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درمکتب امام

ارتشی برای دفاع از مستضعفین جهان
من تا آخر پشتيبان ارتش و سپاه و بسيج خواهم بود و تضعيف آنان را حرام 

مى دانم. من به عنوان فرمانده كل قوا به مســئولني و تصميم گريندگان نيز دستور 

مى دهــم كــه در هيچ رشايطى از تقويت نريوهاى مســلح و باالبردن آموزش هاى 

عقيدىت و نظامى و توسعه تخصص هاى الزم و خصوصاً حركت به طرف خودكفايى 

نظامى غفلت نكنند و اين كشور را براى دفاع از ارزش هاى اسالم ناب و محرومني 

و مستضعفني جهان در آمادگى كامل نگه دارند و مبادا توجه به برنامه هاى ديگر 

موجب غفلت از اين امر حياىت گردد.
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نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

آقای »اس.دی پالد«
عباس امیرانتظام نبود، روح بود!
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سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیره ای شــرق در شــماره دیروز خود به نقل از محسن میردامادی امیرانتظام را که در سال 1358 

دستگیر و پس از محاکمه به اتهام جاسوسی به حبس ابد محکوم شد، از این جرم اثبات شده تبرئه کرد!
بر اساس گزارش شرق »محسن میردامادی، دبیرکل سابق جبهه مشارکت و از رهبران دانشجویان اشغال کننده 
سفارت آمریکا، وارد میدان شد و اعالم کرد که امیرانتظام جاسوس نبوده است. این اظهارنظر از این نظر مهم به 
نظر می رسد که امیرانتظام را به استناد اسناد کشف شده از سوی دانشجویان اشغال کننده سفارت آمریکا با ترفندی، 

به ایران فراخوانده و به اتهام جاسوسی به نفع آمریکایی ها بازداشت کردند. «

جاسوسی که طلبکار شد!
میردامادی گفته اســت : »موضوع آقای امیرانتظام و مشکالتی که برای ایشان پیش آمد دغدغه ذهنی من و 
احتماال امثال من بوده است. به همین دلیل من اسناد سفارت آمریکا در رابطه با امیرانتظام را که پس از اشغال 
ســفارت منتشر شد بار دیگر مطالعه کردم. در شــرایط فعلی که آن هیجان زدگی فضای عمومی دوران انقالب و 
به خصوص ماه های پس از اشغال سفارت دیگر وجود ندارد، طبعا منصفانه تر می توان در این گونه موارد قضاوت کرد. 

من در این اسناد هیچ مطلبی که بر جاسوس بودن امیرانتظام داللت کند ندیدم.«
در این زمینه گفتنی هایی وجود دارد که به اختصار به آنها می پردازیم، نخست آن که جاسوس بودن یا نبودن 
یک متهم را بایســتی دادگاه تشــخیص دهد که این کار را انجام داده و امیرانتظام را در سال 1360 و پس از اخذ 
دفاعیات نامبرده که به صورت کامل نیز در نشــریات منتشــر شد به حبس ابد محکوم کرده است، حال که لطف 
نظام اسالمی شامل حال وی شده و با آزادی از سال ها پیش هر چه خواسته گفته و هر چه توانسته کرده است را 

نباید دلیل حقانیت وی که طلبکار شدن یک جاسوس است دانست.
نکته دوم این که میردامادی نیز مانند بسیاری از افراد که زمانی نظری داشته اند و روزگاری دیگر نظری دیگر 
باید مورد تحلیل قرار گیرد، انســان ها تغییر می کنند و بر اســاس یافته های جدید و یا مقتضیات و منافع زمان 
نظرات خاص جدید پیدا می کنند و این تا حدودی طبیعی است ولی زمانی که یک فرد به عنوان نمونه با پرچم 
دهه شصت به کاسبی در دهه نود مشغول شده و در عین حال دقیقا خالف نظرات دهه شصت خود موضع گیری 

کند جای سوال و تامل دارد.

باِد مخالف!
نکته سوم و مهم تر از نکات پیش گفته نگاهی به پرونده امیرانتظام است، امیرانتظام بر اساس آنچه در آذرماه 
ســال 1358 از او در روزنامه کیهان -که در آن زمان در دســت دوســتانش قرار داشت- چاپ شده است، درباره 
فعالیت هایش در ســوئد مي گوید: »پس از دو ماهي که به ســوئد رفته بودم، از طریق سفارت آمریکا اطالع دادند 
که آقاي اســتمپل از واشــنگتن تقاضا کرده که براي مذاکره درباره مسائل فیمابین به سوئد بیاید… اطالع دادم 
بیایید که آقاي استمپل و شخص دیگري به نام ژرژگیو ]همان جرج کیو[ به سوئد آمدند… دومین بار در اواخر 
شهریور از سفارت آمریکا در سوئد اطالع دادند که آقاي ژرژگیو مي خواهند براي مذاکره درباره مسائلي به دیدن 
من بیایند… آقاي ژرژگیو آمد و درباره آینده نفت و استفاده از وسایل حفاظتي جنوب و شمال صحبت کرد...« 

امیرانتظام در همین مصاحبه، به چندین دیدار دیگر نیز با افرادي که نام آنها را به خاطر ندارد، اشاره مي کند. 
ایــن مالقات ها درســت در زماني انجام شــده که امام تماس با آمریکائیان را منع کــرده بودند. امام در پیامي به 
مسئوالن دولتي درباره دیدار با آمریکائیان که براي عادي سازي روابط تالش مي کنند، تصریح کرده بودند: تا زماني 
که آمریکا، شاه را به ایران تحویل ندهد و دست از جاسوسي بر ضد نهضت ما برندارد، »هیچ یک از مقامات مسئول 

حق مالقات با آنان را ندارند.«
 جرج  کیو با اسم  مستعار »آدلسیک« بر اساس اسناد النه  جاسوسي ، عباس  امیرانتظام را  از اوایل دهه  1960 
میالدي  )1340 هجري  شمسي (، یعني  17 سال  پیش  از پیروزي  انقالب  اسالمي ، مي شناخته و در آن  زمان ، سیا 
براي  امیرانتظام  از کد مستعار »اس . دي  پالد«، استفاده  مي کرده است  و به  منظور حفاظت  از او، از ذکر نام  اصلي  

