گزارهاي كه در وين تثبيت شد

روزنامه رس��الت در يادداشتي با بيان
اينكه همافزاي��ي راهبردي -تاكتيكي
امريكا و تروئيكاي اروپايي در مذاكرات
وين ،موضوعي نيست كه ديگر نياز به مصداقيابي يا تفسير داشته باشد،
نوشته است :نوع مواجهه واش��نگتن و تروئيكاي اروپايي با ايران« ،مصدر
راهبردي واح��د» دارد .ه��ر دو بازيگ��ر (امري��كا و اروپ��ا) در خصوص
استراتژي«مهار ايران قدرتمند» با يكديگر اتفاقنظر دارند .اين هدفگذاري
مشترك ،مرهون پيوستگي امنيتي واشنگتن و شركاي اروپايي آن در ناتو
اس��ت ،بنابراين «تفكيك اروپا از امريكا» ،يك گزاره راهبردي اشتباه در
حوزه سياست خارجي كشورمان محسوب ميشود.
بعد از اينكه ترامپ از توافق هستهاي با ايران خارج شد بسياري تصور كردند
ارتباط اروپا با امريكا بر سر خروج واش��نگتن از برجام مخدوش ميشود.
متأسفانه اين تصور ،به يك پيشفرض در حوزه سياست خارجي كشورمان
تبديل شد .در دولت سابق ،اين پيشفرض غلط مولد محاسبات و رفتارهاي
نادرستي در سياست خارجي كش��ورمان بود .نويسنده در«آيندهپژوهي
رفتار اروپا» اضافه كرده اس��ت :بديهي است كه اتحاديه اروپا همچنان به
عنوان متغير و تابعي از اياالتمتحده امريكا در نظام بينالملل ايفاي نقش
خواهد كرد .اين «متغير وابس��ته» هرگز به يك «متغير مستقل» تبديل
نخواهد شد! بنابراين محاسبات راهبردي ،تاكتيكي و حتي رفتاري حوزه
سياست خارجي كش��ورمان بايد بر مبناي وابس��تگي اروپا به كاخ سفيد
تنظيم و تعريف شود .هرگونه وزن و جايگاهي كه فراتر از آن براي «اروپاي
واحد» لحاظ شود ،بهمثابه «نقطه انحراف راهبردي» خواهد بود.
........................................................................................................................
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تشديد فوبياي جدید در رژيمصهيونيستي با تحوالت جديد در سازمان اطالعات سپاه

تزریق خون تازه در سازمان اطالعات سپاه با ورود حاج کاظم
گزارش یک

مرتضي سيمياري

گريزهاي بايدن براي انجام يك سفر!

روزنامه خراس��ان در يادداش��تي به سفر
قريبالوقوع بايدن ،رئيسجمهور امريكا به
عربس��تان پرداخت��ه و نوش��ته اس��ت:
دموكراتها نگران هستند كه اگر شرايط وخيم اقتصادي در داخل امريكا
همچنان ادامه يابد ،در انتخابات پيش رو ،نه فقط كنگره بلكه كاخ سفيد را
هم از دس��ت خواهند داد .عالوه بر اي��ن ،روند رو به رش��د همكاريهاي
عربستان و چين به هيچ وجه براي واشنگتن مطلوب نيست .امريكا همواره
نشان داده است از حقوق بشر به عنوان ابزاري براي رسيدن به منافع خود
استفاده ميكند ،مهم هم نيست چه كسي يا چه حزبي در امريكا بر مسند
قدرت باشد .در واقع حقوق بشر در خدمت منافع امريكاست و عربستان نيز
با استفاده از اين مسئله ،به نقضهاي مكرر حقوق بشر ادامه ميدهد ،بدون
آنكه مؤاخذهاي در كار باش��د .با اين حال تيم بايدن ناچار اس��ت به طور
همزمان به شعارها و ادعاي رئيسجمهور بينديشد و مانع از عدول او از آنها
شود و از سوي ديگر ،اهداف راهبردي امريكا را هم مدنظر قرار دهد ،بنابراين
بهنظر ميرسد طراحي و انجام سفر به عربستان و ديدار با بن سلمان ،براي
رئيسجمهور امريكا پيچيدگيهاي خاصي داش��ته باشد .بر اساس آنچه
رسانهها از سفر احتمالي بايدن به منطقه و احتماالً عربستان گفتهاند ،يكي
از محورهاي اين سفر ،ممكن است اعالم عاديس��ازي روابط عربستان با
رژيمصهيونيستي يا مقدمات اين عاديسازي باشد .اگر چه طي چند سال
اخير امارات متحده عربي ،بحرين ،الجزاير و برخي كشورهاي ديگر ،به قطار
شوم عاديسازي روابط با رژيمصهيونيستي پيوستهاند اما نقش عربستان
در جهان عرب و جهان اس�لام و ارزشهاي نماديني چون وجود حرمين
شريفين در آن ،باعث ميشود انعكاس رسانهاي و سياسي عاديسازي روابط
اين كشور با رژيمصهيونيستي ،از ارزش سياسي و نمادين دوچنداني براي
صهيونيستها و حتي مقامات امريكا برخوردار باشد .ب ه نظر ميرسد تيم
بايدن نيز بنا دارد تالش كند با بهرهبرداري از چنين انعكاسي ،بهنوعي از
انتقادهاي موجود در خصوص رفتارهاي ضدحقوقبش��ري بنس��لمان و
مواضع بايدن در قبال اين رفتارها فرار كند.
........................................................................................................................

