرفت و انواع س��امانه هاي راداري،  موش��كي، 
چنگالي، اطالعات و شناسايي، سايبر، پهپاد، هواپيماهاي باسرنشين و بدون 
سرنشين در انواع گوناگون و فركانس هاي مختلف در آن شركت كردند. يكي 
از اقدامات برجسته، حضور كاركنان فني و عملياتي بود. اهداف بسيار مهمي 
در اين رزمايش پيگيري ش��د، از جمله اين كه تدابير و ابالغيه هاي قرارگاه 
مركزي برابر با سناريوهاي تهديد تحقق پيدا كند. همچنين شبيه سازي هايي 
۳۶۰درجه و پرحجم براي حمالت نيرو هاي دشمن طراحي  شده است. عالوه 
بر اين در اين رزمايش سامانه هاي پدافندهوايي در مقابله با انواع تهديدات 
هوايي ارزيابي شدند. از س��وي ديگر محيط هاي پرحجم در فضاي جنگ 
الكترونيك شبيه سازي شد. طبعاً همه اين موارد در بازه زماني كوتاه و سريع 
بايد اتفاق بيفتد. از اه��داف ديگر رزمايش ارتقاي س��طح مهارت و دانش 
كاركنان پدافند هوايي در حوزه هاي عملياتي در انجام مأموريت هاي محوله 
است. از س��ويي اش��راف اطالعاتي نيروهاي خودي در محيط پيراموني و 
فضاهاي دور با استفاده از ابزارها و امكاناتي كه در اختيار داريم مورد محك 
قرار گرفت. تمرين هم افزايي و هماهنگي مراكز فرماندهي كنترل در قالب 
شبكه يكپارچه پدافند كشور از ديگر اهداف مهم اين رزمايش بود تا به واسطه 

آن بتوانيم هماهنگي خودمان را در شرايط بحران محك بزنيم. 
........................................................................................................................

راه سوم
صبح نو در س��رمقاله خود نوش��ت: وضعيت فعلي 
خاورميانه، آزمون مهمي براي كشورهاي اين منطقه 
در حفظ امنيت و ثبات است. در شرايط ضعف امريكا 
و اجبار به خروج از خاورميانه كه سرنوشت محتوم اين كشور است، برخي 
سياس��تمداران با جاه طلبي و فزون خواهي به دنب��ال افزايش قدرت خود 
هستند. دست باال داش��تن اين رويكرد موجب نوعي آنارشي و رئاليسم در 
صحنه روابط منطقه اي خواهد شد. منطقه در ميانه دو گرايش بين الملل گرا 
كه امنيت خود را از امريكا كرايه مي كند و رويكرد رئاليس��تي كه به دنبال 
افزايش قدرت خود است، بايد راه سوم را دريابد كه همان نگاه منطقه گرا و 
همكاري جو است. در اين نگاه مسئله قدرت جاي خود را به امنيت خواهد 
داد. دولت هاي منطقه به جاي درگيري مداوم و تنش دائمي كه قدرت محور 
است، مي توانند به الگويي از همكاري دست يابند كه ذيل امنيت دسته جمعي 
و منطقه گرا، از ظرفيت هاي اقتصادي يكديگر استفاده كنند كه طبيعتاً اين 
الگو موجب ثبات حاصل از منافع امنيتي و اقتصادي براي كشورهاي منطقه 
خواهد شد. از درون اين نگاه منافع جمعي تضمين شده و قابل حصول است. 
دولت ايران همواره اين نگاه را به كشورهاي منطقه توصيه كرده و اكنون هم 

نقش مهمي در دعوت ساير كشورها به اين رويكرد دارد.
........................................................................................................................