وي  خودداري  مي شده  است .
 در اسناد به  دست  آمده ، به  جزئیات  تماس هاي  دهه  1960 میالدي  امیرانتظام  با سیا اشاره اي نمي شود، لیکن  
گویا ارتباط  وي با جرج کیو مدت ها قطع  بود تا آن که  در سال  57 ، امیرانتظام  دوباره  تماس هاي  خود را با وي  از 

سر مي گیرد و او از همان نام مستعار سابق براي ادامه ارتباطات بهره مي گیرد.
جالب آن که ۲7 آذر 1358 عباس امیرانتظام به اتهام همکاري با ســازمان جاسوســي سیا و ارتباط پنهاني با 
آمریکا از سوي دادستاني کل انقالب بازداشت شد. دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در آن روزها تأکید داشتند 

اسناد و مدارك زیادي دال بر ارتباط  هاي سري امیرانتظام با آمریکایي ها در اختیار دارند.
در آن برهه دانشجویان مسلمان پیرو خط امام هر روز و به تناوب اسناد جدیدی از ارتباطات امیرانتظام با آمریکا 
منتشر می کردند که متن کامل این اسناد در روزنامه ها منتشر و بعدها در مجموعه »اسناد النه جاسوسی« در اختیار 
مردم قرار گرفت ، حال جای سوال دارد که میردامادی چرا و به چه نیتی اسناد متقن موجود را کتمان کرده و بر 
خالف بیانیه هایی که در سال های ابتدایی پیروزی انقالب و پس از تسخیر النه جاسوسی از سوی وی و دوستانش 
منتشر می شده سخن می گوید جای سواالت فراوانی وجود دارد که جای پرداختن به آن در این مجال وجود ندارد.

اینها را برای دیگران گفتیم!
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم فاطمه ذوالقدر نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی به موضوع انتخاب 

شهردار جدید در پایتخت پرداخته است.
عنوان این یادداشت »شورای امید و شهردار جدید« انتخاب شده است تا بلکه به مدد کلمات موضوع انتخاب 
قبل شــورای شــهر جدید تهران پوشانده شود. این شورا پس از اینکه با های وهوی فراوان به بهشت راه یافت و بر 
کرسی تصمیم گیری تکیه زد در همان ابتدا به فکر تخریب شهردار پیشین شهر تهران بود. شورای شهر موسوم 
به اصالح طلب در نخســتین گامش آقای نجفی را برای شهرداری انتخاب کرد. چند ماه بعد نجفی استعفا داد در 
حالی که ماحصل ریاست مستعجل او بر شهرداری تهران چاپ یک مجله رنگی در 160صفحه و در مدح شهرداری 

جدید و شهردار تهران!
ذوالقدر در یادداشتش نوشته است: »شهردار جدید تهران بنابر تاکید نمایندگان مجلس و اعضاي شوراي شهر 
باید فردي توانمند با روحیه عملیاتي و کاردان باشــد و باتوجه به خواســت روشن مردم، حتما سبقه اصالح طلبي 
روشن و مشخصي داشته باشد و عالوه بر این، بتواند ضمن شناسایي اولویت هاي پایتخت، نسبت به حل معضالت 

و مشکالت اساسي مردم تهران و این کالنشهر اقدام کند.«
حتما به خاطر دارید که آن روزهایی که اکثریت شورای شهر در اختیار اصولگرایان بود، مدعیان اصالح طلبی 
مدام در روزنامه های زنجیره ای بر طبل »شورای شهر و شهرداری غیرسیاسی« می کوبیدند. حاال که بر کرسی 
شورا شهر تکیه زده اند اولویت آن انتخاب شهرداری با سبقه روشن اصالح طلبی است!! این گونه تضادهای آشکار 
در سخن و عملکرد اصالح طلبان باعث شده که آنها ویترینی زیبا از شعار داشته باشند و عملکردی کامال متفاوت!

نکته دیگر اینکه برای انتخاب شــهردار در رسانه و روزنامه ها مالك هایی مانند »توانمندی«، »کاردانی«، 
»روحیــه عملیاتــی« و... گفته می شــود اما در عمل و در لحظه انتخاب زد و بندهای درون حزبی اســت که 

تصمیم گیرنده است.

روزنامه زنجیره ای یا ارگان پنتاگون!
روزنامه زنجیره ای شرق در یادداشت های متعددی که در شماره دیروز این روزنامه منتشر شد به تحلیل حمله 

آمریکا و متحدانش به سوریه پرداخت و به روسیه حمله کرد!
شــرق در یادداشــتی به توجیه عملکرد غیرقانونی آمریکا و متحدان آن در حمله به یک کشور مستقل بدون 
مجوز شورای امنیت پرداخته و نوشته است: »مقامات غربی می گویند در بحران سوریه به سبب حق وتوی روسیه 
نمی توانند راه حل اساســی برای بحران سوریه بیابند و در برابر بمب های شیمیایی به  کار  برده  شده در سوریه آن 
را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کنند، زیرا روسیه هر پیش نویس قطعنامه در باره سوریه را وتو می کند. از 

 این رو اقدام به عملیات خارج از سازمان ملل می کنند.«
این یادداشت یک رسانه آمریکایی نزدیک به پنتاگون نیست بلکه سطرهایی از یک روزنامه داخلی است به نام 
شرق. در دوره جدید که از قرن ۲0میالدی آغاز شده و تاکنون ادامه دارد رسانه به بازوی مکملی برای اقدام نظامی 
تبدیل شده و هر روز نقش آن پر رنگ تر می شود. رسانه های جهان سلطه بسترسازی را برای تهاجم انجام می دهند به 
این صورت که به مسخ انسان ها می پردازند. مصداق این مسخ شدگی و خروجی آن را در همین سطرهای باال بنگرید. 
این دست روزنامه نگاران اصال توجهی به سابقه آمریکا در فریب مردم جهان ندارند همچنان که در موضوع عراق 
و سالح های کشتار جمعی چنین کردند و دیگر اینکه اینها به هیچ عنوان فکرشان به موضوع نیاز آمریکا و نظام 
سلطه برای تهاجم معطوف نمی شود. قطعا آمریکا همین طور نمی تواند به سمت سوریه موشک در حجم گسترده 
شــلیک کند. باید بهانه ای باشــد و چه بهانه ای بهتر از سالح شیمیایی. موضوع این است که سوریه در موقعیتی 
که در اطراف دمشق و غوطه دست باال را دارد و در حال پیشروی است چرا باید از سالح شیمیایی استفاده کند.

