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هنوز در یاد و خاطره ایرانیان، تکبر و نخوت س��ه وزیر اروپایی 
فراموش نشده است. وزرایی که در ایران و کشور هزاران شهید دفاع 
مقدس، به علت عقب نشینی برخی از فرزندان انقالب، پای خود را 
بر میز انداخته و اعالم می کردند ما میوه حمله به عراق را در ایران 
چیدیم. البته همان زمان نیز فرزندان انقالبی ایران اسالمی در مقابل 
محل مذاکرات فریاد می زدند و اعالم می کردند نباید به قول دشمن 
اعتماد کرد و می توان با باور به درون و اعتماد به ظرفیت داخلی و 
توجه به دانش��مندان کشورمان بدون پذیرش این عقب نشینی، به 
موفقیت رسید لیکن آن پیام به نحو مطلوب مورد توجه قرار نگرفت. 
البته ش��هدایی چون ش��هریاری و احمدی روشن و علی محمدی و 
رضایی نژاد و دیگر مجاهدان خاموش این س��رزمین بعدها نش��ان 
دادند که در قولی که به مس��ئولین می دادند صادق بودند و در این 
مس��یر از جان خویش نیز گذش��تند. اکنون اما با گذشت یک دهه 
از آن اتفاق ناگوار، این بار ظاهرا ش��یطان متوجه ش��ده که نوچه ها 
توانای��ی عقب راندن ایران را ندارند و به همین خاطر مس��تقیم در 
صحنه حضور پیدا کرده اس��ت. البته این حضور مس��تقیم شیطان 
به معنای بی کار بودن نوچه ها نیس��ت. انگلس��تان خبیث، آلمانی 
که در ماجرای میکونوس س��ابقه منفی ویژه ای برای خود در ذهن 
ایرانیان نهاد. فرانسه ای که به علت جرم شناختن انکار هولوکاست 
به پاچه خواری رژیم صهیونیس��تی مش��هور گشته و هر از چند گاه 
شاهد انتشار اخباری از افتضاحات اخالقی برخی مسئولین سیاسی 
این کش��ور هستیم، اعالم داشته اند که برای رسیدن به توافق، این 
ایران است که باید انعطاف بیشتری از خود به خرج دهد؟ وقاحت 
تا کجا و پررویی تا چه حد؟ آیا ایران در مذاکرات دولت اصالحات 
کم انعطاف به خرج داد؟ آیا ایران رسما تمام اقدامات و فعالیت های 
هس��ته ای خود را تعلیق نکرد؟ پاس��خ شما چه بود؟ آیا به تعهدات 
خود عمل کردید؟ در این مقطع چطور؟ اقدامات انجام شده توسط 
این کش��ورهای طرف مذاکره با ای��ران در مقابل اقداماتی که ایران 
انجام داده چه بوده اس��ت؟ اجازه دهید یک بار دیگر آنچه ما انجام 

دادیم و آنچه طرف مقابل، برشماری نماییم.
ما ذخیره بیست درصد خود را نابود ساختیم، فعالیت های خود را 
تعلیق کردیم، اعالم کردیم راکتور اراک را تغییر می دهیم، آبشارهای 
جدید را متصل و وارد مدار نکردیم، اجازه بازرسی به بازرسان دادیم 
و... ام��ا ط��رف مقابل چه کرد؟ تحریم ها را افزایش داد، توهین ها را 
بیشتر از گذشته نثار ایران و ایرانی نمود، قول های داده شده را انکار 
کرد و... با این وصف چه امیدی به شیطان وجود دارد؟ فرزندان انقالب 
که در حال مذاکره با ش��یطان هستند باید رفتارشناسی شیطان را 
مدنظر قرار دهند: »تاثیر شیطان در دستگاه محاسبه ما، از راه تهدید 
و تطمیع است؛ از یک طرف ما را می ترساند: آیه شریفه قرآن در سوره 
مبارکه آل عمران ]می فرماید[: انما ذلکم الشیطن یخوف اولیاءه فال 
تخافوهم و خافون ان کنتم مومنین... از طرف دیگر تطمیع اس��ت؛ 
از س��وی دیگر وعده می دهد شیطان، وعده های فریبنده؛ اینجا هم 
آیه شریفه قرآن می فرماید: یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطن 
اال غ��رورا وعده می دهد، آرزوه��ا را در دل آنها بیدار می کند، زنده 
می کند، یک آینده رنگی و دروغین و خیالی مثل سراب در مقابل 
چش��م مومنین به خود می گذارد؛ و ما یعدهم الشیطن اال غرورا؛ اما 
فریب است. از یک طرف تهدید، از یک طرف تطمیع، مثل رفتاری 
که امروز آمریکا دارد و قدرت های استکباری همیشه ]دارند[؛ از یک 
طرف تهدید می کنند، از یک طرف تطمیع می کنند. تطمیع، فقط 
تطمیع شخصی نیست؛ تطمیع های کلی: »چنین می کنیم، چنان 
می کنیم«؛ بعد هم نمی کنند، دروغ می گویند؛ کار شیطان این است.« 
)امام خامنه ای 1393/4/16( آنچه در این مذاکرات بیش از یک دهه 
از طرف ش��یطان بزرگ و نوچه های آن دیده شده است غیر از این 
نبوده است. از یک طرف از گزینه های روی میز می گویند و از طرف 
دیگر اعالم می کنند جامعه جهانی با آغوش باز از تغییر رویکرد ایران 
استقبال می کند. اصال سیاست چماق و هویج، سیاست شیطان است. 
حتی اکنون که زمان اندکی به پایان مذاکرات مانده اس��ت، ادبیات 
شیطان و نوچه های او تغییری نکرده است. از در باغ سبزی می گویند 
که قرار است در برابر دست کشیدن ایران از فعالیت هسته ای خود 
و یا قبول یک فناوری کاریکاتوری، به روی ایران باز شود و از وعده 
تشدید تحریم و یا گزینه روی میزی می گویند که در صورت عدم 
توافق در دستور کار قرار خواهد گرفت. ما را نه رعب و وحشتی از 
چماق دشمن است و نه امیدی و آرزویی به هویج او. ما به مصداق 
آیه »واعدوا لهم مااس��تطعتم من قوه« خود را به س��الح معنوی و 
مادی مجهز نموده ایم. اگر ش��یطان و نوچه هایش برای تقابل با ما 
صف آرایی کنند ما بر عزم و ایمانمان بر درس��تی راهی که انتخاب 
کرده ایم افزوده خواهد ش��د و پایداری مان را افزایش خواهیم داد و 
در برابر هویج دش��من او را به خود وامی گذاریم که ما را به خیر تو 