»حمايت از توليد داخلي« چگونه؟
روزنامه شرق در يادداشت ديروز خود ضمن 
حمايت از توليد داخلي به مخاطرات ناشي از 
برخي انحصارها پرداخته اس��ت. نويس��نده 
يادداشت نوشته است: كشورهاي مختلف به شكل هاي مختلفي از توليدات 
داخلي حمايت مي كنند، اما همزمان به انحصار و رانت نيز حساس هستند و با 
ايجاد قوانين و مقررات سعي مي كنند از آن جلوگيري كنند. درباره حمايت از 
توليد داخلي چند مسئله اصلي وجود دارد كه الزم است روشن شود. نخست 
اينكه توليد داخلي شامل كدام محصوالت مي شود يا به عبارتي چند درصد از 
قطعات يك محصول بايد در داخل كشور توليد ش��ود تا به آن توليد داخلي 
اطالق ش��ود. قطعاً به مونتاژ كل محصول با قطعات خارجي در داخل كشور 
»توليد داخلي« گفته نمي شود. در اين زمينه الزم است استانداردي تدوين 
شود. مسئله بعدي مربوط به مدت زمان حمايت اس��ت... برخي كشورهاي 
موفق، حمايت تعرفه اي را با محدوديت زماني و كوتاه مدت انجام داده اند، اما 
اگر بدون قيد زماني ادامه داشته باشد و رقابت به  طور كلي حذف شود، منجر 
به تولي��د كاالي بي كيفيت و گران مي ش��ود ك��ه به نوع��ي تضييع حقوق 
مصرف كننده است. نويسنده سپس براي بهبود توليد داخلي راهكار هم داده 
است. پيشنهاد مي شود راهبردهاي زير براي حمايت از توليد داخلي به كار 
گرفته ش��ود كه كارآم��د و مؤثرتر از روش ه��اي فعلي اس��ت: بهبود فضاي 
كسب وكار، ثبات اقتصان كالن، حمايت از تحقيق و توسعه، تقويت سرمايه 
انساني و مهارت افزايي افراد، مشاوره هاي مديريتي براي كارفرمايان، كمك به 
بازاريابي منطقه اي و بين المللي و اصالح نظام مالياتي. با تغيير راهبرد حمايتي 
به  طور طبيعي بنگاه هاي اقتصادي در كوتاه مدت با مشكالتي مواجه خواهند 
شد، اما با در پيش گرفتن راهبردهاي جديد به  تدريج بنگاه ها با ارتقاي فناوري 
و نوآوري بهره وري را بيشتر و كيفيت را بهتر خواهند كرد كه به دنبال آن هم 

رضايت مشتري به وجود خواهد آمد و هم امكان صادرات فراهم مي شود. 
........................................................................................................................

 سوءبرداشت فريبكارانه
از مواضع زيركانه وزير خارجه!

روزنامه كيهان در يادداش��تي نوشت: مقامات و 
رس��انه هاي بيگان��ه و به وي��ژه فارس��ي زبان با 
سوءبرداشت فريبكارانه و فضاسازي هاي توهم گونه 
و تحليل هاي وارونه از مواضع وزير خارجه كشورمان مبني بر آزادسازي حداقل 
۱۰ميليارد دالر از دارايي هاي ايران، اين سخنان را به  عنوان »شرط جمهوري 
اسالمي« براي برگشت به مذاكرات القا و در خط خبرهاي متناقضي از يك سو 
ادعا كردند ايران با اين شرط از مواضع خود عقب نشيني كرده و از سوي ديگر 
ادعا كردند ايران با اين شرط موجب پيچيده تر شدن گره كور مذاكرات وين 
شده است! در اين خصوص اوالً اين ادعاهاي وارونه واكنشي شتاب زده و از روي 
استيصال به سكوت زيركانه وزير خارجه كشورمان در پاسخ به درخواست هاي 
مكرر وزير خارجه امريكا براي تماس و مالقات با وي و همچنين عدم پاسخ به 
درخواس��ت اروپايي ها براي برگزاري زودهنگام نشس��ت برجام در حاشيه 
سازمان ملل است. ثانياً با توجه به تالش و اصرار امريكايي ها در سازمان ملل 
براي باز ك��ردن كانال هايي با وزير خارجه كش��ورمان، وي ب��ه پيام آورهاي 
امريكايي گفته است »اگر امريكايي ها نيت واقعي دارند، بخشي از اموال ما مثاًل 
۱۰ميليارد دالر را آزاد كنند«. در حقيقت وزير خارجه با زيركي ديپلماتيك به 
امريكايي ها پيام داده كه از حاال به بعد ش��رط و هزينه بلي��ت ديدار با وزير 
خارجه اي در تراز جمهوري اسالمي براي امريكا، پرداخت حداقل ۱۰ميليارد 
دالر است، آن  هم براي نشان دادن صداقتش��ان، نه مطالبه اي كه براي آنها 
مابه ازايي داشته باشد! ثالثاً تالش دارند با تحت الشعاع قرار دادن آشكار شدِن 
نتايج »سياست گره نزدن اقتصاد كشور به برجام« و »مذاكرات نتيجه محور« 
با »صبر هوشمندانه«، خبيثانه در مواضعي ضد و نقيض ايران را هم مشتاق 
مذاكرات و هم مانع مذاكرات نشان دهند و در موضع انفعال القا و اصرار و نياز، 

فريبكاري هاي خود را پنهان كنند... 
ش��رط ثابت و اليتغير جمهوري اس��المي براي احي��اي برجام همان 
سياست رهبر معظم انقالب در خصوص برداشتن همه تحريم ها و آزادي 
همه منابع مالي ايران با تضمين دادن بايدن اس��ت كه همه مسئوالن 
كشور نيز بر درستي اين سياست ايمان دارند و دولت سيزدهم هم اين 
سياست را به  عنوان موضع رسمي خود اعالم كرده تا جايي كه وزير امور 
خارجه كشورمان تأكيد كرده است »امريكا بايد بداند همه بده بستان ها 