دنياي فراموششده

روزنامه كيهان در يادداشتي به دستاوردهاي دولت
رئيسي در هش��ت ماه گذش��ته در نگاه به شرق و
همس��ايگان اي��ران پرداخت��ه و نوش��ته اس��ت:
محمدجواد ظريف ،وزير خارجه دولتهاي يازدهم و دوازدهم در آخرين گزارش
خود از اجراي برنامه جامع اقدام مشترك(برجام) كه تيرماه 1400به مجلس
شوراي اسالمي ارائه داد ،دستكم دو اعتراف تلخ درباره سياست خارجي دولت
تدبير و اميد داشت؛ «در مورد ضرورت كار متوازن با شرق و غرب به اجماع ملي
نرسيديم» و ديگري «دوس��تان دوران سختي را در سراب طمع سرازير شدن
شركتهاي غربي از خود رنجانديم»؛ دو رويكرد غلطي كه بنا بر نظر آقاي ظريف
چنانكه از آن اجتناب ميشد «هم دوستانمان سرخورده نميشدند و در دوران
سختي رهايمان نميكردند و هم ترامپ براي فشار حداكثري با مانع مواجه
ميشد ».اينكه آيا وزير خارجه وقت پس از هشت سال در پايان دولت تدبير به
اين تجربه دست يافته يا اينكه در تمام سالهاي وزارت بهرغم چنين ديدگاهي
توانايي اقناع س��اير دولتمردان براي تحكيم روابط با دوستان و اتخاذ رويكرد
متوازن با شرق و غرب را نداشته است ،در نهايت چندان فرقي نميكند.
در اين زمينه عملكرد هشت ماهه دولت س��يزدهم نسبت به عملكرد هشت
س��اله دولتهاي يازدهم و دوازدهم را اگر نگوييم س��تودني ،دستكم قابل
قبول بوده است .دولت سيزدهم در اين هشت ماه معجزه نكرد اما با شكستن
نگاه انحصاري به غرب و چرخاندن نگاهش از غرب به شرق ظرفيت عظيمي را
براي ثبات اقتصادي ايران در آينده ،مصون از دشمنيها و كارشكنيهاي غرب
شناسايي كرد؛ سياستي كه در صورت ثبات اجراي آن و الزام دولتهاي آينده
به استمرار آن از رهگذر اجماع ملي و تدوين اسناد باالدستي با ضمانت اجرايي،
دستكمي از معجزه براي نس��لهاي آينده ايران نخواهد داشت .ما نيازمند
ارتباط با دنياي پيرامونمان هس��تيم؛ دنيايي كه در هش��ت سال زمامداري
دولتمردان يازدهم و دوازدهم فراموش شده بود.
........................................................................................................................