همین موضوع را یک افسر ارشد انگلیسی گفته است. ژنرال »جاناتان شاو« فرمانده سابق نیروهای ویژه انگلیسی 
به همراه شمار زیادی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا معتقدند که »بشار اسد« نیازی به حمله شیمیایی در حومه 
دمشــق نداشــته، چراکه او در این جنگ، پیروز شده است. جالب آنکه در دنیای مدعی آزادی بیان شبکه اسکای 

نیوز پخش اظهارات این ژنرال انگلیسی را قطع کرد!
اما مورد دیگر سرهنگ »پت النگ« است که سالها در نیروهای ویژه نظامی و آژانس اطالعات نظامی آمریکا 
در منطقه خاورمیانه کار می کرد. او در نامه ای به وزیر دفاع می نویسد: سرورم، از شما خواهش می کنم در خصوص 
حمله شیمیایی به غوطه شرقی این احتمال را نیز در نظر داشته باشید که شاید گروه های مخالف تحت محاصره 

در دوما ]تروریست های مخالف نظام سوریه[ این کار را کرده باشند.
خالصه آنکه روزنامه های زنجیره ای از قبیل همین روزنامه شــرق ضمن آنکه به صالحدید فراموش کرده اند 
که همین غربی ها صدام را در حمله شیمیایی به ایران تجهیز کرده و هیچ واکنشی به آن حمالت گسترده نشان 
ندادند در سال های اخیر نیز همواره طرف متجاوز غربی را گرفته و این روزها نقاب از چهره برداشته اند، آنها همه 
ادعاهای آمریکا را درست می پندارند و تحلیل های خود را بر روی اظهارات متجاوزین می نویسند و از سوی دیگر 

کشور مستقلی که از حاکمیت خود دفاع نموده است را محکوم می کنند!

وعده ای که محقق نشد
روزنامــه آرمان در مطلبی نوشــت: »مهم ترین وعده روحانی ایجاد اشــتغال و رونق اقتصادی در جامعه بود. 
رئیس جمهور گفت که وضع معیشتی و اقتصادی مردم را بهتر خواهد کرد، امری که تاکنون تحقق نیافته است«.

کارنامه ضعیف دولت در حوزه اقتصادی و بی توجهی به مطالبات معیشــتی مردم، حتی صدای روزنامه های 
زنجیره ای را هم درآورده است.

چندی پیش روزنامه آرمان در مطلبی نوشته بود: »اگر به صورت واقع بینانه به وضعیت جامعه نگاه کنیم متوجه 
می شویم که در شرایط کنونی پایگاه رأی آقای روحانی نسبت به انتخابات 96 با ریزش جدی مواجه شده است. به 
همین دلیل در مرحله نخست دولت باید با یک رویکرد آسیب شناسانه دالیل این ریزش آرا را مشخص کند تا در 
آینده با مشکالت جدی تری مواجه نشود. هنگامی که مردم مشاهده کنند دولت آقای روحانی به وعده هایی که به 
آنها داده عمل نکرده و یا اینکه در راستای تحقق این وعده ها حرکت نمی کند به صورت طبیعی پایگاه اجتماعی 
آقای روحانی با ریزش مواجه خواهد شد... دولت آقای روحانی ارتباط عمیق و دقیقی با مردم ندارد و این مسئله 

می تواند در آینده برای دولت چالش های بیشتری به وجود بیاورد«.

رئیس  قوه قضائیه گفــت: با تدبیر 
دولت، تالطم های موجود در بازار ارز تا 
حدی حل شده است گرچه توقع داشتیم 
که دولت محترم و بانک مرکزی زودتر 

وارد عمل شوند.
 به گزارش روابط عمومــی قوه قضائیه، 
آیت اهلل صــادق آملی الریجانی در جلســه 
مســئوالن عالی قضایی، با  اشاره به در پیش 
بودن ۲9 فروردین روز ارتش و ســوم شعبان 
روز بزرگداشت مقام پاسدار، این دو روز را به 
نیروهای مســلح و مردم ایران تبریک گفت 
و افزود: امــروز نیروهای مســلح جمهوری 
اسالمی اعم از ســپاه و ارتش موجب افتخار 
ملت بزرگ ایران هستند و از مرزهای اقتدار 
داخلی و خارجی کشــور حراست می کنند. 
وحدت نیروهای مســلح و افتخاراتی که در 
طول سال های پس از پیروزی انقالب به دست 
آورده اند در منطقه و جهان مثال زدنی است. 
زمانی در این کشــور نیروهای مسلح تحت 
سیطره مستشاران آمریکایی بودند اما امروز 
به برکــت انقالب و رهنمودهای داهیانه امام 
راحل و مقام معظم رهبری نیروهای مســلح 
در کمال عزت و استقالل راه خود را در کنار 
مردم طی می کنند و دوست و دشمن به این 

موضوع اذعان دارند.
آملــی الریجانی، یکی از علل هجمه های 
روزافزون کشورهای سلطه و اذناب منطقه ای 
آنها به کشــورمان را اقتدار نیروهای مســلح 
جمهوری اسالمی دانست و اظهار داشت: این 
اقتدار، آنها را به هراس افکنده و موجب شده 

که مدام در جهت ایران هراســی گام بردارند 
اما به خوبی می دانند که جمهوری اســالمی 
در مقــام دفاع از خود بــه هیچ عنوان کوتاه 