همان يك بار در مذاكرات برجام انجام شد.«
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س�خنگو و رئي�س ش�وراي اطالع رس�اني 
دول�ت دو س�متي هس�تند ك�ه قري�ب دو 
ماه از عم�ر دولت س�يزدهم مي گ�ذرد اما 
هن�وز منصوبي ندارن�د و بر اس�اس قانون، 
همچن�ان س�خنگوي دولت س�ابق در اين 
س�مت باقي مانده اس�ت. رقب�اي دولت به 
خصوص رسانه هاي خارجي فعاليت خود را 
از مدت ها پيش آغاز كرده اند و در تالشند با 
توجه به مشكالت فعلي به خصوص در حوزه 
كرونا زمام افكار عمومي را در دست بگيرند. 
هر گونه كوتاه�ي و تأخي�ر در پرداختن به 
اين حوزه مهم تنها تأثيرگ�ذاري آنها را در 
اين فضا جدي تر و گس�ترده تر خواهد كرد. 
به گزارش مهر، 7۰روز از آغاز به كار رسمي دولت 
س��يزدهم با رياست حجت االسالم س��يدابراهيم 
رئيسي مي گذرد و اكثر قريب به اتفاق كرسي هاي 
هيئت دولت تعيين تكليف شده اند و در اين ميان 
هنوز خبري از انتصاب س��خنگوي دولت نيست؛ 
عدم انتصابي ك��ه روند عملكردي اطالع رس��اني 
دولت س��يزدهم را دش��وار كرده اس��ت. به رغم 
نامشخص بودن سخنگوي دولت، اما علي ربيعي 
همچنان رئيس شوراي اطالع رساني دولت است و 
انتخاب و انتصاب اين دو جايگاه تا اين لحظه هنوز 
منتج به نتيجه مطلوب نشده است. سخنگوي هر 
دولت پس از اس��تقرار دولت و برگزاري مراس��م 
تحليف رياس��ت جمهوري، از سوي رئيس جمهور 
منصوب مي ش��ود و به عن��وان اصلي ترين مرجع 
اطالع رساني عملكرد دولت ها، وظيفه پاسخگويي 

به افكار عمومي را عهده دار است. 

به موجب آيين نامه چگونگ��ي تعيين و حدود 
وظايف سخنگوي هيئت دولت و تشكيل شوراي 
اطالع رساني دولت كه ۱۶ آذر ماه سال ۱۳7۶ به 
تصويب هيئت وزيران رسيد، سخنگوي هيئت 
دولت كه رياست شوراي اطالع رساني را نيز بر 
عهده دارد، با پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب 
هيئت وزيران انتخاب مي ش��ود و وظايفي اعم 
از اعالم مواضع، سياس��ت ها و خط مشي هاي 
هيئت دولت در خصوص مس��ائل و موضوعات 
داخلي و خارجي كش��ور به صورت مس��تمر، 
اعالم تصميم هاي هيئت دولت و تشريح مفاد و 
محتواي تمامی مصوبات، پاسخگويي به سؤاالت 
مطبوعات و رس��انه ها و انج��ام مصاحبه هاي 

راديويي و تلويزيوني و… را بر عهده دارد. 
  خبري از حضور خبرنگاران در حاشيه 

جلسات دولت نيست!
حاال اين دو جايگاه با وجود گذشت بيش از دو 
ماه از عمر استقرار دولت سيزدهم هنوز تعيين 
تكليف نش��ده اند و در كنار آن اطالع رساني در 
خصوص آخري��ن اخبار و تح��والت مربوط به 
دولت از س��وي دولت جديد به خوبي صورت 
نمي گيرد. در ديگر س��و، برنامه ريزي هم براي 
حضور خبرنگاران در حاش��يه جلسات هيئت 
دولت ك��ه طبق روال روزهاي چهارش��نبه هر 
هفته برگزار مي شود، صورت نگرفته و اين امر 
نيز تا اين لحظه به حالت تعطيل درآمده است. 
  ايماني: دولت رئيسي در سخن گفتن با 

افكار عمومي ضعيف عمل كرده است
ب��ه اعتق��اد بس��ياري از ناظ��ران سياس��ي و 

كارشناسان، دولت سيزدهم با وجود انباشتي 
از مشكالت به جاي مانده از هشت سال گذشته 
تاكنون و شعارهايي كه جهت حل اين مشكالت 
به مردم داده است، بيش از ساير دولت ها به كار 

رسانه اي و اقناع افكار عمومي نياز دارد. 
ناصر ايماني، كارشناس مسائل سياسي در رابطه 
با ضرورت انتصاب هر چه س��ريع تر سخنگوي 
دولت به خبرنگار مهر مي گويد: »فكر مي كنم 
دول��ت س��يزدهم هن��وز در زمينه سيس��تم 
اطالع رساني خود دچار ضعف هاي جدي است، 
يعني سخنگو و به تبع آن شوراي اطالع رساني 