سياست خارجي معين يا حاكم بر اقتصاد

سيدمصطفي هاش��ميطبا ،فعال سياسي
اصالحطلب در سرمقاله روز پنجشنبه شرق،
در نقد يكي از اقتصاددانان كشور كه گفته
«اقتصاد خوب در گرو سياست خارجي درس��ت» است ،نوشته :سياست
خارجي درست چندان مفهوم مشخص و معيني ندارد و معلوم هم نيست
كه سياست خارجي درست به معني س��ازش با ديگران در اقتصاد كشور
پاس��خ مثبت دهد و در دنيا نيز اگر نيكو بنگريم ،ميبينيم كه كم نيستند
كشورهايي كه «سياست درس��ت» به آن معني را كه در مخيله منتقدان
داخل ايران اس��ت ،در پيش گرفتهاند و در اقتصاد پاسخ نگرفتهاند و مثال
اينها كشورهايي مثل مصر و پاكستان و برخي ديگر از كشورها هستند كه
شرايط اقتصادي نامناسبي را دنبال ميكنند.
نويسنده س��پس به نقش عوامل داخلي در اقتصاد كه اتفاقاً ربطي هم به
سياست خارجي ندارد ،اشاره كرده و نوشته است :اينكه ما 350ميليارد دالر
ارز در بازار آزاد فروختهايم ،اينكه سرزمين را با مصرف بيحد آب زيرزميني
تكيده كردهايم ،اينكه رودخانههاي ما به مسيل فاضالب تبديل شده است،
اينكه نميتوانيم با قاچاق مب��ارزه كنيم ،اينكه دانش��گاههاي ما برونده
مطلوب ندارد ،اينكه ما توليد قديمي اتومبيل ميكنيم و روزانه 100ميليون
ليتر بنزين را هدر ميدهيم ،اينكه كش��اورزي ما فاقد فناوري نوين است،
اينكه قادر به مبارزه با زباله و پسماند نيستيم ،اينكه اقتصاد خانهسازي ما
بلبشو است ،اينكه يك اقتصاد صرفاً مصرفي درست كردهايم و اينكه ماهانه
حداقل يكميليارد دالر خروج سرمايه داريم ،چه ربطي به سياست خارجي
دارد؟ اينكه فكر كنيم اگر تسليم امريكا بشويم ،همه چيز درست ميشود،
اگر غرض نباشد سادهانگاري است ،در حالي كه اگر به منابع و مصارف كشور
بينديشيم و اسراف را از دستور كار دولت و ملت بزداييم و منابع را درست
تجهيز كنيم ،كارهاي سترگي ميتوانيم انجام دهيم.

زمس��تان س��ال 1396ميان بچههاي رزمنده
بهبهان��ي آم��د و در گوش��ه مجلس نشس��ت.
خيلي س��اده و ساكت به س��خنان حاضران در
جمع گوش ميداد و غ��رق در خود بود .ناگهان
مجري جلسه در ميان جمعيت انبوه حاضر در
سالن چش��مش به او میافتد و با شور و شوقي
وصفنش��دني به حاض��ران اع�لام ميكند كه
سرباز اسالم ،نور چش��م امام و رهبري ،مدافع
حرم فاطمي در مي��ان ما آمده اس��ت .با اصرار
فراوان بهبهانيهاي ميهماننواز ،حاج ابومهدي
المهندس پش��ت تريبون م��یرود و در وصف
ش��هيد دقايقي ميگوي��د« :وقتي رف��ت ،دلم
س��وخت ،فكر ميكردم دنيا به آخر رس��يده و
جنگ را باختهايم ،زيرا اسماعيل رفته و انگيزهها
ميان رزمندگان فروكش خواهد كرد ،اما بعدها
متوجه شدم اين رودخانه رو به اقيانوس است.
مكتب خميني همچنان شهيد ميداد ،اين يعني
نهضت ادامه دارد».
در بيش از چهار دهه تالش س��رافرازانه انقالب
اس�لامي در پيچ و خم حوادث گوناگون از نهالي
كوچك به درختي استوار با ريشههاي عميق ،حكم
ابومهدي المهندس همچنان جاري است ،زيرا در
ميان تكانههاي مختلف عرض هدفمندي نهضت
به مرور افزايش يافته است .همانطور كه بعد از
شهادت سيدعباس موسوي مجاهد جان بركف،
سيدحس��ن نصراهلل ،پرچم نهضت مهدوي را در
لبنان برافراشته نگه داشت ،در اين سو نيز پس از
شهادت جانسوز حاج قاسم ،سپاه قدس از نيرويي
با رگهاي متورم به سازماني با مويرگهاي عميق
و متراكم تبديل شده است ،اين به آن معناست كه
هر حركتي در بطن انقالب اسالمي به سمت رشد
و شكوفايي بيشتر امتداد دارد.
مبارزه از تپههاي اهللاكبر
تا كوچههاي تهران
روايت است كه در ميان س��ازمان اطالعاتيها
حس��ن باقري يك متخصص ويژه بود ،او سايه
دش��من را قبل از آمدنش حس كرده و در ميان
پنج لش��کر زرهي دش��من تا بن دندان مسلح
هراس��ي س��خت انداخته ب��ود .در دوراني كه
رژيم بعث ب��ا حمايت آواكسه��اي امريكايي،
ايستگاههاي س��يار رژيمصهيونيستي و برخي