نخواهد آمد.
ادعاهای دروغین آمریکا 
در زمینه مقابله با داعش

وی با  اشاره به ادعاهای آمریکا در زمینه 
مقابله با داعش نیز گفت: امروز آمریکایی های 
فریبــکار و حیله گر که خود، داعش را ایجاد، 
تســلیح و تشــویق کرده اند ادعای مقابله با 
آن را دارنــد. دروغ و فریبــی بزرگ تر از این 
در روزگار معاصر مــا وجود ندارد. ترامپ در 
کارزار رقابت های انتخاباتی به صراحت اذعان 
کرد که دولت آمریکا داعش را به وجود آورده 
و با مسلح ساختن آن، این گروه تروریستی را 

به منطقه ما گسیل داشته است.
رئیس  قوه قضائیه با  اشاره به حمله اخیر 
آمریــکا، انگلیس و فرانســه بــه مناطقی از 
سوریه، خاطر نشــان کرد: در روزهای اخیر 
شــاهد هجمه جنایتکارانه محور شــرارت و 
جنایت در منطقه علیه سوریه بودیم. آمریکا 
با همدستی انگلیس و فرانسه بر خالف تمام 
موازین بین المللی، اخالقی و انسانی بیش از 
100 موشک به ســوریه شلیک کرد. چنین 
اقدامی را نه ســازمان ملــل تجویز کرده بود 
و نه موازین حقوق بین الملل چنین اجازه ای 
را می داد امــا آمریــکا و متحدانش موازین 
بین المللی را به سخره گرفتند و با طرح دروغ 
تکراری استفاده از سالح های شیمیایی به این 

منطقه حمله کردند.

آملی الریجانی با ابراز تاسف شدید از اقدام 
برخی حاکمان خودفروخته جهان اسالم که 
در شــب مبعث پیامبر، حمله جنایتکارانه به 
سوریه را مورد حمایت قرار دادند، اظهار داشت: 
خوشبختانه این اقدامات موجب بصیرت افزایی 
و نزدیکی هرچه بیشــتر ملت های مسلمان 
می شــود و آنها به خوبی متوجه می شوند که 
امثال آمریکا و متحدانش به هیچ عنوان قابل 

اعتماد نیستند.
چگونه توقع مذاکره موشکی 

با ایران را دارید؟
وی با  اشــاره به برخی زیاده خواهی های 
آمریکا مبنی بــر مذاکره با ایران درخصوص 
توانمندی موشکی نیز گفت: در چنین فضایی 
بحث مذاکرات در حوزه موشــکی را مطرح 
می کنند. باید از آنها پرسید که چگونه گمان 
می برید ملت های مسلمان و کشورها به شما 
اعتماد کنند. با رفتــاری که در قبال برجام 
داشتید و اخیراً نیز این حمالت جنایتکارانه، 
آیا توقع مذاکره با جمهوری اسالمی دارید؟ 

رئیس  قــوه قضائیه ادامــه داد: آمریکا و 
متحدان بین المللی و منطقه ای آن به محض 
آنکه می بینند تروریســت ها در معرض زوال 
قرار دارند و ارتش ســوریه پیشروی هایی در 
مبارزه با تروریست ها داشته است فوراً با اتخاذ 
سیاست هایی خبیثانه، نیروهای مسلح سوریه 
را تحت فشــار قرار می دهند و همین مسئله 
به خوبی مشخص می کند که چه کسانی در 
پس پرده فعالیت های تروریست ها در منطقه 

قرار دارند.

همکاری قوه قضائیه 
در صیانت از ارزش پول ملی 

آملی الریجانی با  اشاره به التهابات اخیر 
در بازار ارز و تدابیر دولت برای مدیریت بازار 
اظهار داشت: با تدبیر دولت محترم، تالطم های 
موجود در بازار ارز تا حدی حل شــده است 
گرچه توقع داشتیم که دولت محترم و بانک 
مرکزی زودتر وارد عمل شوند اما به هرحال 
قوه قضائیه از هر اقدامی در جهت صیانت از 
ارزش پــول ملی و ایجاد ثبات در بازار ارز که 
الزمه کار اقتصادی است حمایت همه جانبه 

می کند.
وی بــا تاکید بر پشــتیبانی از تعادل در 
بازار ارز و مجموعه اقدامات برای بسترسازی 
این امر، تصریح کرد: نیروی انتظامی و سایر 
نهادهای امنیتی نیز برای اجرای سیاست های 
دولــت در ســاماندهی و مدیریت بــازار ارز 
همکاری کامل را خواهند داشت و امیدواریم 
که دولت نیز برخی کاســتی های موجود را 
اصالح کنــد تا تجار و بازرگانــان نیز نگران 
فعالیت های خود نباشــند. در بحث مبارزه با 
قاچاق کاال نیز امیدواریم که همه دستگاه ها 
بــا انجام وظایف قانونی خود تالش کنند که 

اقتصاد ملی از این ناحیه آسیب نبیند.
بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی 
پیرامون الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق 
انسان و عبوردهندگان افراد غیرمجاز از مرز در 
دستور کار دیروز مسئوالن عالی قضایی قرار 
داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس 

 قوه قضائیه رسید.

نفوذ به آسمان سرزمین های  اشغالی
رئیسسابقموساد:پهپادایرانی
بانمونهآمریکاییتفاوتینداشت

رئیس  سابق موساد حمله متجاوزان به سوریه را یک حرکت 
نمادین و بدون دستاورد استراتژیک خواند و در بخش دیگری 
ضمن  اشاره به نفوذ پهپاد ایرانی به آسمان سرزمین های  اشغالی 
گفت: این پرنده نمونه ای از مدل پهپاد آمریکایی بود که در ایران 

ساقط شد و با آن کوچک ترین تفاوتی نداشت.
»دنی یاتوم« رئیس  سابق سازمان جاسوسی موساد در گفت و گویی 
با روزنامه صهیونیستی »جروزالم پست« که یک روز بعد از حمله آمریکا 
به سوریه صورت گرفت، گفت: »آمادگی ها برای تهدید احتمالی از جانب 

ایران وجود دارد.«
وی حمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه را یک حرکت نمادین 
بدون دستاورد استراتژیک خواند و گفت: »ما در مرحله تصادم با ایرانی ها 
هستیم و امیدوارم این مرحله به یک رویارویی مستقیم ختم نشود.« 