دولت را تعيين نكرده است.«
ايماني به ضعف دول��ت رئيس��ي در ارتباط با 
رسانه ها اش��اره مي كند و معتقد است: »دولت 
خود را كمتر نيازمند اين انتصابات مي داند، در 
حالي كه در اين شرايط خاص كشور، دولت بايد 
مستمراً با مردم سخن بگويد و شرايط كشور را 
براي مردم ترسيم كند تا تصميم گيري هايش 
با اطالع م��ردم و اقناع اف��كار عمومي صورت 

گرفته باشد.«
به اعتقاد او »دولت در قس��مت سخن گفتن با 

افكار عمومي ضعيف عمل كرده است.«
  چرا رسانه مهم است

مقام معظم رهب��ري نيز در س��خنان خود در 
مراسم تنفيذ دولت سيزدهم بر ضرورت توجه 
به حوزه رسانه و س��خن گفتن هر چه بيشتر با 

مردم در شرايط فعلي تأكيد كردند. 
واقعيت اين است كه تذكر مقام معظم رهبري 
در خصوص بحث رس��انه تنها مح��دود به اين 

دولت نيس��ت بلكه در خصوص ساير دولت ها 
نيز بر ضرورت توجه ويژه به اين مسئله تأكيد 
كرده اند. متأسفانه اغلب اين توصيه جدي گرفته 
نش��ده و نتيجه آن صدمات ف��راوان در حوزه 
افكار عمومي به عملكرد دولت ها بوده اس��ت. 
در شرايط فعلي نيز دولت سيزدهم به سرعت 
بايد يك برنامه رسانه اي جدي را در تمام حوزه 
تقويت كند، از اين رو دولت بايد پيوس��ت هاي 
جدي رس��انه اي و تبليغاتي در هر حوزه براي 
عملكرد خود داشته باش��د. در غير اين صورت 
دولت سيزدهم در همين چند ماه اول به دليل 
درگير شدن با مشكالت جدي امكان برقراري 

ارتباط جدي با مردم را نخواهد داشت. 
خوش��بختانه دولت از امكانات قوي رسانه اي 
همچون خبرگ��زاري و روزنام��ه اختصاصي و 
س��اختار روابط عمومي ها در ه��ر وزارتخانه و 
حوزه اي برخوردار است. شايد اولين و مهم ترين 
كار در اين عرصه اين باشد كه جبهه رسانه اي 
دولت به س��رعت آرايش گيرد و آماده فعاليت 
در اين حوزه شود. واقعيت اين است كه رقباي 
دولت به خصوص رس��انه هاي خارجي فعاليت 
خود را از مدت ها پيش آغاز كرده اند و در تالشند 
با توجه به مشكالت فعلي به خصوص در حوزه 
كرونا زمام افكار عمومي را در دس��ت بگيرند. 
هر گونه كوتاهي و تأخي��ر در پرداختن به اين 
حوزه مهم تنها تأثيرگذاري آنها را در اين فضا 
جدي تر و گس��ترده تر خواهد كرد. متأس��فانه 
هنوز دولت س��يزدهم در اين زمينه به كندي 

حركت مي كند.

نگاهي به يك شكاف مهم در نظام سياست خارجي

دولت سيزدهم سخنگو ندارد!

زينب شريعتي
   گزارش   يک

 ۲۱۵ نماينده مجلس 
از رشادت هاي نيروي انتظامي تقدير كردند

مجاهدت ه�ا  از  بياني�ه اي  ط�ي  مجل�س  ۲۱5نماين�ده 
از  حفاظ�ت  ب�راي  انتظام�ي  ني�روي  رش�ادت هاي  و 
كردن�د.  تش�كر  و  تقدي�ر  مل�ت  نام�وس  و  م�ال  ج�ان، 
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به مناسبت هفته 
نيروي انتظامي بيانيه اي به امض��اي 2۱5 نفر صادر كردند كه متن آن 

توسط سخنگوي هيئت رئيسه قرائت شد. 
در اين بيانيه آمده است: نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران نهادي 
مقتدر و انقالبي، برخوردار از نيروي انساني متدين، واليتمدار و مردمي 
است كه در طول سال هاي اخير به مدد فرمانده مجاهد و انقالبي نيرو و 
با بهره گيري از دستاوردهاي علمي و فناوري هاي نوين توانسته است در 
مقابله مستمر و مؤثر با اشرار، قاچاقچيان، برهم زنندگان نظم و امنيت 
عمومي، اجتماعي و اخالق��ي در فضاي حقيقي و مجازي، حفظ جان، 
مال و ناموس ملت عزيز ايران اسالمي، حراست از مرزهاي كشور و ايجاد 
محيطي امن براي زندگي بهتر مردم نقشي تعيين  كننده داشته باشد. 

