
اخبار كشور
صفحه 10

یک شنبه ۷ تیر 139۴
11 رمضان1۴36 -شماره  ۲109۴

درمکتب امام

شهید مظلوم
]مرحوم شهید بهشتی[ را من بیست سال بیشرت می شناختم. مراتب فضل ایشان 

و مراتب تفکر ایشان و مراتب تعهد ایشان بر من معلوم بود. و آنچه که من راجع 

به ایشــان متأثر هستم، شهادت ایشــان در مقابل او ناچیز است و آن مظلومیت 

ایشان در این کشور بود. 

صحیفه امام؛ ج۱۴؛ ص۵۱۸ / جماران؛  ۸ تیر۱۳۶۰

اخبار کوتاه
محکومیت حمله به شیعیان کویت 

جامعه مدرســین حوزه علمیه قم حمله تروریستی به مسجد 
امام صادق)ع( در کویت را محکوم کرد. در بخشی از بیانیه جامعه 
مدرســین آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این حمله 
تروریســتی را به شــدت محکوم نموده و از مجامع بین المللی و 
به خصوص دولت کویت می خواهد در قبال این حوادث ساکت نمانند 
و ضمن شناسایی این گروه های تروریستی آنها را به اشد مجازات 
برســانند. و در پایان ضمن عرض تسلیت به بازماندگان این حادثه 
خونین، برای شهدا رحمت و غفران الهی و برای مجروحین شفای 

عاجل را از خداوند متعال خواستار است.

تشکیل جلسه فوری مجلس
 در صورت لزوم

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه نمایندگان بیش از همه 
نسبت به نتیجه مذاکرات هسته ای حساس هستند، گفت: پیش بینی 
کرده ایم اگر شــرایط خاصی در این رابطــه اتفاق بیفتد، با وجود 
تعطیالت، جلسه فوری تشکیل دهیم. ضرغام صادقی در گفت وگو با 
مهر در پاسخ به برخی انتقادات در رابطه با دلیل همزمانی تعطیالت 
تابستانی مجلس با موعد مذاکرات هسته ای، اظهار داشت: همه ساله 
تعطیالت تابستانی مجلس را در تیرماه و شهریورماه تقسیم بندی 

می کردیم و هیچ برنامه ریزی جدید و خاصی نبوده است.

ضرورت هوشیاری 
در برابر انحراف و نفوذ دشمن

ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای با گرامیداشت هفتم تیرماه 
سالروز شهادت آیت اهلل دکتر بهشتی )ره( و هفتاد و دو تن از یاران 
صدیق و فداکار امام راحل )ره(، بصیرت، هوشمندی، هوشیاری و 
مراقبت نسبت به خطر نفوذ، نفاق و انحراف در مسیر انقالب و نظام 

را ضرورت دائمی جامعه اسالمی دانست.

به احترام رئیس جمهور صبوری کردیم
سید کمال الدین سجادی سخنگوی جبهه پیروان در گفت و گو 
بــا فارس فتنــه ۸۸ را جزو خطوط قرمز نظام و فراموش نشــدنی 
عنــوان کــرد و گفت: تطهیر و حمایت از ســران فتنه در ضیافت 
افطاری با رئیس جمهور از ســوی آقای کرباسچی زیر سوال بردن 
شــأن رئیس جمهور و حضار بود. وی ادامــه داد: پس از اظهارات 
ساختارشــکنانه آقای کرباسچی درباره تطهیر سران فتنه ما صرفا 
به خاطر رعایت احترام میزبان صبوری به خرج داده و این جلســه 

را ترک نکردیم.

تشکیل کمیته انتخاباتی جبهه پیروان
کمیتــه انتخاباتی جبهه پیروان برای مذاکــره با جامعتین با 
محوریت باهنر تشکیل شد. بر پایه این خبر این کمیته که مستقل 
از ســتاد انتخابات جبهه پیروان است با محوریت محمدرضا باهنر 
دبیرکل جبهه پیروان فعالیت می کند و کارکرد اصلی آن نیز بیان 
راهبردهای جبهه پیروان در جهت انســجام و وحدت اصولگرایان 

است.