یاتوم افزود: »آشنایی من با ایرانی ها و موارد قبلی به من می گوید که 
زمانی که آنها تهدید می کنند، آن را پیگیری خواهند کرد.«

وی با بیان این ادعا که باید به تاریخ نگاه کرد، گفت: »اگر این تاریخ 
را ببینید، خواهید دید که آنها پشــت همه حمالت به صهیونیست ها و 
تاسیسات اسرائیل بوده اند. آنها می توانند در مناطقی نظیر بلندی های 
جــوالن نیز حوادثی را رقم بزنند. ما هیچ شــکی نداریم که اقدام های 

حزب اهلل، دنباله اراده ایران است.«
رئیس سابق موساد با  اشاره به حادثه نفوذ پهپاد ایرانی به حریم هوایی 
ســرزمین های  اشــغالی گفت: »این یک عملیات خاص بود. این پهپاد 
نمونه ای از مدل پهپاد آمریکایی بود که در ایران سقوط کرده بود و با آن 
نمونه کوچک ترین تفاوتی نداشت. اگر این پهپاد جایی در اسرائیل منفجر 

می شد ما ممکن نبود تشخیص دهیم این پهپاد ساخت ایران است.«
وی همچنین گفت: »از جهت مجاورت و همسایگی ما در وضعیت 
ســختی هستیم و هیچ بخششی در برابر ضعف وجود ندارد. در نتیجه 
ما باید قوی بمانیم و برای حفظ بازدارندگی قوی تر بشویم. ما در جبهه 
تنها بودیم. حمله آخر هفته یک حمله نمادین و یک شیرجه در اقیانوس 

بود. حمله باید به کاخ اسد صورت می گرفت تا او را واقعا بترساند.«
به گزارش ایلنا، این مقام سابق موساد تاکید کرد: »مسکو در سوریه 
منافع مشترکی با اسرائیل ندارد. زمانی ما فکر می کردیم روابط نتانیاهو 
و پوتین در از بین بردن این شکاف موثر خواهد بود اما در  اشتباه بودیم.«

کشفمحمولهکالنموادمنفجره
درمرزهایشرقیکشور

 سربازان گمنام امام زمان)عج( محموله کالن مواد منفجره 
را که قرار بود با پوشش مواد مخدر از مرزهای شرقی به کشور 

وارد شود، کشف و ضبط کردند.
نیروهای اداره کل اطالعات استان سیستان و بلوچستان با اقدامات 
اطالعاتی و فنی توانستند گروه های تروریستی را در انتقال 80 کیلوگرم 
مواد منفجره ترکیبی، 17 عدد تله انفجاری پدالی )مخصوص بکارگیری 
در بمب های کنار جاده ای و تله های انفجاری(، ۲8 قبضه سالح کمری 
با دو هزار و 100 فشــنگ، 35 قبضه نارنجک جنگی، ده ها چاشــنی 

الکترونیکی، فتیله و تجهیزات انفجاری ناکام بگذارند.
در این عملیات ســربازان گمنام امــام زمان)عج( همچنین 580 

کیلوگرم مواد مخدر از تروریست ها کشف کردند.
گزارش خبری تحلیلی کیهان

 از راه های مقابله با جنگ ارزی دشمن

پیمانهایمشترکپولی
باطلالسحروابستگیبهدالر

بقیه از صفحه ۲
طراحی دشمن برای ما 

ایران سالهاست درگیر جنگ ارزی تمام عیار است. مقامات آمریکا آشکارا از 
ضرورت تعمیق این جنگ تا به زانو در آوردن مردم سخن می گویند. به عنوان 
نمونه، نشریه »بیزینس اینسایدر« در مقاله ای با عنوان: »آمریکا به دنبال جنگ 
اقتصادی با ایران« با  اشــاره به افزایش قیمــت دالر و ناآرامی های اخیر بازار 
ارز ایران، ضمن بیان نقل قول هایی از وزیر خزانه داری و برخی مقامات ارشد 
آمریکایی به تشــریح رویکرد آمریکا برای شدت بخشیدن به جنگ اقتصادی 
علیه ایران می پردازد. در نمونه ای دیگر، »مارك دوبوویتز« رئیس اندیشــکده 
ضدایرانی بنیاد دفاع از دموکراســی می گوید: » بحث های قابل قبولی درباره 
حمله به سوریه انجام می شود اما به اندازه کافی درباره استراتژی جنگ علیه 
اسد و ایران و روسیه بحث نمی شود. ما باید از خیلی وقت پیش این سه کشور 
را به شــدت بمباران مالی می کردیم. طرح جنگ مالی آماده است، فقط باید 
دولت آن را عملی کند و این سه کشور را زیر بمباران اقتصادی و مالی ببرد«
در مقابل ترفند های شوم دشمن، رهبر انقالب سالهاست بر لزوم شکستن 
هژمونی دالر و ایجاد رابطه با کشورها به صورت مستقیم تاکید دارند. از جمله 
ایشــان در دیدار رئیس جمهور روسیه، خنثی سازی تحریم ها و منزوی کردن 
آمریکا را مستلزم انجام اقداماتی از جمله حذف دالر از چرخه معامالت تجاری 
فی مابین دانســتند و فرمودند: »بدون توجه به تبلیغات منفی دشمنان برای 
تضعیف روابط کشــورها، می توانیم تحریم هــای آمریکایی ها را با روش هایی 
از جملــه حذف دالر و جایگزین کــردن پول ملی در معامالت اقتصادی دو یا 
چندجانبه، بی اثر و آمریکا را منزوی کنیم.« می بینید که فرمان رهبری روشن 

و غیر قابل تفسیر است.
ما چه کرده ایم!؟

در حالی که اغلب کشــورهای حاضر در پیمان هــای دو یا چندجانبه 
پولی، هیچ تحریمی ندارند و هیچ مشکلی برای نقل و انتقال پول آزارشان 
نمی دهد، می بینیم که دامنه این دست مبادالت دائما گسترده تر می شود 
اما ما که درگیر انواع دشــمنی ها هســتیم، تاکنون حتی یک پیمان هم 
نداریم! این عجیب نیست!؟ امارات یا برزیل یا کانادا و چین، خود را برای 
روز مبادا آماده کرده اند اما ما که سالهاست در روز مبادا زندگی می کنیم، 