امید نیست، شر مرسان.
فرزندان انقالب این پیام را از ملت ایران اسالمی به عنوان برادران 
و هموطنان ایشان بشنوند که ما از زحماتی که متقبل شدید قدردانی 
و تشکر می نماییم و امیدواریم که اجرتان مضاعف باشد؛ اگر دشمن 
به طریق هدایت رهنمون نگردید، جهانیان، ایران اسالمی و شما را 
مقصر نخواهند شمرد و این غرب و آمریکا است که نتوانست که از 

فرصت  و نرمشی که ایران اسالمی انجام داد، بهره بگیرد.

گلواژه بسیج، همواره با خاطرات روزها و سال های دفاع مقدس و فداکاری ها 
و ایثارگری های دالورمردان و دریادالنی تداعی می شود که صفحه روزگار هرگز 
همانند آنها را به یاد نمی آورد و آوردگاه جنگ تحمیلی که این ایثارگران مفسر 
عشق و ایمان، آن را با جان نثاری هر چه تمام تر به منصه ظهور رساندند، به هیچ 
میدان نبردی شباهت ندارد، جز صحنه پرشور کربال و روز پرغوغای عاشورا که 
همواره الهام بخش بس��یجیان است و شوق وصال شهیدان آن میدان پرشکوه، 

شور شهادت را در سرشان می پروراند.
بس��یج تجسم عشق الهی، عبودیت بی پیرایه و شجاعت بی کران است که 
جز رهروان جان نثار خاندان عظیم الشان عترت و طهارت)ع(، شاگردان مدرسه 
حماسه س��از کربال، پیروان امام خمینی کبی��ر )ع(، رهپویان راه امام خامنه ای 
)مدظله العالی( بزرگ بس��یجی مکتب انقالب و س��رانجام مشتاقان ظهور قائم 

آل محمد )ص( قادر به کسب عنوانش نیستند.
بسیجی، این نماد ایثار، عروج و شجاعت که پژواک حماسه هایش در همه 
اعصار و در همه زمین پیچیده و در مسابقه شهادت طلبی و عروج معنوی و تبلور 
همه نیکی ها در برابر همه تباهی ها به رفیع ترین قله پیروزی  که همانا محشور 
شدن با شهدای کربال دس��ت یافته، ترجیح بند شعر شهادت، نگارنده فرهنگ 

ایثار و آموزگار واژه نامه ایمان است.
امام خمینی )ره( که سالک هفت منزل عرفان بود و خود به واژه بسیج معنا 
بخشید، خود را بسیجی و بسیج را »مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان 
گمنامی« نامید. او که با انفاس قدسی اش به بسیج امکان حیات بخشید و با سحر 
کالمش مرز شجاعت را به ورای زمین برد، مکتب بسیج را »میقات پابرهنگان و 
معراج اندیشه پاک اسالمی«، دانست و با کالمی ژرف بسیج را مدرسه ای نامید 

که »تربیت یافتگان آن نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند.«
ام��ام خامنه ای )مدظله العالی( این رهبر فرزان��ه و مدبر دوران، این جانباز 
سلحشور انقالب اسالمی و این رزمنده ایثارگر جبهه های نبرد خداجویان بر علیه 
طاغوتیان، بسیجیان را »مجموعه ای از پاک ترین انسانها، فداکارترین و آماده به 
کارترین جوانان« می داند که »در راه اهداف عالی این ملت و برای کمال رساندن 

و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده اند.«
با چنین اوصافی از این بزرگ مردان خداجو که همچون دری در صدف ایمان 
به اس��الم و سرسپردن به مکتب پرافتخار شیعه بر سینه تاریخ می درخشند و 
روحشان را با حماسه نبرد با کافران و مشرکان صیقل می دهند، جای دارد که در 
هفته بسیج و این فرصت ارزشمند بزرگداشت بسیجیان سلحشور میهن اسالمی، 
به اندیشه ها و رهنمودهای بزرگ بسیجی و رهبر فرزانه انقالب اسالمی تأسی 
کنیم و در س��ال »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی« از مکتب 
درخشان بسیج درس عبرت بگیریم و با خلق حماسه های اقتصادی و فرهنگی 
به اتکای مدیریت جهادی، بیش از پیش به آرمان های انقالب اس��المی جامه 
عمل بپوشانیم و موجب خشنودی حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له 

الفداه شویم.                                                            الف ابراهیمی

درمکتب امام

نکته

خارج از دستور

مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین را از وظیفه ای که 
بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی س��همگین را به 
دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسالمی تمامی سعی و توان خود را 
در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از 
اهداف عظیم انقالب که ایجاد حکومت جهانی اسالم است منصرف کند.
صحیفه امام؛ ج۲۱؛ ص۳۲۷ 
پیام به مهاجران جنگ تحمیلی؛ ۲فروردین۱۳۶۸ 