سه رکن اصلی نظام اسالمی
حجت االسالم علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در مراسم 
سی و چهارمین سالگرد شهدای هفتم تیر که در مجموعه فرهنگی، 
هنری سرچشــمه )شهدای انقالب اســالمی( برگزار شد شریعت، 
رهبری و مردم را ۳ رکن اصلی و مهم در نظام اســالمی دانست و 
گفت: نقش مردم به فعلیت رسیدن رهبری الهی است و همان طور 

که فعلیت امامت نیز به پشتوانه و حضور مردم مربوط می شود.  

معنی اصولگرایي 
نگاه واقع بینانه به جامعه بعد از انقالب، نشــان مي دهد فعاالن اجتماعي هرگز صد 
درصد همفکر نبوده اند و همیشــه اختالف سلیقه ها و اختالف نظرهایي بین آنها وجود 
داشــته است، مردم، جریانات سیاسي و فعالیت هایي که قبل از نهضت امام انجام شده 
بود، زمینه هاي انقالب را فراهم کردند و کمک کردند تا انقالب و نهضت اسالمي تحت 

رهبري حضرت امام خمیني )ره( به پیروزي برسد.
تفاوت نیت ها و انگیزه ها 

در مبارزه افراد و گروه ها علیه رژیم شــاه، تفاوت انگیزه ها وجود داشــت. به عنوان 
نمونه، دکتر مصدق و آیت اهلل کاشــاني، هر دو در پي ملي کردن صنعت نفت بودند و 
در این زمینه تالش کردند، اما پشــتوانه فکري آنها با یکدیگر متفاوت بود؛ یک تفکر با 
گرایــش دیني بود و تفکر دیگر با گرایش ملي و سیاســي. در زمان انقالب هم چیزي 
شــبیه همین، اتفاق افتاد؛ زیرا قبل از شروع نهضت اســالمي، برخي گروه ها از جمله 
مارکسیست ها با انگیزه هاي مادي در این زمینه تالش مي کردند، در حالي که امام)ره( 

با انگیزة الهي و دیني قیام کرد.
امام )ره( هنگامي قیام خود را آغاز کرد که در بین روحانیون از شهرت فوق العاده اي 
برخوردار نبود، علماي دیگري در عرض ایشــان بودند و حتي شــخصیت هایي ظاهراً 
معروف تر از ایشــان نیز حضور داشتند، اما خداوند لطف کرد و به برکت رهبري ایشان، 
انقالب پیروز شد و نه تنها در بین روحانیت و اقران خودشان کاماًل برجستگي یافتند، 
بلکه فعالیت سایر گروه ها نیز تحت الشعاع حرکت ایشان قرار گرفت، به گونه اي که سایر 

حرکت ها تا حد زیادي اهمیت و شهرت خود را از دست دادند.
امام )ره( بعد از پیروزي انقالب، نخست وزیر موقت را از یکي از همان گروه ها، یعني 
ملي ـ  مذهبي ها که نزدیک ترین گروه به اســالم بودند، انتخاب کرد، هر چند گروه هاي 
مختلف مانند ملي ـ مذهبي ها ظاهراً طرفدار اســالم بودند، اما نوع نگاه و تفکرشــان با 
امام)ره( فرق بســیاري داشــت؛ تا جایي که به گفته مهندس بازرگان، او اسالم را براي 
ایران مي خواست، در حالي که امام )ره( ایران را براي اسالم مي خواستند؛ یعني بازرگان 

برخالف حضرت امام )ره(، نگاهي ابزاري به دین داشت.
در بین یاران پیامبر )ص( نیز تفاوت نیت ها و انگیزه ها وجود داشــت، این اختالف 
انگیزه ها، از روز وفات پیامبر )ص( به صورت روشن تري مطرح گردید و معلوم شد که برخي 
افراد دین را براي اهداف دیگري مي خواهند. در جریان انقالب اسالمي نیز، تعداد افراد 
تأثیرگذاري که نگاهشان به اسالم مانند نگاه امام )ره( بود، به انگشتان یک دست نمي رسید.