هیچ کاری نکرده ایم!
مهم ترین الزمه حذف دالر و پیوســتن به یک پیمان مشترك پولی؛ عزم 
ملی دولتمردان است. تکنوکرات ها جذب سرمایه های خارجی را مقدمه رشد 
می داننــد و اعتقادی به جنــگ ارزی ندارند! به عنــوان نمونه، رئیس جمهور 
روحانی می گوید: »باید تحریم ها لغو شوند تا سرمایه خارجی به کشور سرازیر 
و چرخ تولید بچرخد و شغل ایجاد شود.« آنها در تفسیری مضحک از اقتصاد 
مقاومتی »تالش برای جذب سرمایه های خارجی«را مصداق و مقدمه اقتصاد 

مقاومتی می دانند!
همین نگاه غلط سبب شده که این جماعت، همچنان چشمشان به دست 
کدخدا باشــد و امید داشته باشــند که با انعقاد برجام های ذلت بار بعدی، راه 
را برای ورود ســرمایه و پول به کشور باز کنند! پیوستن به پیمان هایی مثل 

اف ای تی  اف بر اساس همین نگاه نادرست است.
اکنــون و با اوضاع تلــخ ارزی، دیر یا زود اثر مســکن های دولت از بین 
خواهــد رفت و بازار بار دیگر، روی تند خود را نشــان خواهد داد. دولت اگر 
واقعا قصد حل ریشــه ای بحــران را دارد، باید ایجاد چند پیمان پولی مهم با 
اصلی ترین طرف های تجاری ایران را در دســتور کار قرار دهد، هرچند که با 
تاخیر مشــکوك این سال ها، اکنون ارزش پول به قدری کاهش یافته که در 
ارزیابی و مقایســه پول ها، زیان هنگفتی به بیت المال وارد می شــود و حتما 
کفه ترازو به نفع کشــورهای طرف قرارداد خواهد رفت، اما جلوی ضرر را از 

هرجا بگیریم منفعت است.

آملی الریجانی:

قوه قضائیه از هر اقدامی در جهت صیانت از ارزش پول ملی 
حمایت همه جانبه می كند

اجتماعی  صفحات  که  حالی  در 
و منابع غیررســمی خبر استعفا و 
عدم بازگشت کاوه مدنی از آخرین 
ماموریت خود به خارج کشــور را 
محیط  سازمان  کرده اند،  منتشــر 
زیست هنوز هیچ واکنشی در مقابل 

این اخبار نداشته است.
به گزارش فارس، کاوه مدنی معاون 
آمــوزش و پژوهش و سرپرســت امور 
بین الملل سازمان محیط زیست پس از 
تعطیالت نوروزی به ســازمان حفاظت 
محیط زیســت بازنگشــته است، اخبار 
غیر رســمی حاکی از این است که وی 

پس از انتشــار عکس های نامتعارف در 
یک مهمانی در خارج کشور، استعفای 
خود در جریان ســفر کاری به تایلند را 
به سازمان محیط زیست اعالم کرده و 
این استعفا از سوی سازمان موردقبول 

قرار گرفته است.
 در ایــن رابطــه محمــود صادقی 
نماینده تهران در صفحه شخصی خود 
اعالم کرد: »از منبع موثقی شنیدم که 
کاوه مدنی ایران را ترك کرده است.«

 صبــح دیــروز نیــز کاوه مدنی در 
صفحات اجتماعی خود تلویحاً رفتنش 
را از سازمان محیط زیست تائید و این 

اقدام را خواسته خود عنوان کرد.
این معاون سازمان محیط زیست در 
روزهای آغازین سال با انتشار عکس های 
خــود در یک مهمانی خارج از کشــور 
جنجالی شــده بود، کاوه مدنی در این 
تصاویر در حالی غیرطبیعی قرار داشت.

گفته شده که مدنی در پرونده مرتبط 
با جاسوسان محیط زیست نیز بازداشت 
و مورد بازپرسی قرارگرفته است؛ هرچند 
به روشــنی این موضوع توســط منابع 
رســمی تائید نشده است ولی در همان 
روزهــا وی پس از حضور در ســازمان 
محیط زیســت در یک توئیــت تلویحاً 

بازداشت خود را تائید کرد.
درعین حال سازمان حفاظت محیط 
زیســت این بــار نیز همچــون دفعات 
قبل هیچ واکنش رســمی و روشــنی 
درخصــوص خبر رفتن مدنــی از این 

سازمان نشان نداده است.
کاوه مدنی اســتاد مدیریت محیط 
زیســت امپریال کالج لندن بود که به 
دعوت ســازمان محیط زیست به ایران 
آمــد و در ســمت معاونــت آموزش و 
پژوهش این ســازمان آغاز به کارکرد، 
فعالیت مدنی در این سمت چیزی کمتر 

از 5 ماه طول نکشید.

کاوه مدنی پس از استعفا به کشور بازنگشت 

سکوت سازمان محیط زیست در مقابل متواری شدن معاون پرحاشیه 

سرویس سیاسی-
در حالــی الیحه الحــاق ایران به 
کنوانســیون پالرمــو دارای غلط های 
فراوان و فاحشی است که ترجمه دولت 
از برجام نیز دقیقاً دارای همین ایراد بود. 
همانطور که غلط های ترجمه ای فاحش در 
برجام مشکل آفرین شده است، غلط های 
ترجمه ای دیگر متون بین المللی همچون 
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو 
نیز می تواند مشــکالت متعددی برای 