مسائل اقتصادی، مسئولین را از هدف غافل نکند

نگاه

شیطان + سه
علی اکبری

مجلس هفته آینده تعطیل نیست!
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: نمایندگان ۵ 
هفته متوالی جلس��ات علنی خواهند داشت و هفته 

آینده به حوزه های انتخابیه نخواهند رفت.
ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در گفت وگو 
با فارس با اشاره به جلسه دیروز هیئت رئیسه مجلس 
گفت: در این جلسه مقرر شد تا مجلس به جای سه 
هفته ۵ هفته متوالی جلس��ات علنی داشته باشد تا 
کار بررسی طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

در مجلس به پایان برسد.
وی افزود: طبق برنامه نمایندگان پس از سه هفته 
کار در صحن و کمیسیون ها یک هفته سرکشی به 
حوزه ه��ای انتخابیه را در برنامه کاری خود دارند و 
براین اساس هفته آینده نمایندگان باید به حوزه های 
انتخابیه می رفتند اما با تصویب هیئت رئیسه جلسات 
علنی مجلس در دو هفته آینده نیز برگزار خواهد شد.

نشست مشترک فراکسیون های 
اصولگرایان و رهروان با فرهادی

اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان 

از برگزاری نشست مشترک فراکسیون متبوعش با 
فراکس��یون اصولگرایان برای بررس��ی کارنامه وزیر 

پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.
به گفته وی نشس��ت مش��ترک فراکسیون های 
اصولگرای��ان و اصولگرایان رهروان والیت س��اعت 
7 صب��ح فردا در مجلس ش��ورای اس��المی برگزار 
خواهد شد و قرار است در آن کارنامه و سوابق وزیر 

پیشنهادی علوم بررسی شود.
تبریک موفقیت کاروان ورزشی 
در رقابت های آسیایی ساحلی 

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در 
پیامی موفقیت کاروان ورزش��ی ایران در چهارمین 

دوره رقابت های آسیایی ساحلی را تبریک گفت .
در این پیام آمده است: موفقیت کاروان ورزشی 
کش��ورمان در چهارمین دوره رقابت های آس��یایی 
س��احلی را که با کس��ب مقام چهارم در رده بندی 
کلی به دست آمد به ملت شریف ایران، ورزشکاران، 
مربی��ان و کادر فن��ی و سرپرس��تان و همچنی��ن 

خانواده های آنها تبریک و تهنیت عرض می کنم.

در واکنش به اظهارات عیسی سحر خیز مدیرکل 
مطبوع�ات داخل�ی دول�ت اصالحات ک�ه »برخی 
اص�الح طلبان عالقه ای به ]ام�ام[ خمینی ندارند«  
شخصیت های سیاسی تاکید کردند: مشکل اساسی 
اص�الح طلبان از ابتدا عدم اع�الم برائت از افرادی 

چون سحرخیز بوده است. 
رئی��س ق��رارگاه عمار در گفت و گو با تس��نیم درباره 
اظهارنظر سحرخیز مبنی بر اینکه خیلی از اصالح طلبان 
عالقه ای به امام خمینی نداش��تند، گفت: این اظهارنظر 
می توان��د مأموریتی برای عادی س��ازی فاصله گرفتن از 

خط امام باشد.
حجت االسالم مهدی طائب با اظهار تأسف از اظهارات 
عیسی سحرخیز مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی دولت اصالحات مبنی بر اینکه خیلی از 
اصالح طلب��ان عالقه ای به امام خمینی نداش��تند، گفت: 
عیس��ی سحرخیز انسان فاسقی است چراکه وی با رفتار 
خ��ود و پناه بردن ب��ه ضدانقالب  این موض��وع را اثبات 

کرده است.
رئیس قرارگاه عمار با اشاره به لزوم ریشه یابی اظهارات 
سحرخیز گفت: سحرخیز با غلتیدن در دامن ضدانقالب 
اثبات کرده اس��ت که وابسته به آنهاس��ت؛ بنابراین این 
سخن سحرخیز می تواند مأموریتی برای عادی سازی فاصله 
گرفتن از خط امام  باش��د ؛ یعنی مدعی شود که عده ای 
از اصالح طلب��ان با خط امام فاصله گرفته اند در حالی که 

اصالح طلبان اعالم می کنند که ما در خط امام هستیم.
وی ادام��ه داد: آقایانی که با آرم اصالحات آمده اند و 
مدعی اصالحات هس��تند، باید موضع خود را نس��بت به 

اظهارات عیس��ی سحرخیز روش��ن کنند و برچسبی که 
توسط این عامل آمریکا، به اصالحات چسبانده می شود، 

را از خود پاک کنند.
اظهارات سحرخیز نمی تواند خدشه ای 

به جایگاه امام وارد کند
حجت االسالم س��یدرضا تقوی عضو شورای مرکزی 
جامعه روحانیت مبارز نیز در واکنش به اظهارات سحرخیز 
گفت: این فرد می تواند امام را دوس��ت نداشته باشد و به 
ایشان معتقد نباشد. حرف های آقای سحرخیز در حدی 

نیست که بخواهیم پیرامون آن تحلیل کنیم.
وی در گفت وگو با تسنیم تصریح کرد: امام به قدری 
بزرگ و بزرگ منش اس��ت و به حدی در دل انسان هایی 
که ایشان را ندیده اند جا دارد که چنین اظهاراتی نمی تواند 

خدشه ای به جایگاه واالی امام خمینی وارد کند.
عضو ش��ورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با تاکید 
ب��ر این که اگر اصالح طلبان به این موضع اعتراضی دارند، 
باید این اعتراض را به طور علنی بیان کنند، گفت: آنها باید 
بگویند که ما حرف های آقای س��حرخیز را قبول نداریم. 
کسی به آقای سحرخیز التماس نمی کند که امام را دوست 
داشته باشد؛ وی باید خودش بیندیشد و فکر کند که چرا 
برخی افراد را دوست دارد و برخی دیگر را دوست ندارد.