كشورهاي اروپايي ،عناصر نفوذي ستون پنجم و
مزدوران منافقين و پول برخي شيوخ فاسد عربي
براي نابودي انقالب اسالمي نقشه كشيد ه بودند
و صدام گمان ميكرد هر تحركي در داخل كشور
را زير نظر دارد! چند جوان گمنام و كمادعا بناي
سازمان اطالعات سپاه را در يكي از پادگانهاي
تهران گذاشتند.
اي��ن تش��كيالت اطالعات��ي و عمليات��ي آن
روزها يك پايش در تهران و پ��اي ديگرش در
جبهههاي نبرد عليه دش��من بود .پاسدارهاي
كمادعاي واحد اطالعات سپاه در اوج مظلوميت
هم درگير با منافقين و اش��رار مسلح در گوشه
و كنار كش��ور بودند و هم درگي��ر جمعآوري
نقش��ه اطالعاتي دش��من در تپههاي اهللاكبر!
ازاينرو اطالعات سپاه هم زير ضربات عمليات
مهندسي شهيد ميداد و هم در جبههها ،حتي
بسياري از رزمندگان اطالعات سپاه در جبهه
با گراي س��تون پنجم شناسايي میشدند و در
كوچهپسكوچههاي تاريك شهر به درجه رفيع
شهادت ميرسيدند.
اين تجربه خونين و افتخارآميز ،از واحد اطالعات
س��پاه يك س��ازمان مقتدر ،انقالب��ي و پرقدرت
ساخت كه در كنار وزارت اطالعات ساير واحدها
و يگانه��اي اطالعاتي ديگر به كابوس دش��من
تبديل شده اس��ت .در دوراني كه امريكا با طمع
عدمدسترسي جمهوري اسالمي ايران به سيستم
اپتيك سعي در يكهتازي امنيتي با سيستمهاي
پيش��رفته در منطقه با قصد ضربه به مقاومت را
داشت ،همين س��ربازان گمنام امام زمان(عج) با
استطاعت از جوهر وجودي امام(ره) و سيره مكتبي
آقا ،چنان سيطرهاي يافته است كه هر تحركي از
جانب دشمن پيش چشم ما قرار دارد.
تحوالت در اطالعات سپاه
نشانه چيست؟
اواخر هفته گذش��ته با حكم فرمانده كل سپاه،
حجتاالسالم حاج حسين طائب پس از 13سال
تالش خستگيناپذير و مجاهدت شبانهروزي ،بار
اين مسئوليت سنگين را به خلف شايسته خود
سردار حاج محمد كاظمي سپرد.
تغييرات اخي��ر در تعام�لات دروني اطالعات
س��پاه نش��انه آن اس��ت كه فرمانده جديد با

ش��ناخت كامل از تحوالت درون��ي ،بيروني و
احاطه كامل تشكيالتي انتخاب شده است .اين
تغييرات خوني تازه در رگهاي قواي مبارزه با
دشمن خارجي و ايادي ،مزدوران و نيز معاندان
جاري خواهد ساخت و سازمان اطالعات سپاه را
همچون گذشته به كابوس شبانهروزي استكبار
بينالمللي تبديل خواهد كرد.
روزنام��ه يديع��وت آحارون��وت چ��اپ
رژيمصهيونيستي سال گذش��ته در تحليلي از
فعاليته��اي اطالعات��ي و عملياتي جمهوري
اس�لامي ايران نوش��ت كه تمركز تهران روي
مناط��ق اش��غالي تنها ب��ه حض��ور واحدهاي
مقاوم��ت در ج��والن خالصه نميش��ود .اين
روزنامه به مقامات صهيونيس��ت هشدار داده
بود س��ربازان گمنام حض��رت مهدي(عج) به
بيخ گوش مقامات اس��رائيل رسيدهاند و سايه
آنها در حيفا و تلآويو پش��ت شهركنشينها
را لرزانده اس��ت .اين اش��راف به حدي بود كه
اليعاز چني ماروم ،فرمانده سابق نيروي دريايي
رژيمصهيونيستي در يسرائيل هيوم نوشت كه
اطالعات ارتش صهيونيست به ايرانيها باخته
اس��ت! اين همان نقطه اتكايي است كه هفته
گذشته نفتالي بنت در تش��ريح آن اعالم كرد
احتماالً شهركنشينان 80س��الگي اين رژيم
مجهول را نمیبينند.
بخش مهمي از اين رش��د امنيتي و اطالعاتي
به طور قطع محصول س��ازمان اطالعات سپاه
اس��ت كه اين روزه��ا از يك واح��د كوچك با
اهداف عمليات��ي محدود در روزهاي س��خت
مبارزه با گروهكها ،دش��من بعثي و س��تون
پنجم در دهه 60با تالش س��ربازان گمنامش
و فرماندهاني چون ش��هيدان حسن افشردي،
اس��ماعيل دقايقي و فرمانده��ان اليقي مانند
طائب و كاظمي در سايه مديريت الهي حضرت
آقا شكوفا شده و باال آمده است.
هزار گلي كه شكوفه كرد
در 13س��ال گذشته س��ربازان گمنام سازمان
اطالعات س��پاه مأموريتهاي موفق داخلي و
خارجي بس��ياري را انجام دادهاند كه بسياري
از آنها در فضاي رسانهاي قابل بيان نيست ،اما
جستوجويي ساده نش��ان ميدهد اطالعات