کشورمان ایجاد کند.
در روزهای گذشــته »الهیار ملکشاهی« 
رئیس کمیســیون قضایی مجلس شــورای 
اسالمی گفته بود:»در نشست اخیر کمیسیون 
قضایی مجلس، الیحه الحاق دولت جمهوری 
اسالمی ایران به کنوانسیون پالرمو )مبارزه با 
جرائم ســازمان یافته فرا ملی( اعاده شده از 
سوی شــورای نگهبان مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت«.
ملکشــاهی افزود:»ایراد شورای نگهبان 
به الیحه الحاق ایران به کنوانســیون پالرمو 
ایــن بود که متنی که دولت به عنوان الیحه 
پیشــنهادی ترجمه کرده و آن را به مجلس 
تقدیم کرده با متن اصلی آن تطابق نداشته 
و دارای اختالفات زیادی اســت و در همین 
راستا الزم است تا دولت در ارائه لوایح خود به 
مجلس دقت الزم را داشته باشد تا این اتفاق 
نیفتد چرا که ما به الیحه ای که از طرف دولت 

می آید اعتماد می کنیم«.
وی تاکید کرد:»مقرر شد تا نامه ای خطاب 
به رئیس جمهور بنویسیم و از وی بخواهیم که 
این موضوع را بررسی کند و ترجمه صحیح 
متن به مجلس ارائه شود و به زیرمجموعه ای 
که این لوایح را تنظیــم می کند تذکر الزم 
داده شود چرا که این لوایح در هیئت وزیران 

بررسی و تصویب می شود«.
در حالی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
پالرمو دارای غلط های فراوان و فاحشی است 
که ترجمه دولــت از برجام نیز دقیقاً دارای 

همین ایراد بود.
واژه های دوپهلو

در طول مذاکرات هسته ای دولت یازدهم، 

منتقدان و از جمله کیهان از تیم مذاکره کننده 
خواســته بودند که مذاکرات به روال تعریف 
شــده در عرف دیپلماتیک، به زبان فارسی 
صورت بپذیرد و متن کامل توافق نهایی به دو 
زبان فارسی و انگلیسی که هر دو قابل استناد 
باشند نوشته و منتشر شود. این خواسته که در 
صورت تسلط کامل مذاکره کنندگان به زبان 
انگلیسی نیز برای پیشگیری از سوءاستفاده 
حریف ضرورت داشــته و معمول و شناخته 
شده اســت، مورد توجه تیم کشورمان قرار 
نگرفــت و نتیجه آنکه طرف مقابل در برخی 
از مواد و بندهای حساس از واژه های دوپهلو 
استفاده کرد و از آنجا که متن فارسی توافق 
وجود ندارد، این ترفند حریف هم اکنون نیز 

مشکل آفرین شده است.
علی اکبر صالحی رئیس  ســازمان انرژی 
اتمی-شــهریور 95- گفته بود:»اگر ما وقتی 
برجــام را تنظیم می کردیم دقت بیشــتری 
می کردیــم این فرصت بــرای آمریکا پیش 
نمی آمــد که از این قابلیت تفســیر بودن ]

برجام[ سوءاستفاده کند«.
ترجمه غلط!

بــی توجهی اعضای تیــم مذاکره کننده 
هسته ای در دولت یازدهم به واژه های دوپهلو 
در برجام حتی موجب تمسخر آنها از سوی 

مقامات آمریکایی شد.
هسته ای  مذاکره کننده  شرمن«  »وندی 
ارشد دولت باراك اوباما رئیس جمهور سابق 
آمریکا - فروردیــن 96)مارس ۲017(- در 
اندیشکده وودروویلسون با لحن تمسخرآمیز 
گفــت:»LIFT لغتی اســت کــه در زبان 
انگلیســی به معنی معلق نگاه داشــتن و یا 
موقتا متوقف کردن اســت، اما طرف ایرانی 
LIFT را به معنای پایان دادن و خاتمه دادن 
- REMOVE - تلقی می کرد و به همین 

علت نیز، ما از این لغت استفاده کردیم!«.
روزنامــه کیهان-15 فروردین 94- چند 
ماه پیش از امضای برجام، در مطلبی با عنوان 
»برد- برد نتیجه داد هسته ای می رود تحریم ها 
می ماند!« نوشت: »با توجه به محتویات توافق، 
این نتیجه به دســت می آید که آنچه طرف 
غربی در این مذاکرات به دست آورد، شفاف، 

قابل شمارش و الزام آور است و در مقابل آنچه 
ما به دست آوردیم مبهم و قابل تفسیر است«.
در ایــن گزارش تاکید شــد: »معماری 
تحریم های مرتبط با هسته ای ایاالت متحده 
در بخش اعظم دوره توافق حفظ شده و امکان 
بازگشت فوری آنها در صورت بروز مورد جدی 

عدم کارایی را فراهم می کند«.
گزارش فوق تصریح کرد که با این رویکرد، 
در نهایت ضمن از دســت رفتن توانایی های 
هسته ای کشورمان، تحریم ها پابرجا خواهد 

ماند.
فکت شیت آمریکایی

در فروردین مــاه 94 مقامات آمریکایی 
در اظهــارات جداگانه از متن تنظیم شــده 
توسط خود)فکت شیت آمریکایی( به عنوان 
»پارامترهای حاکم بر توافق نهایی« یاد کردند. 
در آن مقطع زمانی، اظهــارات آمریکایی ها 
توسط مقامات دولتی کشورمان تکذیب شد 
اما گذر زمان نشــان داد که آن اخبار درست 

بوده است.
پس از انتشــار فکت شــیت آمریکایی، 
مقامــات دولت آقای روحانــی بدون اینکه 
ســندی را به عنوان بیانیه منتشر نمایند از 
توافقاتی صحبت می کردند که دستاوردهای 
آن تاریخــی اســت و تمام خطــوط قرمز و 
منافع اســتراتژیک ایران تامین شــده است 
اما حاضر نشــدند در مقابل تمام فشــارها و 
انتقادها فکت شــیت مورد نظر خود را - که 
فی الواقع پشتوانه و منبع و مستند تحلیل ها 
و اطالع رسانی هاست - منتشر نمایند و تعجب 
برانگیزتر اینکه حتی حاضر نشدند با صدور 
بیانیه رســمی، به مفاد فکت شیت منتشره 
آمریکایی )بخوانید قرائت و تفسیر غربی ها از 
بیانیه مشترك( اعتراض کنند. و زمانی هم که 
مطالبات عمومی برای انتشار جزئیات توافق 
به اوج خود رسید، ابتدا رئیس  سازمان انرژی 
اتمی اعالم کرد فکت شــیت ایرانی نوشــته 
شــده و نزد ظریف است و ظریف هم معتقد 
بود نیازی به انتشار فکت شیت ایرانی نیست 
و در نهایت رئیس جمهــور در اظهار نظری 
عجیب گفت فکت شیت ایرانی قباًل منتشر 
شده است. حتی پیش از نسخه آمریکایی آن!