دین محوری در نگاه امام)ره(
 امام )ره( چنان به دین اهمیت مي داد و در سخنانش بر آن تأکید مي کرد که گاهي 
دیگران فکر مي کردند امام )ره( مبالغه مي کند و براي رعایت قواعد ســخنراني است که 
چنین الفاظي را به کار مي برد؛ در حالي که عده اي دین را تنها یکي از ابعاد زندگي انسان 
مي دانند که ربطي به سایر ابعاد زندگي و امور اجتماعي ندارد؛ لذا از سویي معتقدند باید 
نماز خواند و اعمال عبادي را انجام داد، ولي براي شناخت سیاست و قواعد آن باید به 

جاي دین، به متخصصان دیگري در این امر رجوع کرد!
ما باید خود را بســنجیم و ببینیم نگاه ما به دین، ابزاري است و یا براي آن اصالت 
قائلیــم، در رأس و بدنه همه دولت هایي که بعد از انقالب تاکنون ســر کار آمده اند نیز 
چنین تفاوتي در تفکرات افراد مشــخص بوده است؛ به عنوان نمونه، شهید رجایي یک 
معلم بود و بني صدر یک تحصیل کردة خارج و در تفاوتشان هم همین بس که رجایي 

خود را مقلد امام )ره( مي دانست.
اختالف نظرها، اختالف در گرایش ها و اختالف سلیقه ها سه عنصر اختالف در میان 
مردم هســتند که همواره وجود داشته و خواهد داشت، لذا ما باید موضع فکري، مباني 
گرایشي و سیاست عملیمان را مشخص کنیم؛ یعني ابتدا تفکر و اعتقاداتمان را بسنجیم، 
ســپس خاستگاه ارزش ها و گرایشاتمان را بررسي کنیم و در نهایت ببینیم در تعامل و 

برخورد با دیگران قرار است چه شیوه اي را در پیش بگیریم؟
همه انسان ها کمابیش گرایش هاي مادي دارند، البته شدت تعلقات به دنیا و مادیات 
در افراد مختلف متفاوت است و شدت این دلبستگي در برخي به گونه اي است که حاضرند 
خون هزاران شهید و همه ثمرات انقالب را براي چند روز بیشتر باقي ماندن بر کرسي 

ریاست و پست و مقام، به حراج بگذارند.
اختالف ســلیقه نیز همیشه وجود دارد، حتي افراد با گرایش هاي مادي نیز با هم 
اختالف دارند؛ اما همین افراد براي رسیدن به اهداف دنیاییشان با یکدیگر سازش مي کنند؛ 
خود شما هم مصادیق متعددي را مي شناسید که فردي براي از دست ندادن موقعیت و 
مقام خود، با کساني سازش کرده است که قباًل بدترین اهانت ها را به وي کرده اند؛ اما او 
براي حفظ جایگاه و موقعیت خود، چشمش را بر همه آنها بسته و با آنها سازش کرده است.

گروهي که دنیا برایشــان اصالت دارد، بر حسب تغییر موقعیت ها، مواضعشان نیز 
ممکن است فرق کند؛ یک روز طرفدار انقالبند و روز دیگر رو در روي انقالب؛ یک روز 
طرفدار رهبري فردي هستند و روز دیگر از لزوم رهبري شورایي دم مي زنند؛ این عده 
در عمل هم به فکر فریب  دادن یکدیگر هســتند. در مقابل، کساني هم هستند که اگر 
قرار باشــد به اهداف و ارزش هایشان لطمه بخورد، حاضرند جان خود را نیز فدا کنند و 
هیچ پست و مقام و ثروتي نمي تواند آنها را نسبت به چشم پوشي از اهدافشان وادار کند، 
اگر هدف ما مصلحت اسالم و انقالب است، نباید شکست هاي ظاهري، ما را ناامید کند؛ 
همان گونه که امام حسین )ع( نیز در جنگ به شهادت رسید؛ اما در واقع شکست نخورد.

کسي که در خط والیت و خط امام )ره( است، باورها و ارزش ها را فراموش نمي کند 
و براي دین و ارزش ها اصالت قائل است؛ ما باید ارزش هر چیز یا هر کاري را با خواست 
و رضاي خدا بسنجیم، نه حرف مردم یا برتري سیاسي. در عمل نیز باید صادقانه اعالم 
کنیم که دســت از ارزش هایمان برنمي داریم؛ البته الزمه این سخن، ستیزه با استکبار 
تا روز قیامت اســت؛ چون تا این عالم بر پاســت، شیطان و اتباع او نیز هستند و ما باید 
دشــمنان را شناخته و با آنها دشــمني کنیم. البته مي توانیم در صورت داشتن منافع 
مشــترک، با دشــمن نیز تعامل داشته باشــیم و این همان معناي برد - برد است، اما 
همان گونــه که آنها در عین تعامل با ما، دشــمني خود را پنهان نمي کنند، ما نیز باید 
بدانیم آنها دشمن هستند و این مطلب را صادقانه اعالم کنیم؛ زیرا ما حتي نباید براي 
از میدان بیرون کردن دشمنانمان به مکر و فریب متوسل شویم، چه رسد به دوستاني 