عدم برائت از افرادی مانند سحرخیز
 مشکل اصالح طلبان

نایب رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه نیز در واکنش 
به این اظهارات گفت: مش��کل اصالح طلبان از ابتدا عدم 

برائت از افرادی مانند سحرخیز بود و هست.
اسداهلل بادامچیان گفت: سحرخیز یا تهمت زده است یا 

واقعیت را می گوید، اگر تهمت زده باشد، اصالح طلبان باید 
خودشان رفع تهمت کنند و تهمت زننده را مورد پیگیری 
قانونی قرار دهند و بعد هم اصالح طلبان از این آدم ها که 
ب��ر مواضع خود اص��رار دارند تبری بجویند و بگویند این 

آدم ها، آدم هایی هستند که با ما همراه نیستند.
نایب رئیس ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی 
خاطرنش��ان کرد: اگر س��حرخیز واقعیت را گفته است، 
پس بهتر است اصالح طلبان خودشان برای ملت بگویند 
ما چنین نظری داریم تا ملت تکلیف خودشان را با این ها 
روشن کند و از طرفی در دوره ای که اصالح طلبان سعی 
دارند بگویند ما جزو نظام هستیم، نباید در مقابل چنین 

مطالبی حرف نزنند و ساکت بمانند.
افکار عمومی سحرخیز را اصالح طلب می داند

زه��ره طبیب زاده نماینده مردم تهران در مجلس نیز  
گفت: وقتی یک اصالح طلب می گوید که اعضای این طیف 
عالقه ای به امام خمینی ندارند و قصدش��ان این بوده که 
از والیت عبور کنند، یعنی اینکه این تفکر در بین برخی 

اعضای اصالح طلب جاری بوده است.
وی با اظهار تاس��ف از اظهارات عیس��ی س��حرخیز 
مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
دولت اصالحات گفت: افکار عمومی سحرخیز را به عنوان 
یک عنصر اساس��ی در بدنه اصالح طلبان می شناس��ند و 
انتظار این است که کسانی که خود را اصالح طلب می دانند 

در مقابل اینگونه صحبت ها موضع گیری کنند.
وی اف��زود: وقتی یک اصالح طل��ب می گوید: برخی 
اعض��ای ای��ن طیف عالق��ه ای به امام خمین��ی ندارند و 
قصدش��ان این بوده که از والیت عبور کنند، یعنی اینکه 

این تفکر در بی��ن برخی اعضای اصالح طلب جاری بوده 
اس��ت و اگ��ر آنها خود را در ای��ن نظریه نمی بینند، بهتر 
است به صراحت بگویند که چنین تفکری را قبول ندارند.

اصالح طلب ها با ساختارشکنان 
مرزبندی دارند !

احمد حکیمی پور رئیس دوره ای ش��ورای هماهنگی 
جبهه اصالحات نیز  با بیان اینکه اساس شکل گیری جریان 
اصالحات بخاطر عالقه به امام است گفت: جریان اصالحات 
با حرکت هایی که ساختارشکنانه است و به نوعی ثبات و 
امنیت ملی را دچار آسیب می کند مرزبندی شفافی دارد.
وی در گفت وگو با  فارس اظهار داشت: صحبت هایی 
که آقای سحرخیز انجام داده نظر شخصی خودشان است 
و ربطی به اصالح طلبان ندارد؛ آنچه به شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات، اصالح طلبان شناس��نامه دار و گروه های 
اصالح طلب که در قالب شورای هماهنگی جمع شده اند، 
برمی گردد این اس��ت که ریش��ه این جریان به خط امام 

برمی گردد.
مجید محتش��می س��خنگوی جبهه اصالح طلبان و 
دبیرکل حزب آزادی نیز در مصاحبه با تسنیم گفت: یکی 
از اصول اساسی و بنیادین منشور اصالح طلبان، اعتقاد به 
قانون اساس��ی، باور به ارزش های انقالب اسالمی و تأسی 
و پیروی از حضرت امام خمینی)ره( در انقالب اس��المی 

بوده و هست.
وی ادامه داد: جبهه اصالح طلبان براین اصول پافشاری 
دارد و به هیچ عنوان دیدگاه کسانی که به نوعی به دنبال 
ساختارشکنی در نظام جمهوری اسالمی ایران هستند را 

تأیید نمی کند.

هفته بسیج
 یادآور روزهای حماسه و ایثار

فرمان�ده ق�رارگاه جنگ نرم با اش�اره به وعده ه�ای دروغین 
آمریکایی ه�ا در قبال ایران تاکید کرد: ش�یطان وعده می دهد و 
عمل نمی کند و هر آنچه ش�یطان بزرگ وعده داده است در عمل 

پوچ بوده است.
سردار سیدمسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده 
قرارگاه جنگ نرم در نشست شورای این قرارگاه طی سخنانی اظهار کرد: 
عمده  مش��کالت جهان اسالم ناشی از عملکرد استکباری و زیاده خواهانه 
قدرت های س��لطه گر و در رأس آنها آمریکا اس��ت و مصائبی که از ناحیه 
آنها گریبان گیر کشورهای اسالمی شده است به حدی است که کمترین 