گفتنی است اندیشکده آمریکایی مدیریت 
بحران 14 ماه قبل از امضای برجام متنی را 
منتشر کرد که دقیقاً همان متن برجام بود. 
جزئیاتی همچون تعداد ســانتریفیوژها بعد 
از توافق و حتی اینکه مثال ســانتریفیوژهای 
جمع آوری شده در کدام سالن نظنز باید انبار 

شوند در این متن آمده است!
»وندی شــرمن«- اســفند 96- با اشاره 
به این موضوع گفتــه بود:»وقتی ما تصمیم 
بــه مذاکره بــا ایران گرفتیم، قبــل از آنکه 
مذاکرات را شروع کنیم، یک توافقنامه کامل 
100 صفحه ای نوشــتیم؛ بنابراین ]از قبل [ 
می دانســتیم به چه چیز هایــی می خواهیم 
برســیم. این توافقنامه به طرز باورنکردنی، 

مفصل و فنی بود«.
»فرد کاپلن« روزنامه نگار مشهور آمریکایی 
و ســتون نویس روزنامه های نیویورك تایمز، 
نیویورکر، آتالنتیک و اسلیت آنالین و مؤلف 
چنــد کتاب در زمینه هــای نظامی و جنگ 
هســته ای- آذر 9۲ )نوامبــر ۲013( - طی 
مقاله ای با ابراز تعجب نوشــت:»چند هفته 
پیش یک مقام رســمی ارشد کاخ سفید از 
من و چنــد روزنامه نگار دیگر دعوت کرد تا 
نظر ما را درباره پیش نویس توافقنامه ای که 
قــرار بود اوباما در مذاکــره 1+5 با ایران به 
طرف ایران پیشــنهاد کند جویا شود. وقتی 
متن پیش نویــس توافقنامه را دیدیم، آن را 
کاماًل یکســویه ارزیابی کردیم و همه ما بر 
این باور بودیم کــه ایرانی ها هرگز این متن 
را نخواهنــد پذیرفت و به شــرایطی که در 
آن آمده اســت تن  نخواهند داد. پیش نویس 
توافقنامــه به گونه ای بودکه هیچ یک از مواد 
آن نمی توانست با اعتراض یک آمریکایی، یک 
اسرائیلی و یا یک عرب متعصب روبه رو شود. 
اما امروز که متن توافقنامه یکشنبه ژنو منتشر 
شد با کمال تعجب دیدم همان پیش نویسی 
است که چند هفته قبل دیده بودم و اکنون 
تیم هسته ای ایران، برخالف انتظار ما، بدون 
کمترین تغییری در متن پیش نویس به آن 

تن داده و پذیرفته است«.
رویکرد مشکل آفرین

همانطور که غلط های ترجمه ای فاحش 
در برجام مشکل آفرین شده است، غلط های 
ترجمه ای دیگر متــون بین المللی همچون 
الیحه الحاق ایران به کنوانســیون پالرمو نیز 
می تواند مشکالت متعددی برای کشورمان 

ایجاد کند.
الزم و ضروری اســت که از یکسو دولت 
بــا جدیت از تکــرار این اشــتباهات فاحش 
جلوگیــری کرده و از ســوی دیگر مجلس 
شورای اسالمی نیز از طریق مرکز پژوهش های 
این قوه، متون بین المللی را به صورت دقیق 
ترجمــه کرده و از تکرار اینگونه اشــتباهات 
فاحش جلوگیری کند چرا که  کشــور باید 
هزینه این ترجمه های غلط را سالهای متمادی 

بلکه تا ابد بپردازد.

معضل ترجمه غلط از برجام تا پالرمو

رئیس  دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
درخصوص یکصد دســتگاه آمبوالنس 
دپو شده در جلفا گفت: پلیس راهنمایی 
و رانندگی با پالک گذاری شــماره ارس 
مخالفت کرده و اجازه نمی دهد به غیر از 
پالک  با  محدوده مشخص شده، خودرو 

منطقه آزاد ارس تردد کند.
محمدحســین صومــی در گفت وگو با 
فارس در رابطه با یکصد دســتگاه آمبوالنس 
دپو شده در جلفا اظهار داشت: متأسفانه این 
آمبوالنس ها مدت دو سال است که خریداری 

 شده و بنابر این بود با شماره منطقه آزاد ارس 
پالك گذاری و در استان توزیع شود.

وی افزود: اما پلیس راهنمایی و رانندگی 
با این موضوع مخالفت کرده و عنوان داشته 
اجازه نمی دهیم غیر از محدوده مشخص شده، 
خــودرو با پالك منطقه آزاد ارس در جاهای 

دیگر تردد کند.
رئیس  دانشگاه علوم پزشکی تبریز اضافه 
کرد: با توجه به این موضوع، تنها 10 دستگاه 
به منطقه مرند و خداآفرین تحویل داده  شده 

و مابقی همچنان اجازه توزیع ندارند.

وی خاطرنشــان کرد: پس از پیش آمدن 
این شرایط، تصمیم گرفته شد شماره پالك 
ملی شود اما تا به امروز که دو سال گذشته، 
تالش های زیادی شده اما فعاًل ثمری نداشته 
و هر بار برای اتمام کار مراجعه می کنیم، نامه 

دیگر می خواهند.
صومــی با بیان اینکه متأســفانه در یک 
بروکراســی اداری گرفتــار شــده ایم، ادامه 
داد: با این  وجــود همچنان نمایندگان علوم 
پزشــکی تبریز در تهران درگیر حل مشکل 

شماره گذاری آمبوالنس ها هستند.

رئیس  دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

100 دستگاه آمبوالنس در انبارهای جلفا خاک می خورد