که با ما اختالف سلیقه دارند.
معنی اصولگرا بودن 

اصولگرا بودن به معناي مصون بودن از اشــتباه و نداشــتن هوي و هوس نیست، 
اصولگرایي به این معناســت که براي اصولگرایان، دین بر دنیا مقدم است؛ لذا باید این 
افراد را شناسایي کنیم و با یکدیگر همفکري کنیم؛ نه اینکه نقشه اي بکشیم و دیگران 
را در مقابل کار انجام شــده قرار دهیم تا نظــر خود را بر آنها تحمیل کنیم. همفکري 
براي شــناخت راه حل ها در عین رعایت اصول و خطوط قرمز، یک ضرورت است، باید 
در نهایت، یک تصمیم جمعي برخاسته از آگاهي و صداقت اتخاذ شود؛ البته در چنین 
مواردي با در نظر گرفتن این نکته که مصلحت اسالم با کار جمعي بهتر تأمین مي شود، 
بسیار اتفاق مي افتد که فرد باید به خاطر مصلحت، نظر خودش را کنار بگذارد؛ اما اگر 
کسي هدفش، مصلحت اسالم نباشد، حق گالیه کردن از دیگران را ندارد؛ چون ممکن 

است آنها نیز مانند خود او، در پي رسیدن به منافع خودشان باشند.
در همه جاي دنیا این روش مرسوم است که یک حزبي براي کسب اکثریت مطلق 
آرا، با دیگر گروه ها ائتالف کرده و بر همین اساس، منافع را نیز تقسیم مي کنند. اما باید 
توجه داشت که مالک آنها، دنیا و رسیدن به منافع دنیایي است. اگر هدف ما خدا باشد، 
باید همیشه مصلحت اسالم را مد نظر قرار دهیم و براساس همان عمل کنیم؛ در اینجا 
نیز گذشــت تا جایي مطلوب است که به مصلحت اسالم لطمه نزند. در واقع براي رفع 
اختالف نظر در مورد روش ها باید گفت و گو کرد؛ اما دربارة اهداف گفت وگو معنا ندارد 

و نباید ذره اي از اهداف، که همان مصلحت اسالم است، کوتاه آمد.
افرادي که واقعاً هدفشــان مصلحت اسالم و انقالب است، باید دور هم بنشینند و 
همفکري کنند تا به آنچه رضاي الهي و مصلحت اسالم است، برسند و به آن عمل کنند، 
لذا این روش، صحیح نیست که اول خودمان تصمیم بگیریم و دیگران را در مقابل عمل 

انجام شده قرار دهیم؛ چرا که این کار، سیاست بازي و مغایر با اسالم است.
اگر هدف یک گروه، کار براي اســالم شــد، دیگر مالک ثروت، زرنگي و حقه بازي 
جایگاهي ندارد؛ بلکه مالک، کار کردن فرد براي رضاي خداســت؛ یعني جمع باید با 
همفکري و مشــورت صادقانه، کاري که مورد رضاي خدا اســت را بهتر بشناسند و به 
آن عمل کنند و ببینند چه کســي مي تواند در فالن پست بهتر خدمت کند و همگان 
او را حمایت کنند، نه اینکه هر کســي در فکر این باشــد که چه چیزي منفعت او را 

بهتر تأمین مي کند.
سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دام عزه( 
 در جمع تعدادي از فعاالن سیاسي؛ قم؛ 9۴/۳/9 

زالل بصیرت در ماه مبارک رمضان روزهای  فرد منتشر می شود.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام  گفت: ملت ایران 
نشان دادند که هر جا ما از حقوق خود به 
وضوح و با استقامت کامل دفاع کردیم و بر 
سر حقوق خودمان با کسی معامله نکردیم 

توانسته ایم پیروز باشیم.
به گزارش تسنیم چوتایونگ قائم مقام وزیر 
خارجه کره جنوبی با علی اکبر والیتی رئیس مرکز 
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام عصر دیــروز در دفتر ایــن مرکز دیدار و 