اعتمادی  به آمریکایی ها نمی توانیم داشته باشیم.
وی افزود: در جریان مذاکرات الجزایر مربوط به جاسوس خانه آمریکا در 
تهران، آمریکایی ها رسما و صراحتا تعهد دادند تا در امور داخلی جمهوری 
اسالمی ایران دخالت نکنند در حالی که طی مدت سی و چند سال اخیر 

ملت ما حتی یک روز را بدون مزاحمت آنها سپری نکرده اند.
سردار جزایری با تاکید بر اینکه هر آنچه آمریکا- شیطان بزرگ- وعده 
داده است در عمل پوچ بوده است، تصریح کرد: بدیهی است از این پس 
نیز ما کمترین اعتمادی به وعده های این رژیم سلطه گر نخواهیم داشت.
فرمان��ده قرارگاه جنگ نرم گفت: اکنون آمریکا وارد بزرگترین جنگ 
تاریخ با جمهوری اسالمی ایران و اسالم ناب در عرصه  جنگ نرم و هجوم 
فرهنگی ش��ده است و اصلی ترین وظیفه مدافعان انقالب اسالمی و آحاد 
مس��لمانان بصیر و آزاده و ملت بزرگ ایران مقابله با این جنگ گس��ترده 

و عمیق است.
به گزارش فارس وی در پایان با بیان اینکه جنگ نرم تحمیلی امروز 
چندده برابر بمباران های اتمی است و به همان اندازه برای دفاع و پدافند 
بای��د آمادگی ه��ای الزم فراهم گردد تاکید کرد: ش��یطان هر آنچه وعده 

می دهد دروغ و سراب است.

سردار جزایری:

نمی توان به آمریکا
 اعتماد كرد

رئی�س هیئ�ت تحقیق و تفح�ص از وزارت 
صنعت در جلسه علنی دیروز مجلس از اخراج 
کارمندانی که با مجلس در زمینه این تحقیق و 

تفحص همکاری داشتند، خبر داد.
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم و رئیس هیئت 
تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
مورد واردات کاالهای اساسی در صحن علنی پارلمان 
در تذکری آیین نامه ای خطاب به علی الریجانی رئیس 
نهاد قانون گذاری کشورمان اظهار داشت: پس از انجام 
تحقیق و تفحص از ش��رکت های زیرمجموعه وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت، کارمندانی که با مجلس 
در زمین��ه این تحقیق و تفحص همکاری داش��تند، 

اخراج شدند.
وی برهمین اساس از مجلس خواست این موضوع 

را مورد بررسی قرار دهد.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی نیز 
در پاس��خ به این تذکر گفت که این مسئله پیگیری 

خواهد شد.
گفتنی است 20 آبان ماه سال جاری محمدمهدی 
برومندی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی در جلس��ه علنی مجلس گزارش کمیسیون 
متبوع��ش درباره تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت پیرامون واردات کاالهای استراتژیک 

را قرائت کرد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در گفت و گو با کیهان درباره جزئیات 
این خبر گفت: روند تخلفات مطرح شده در گزارش 
هیئت تحقیق و تفحص مجلس در دولت یازدهم نیز 
ادامه دارد و ب��ا متخلفین در ارگان هایی چون بانک 

مرکزی هیچ برخوردی نشده است. 
احمد امیر آبادی ادامه داد: این تخلفات هر چند 
در دولت س��ابق صورت گرفته ول��ی روند همچنان 
ادامه دارد و  ما تصمیم داریم که از طریق قوه قضائیه 

تخلفات را پیگیری کنیم .
وی گفت: دولت به جای اینکه متخلفین را برکنار 
کند این کار را انجام نداده و تنها برخی از آنان را جابه 
جا کرده و در عوض کارکنانی که با مجلس همکاری 

کرده اند را اخراج نموده است. 

عدم پاسخگویی بانک مرکزی در قبال جذب 
سرمایه های خارجی

16 نفر از نمایندگان مجلس در تذکری خواستار 
توضیح علت عدم پاسخگویی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در خصوص نحوه جذب تسهیالت منابع 

مالی خارجی )فاینانس( شدند.
تذک��رات کتبی نمایندگان و مس��ئوالن اجرایی 
کش��ور در جلس��ه علنی امروز مجلس )سوم آذر ماه 
93( از سوی هیئت رئیسه قرائت شد که در یکی از 
این تذکرات سید مهدی هاشمی، محمدرضا رضایی 
کوچی، نبی اهلل احمدی، منصور آرامی، محمد فیروزی، 
محمدابراهیم محبی، علی اکبر آقایی، کمال علیپور، 
حس��ین خس��ته بند، عباس فالحی  باباجان، س��ید 

بهلول حس��ینی، محمد دامادی، احمدعلی مقیمی، 
احمد جباری، حمیدرضا پشنگ ، حسین محمدزاده 
نمایندگان ته��ران، جهرم، داراب، بندرعباس، نطنز، 
سنقر، سلماس، قائم شهر، بندرانزلی، اهر، میانه، ساری، 
بهشهر، بندرلنگه، خاش و دره گز خواستار توضیح علت 
عدم پاسخگویی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
در خصوص نحوه جذب تسهیالت منابع مالی خارجی 

)فاینانس( شدند.
ادامه بررسی طرح احکام دائمی لوایح 

بودجه های سنواتی
نمایندگان مجلس موض��وع واگذاری پروژه های 
عمرانی به بخش غیردولتی را مجدداً برای بررس��ی 

بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.