س��پاه هزاران مأموريتهاي تعريفش��ده را با
موفقيت اجرا كرده اس��ت .ضربه س��نگين به
مفاس��د اقتصادي ،باندهاي اختالسگر و شبكه
فساد بانكي توانست عوامل التهابساز اقتصادي
و ارتش��ا را بدون اغماض سياس��ي دستگير و
تنها در يك فقره بي��ش از 400ميليون يورو را
به بيتالمال بازگرداند .ضربه س��خت به شبكه
نفوذ و برخ��ورد قاطع ب��ا آمدنيوزهاي داخلي
و خارجي ،تروريس��تها و جاسوساني كه زير
پوشش تاجر ،فعال محيطزيست ،روزنامهنگار
و توريست به داخل كشور تردد كردند ،بخشي
كوچك از دستاوردهايي است كه از نظر امنيتي
قابل بيان است.
انتقال مأموريت در س�ازمان اطالعات
سپاه
سازمان اطالعات س��پاه با تحوالت راهبردي با
مدد هدايت رهبري معظم انقالب اسالمي امروز
ارتقای اطالعات يافته و از س��طوح تاكتيكي به
سطح راهبري رسيده است ،اين حفظ راهبري
دفاعي باع��ث ورود فعال اين س��ازمان انقالبي
به حوزه تهاجمي ش��ده اس��ت .در حال حاضر
س��ازمان امنيتي كش��ورمان با گس��ترش نگاه
مأموريت��ي در جغرافياي جهان اس�لام لرزه بر
اندام دش��من و س��ازمانهاي تروريستي فعال
چون س��نتكام انداخته اس��ت .اگر در دهه60
اطالعات س��پاه در برخورد ب��ا گروهكها تنها
رويكرد پيشبيني و پيشگيري داشت ،امروز به
مدد نگاه حضرت بقيهاهلل اعظم امام زمان(عج)
س��ازمان اطالعات س��پاه با هماوردي و پيشي
گرفتن از س��رويسهاي اطالعاتي غرب و نظام
سلطه ،كمك شاياني به سياست خارجي كشور
میکند و نقش اشرافي و صيانتي دارد و همزمان
به مقابله با نفوذ و انحرافسازي دشمن میپردازد.
انجام عملياته��اي پيچيده فري��ب اطالعاتي
س��رويسهاي دش��من در كيسه��اي متعدد
تنها بخشي از ضرباتي است كه دشمن توانايي
تشخيص آن را دارد.
آنچه قابل بيان است اینکه امروز سازمان اطالعات
سپاه در حوزه اطالعات دفاعي -نظامي تنها كشور
برخوردار از س��امانههاي جم��عآوري اطالعات
فضايي -بومي در منطقه اس��ت كه قادر اس��ت
اطالع��ات تصويري مورد نياز خ��ود را از اهداف
مورد عالقه جمعآوري و با دانش و نرمافزارهاي
تخصصي بومي تفس��ير کند .اين دس��تاورد در
تركيب ب��ا اطالعات جمعآوريش��ده توس��ط
پيشرفتهترين حسگرهاي جمعآوري اطالعات
الكترونيك و الكترواپتي��ك كه روي پهپادهاي
بومي در بردهاي مختلف كوتاه ،متوسط و بلند
با مداومت پروازي بيش از ۲۴ساعت و همچنين
پايگاههاي جمعآوري سيگنالي زميني با توان
پوشش در بردها و ارتفاع مختلف ،توان اطالعات
نظام��ي قدرتمند و منحصربهف��رد را در اختيار
فرماندهان نظامي ما قرار ميدهد كه عملياتهاي
موشكي و هوايي سالهاي گذشته به عيناالسد،
داعش ،پهپادهاي امريكايي و اسرائيلي مثالهاي
افتخارآفرين آن است.
آنچه آم��روز دش��من از اطالعات س��پاه ،وزارت
اطالعات و س��اير نيروه��اي گمن��ام امنيتي در
كش��ورمان درك ميكند ،تنها موجهايي از يك
اقيانوس است كه ستون اطالعاتي دشمن آن را
ارزيابي كرده است .رفتن ش��يخ حسين و آمدن
حاج محمد كاظمي همان تهاتر اطالعاتي است
كه پيش از اين مقاومت اسالمي آن را زير گوش
دشمن اجرا كرده است .اين تحوالت پرده اول از
يك واقعه بزرگ است ،به زودي ترس سنگين در
زيرزمينهاي مناطق اشغالي به فوبياي حاد تبديل
خواهد شد ،اين حماسه قطعي است!