فرمان��ده معزز كل ق��وا در پيام اخير خ��ود اين نيرو را از س��تون هاي 
اس��توار امنيت در كشور دانس��ته اند كه الحمدهلل در س��ال هاي اخير 
برجستگي هاي بيشتري يافته اس��ت. نيروي انتظامي حافظ امنيت و 
انضباط اجتماعي در پهنه جغرافيايي كش��ور و در متن و بطن زندگي 
مردم است كه بي منت به پاسداري از ارزش هاي واالي نظام اسالمي و 

صيانت از جان و مال و ناموس مردم مي  پردازد. 
ما نمايندگان ملت بزرگوار ايران اسالمي در خانه ملت به تبعيت از مقام 
معظم رهبري، امنيت، آرامش و اقتدار ايران اسالمي را مرهون تالش ها و 
ايثارگري هاي شبانه روزي نيروي انتظامي مي دانيم و هفته نيروي انتظامي 
كه ايام پاسداشت مجاهدت ها و حماسه سازي هاي بزرگ امنيت آفرين 
ناجاس��ت را به فرمانده جهادي و انقالبي و آحاد مديران و پرس��نل اين 
نيرو تبريك مي گوييم و از مديريت شايس��ته فرمانده نيروي انتظامي و 
مجاهدت ها و تالش هاي مخلصانه فرماندهان، مديران، كاركنان و سربازان 
قديم آن نيرو تقدير و تشكر نموده و آمادگي خود را براي حمايت و تقويت 

همه جانبه از اين نيروي انقالبي اعالم مي داريم. 
........................................................................................................................

عضو كميسيون امنيت ملي:
 اربيل جلوي تروريست ها را نگيرد

ايران اقدامات الزم را انجام مي دهد
 عضو كميس�يون امنيت ملي مجلس درباره تح�ركات و اقدامات 
گروهك هاي مس�لح مس�تقر در اقليم كردس�تان و ح�ق دفاع 
مش�روع ايران در مقابله آنها بر اس�اس قوانين بين المللي، اظهار 
داش�ت: اين گروهك ها بعد از پيروزي انقالب اس�المي با حمايت 
امريكا، رژيم صهيونيس�تي و كش�ورهاي مرتج�ع منطقه باعث 
تقويت گروه هاي تروريستي و گروه هاي ضدانقالب مسلح شدند. 
به گزارش فارس، اس��ماعيل كوثري گفت: حمايت ه��اي آن جبهه از 
گروهك هاي مسلح ضدانقالب در طيف وسيعي از منظر آموزش نيروي 
انساني، تجهيزات و ساير امكانات صورت گرفت تا اين گروهك ها رشد 

كرده و بتوانند عليه نظام جمهوري اسالمي اقداماتي انجام دهند. 
 عضو كميسيون امنيت ملي مجلس تصريح كرد: تا كنون چندين مرتبه 
با اين كشورهاي حامي تروريست ها صحبت و جلسات مذاكره گذاشته 
شده، اما به هرحال بعضي از اين كشورها اقداماتي را انجام دادند و بعضي 

از آن كشورها حريفشان نمي شوند. 
 كوثري افزود: ما به آنها هميشه تذكر داديم اگر شما در درجه اول جلوي 
آن تروريست ها را گرفتيد كه خوب است، چراكه ما اسناد و مدارك كافي 
و الزم جهت اينكه آنها عليه ما اقدامات تروريس��تي انجام مي دهند را 
داريم ولي اگر اين اقدام از سوي آنها اتفاق نيفتاد، بر اساس حق قانوني 

كه داريم ما از اين اقدامات آنها جلوگيري خواهيم كرد. 
 وي ادامه داد: در نهايت اين مسئله در منطقه بايد حل شود مخصوصاً در 

مرزهاي همجوارمان كه به اين گروهك ها پناه دادند. 
نماينده مجلس شوراي اس��المي بيان كرد: سياست خارجي ايران در 
قبال اين گروهك ها بحث نيروهاي مس��لح نيست، بلكه يك سياست 
مشخصي است كه هميشه اعالم شده و وزارت امور خارجه كشورمان 

هم دقيقاً  اين موضوع را بيان كرده است. 
  كوثري در خصوص س��كوت مقامات اقليم كردستان و دولت مركزي 
عراق و عدم اقدام مؤثر در اين مسئله، بيان كرد: وابستگي كه اينها به اين 
گروهك ها دارند و مي خواهند به اصطالح، خود را عامل آنها در آنجا قرار 
دهند تا بتوانند از امتيازاتي برخوردار باشند، اينطور رفتار مي كنند كه 

ما نمي توانيم حريف اينها بشويم. 
عضو كميس��يون امنيت ملي مجلس در پايان خاطرنش��ان كرد: اگر 
مقامات اقليم كردستان نمي توانند جلوي اقدامات تروريستي گروهك ها 
را بگيرند، ما اقدامات الزمي را كه در قالب پاسخ به شرارت هاي آنهاست، 

انجام مي دهيم. 
........................................................................................................................