مجلس همچنین شرکت های دولتی را مکلف کرد 
حداقل یکبار در طول سال  های برنامه های توسعه از 
طریق سازمان حسابرسی نسبت به انجام حسابرسی 

عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند.
نمایندگان از سوی دیگر ضوابط جدیدی را برای 
پیش��نهاد پروژه های عمرانی در لوای��ح بودجه های 

سنواتی تعیین کردند.
خبر دیگر اینکه نمایندگان مجلس با س��هام دار 
ش��دن و عضوی��ت اعضای هیئت علمی آموزش��ی و 
پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با اطالع 

مدیریت دانشگاه موافقت کردند.
نطق های پیش از دستور

ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس در 
نطق میان  دستور خود در صحن علنی با بیان اینکه 
پرداخت قط��ره  چکانی مطالبات بلوکه ش��ده ایران 
در مذاک��رات امتیاز تلقی نمی ش��ود، گفت: چنانچه 
عدم موفقیتی در مذاکرات رخ دهد، عامل اصلی آن 

زیاده خواهی آمریکاست.
محمد اسماعیل نیا نماینده مردم کاشمردر مجلس 
نیز در نطق خود با بیان اینکه قابلیت های بی شماری 
در کش��ور وجود دارد، گفت: اگر تنها گیاهان دارویی 
کش��ور را مدیریت کنیم، نیازی به فروش نفت خام 

نداریم.
محمد رضا خان محمدی نماین��ده مردم ابهر نیز 
در نط��ق خود گفت: آقای رئیس  جمهور مس��تحضر 
باشید در بعضی از وزارتخانه ها و معاونت های ریاست 
جمهوری مکاتبات نمایندگان یا بی پاسخ است و یا به 
نقاط کور و نامعلوم ارجاع می شود، حضور رابطان دولت 

در مجلس در جهت تعامل با نمایندگان کم است.
خان  محمدی اضافه کرد: با وجود ادعاهای برخی 
افراد در رسانه ها مبنی بر زیاده خواهی نمایندگان، اکثر 
نماین��دگان قادر به تعیین وقت مالقات با معاونان و 
بعضی از وزرا نیستند و احساس می شود در تعامل با 
نمایندگان مجلس و دولت نیاز به توجه عادالنه است.
به��رام بیرانوند نماینده مردم بروجرد  نیز با بیان 
اینکه نکند قرار است تمدید مذاکرات سریالی باشد، 
گفت: عده ای همیشه به بهانه خستگی مردم، زندگی 

در کنار ظالم را توجیه می کنند.

پاسخ عجیب به تحقیق و تفحص

كارمندان وزارت صنعت به دلیل همکاری با مجلس 
اخراج شدند!

ستاد بزرگداشت ۹ دی در فراخوانی از برگزاری 
همایش ملی »فتنه ۸۸، خسارت ها و آسیب ها« در 

دی ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش فارس، ستاد بزرگداشت 9 دی در فراخوانی 
همایش ملی را با عنوان »فتنه 88، خسارت ها و آسیب ها« 

برگزار می کند.
در این فراخوان آمده است: »انقالب اسالمی ایران از 
آغاز ش��کل گیری آن، حوادثی سخت را پشت سر گذارده 
است، فتنه س��ال 88 که در نوع خود بی سابقه بود برای 
انقالب اسالمی که عظمت و اقتدارش  علیرغم توطئه همه 
قدرت های استکباری، زنگ خطر را برای سلطه طلبان به 
صدا درآورد، حادثه ای تلخ، تأس��ف بار و پر خس��ارت بود. 
اگرچه رهبری داهیانه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 

و درس های پرثمر حوادث فتنه برای امت شهید پرور، آن 
را به تجربه ای گران سنگ برای نظام اسالمی تبدیل ساخت.

ستاد بزرگداشت 9 دی با اشاره به اهمیت حماسه 9 
دی ادامه داده است: با قاطعیت می توان نشان داد که فتنه 
88 از یکسو در برگیرنده مجموعه ای از هشدار  ها،آموزه ها، 
تجربه ها، آزمون ها و دستاورد های گرانبها برای مصون سازی 
حیات انقالب اس��المی در آینده اس��ت و از س��وی دیگر 
وظیفه و رس��التی متناسب با احساس مسئولیت عمومی 
را از اندیش��مندان، پژوهشگران، صاحب نظران و نخبگان 
کش��ور مطالبه می نماید. بی تردید حماسه 9 دی آزمونی 
بزرگ برای ملت ایران و نقطه اوج صبر و بصیرت کسانی 
بود که راه پای بندی به وحدت ملی را یافته و مسیر حق 

را پیمودند.

این فراخوان در ادامه می افزاید: در آس��تانه پنجمین 
س��الگرد حماسه عظیم ملت ایران در نهم دی ماه 1388 
واکاوی و بررس��ی آث��ار و پیامد های فتن��ه ای بزرگ که 
بازیگران اصلی آن با حمایت س��ازمان دهی شده سیاسی 
و رس��انه ای عوامل وابسته و عناصر نا آگاه، کیان و مبانی 
نظام اس��المی را هدف تهاجم خود قرار داده بودند، بیش 
از پیش ضروری می کند و بدین مناسبت ستاد بزرگداشت 
حماس��ه 9 دی با همکاری و مشارکت جمعی از اعضای 
هیئت علمی، اساتید و دانشجویان مراکز علمی و دانشگاهی 
کشور، همایش ملی بررسی خسارت ها و آسیب های فتنه 

88 را برگزار می کند.
این فراخوان با اشاره به نقش تعیین کننده مشارکت 
کلیه اندیشه وران جامعه دانشگاهی کشور از طریق ارسال 

مقال��ه به دور  از گرایش های سیاس��ی، آورده اس��ت: این 
همایش اهدافی را مانند ریش��ه یابی، شناسایی پیامد ها و 
خس��ارت های فتنه 88 در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی، سیاس��ی، علمی، امنیتی و بین المللی، اتخاذ 
سازوکارهای مناسب برای مقابله با هر گونه فتنه در آینده 
و مایوس کردن دش��منان از طمع ورزی به کشور، تبیین 
نقش بی بصیرتی ها و وابس��تگی ها در زمینه س��ازی وقوع 
فتنه، تحلیل هوش��مندی و زمان شناسی امت شهید پرور 
در مقابله با فتنه و نقش آنان در صیانت از کیان انقالب و 

پیروی از رهبری نظام در نظر دارد.
در این فراخوان با بیان اینکه همایش در دی ماه 1393 
برگزار خواهد شد، آمده است: آخرین مهلت ارسال مقاله 

برای این همایش در 28 آذر ماه 1393 خواهد بود.