گفت وگو کرد.
والیتــی در این دیــدار داعــش را یکی از 
خطرناک ترین و خشن ترین گروه های تروریستی 
دانست و اظهار داشت: داعش یک گروه تروریستی 
است که می تواند همه کشورها را تهدید کند و 
مسیحی، مسلمان، بودایی، یهودی و همه و همه 
از طرف داعش در خطر هستند. داعش، سوریه را 
به آزمایشگاهی برای عملیات تروریستی و تمرین 
جنایت تبدیل کرده  است. داعش امروز در سوریه 
به هیچ کــس از زن، مرد و کودک و غیرنظامی 

رحم نمی کند و به راحتی سر افراد را می برد.
وی با اشــاره به ارتباط نزدیک کره جنوبی و 
برخی کشورهایی که حامی گروه های تروریستی 
هســتند، تأکید کرد: با توجه به ارتباط نزدیک 
شــما و برخی کشــورهایی که امروز به عنوان 

والیتی:

هر جا بر حقوق خود استقامت کردیم برنده شدیم

حامیان گروه های تروریستی محسوب می شوند، 
از شما انتظار می رود که به آنها یادآوری کنید که 
گروه های تروریستی و تکفیری منطقه روزی دامن 
کشورهای حامی خود را هم خواهند گرفت و باید 

هرچه سریع تر از این حمایت ها دست بردارند.
این قانون حمایت از تیم مذاکره کننده است 
والیتــی پس از این دیدار و گفت وگو با قائم 
مقام وزیر خارجه کره جنوبی در جمع خبرنگاران 
و در پاسخ به این سوال که  ارزیابی شما از قانون 

الزام دولت به حفظ دســتاوردهای هســته ای 
چیست؟ اظهارداشت: قانون الزام دولت به حفظ 
دستاوردهای هســته ای قانونی حمایتی بوده و 

مطمئنا در حمایت از تیم مذاکره کننده است.
وی در پاســخ به این ســوال کــه حمایت 
ارگان ها و نهادها از تیم مذاکره کننده را با توجه 
به حمایت های اخیر مقام معظم رهبری چگونه 
ارزیابی می کنید اظهار داشت: مقام معظم رهبری 
از مذاکره و مذاکره کنندگان حمایت می کنند و 

مذاکره کنندگان ما هم در چارچوبی که رهبری 
ترسیم کرده اند مذاکرات خود را تا به حال ادامه 
دادند و از این به بعد هم باید همین طور باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: آن چه که 
مهم اســت این بوده که جمهوری اسالمی ایران 
بر مبنای اصول خود حرکت می کند و در همین 
چارچوب می خواهد از انرژی هسته ای به صورت 
صلح آمیز در چارچــوب مقررات بین المللی و با 
نظارت آژانس اســتفاده کند بدون اینکه تسلیم 
زیاده خواهی های طرف های مذاکره کننده شود.

رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام  خاطرنشان کرد: بدون 
تردیــد ملت ایران که اینکه گفت وگوها زودتر یا 
دیرتر به نتیجه برسد نشان دادند که هر جا ما از 
حقوق خود به وضوح و با اســتقامت کامل دفاع 
کردیم و بر ســر حقوق خودمان با کسی معامله 

نکردیم توانسته ایم پیروز باشیم.
چوتایونگ قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی 
نیز در حاشــیه دیدار با علی اکبر والیتی رئیس 
مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام در جمع خبرنگاران از همکاری 
ایران و کره جنوبی در زمینه مبارزه با تروریســم 
در آینده خبر داد و اظهار داشــت: روابط ایران و 

کره جنوبی در آینده بسیار روشن خواهد بود.

سرویس اجتماعی-
دستور  از  هوافضا  پژوهشــگاه  رئیس 
رئیس جمهور برای تشــکیل کنسرسیوم 
ماهواره های دانشــگاهی به منظور تعیین 
روی  که  پرتاب  آماده  ماهواره های  تکلیف 

زمین مانده اند، خبر داد.
فتــح اهلل امــی در مــورد تعییــن تکلیف 
ماهواره های آمــاده پرتاب کــه تاکنون محقق 
نشــده و بیش از دو ســال روي زمیــن مانده، 
اظهار داشت: تعریف پروژه های فضایی و ساخت 
ماهواره هــای گوناگــون در دولت قبل شــکل 