يك كارشناس مسائل بين الملل:
»علي اف« فريب خورده است

يك كارش�ناس مس�ائل بين الملل�ي با اش�اره به اينك�ه علي اف 
فريب صهيونيس�ت ها را براي ايس�تادن در مقابل اي�ران خورده 
اس�ت، گفت: انعقاد پيمان امنيتي منفعت بزرگي براي ارمنستان 
دارد و اي�ران ه�م مي توان�د همانگون�ه ك�ه به س�اير كش�ورها 
در مقاب�ل داعش كم�ك ك�رد، از ارمنس�تان نيز حماي�ت كند. 
به گزارش مهر، ابوالفضل حسن بيگي، نماينده ادوار مجلس فرمايشات 
اخير رهبر معظم انقالب درباره نيروهاي مس��لح كش��ور را قابل توجه 
دانست و گفت: امروز نيروهاي مسلح كشور در قامت يك ابرقدرت در 
سطح جهاني مي درخشند. آثار اقدامات شهيد سپهبد قاسم سليماني 
خود بيانگر قدرت جمهوري اسالمي است كه همه ابرقدرت هاي دنيا به 

آن اذعان دارند و به همين علت دائماً در حال بهانه جويي هستند. 
حس��ن بيگي در خصوص برخي تحركات ش��مال غرب بيان كرد: 
اردوغ��ان در خيال كش��ور عثماني و امپراطوري اس��ت، ولي خود 
اردوغ��ان ه��م مي داند كه داخ��ل كش��ورش امنيت ن��دارد و اگر 
حمايت هاي ايران نبود، شايد تركيه هم توسط امريكا تجزيه شده 
بود. نگراني هاي مرزي ايران و جمهوري آذربايجان و همكاري هاي 
اين كشور با رژيم صهيونيس��تي را بايد از راه ديپلماتيك حل كرد. 
علي اف بايد بداند كه اگر اين راه ها باز نش��ود در آين��ده براي آنها 

مشكالت زيادي به وجود خواهد آمد. 
وي با بيان اينكه بعد از اس��تقالل آذربايجان، جمهوري اسالمي از آنها 
حمايت كرده است، تصريح كرد: ايران ساليان سال، به نخجوان كمك 
كرده و امروز آنها بايد نمك پرورده باشند و نبايد فريب اسرائيل و امريكا 
را بخورند. دود آتشي كه به تشويق غرب برافروخته مي كنند نهايتاً خود 

آنها را كور مي كند و خودشان متضرر خواهند شد. 
نماينده ادوار مجل��س درباره ضرورت انعقاد ي��ك پيمان امنيتي و 
نظامي با ارمنستان اظهار كرد: ارمنستان به  عنوان كشوري كه بعد از 
پيروزي انقالب در موارد مختلفي از جمهوري اسالمي حمايت كرده 
است، امروز توقع دارد كه در بحث امنيتي خود از كمك ايران بهره 
بگيرد و مورد حمايت باش��د چراكه از نظر نظامي ضربه پذير است. 
جمهوري اسالمي در حال بررسي شرايط و انجام مذاكرات است تا 
آنچه مدنظر فرمانده كل قوا باشد و در چارچوب قوانين بين المللي 
قرار بگيرد را انجام دهد. حسن بيگي خاطرنشان كرد: چنين پيماني 
مي تواند منفعت بزرگي براي ارمنس��تان باشد و جمهوري اسالمي 
مي تواند همانگونه كه به ساير كشورها در مقابل داعش كمك كرد از 

ارمنستان نيز حمايت كند.

نتيجه نهايي ش�كايت 4۲ نفر از جداش�دگان 
از گروه�ك رج�وي اع�الم ش�د. دادگاه، 
س�ركرده گروهك منافقي�ن را ب�ه پرداخت 
ح�دود 7هزارو۶۶۰ميلي�ارد توم�ان در حق 
آسيب ديدگان و كس�اني كه خسارت مادي و 
معنوي به آنها وارد ش�ده محكوم كرده است. 
اسفندماه سال 99 بود كه دادگاه بررسي شكايت 
۴2 نف��ر از اعضاي س��ابق گروهك تروريس��تي 
مجاهدين خلق )منافقين( عليه سركردگان اين 
گروهك، طي دو جلسه برگزار شد؛ دادگاهي پر از 
روايت هايي دردناك از شكنجه روحي و جسمي 
كه منافقين خلق نه عليه مخالفي��ن خود، بلكه 
عليه اعضاي خود روا داش��ته اند. ح��اال و پس از 
هشت ماه حكم نهايي صادر شده است. دادگاه به 
صورت علني برگزار شد، چه آنكه به گفته قاضي 
پرونده، اين براي »اولين بار« بود كه كس��اني در 
موضوع »حبس، شكنجه، س��لب حقوق و...« كه 
توسط »گروهك منافقين« نسبت به آنها صورت 
گرفته اس��ت مطالبه خس��ارات وارده و پرداخت 

غرامت مي كنند. 
  حك�م دادگاه؛ ه�زاران ميلي�ارد تومان 

غرامت
ذبي��ح اهلل خداييان، س��خنگوي ق��وه قضائيه در 
نشس��ت خبري روز گذش��ته خود در مورد اين 
پرونده اع��الم ك��رد: »در اين پرون��ده جمعي از 
جداش��دگان از اين گروهك، بي��ش از ۴۰ نفر و 
تعدادي از مردم كه دچار آس��يب ش��دند طرح 