توسط ستاد بزرگداشت نهم دی

همایش ملی » فتنه ۸۸ ، خسارت ها و آسیب ها« برگزار می شود

 نشس�ت خبری جشنواره نش�ریات و رسانه های 
دانشجویی با عنوان »نسل چهارم« برگزار شد.

در این نشس��ت خبری جزئیات این جش��نواره توسط 
اعض��ای اجرایی این جش��نواره بیان ش��د.کورش کمره ای 
دبیر جشنواره نشریات و رس��انه های دانشجویی در ابتدا با 
اش��اره به این مطلب که نش��ریات دانشجویی جدی گرفته 
نمی شوند گفت: جشنواره تحت عنوان نشریات دانشجویی 
که چند س��الی اس��ت که به کمک وزارت عل��وم و وزارت 
بهداش��ت برگزار می شود به خاطر ماهیت دولتی بودن آن، 
با استقبال دانشجویان و مجموعه های رسانه ای دانشجویی 

مواجه نمی شوند.
وی ادام��ه داد: ماهی��ت دولت��ی بودن جش��نواره های 
قبلی باعث ش��د تشکل های دانشجویی نظر به تشکیل یک 
جشنواره ای غیردولتی و با ماهیت دانشجویی بدهند که بتوان 
از تمام سلیقه های دانشجویی دعوت کرد که در این جشنواره 
حضور پیدا کنند، که این جشنواره که با عنوان »نسل چهارم« 

نام گذاری شده است به همین علت تشکیل شده است.
این دانشجوی دانشگاه تهران در ادامه با برشمردن اهداف 
این جشنواره گفت: کشف و پرورش استعدادهای دانشجویی، 
تشویق و معرفی رسانه های دانشجویی موفق و ایجاد بستری 
برای تعامل بین نشریات دانشجویی و رسانه ها از مهمترین 

اهداف این جشنواره است.
کمره ای پنج اتحادیه بزرگ دانش��جویی کشور را حامی 

این جشنواره عنوان کرد.
در ادام��ه رضا مش��تاقی از نماینده اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانشجویان مس��تقل نیز محور این جشنواره را در 
سه قالب، »نش��ریات دانشجویی، رس��انه ها و بخش ویژه« 
عنوان کرد و افزود: در بخش نش��ریات دانشجویی، برترین 
آثار و برترین نشریه ها مورد بررسی قرار می گیرند. در بخش 
رسانه ها، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری که مرتبط با فضای 
دانشگاه آثاری معرفی کرده اند بررسی می شوند و در بخش 
ویژه نیز به بهترین »نقد دانشجویی« جوایزی اهدا می شود.

این دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی همچنین درباره 
زمینه های ارسال آثار گفت: مقاله نویسی، گزارش، مصاحبه، 
طن��ز، متن ادبی، اینفوگراف��ی، صفحه آرایی و کاریکاتور از 
مهمترین بخش های زمینه های مس��ابقه ای این جشنواره 

است.
وی درباره زمینه های نشریات برتر نیز گفت:  موضوعاتی 
با محور، فرهنگی سیاسی، علمی، ادبی، فرهنگی اجتماعی، 

عقیدتی و دینی و هنری از بخش های نشریات برتر است.
در ادامه محسن باقری نماینده اتحادیه جامعه اسالمی 
دانش��جویان نیز با اشاره شرایط حضور نشریات دانشجویی 
در این همایش گفت: نشریات دانشجویی که خواهان حضور 
هستند باید دارای شرایط زیر باشند: 1- دارای مجوز باشند، 
2- از مهرماه س��ال 91 منتشر ش��ده باشند 3- صاحب اثر 

دانشجویی باشد.
این فعال دانشجویی در ادامه به شرایط حضور رسانه های 
دانشجویی اشاره کرد و گفت: رسانه های دانشجویی نیز باید 

دارای مجوز از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد،  و همچنین 
نشر از مهر سال 92 داشته باشند.

وی درباره جزئیات دیگر این جشنواره نیز گفت: مهلت ارسال 
آثار از 12بهمن ماه 93 از طریق سایت www.nasl4.ir خواهد 
بود. همچنین افتتاحیه این جشنواره هفته اول اردیبهشت سال 

94 در یکی از دانشگاه های تهران خواهد بود.
در ادامه این نشست صادق اسحاقی نماینده دفتر تحکیم 
وحدت نیز با اش��اره به نحوه داوری این جشنواره گفت: در 
مرحله اول داوری توسط مدیران مسئول نشریات دانشجویی 
خواه��د ب��ود و در مرحله دوم داوری توس��ط افراد تراز اول 

مطبوعاتی کشور صورت می پذیرد.
وی درباره جوایز این جش��نواره نیز گفت: جوایز در هر 
زمینه و قالب به هفت نفر اول اهدا می شود، به این صورت 
که نف��ر اول یک میلیون تومان، نفر دوم ۵00هزار تومان و 
نفر سوم 2۵0هزار تومان خواهد بود. همچنین به برگزیدگان 

دیگر تندیس جشنواره اهدا می شود.