کارشناسی نداشت)!(
وی افزود: در دولت قبل، دانشــگاه ها به طور 
موازی به ســاخت ماهواره های مشــابه با سطح 
فناوری یکســان پرداختند کــه این اتفاق مورد 
انتقاد بود؛ البته دانشــگاهیان مقصر نیستند و 
مشــکل اصلی از مدیریت فضایی کشور بود که 
نتوانست به درســتی از ظرفیت های دانشگاهی 

در حوزه فضایی بهره ببرد)!(
رئیــس پژوهشــگاه هوافضا بــدون تعیین 
ضرب االجل زمانی، با اشاره به دستور دیرهنگام 
روحانی گفت: اکنون به دســتور رئیس جمهور، 
قرار اســت برای حل این مشــکل، کنسرسیوم 
ماهواره ای دانشگاهی تشکیل شود که ما نیز به 
عنوان پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم، پیشنهاد 

داده ایم محوریت این موضوع را بر عهده بگیریم. 
در این صورت قطعاً مساله کاربردهای فضایی و 
خدمات ماهواره ای بیش از پیش مورد توجه قرار 

خواهد گرفت.
وی بدون اشــاره به ساختارشــکنی برنامه 
فضایی کشــور و تکه تکه کــردن آن در دولت 
جدید بــدون اجرای یک طــرح فضایی جدی 
عنوان کرد: پژوهشــگاه هوافضا پیش از این که 
در دولت قبل به آن شــکل غیرکارشناســی به 
یک پژوهشــکده، نزول جایگاه و رتبه داشته و  
فعالیت هــای متنوع و کاربــردی در زمینه های 

مختلف هوایی و فضایی داشته است.
امی از احیای مجدد بخش هوایی پژوهشگاه 
هوافضا خبــر داد و افزود: هم اکنون برنامه های 
بسیار خوبی در هر دوبخش هوایی و فضایی داریم 
و بــه طور قطع در صورت تعریــف هر پروژه از 
نیروهای توانمند هــر دو حوزه هوایی و فضایی 

بهره خواهیم گرفت.
وی ادامه داد: شــکی نیست که این ظرفیت 
وجود دارد و مــا با برنامه ریزی کارشناســی و 
همکاری های بین سازمانی، پروژه های متعدد را 

انجام خواهیم داد.
فضایی...شاید وقتی دیگر!

گفتنی اســت در دولت یازدهم با دســتور 
رئیس جمهور ســازمان فضایی کشــور تکه تکه 

شــد؛ به این ترتیب که سازمان فضایی ایران به 
زیرمجموعه محقر وزارت ارتباطات تبدیل شد و 
پژوهشــگاه فضایی که حلقه اتصال دانشمندان 
فضایی مجموعه ای از دانشگاه های صنعتی کشور 
بود با کوچک سازی و واگذاری به نهادهای مختلف 

عمال منحل گردید.
اجزای پژوهشگاه فضایی شامل »پژوهشگاه 
هوافضا« پس از انحالل به وزارت علوم و تحقیقات 
و »پژوهشکده مهندســی« به جهاد دانشگاهی 
سپرده شد. همچنین قرار شد مرکز ملی فضایی 
در ذیل شورایعالی فضایی کشور ایجاد شود که به 
گفته جهانگیر جدی، بناست اواسط سال جاری، 
یک ســال مانده به پایان کار دولت یازدهم، تازه 

آغاز به کار کند! 
شایان ذکر است پیش از این وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در جلسه معارفه رئیس سازمان 
فضایی گفته بود: نباید به گونه ای رفتار شود که 
فناوری فضایی به سرنوشت فناوری هسته ای دچار 
شود؛ در این راستا باید شعارهایی که الزم نیست 
داده نشــود و پخته تر عمل کنیم که از حواشی 

به دور باشیم)!(
ارتباط مذاکرات هسته ای

 و برنامه فضایی ایران
روزنامه بوستون گلوب آمریکا در همان ایام، 
در مقاله ای با عنوان »ایــران برنامه فضایی اش 

را کنســل کرد« ضمن زیر ســؤال بردن اصل 
موفقیت های سازمان فضایی کشورمان، به تمجید 
از تصمیــم روحانی در تکه تکه کردن ســازمان 