دعوی كردند.« 
او از ابالغ دادخواس��ت به متهمين هم خبر داد: 
»دادگاه مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به 
وزارت دادگستري كشور هايي كه اين گروهك در 
آنها فعاليت مي كند به اي��ن گروهك ابالغ كرده 
اس��ت.« پيش تر قاضي دادگاه، اين كش��ورها را 

»فرانسه« و »آلباني« معرفي كرده بود. 
او در م��ورد حكم نهاي��ي هم گفت: »س��ركرده 

گروه��ك منافقي��ن ب��ه پرداخ��ت ح��دود 
7هزارو۶۶۰ميليارد تومان در حق آسيب ديدگان 
و كس��اني كه خس��ارت مادي و معن��وي به آنها 
وارد ش��ده محكوم ش��ده اس��ت و حكم پرونده 

الزم الجراست.«
  روايت شكنجه

دو جلسه دادگاه اين ۴2 شاكي، صحنه  روايت هايي 
تلخ و غمبار از تروريسم عريان دارودسته رجوي 
عليه اعضاي خود بود. توسلي، وكيل شاكيان اولين 
نفري بود كه پس از قاضي صحبت كرد. او از لزوم 
»اطاعت انقالبي« اعضا از مسعود رجوي گفت، در 
حدي كه طبق دس��تور او »همه بايد زن و شوهر 
خود را طالق دهند و همه فقط بايد من را دوست 

داشته باشند و به خاطر من زندگي كنند.«
وضعيت زن��ان از اردوگاه ه��اي منافقين اوضاع 
بدتري دارد. »بهره برداري جنس��ي براي مسعود 
رجوي« پايان مس��يري اس��ت كه زنان گروهك 
به اميد! مبارزه سياس��ي طي مي كنند. او تصريح 
مي كند كه »آنها حق ازدواج ندارند حال چه رسد 

به انتخاب همسر«.
زندان هاي مورد اس��تفاده منافقين به سه دسته 

تقسيم مي شود: 
نوع اول واحدهاي كوچك هستند كه به مهمانسرا 
مشهورند/ نوع دوم، حبس در داخل كمپ به نام 
حبس بنگال/ نوع س��وم، آن حبس هايي بود كه 

زنان شكنجه هاي فيزيكي مي شدند.
شكنجه هايي كه توحش��ي آش��كار را به تصوير 
مي كشد: »زدن با كابل، داغ كردن با هويه، كتك 
زدن، پاك كردن خالكوبي ب��ا هويه داغ، اجبار به 
همخوابي با مسعود رجوي، بريدن اعضاي بدن، 
كتك زدن ش��ديد و پرت كردن فرد روي خرده 
شيش��ه داغ، طالق اجباري، جدا كردن فرزندان 

از والدين و...«.
بتول س��لطاني در خاطرات خود گفته است كه 
مسعود رجوي چگونه او و چند زن ديگر را مجبور 

مي كند به عقدش درآيند و... 
توسلي گفت: »اعضاي منافقين مكلف به ۱۴ساعت 
كار اجباري اعم از كشاورزي، ترابري، شكنجه گري 

و... در روز براي غذاي ناچيزي بودند...«.
  گناه ما قبول نداشتن رجوي بود

اردش��ير درويشي كمند س��لطاني، يك��ي از 
شاكيان اس��ت. او كه ۶2 سال س��ن دارد، در 
جلسه اول دادگاه در بخش��ي از توضيح دليل 
شكايت خود گفت: »در سال 7۳ به مدت چهار 
ماه در زن��دان قلعه اش��رف در خيابان ۴۰۰ و 
در يك س��لول ۱/5متري زندان��ي بودم، من 
نمي توانم از گروهك بگ��ذرم چراكه در حال 
حاضر فقط روح من اينجاست و حرف مي زند و 
جسمي از من باقي نمانده است، كاماًل از لحاظ 
روحي و جسمي آسيب ديده ام و آن چهار ماه 
در زندان با شكنجه هاي مختلف سر كردم كه 
آثار آن در دس��ت ها و سرم مش��هود است. در 
زندان با انبردست و كابل ش��كنجه شدم و با 
دمپايي خيس به س��ر و ص��ورت من مي زدند 
تا ورم كند و م��ن را از پا آوي��زان مي كردند، 
چون نمي خواستم آنجا باش��م. در آنجا فقط 
من شكنجه نشدم بلكه كساني در آنجا كشته 
شدند، گناه ما اين بود كه مي گفتيم، آنچه شما 

مي گوييد قبول نداريم.«
او توضيح مي دهد كه از داخل اردوگاه اشرف امكان 
هيچ ارتباطي با خانواده خود را نداش��ته اس��ت. 
فرزندانش خردس��ال و نوج��وان بوده اند كه او به 
عراق و پادگان اشرف مي رود و وقتي برمي گردد، 
آنها جواناني 25 و ۳۰ ساله بوده اند! »من براي بچه  
خودم كاري نكرده ام، همسرم از من جدا شد و در 

حال حاضر كشاورزي مي كنم.«
اين فقط روايت يكي از آنهاس��ت. باقي هر كدام 
قصه اي دارند كه هر يك در نوع خود، تلخ و البته 
عبرت آموز است و دادگاه صحنه نمايش تلخ آنان 

مي شود. 