دادستان كل كشور خبر داد

تشكيل شعب ويژه رسيدگي
به پروندههاي ارسالي مجلس

ب�ه موج�ب دس�تور رئي�س ق�وه قضائي�ه دو ش�عبه در دادگاه
و دادس�را ب�راي رس�يدگي ب�ه پروندههاي�ي ك�ه از مجل�س
در قال�ب اعم�ال م�اده ۲۳۴آييننام�ه داخلي مجل�س ،تحقيق
و تفح�ص و نظارت�ي ارس�ال ميش�ود ،ايج�اد ش�ده اس�ت.

به گزارش خانه ملت ،حجتاالسالم محمدجعفر منتظري ،دادستان كل
كشور با اشاره به پروندههاي ارس��الي از مجلس شوراي اسالمي به قوه
قضائيه گفت :به موجب دس��تور رئيس قوه قضائيه دو شعبه در دادگاه
و دادسرا براي رس��يدگي به پروندههاي ارسالش��ده از پارلمان ايجاد
شده است ،البته در مجتمع رسيدگي به جرائم اقتصادي نيز قرار است
اصالحات بيشتري انجام شود و اميدواريم اين موضوع هر چه سريعتر
منتج به نتيجه شود .منتظري افزود :گزارشهايي كه تاكنون در قالب
اعمال ماده 234آييننامه داخلي مجلس ،تحقيق و تفحص و نظارتي
از مجلس براي دستگاه قضا ارسال شده ،براي بررسي در چارچوبهاي
قانوني به يك شعبه ارجاع شده است.
وي بيان كرد :يكي از مشكالت ما اين اس��ت كه تعداد قابل توجهي از
گزارشهاي ارسالي به قوه قضائيه به گونهاي است كه مستندات جرم در
آن كام ً
ال مشخص نيست و زماني كه قاضي آنها را از منظر قضايي مورد
بحث و بررسي قرار ميدهد ،مشاهده ميكند اركان تحقق جرم آنگونه
كه قانون تعيين كرده ،انجام نشده است.
منتظري تأكيد كرد :امكان دارد نمايندگان مجلس با استفاده از منظر
نمايندگي خود به موضوعي نگاه كنن��د و آن را تخلفي بدانند كه قابل
تعقيب و پيگيري اس��ت ،اما قاضي در زمان بررسي گزارش در دستگاه
قضا ،عمل قيدشده در گزارشات را با قانون تطبيق ميدهد و هر كجا كه
بر اساس قانون جرم تلقي شده باشد ،ميتواند بر اساس آن تصميم بگيرد.
دادستان كل كشور بيان كرد :اميدواريم مجلس نسبت به اين موضوع
توجه بيشتري داشته باشد ،البته در گفتوگو با رئيس كميسيون اصل90
مجلس درخواست كردم در كنار هيئتهاي تحقيق و تفحص يا تدوين
گزارش اعمال ماده 234آييننامه ،يك تا دو نفر از قضات حتي قضات
بازنشسته قرار بگيرند تا آن موضوع از منظر قضايي هم ديده شود.
........................................................................................................................

خطيب نماز جمعه تهران:

خونشهيدبهشتي
انقالب را احيا و چهره نفاق را افشا كرد

ام�ام جمع�ه موق�ت ته�ران ب�ا بي�ان اينك�ه آي�تاهلل بهش�تي
عنص�ري تحو لآفري�ن ب�ود ،گف�ت :خ�ون ش�هيد بهش�تي
انقلاب را احيا و بيم�ه و ايم�ان م�ردم را تثبيت كرد و ش�عاع خون
ج�دش ام�ام حس�ين(ع) و افش�اگر نف�اق و منافقي�ن ب�ود.