در نشست خبری اعالم شد

جزئیات جشنواره نشریات و رسانه های دانشجویی نسل چهارم

نتیجه یک سال مذاکره با 5+۱

كدخدا قابل اعتماد نبود
تحریم ها تمدید شد

بقیه از صفحه۲
تمدید تحریم ها

خبرگزاری رویترز، پیش از پایان نشس��ت وزرای امور خارجه طی گزارشی از 
احتمال تمدید مذاکرات بین ایران و کشورهای 1+۵ خبر داده بود. رویترز به نقل 
از منابع آگاه مدعی شده است که در مدت تمدید توافقنامه، ایران انتظار برداشته 

شدن هیچ تحریمی را نباید داشته باشد.
تسنیم در گزارشی تصریح کرد که دور بعدی مذاکرات هسته ای در 1۵ دسامبر 
)24 آذر( در مسقط در سطح معاونین وزرای خارجه و کارشناسان برگزار خواهد شد. 
جنیفر س��اکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با سی ان ان گفت: 
تیم های کارشناسی و مذاکراتی ماه دسامبر گردهم می آیند. وی تاکید کرد که مکان 

برگزاری این نشست ها هنوز مشخص نشده است.
شنیده ها حاکی از آن است که مذاکرات طی هفته های آینده در سطحی پایین تر 

ادامه خواهد یافت.
»فرانک والتر اشتاین مایر« وزیر خارجه آلمان پس از پایان یافتن نشست وزرای 
خارجه ایران و گروه 1+۵ با حضور در جمع خبرنگاران در مقابل هتل پله کوبورگ 
وین در س��خنانی اعالم کرد: »گروه 1+۵ ایده های جدید را در مورد توافق با ایران 
مطرح کرد.« وی همچنین گفت: »گفت وگوها برای چند ماه به منظور کار بر ایده های 
نوی��ن تمدید خواهد شد.« »فیلیپ هاموند« وزیر خارجه انگلیس نیز پس از پایان 
نشست وزرای خارجه ایران و گروه 1+۵ گفت: اکنون که تفاهمات شروع شده است 

نمی توانیم مذاکرات را متوقف کنیم.
جان کری: ایران در واقع تعلیق  فعالیت ها را پذیرفته است

جان کری، وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با وزیر خارجه کشورمان  و وزیران 
خارجه 1+۵ در نشس��ت خبری در وین گفت: در این دور از مذاکرات توانس��تیم به 
پیش��رفت های واقعی و محکمی درباره توافق بین المللی در مورد برنامه هس��ته ای 

ایران دست یابیم. 
 وی در بخش��ی از س��خنانش تاکید کرد که امروز به توافق هس��ته ای با ایران 
نزدیک شده ایم. در موضوع راکتورها نیز تا حدودی نگرانی های آمریکا رفع شده است. 
وزیرخارجه آمریکا ادامه داد: زمان بیشتری نیاز است تا بتوانیم به توافق جامع 
دست یابیم. این مذاکرات زمان بر است و مسائل پیچیده و تکنیکی است. همچنین 
مذاکرات هسته ای زمان بیشتری می طلبد زیرا ما نمی خواهیم که صرفا هر توافقی 

را انجام بدهیم بلکه ما به دنبال توافق درست هستیم. 
جان کری اظهار داشت: قدرت های جهان نمی توانند تنها تا ابد به مذاکرات با 

ایران ادامه دهند بدون اینکه پیشرفت جدی حاصل شود. 
وی افزود: در این دوران تمدید شده هیچ تعلیق تحریم بیشتری نخواهیم داشت. 
وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره جزئیات مذاکرات ایران و 1+۵ گفت: 
من قصد ندارم در مورد تمام چیزهایی که به  توافق رسیدیم صحبت کنم. شکاف ها 
هنوز وجود دارد و باید نظرات را نزدیک کرد. باید به سرعت به یک راه حل امن تر و 

منطقی تر در ارتباط با نتایج توافق نامه )ژنو( به نتیجه برسیم. 
وی در ادامه اظهار داشت: ایران در گذشته 200 کیلو اورانیوم غنی شده تا 20 
درصد داشت اما امروز آن را ندارد و پیشرفت پروژه اراک امروز متوقف شده است. 
یک س��ال پیش برنامه هس��ته ای ایران با سرعت داشت به سمت غنی شدن پیش 

می رفت اما امروز ایران این روند را متوقف کرده و به عقب برگشته است. 
وزیر خارجه آمریکا ابراز داشت: ایران فعالیت هس��ته ای خود را کندتر کرده و 
دنیا امن تر شده است. سال گذشته بحث غنی سازی 20 درصد بود اما االن در ایران 
غنی س��ازی بین صفر تا ۵ درصد انجام می شود. ایران در واقع تعلیق  فعالیت ها را 
پذیرفته است.  جان کری ادامه داد: امروز با توافق هسته ای  با ایران بسیار  نزدیک 
شده ایم، دنبال توافقی هستیم که امنیت اسرائیل را هم فراهم کند، تصمیمات سختی 

باید گرفته شود و در پایان  ماه دسامبرگفت وگو را ادامه می  دهیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرانی مبنی بر اینکه شما می خواهید همه چیز را 
از جمله پلوتونیوم، غنی سازی و غیره صفر کنید پس کی تحریم ها را صفر می کنید؟ 
گفت: هنوز که توافق جامع امضا نشده است و ایران به سمت توافق حرکت کرده 
است و ما هم مقداری از تحریم ها را برداشته ایم. اگر ایران توافق جامع را امضا کند، 
ما هم نگرانی های ایران را درباره تحریم ها رفع می کنیم. وی  تصریح کرد: ما هنوز 

سوال های بزرگی درباره برنامه هسته ای ایران داریم. 