  تصفيه درون گروهي
اين اول بار نيست كه اعضاي سازمان مجاهدين 
خلق به خاطر عدم باور به مواضع و انديش��ه هاي 
سازماني شكنجه شده يا به قتل مي رسند. از همان 
سال 5۴ كه روال تغيير ايدئولوژي سازمان مذكور 
از اسالم به ماركسيست شروع شد، مسلمان هاي 
داخل سازمان كه تن به اين تغيير ندادند، توسط 
هم گروهي هاي خود و به دس��تور مقامات باالتر 
حذف فيزيك��ي و ترور ش��دند. معروف ترين آنها 

مجيد شريف واقفي و مرتضي لبافي نژاد بودند. 
اين روش در طول همه دهه هاي گذشته توسط 
س��ازمان مجاهدين خلق به عن��وان ابزاري براي 
حذف نافرماني هاي دروني به كار گرفته شد و آمار 
دقيقي از تعداد كس��اني كه بدين ترتيب توسط 

منافقين كشته شدند، در دست نيست. 
افراد زيادي هستند كه پس از ترك خانه و خانواده 
و پيوستن به اين سازمان تروريستي، ديگر هيچ 
نشاني از آنها نيست. آنها يا در اردوگاه ها هستند 
و اجازه تماس با خانواده ندارند يا كشته شده اند 
و كسي اطالعي حتي از مرگ شان ندارد. چنانچه 
در خاطرات احمد احمد، مبارز سياس��ي قبل از 
انقالب مي خوانيم كه همس��رش با پيوس��تن به 
س��ازمان، مي رود و مي رود و مي رود و ديگر هيچ 

نشاني از او نمي آيد!
   مهاجردزدي!

اين ميان نوعي ديگر از تروريسم هم وجود دارد. 
فرقه رجوي همان طور كه به بهانه آزادي اسراي 
ايراني در بن��د رژيم بعث عراق، برخ��ي را فريب 
مي داد و به اشرف مي برد، مهاجراني را هم كه به 
طمع رفتن به اروپا و امريكا به كش��ورهاي ديگر 
مي روند، فريب داده و عضو خود مي نمود. خواهر 
يكي از آنها در دادگاه توضيح مي دهد: »۱9سال 
است كه برادرم را نديده ام. وي از 2۱ ارديبهشت 
۸۱ به اين فرقه پيوسته و هنوز از او خبري نداريم، 
او ابتدا به تركيه و از آنجا با پاس��پورت قانوني به 
يونان رفت، اما اف��رادي از طريق رج��وي آنها را 
گول مي زنند و به اردوگاه اش��رف مي برند كه در 
آنجا متوجه مي ش��وند چه باليي سرش��ان آمده 
است. در ابتدا گمان مي كرديم او در دانمارك به 
كار ساختماني مشغول است، اما بعد از پيگيري 
از وزارت ام��ور خارجه متوجه ش��ديم اصاًل وي 
در دانمارك نبوده و در عراق اس��ت، سال 95 به 
همراه عده اي از خانواده ها به عراق رفتيم و كلي 
التماس كرديم تا عزيزانمان را ببينيم، اما نه تنها 
اجازه مالقات به ما داده نش��د بلكه به خانواده ها 
سنگ اندازي كردند. آنها اعضاي منافقين نيستند، 
زندانيان اجباري دارودس��ته رجوي هس��تند تا 
بتوانن��د بگويند، ما هن��وز مي توانيم عضو جديد 

بگيريم و تعداد خود را افزايش بدهيم!«
  دادگاهي براي تاريخ

سخني كه وكيل شاكيان در جلس��ه اول دادگاه 
گفته، نكته دقيقي اس��ت: »تعيين غرامت مالي 
هيچ وقت نمي تواند عمري را ك��ه از اين افراد از 
دس��ت رفت، برگرداند.« حتي مي ت��وان گفت با 
توجه به همكاري دولت ه��اي اروپايي با گروهك 
رجوي، اين حكم ضمانت اجرايي ه��م ندارد اما 
آنچه باقي مي ماند، حكمي براي تاريخ اس��ت تا 
آيندگان قضاوت درست تري داشته باشند از آنچه 
دارودسته رجوي به اس��م »مجاهد خلق« بر سر 

مردم ايران و حتي اعضاي خود آوردند.

دادگاهي براي تاريخ
تروريسم درون گروهي منافقين عليه اعضاي خود به محكوميت قضايی انجاميد