به گزارش ايرنا ،آيتاهلل صديقي در خطبههاي نماز جمعه اين هفته تهران
با اشاره به هفته قوه قضائيه و سالگرد شهادت معمار دستگاه قضايي ،استاد
شهيد دكتر بهشتي تصريح كرد :آيتاهلل بهشتي يك عنصر تحولآفرين بود
و ايس��تا نبود و با هر رتبهاي از مراتب معنوي و علمي كه داشت ،در مسير
عشق به خدا و دريافت فيوضات جديد الهي بود ،لذا اولين تحول را در حوزه
علميه قم كليد زد و طرح مدرس��ه حقاني را وي با حمايت آيتاهلل ميالني
تأسيس كرد .صديقي بيان كرد :قبل از اينكه آيتاهلل بهشتي را از ما بگيرند،
شخصيت او را ترور كردند و جو تبليغاتي آقاي بهشتي را منزوي كرد .آيتاهلل
بهشتي رئيس ديوان عالي كشور و عضو شوراي انقالب و ادارهكننده مجلس
خبرگان آن روز ،رئيس قوه قضائيه ،منزوي بود.
وي ادامه داد :همانگونه كه نايب امام زمان ،مرجع عاليقدر و رهبر بزرگوارمان
در مورد سردار دلها شهيد سليماني فرمودند ،اثر شهيد سليماني بيش از
سردار سليماني خواهد بود ،شهيد بهشتي هم خونش انقالب را احيا و بيمه
و ايمان مردم را تثبيت كرد و چه خون پاكي بود ،گويا شعاع خون جدش
امام حسين(ع) و خون هدايتگر بود ،خون وصل دلها با خدا و خون افشاگر
نفاق و منافقين بود و انقالب را خالص كرد.
........................................................................................................................

گزارش2

قاليباف در همايش استادان و نخبگان دانشگاهي:

نه باج ميدهيم و نه گفتوگو را نفي ميكنيم

رئيس قوه مقنن�ه با تأكيد ب�ر اينكه اين نكت�ه را بايد بفهميم
كه در مقابل هيچ توطئهاي نبايد به دش�من باج دهيم ،عنوان
كرد :امام(ره) و ملت حتم ًا اين را از ما ميخواهند و اسلام نيز
اجازه باج دادن به دش�من را به ما نميدهد ،البته همينقدر كه
به بازدارندگي اعتقاد داریم و در مقابل دشمنان ميايستيم ،به
همين ميزان نيز اهل تعامل و گفتوگو هستیم و منطق داريم.
رئيس مجلس ش�وراي اسالمي در جمع اس�تادان و نخبگان با
تأكيد بر اينكه در مقابل هيچ توطئهاي نبايد به دشمن باج دهيم،
عنوان كرد :امام(ره) و ملت حتم ًا اين را از ما ميخواهند و اسالم
نيز اجازه باج دادن به دشمن را به ما نميدهد ،البته همينقدر
كه به بازدارندگي اعتقاد داریم و در مقابل دشمنان ميايستيم
به همين ميزان نيز اهل تعامل و گفتوگو هستیم و منطق داريم،
ضمن اينكه روزي ك�ه وارد مجلس ش�ديم ،دو رويكرد جدي
خنثيسازي و رفع تحريم را داشتيم كه راهبرد ما در مجلس بوده
است .يك انقالبي عاقل هستيم اما عقل ما مبتني بر سنتهاي
الهي و متصل به وحي بوده و عقل ابزاري نيست .ما اهل يادگيري
هستيم اما هيچ وقت مقلد منفعل در مقابل دنيا نخواهيم بود.

به گزارش خبرگزاري خانه مل��ت ،دكتر محمدباقر قاليباف،
رئيس مجلس شوراي اسالمي در هجدهمين همايش دبيران
همانديشي ،اس��تادان و نخبگان دانش��گاهي سراسر كشور
اظهار داش��ت :روزي كه به مجلس وارد ش��ديم ،دو رويكرد
جدي خنثيسازي و رفع تحريم را داشتيم كه راهبرد ما در
مجلس بوده است ،لذا همه اقدامات كوچك و بزرگ بر مبناي

آن انجام دادهايم.
وي در ادامه ب��ا بيان اينكه ما در حوزه رف��ع تحريم بزرگترين
گامي كه برداش��تيم ،قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريمها
را تصويب كرديم كه كارشناس��ان ميدانند ك��ه در اين قانون
حرفهاي منطقي ،انساني و علمي زده شده است ،عنوان كرد:
وقتي مجلس يك موضوعي را تصوي��ب ميكند ،مفهوم بزرگي
دارد و ما بعد از 20سال ،حوزه هستهاي را در ريلي قرار داريم كه
جرياناتي با نگاه سليقهاي و سياسي نتوانند آن را به هر طرف كه
خواستند سوق دهند.
در اجراي قانون با كسي رودربايستي نداريم
وي در ادامه با اش��اره به اقدامات نظارتي مجلس كه از سال دوم
مجلس تصميم گرفته شد روزهاي سهشنبه صحن علني ،روزهاي

نظارت بر مصوباتي باشد كه مراجع بايد آن را اجرا كنند ،اظهار
داشت :نحوه اجراي قوانين را به صورت دقيق بررسي ميكنيم،
وزير و رئيس سازمان مربوطه را فرا ميخوانيم و در اجراي قانون
با كسي رودربايستي نداريم.
قاليباف در ادامه با اش��اره به تبيين بيان رهبر معظم انقالب از
خط امام(ره) كه آن را چيزي جز عقالني��ت ،معنويت و عدالت
نميدانند ،گفت :ايشان ميفرمايند سيس��تم اداره كشور بايد
درست شود .من ميگويم متأسفانه به رغم اينكه برخي مسائل
قابل حل اس��ت و در يك قدمي آن هس��تيم اما 20سال است
نتوانستهايم آن را حل كنيم ،لذا با دقت بر جنگ رسانهاي كه در
آن قرار داريم ،بايد اين مشكالت را احصا کنیم و وظايف و تكاليف
خود در قبال مردم و شيوه عمل در برابر دشمني كه قصد حذف
ما را دارد ،مشخص كنيم.
به دشمن باج نميدهيم
رئيس قوه مقننه در ادامه با تأكيد بر اينكه اين نكته را بايد بفهميم
كه در مقابل هيچ توطئهاي نبايد به دشمن باج دهيم ،عنوان كرد:
امام(ره) و ملت حتماً اين را از ما ميخواهند و اسالم نيز اجازه باج
دادن به دشمن را به ما نميدهد ،البته همينقدر كه به بازدارندگي
اعتقاد داریم و در مقابل دشمنان ميايستيم ،به همين ميزان نيز
اهل تعامل و گفتوگو هستیم و منطق داريم .يك انقالبي عاقل
هستيم اما عقل ما مبتني بر سنتهاي الهي و متصل به وحي است
و عقل ابزاري نيست .ما اهل يادگيري هستيم اما هيچ وقت مقلد
منفعل در مقابل دنيا نخواهيم بود.

بازديد رئيس سازمان انرژي اتمي
از نيروگاه بوشهر

محمد اسلامي براي بازديد از روند اجرايي و پيش�رفت س�اخت
واحدهاي ۲و ۳نيروگاه اتمي بوش�هر روز گذشته به بوشهر رفت.

محمد اسالمي در اين بازديد بر آغاز عمليات بهسازي خاك (به روش )DSM
مجموعه س��اختمانهاي ديزل ژنراتور ،آرماتوربندي ديوارهاي ساختمان
رآكتور واحد ،۲عمليات سپركوبي دو ناحيه از سايت و عمليات خاكبرداري
و خاكريزي نواحي  ۵و  ۶س��ايت جهت جايگزيني الي��ه  rock Capدر
واحدهاي در دست احداث  ۲و  ۳اين پروژه ملي نظارت كرد.
پيشتر سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي با بيان اينكه در حال مذاكره با
روسيه براي توسعه فازهای  ۲و  ۳نيروگاه بوشهر هستيم ،گفته بود كه با
همكاري مشترك تهران و مسكو يك نيروگاه تأسيس و دو نيروگاه در حال
ساخت است .به گفته بهروز كمالوندي اين موارد پروژههاي بزرگي هستند
که به سرمايهگذاري زيادي نياز دارند ،از همين رو بايد موضوعات مالي را
در نظر داشته باشيم و در همين راستا با روسيه مذاكره ميكنيم .پيش از
اين رئيس وقت سازمان انرژي اتمي تأمين منابع مالي را عامل كندشدن
روند ساخت و تكميل نيروگاههاي 2و  3بوش��هر دانسته بود .علياكبر
صالحي در اين باره گفته بود تا حدودي در پرداخت اقساط خود به روسها
به دليل مسائل اقتصادي و تحريمها دچار مش��كل شده و نتوانستهايم
بهموقع مبال��غ را پرداخت كنيم و اين موضوع موجب كند ش��دن روند
تكميل و ساخت نيروگاهها شده است .طبق اعالم سازمان انرژي اتمي
هر كدام از نيروگاههاي فاز  ۲و  ،۳هزار مگاوات برق توليد خواهند كرد،
البته اكنون سه سال از زمان آغاز ساخت اين دو نيروگاه ميگذرد و براي
تكميل به پنج سال ديگر زمان نياز است .طرح تكميل و راهاندازي فازهای
 ۲و  ۳نيروگاه بوشهر ،سال ۱۳۹۵به تصويب رسيد و دولت وقت تابستان
سال 1398از شروع عمليات اجرايي فاز دوم خبر داد .شركت روساتم در
10سال گذشته پيمانكار اصلي نيروگاه اتمي بوشهر بوده است.