فضایی کشور پرداخته بود.
در متن یادداشت منتشر شده در این روزنامه 
به صراحت ذکر شده بود: »تهران، پس از صرف 
هزینه های ســنگین و تبلیغات وسیع، ۹ ژانویه 
برنامــه فضایی خود را تعطیل کرد. این تعطیلی 
بی صــدا، در مطبوعات ایران چندان مورد توجه 
قرار نگرفت. مقامات ایران نیروی کار و دارایی های 
نهادهــای فعال در امور فضایــی را میان چهار 
وزارتخانــه، از جملــه وزارت ارتباطات و وزارت 

دفاع، توزیع خواهند کرد.«
اعالم موضع بوســتون گلوب، در شــرایطی 
صورت گرفت که برخی منابع آگاه از درخواست 
مقامات آمریکایی از تیم ایرانی در حین مذاکرات 
هسته ای برای تعطیلی برنامه فضایی کشورمان 
به منظور ضربه زدن به توانایی موشــکی ایران، 
پرده برداشــته بودند. با ایــن حال دولت و تیم 
مذاکره کننــده بدون توضیــح درخصوص علت 
همزمانی تغییر و تحوالت مشــکوک فضایی و 
اعالم دالیل تغییرات گســترده مذکور برخالف 
وعده های اعالم شــده سابق در دوره سرپرستی 
ترکان بر برنامه فضایی کشور، ادعاهای مذکور را 

تایید یا تکذیب نکردند.

ماهواره های آماده پرتاب  همچنان در بالتکلیفی

تشکیل كنسرسیوم پس از ۲ سال با انتقاد از برنامه فضایی دولت قبل!

تولید  کرد:  تاکید  دادستان کل کشور 
مواد مخدر در افغانستان زیر چتر حمایت 
ناتو و آمریکایی ها انجام می شود لذا باید 
آنها پاسخگوی این پرسش باشند که چه 
اقداماتی را در جهت مبارزه با مواد مخدر 

در این کشور انجام داده اند.
حجت االســالم ســیدابراهیم رئیسی روز 
گذشــته در مراسم ســالروز جهانی مبارزه با 
مواد مخدر با اشــاره به اراده قوه قضائیه و نظام 
جمهوری اسالمی در برخورد با قاچاق مواد مخدر 
اظهار داشت: از ابتدای انقالب اسالمی گام های 
بلندی برای مبارزه با مواد مخدر در کشــورمان 
انجام شده است و به کارگیری بخش قابل توجهی 
از ظرفیت دستگاه قضا و همچنین احکام قاطع 
صادر شده برای قاچاقچیان نشان  دهنده این اراده 

در جمهوری اسالمی ایران است.
وی بــا انتقاد از افزایــش تولید مواد مخدر 
در افغانســتان به دنبال حضور نیروهای ناتو و 
آمریکا در این کشور گفت: تولید مواد مخدر در 
افغانســتان زیر چتر حمایت ناتو و آمریکایی ها 
انجام می شود لذا باید آنها پاسخگوی این پرسش 
باشند که چه اقداماتی را در جهت مبارزه با مواد 

مخدر در این کشور انجام داده اند.
رئیسی ادامه داد: همچنین کشورهای اروپایی 
باید به این سؤال پاسخ دهند که اگر ما به عنوان 
خط مقدم مبارزه با مــواد مخدر در دنیا مورد 
تشــویق قرار می گیریم و عــالوه بر هزینه های 
مالی شهدای بسیاری را تقدیم این راه کرده ایم، 
کشــورهای اروپایی چه  مایه ای در این موضوع 

گذاشته و خواهند گذاشت. 
دادســتان کل کشــور همچنین با انتقاد از 
صدور قطعنامه های حقوق بشــر درباره احکام 
قاچاقچیان اظهار داشــت: چگونه اســت ایران 
در موضوع مبارزه با مواد مخدر مورد تشــویق 
کشــورهای دنیا قرار می گیــرد ولی در مقابل 
به دنبال احکام صادره برای قاچاقچیان بازخواست 
می شود و قطعنامه علیه ما صادر می کنند؟ لذا 
این دو یک پارادوکس بزرگ اســت که باید به 

آن پاسخ داد.
رئیسی گفت: جامعه عاری از مواد مخدر که 
یک شعار بین المللی است نیازمند الزاماتی است 
که نخســتین آن برخورد قاطع با قاچاقچیان و 
عالوه بر آن تبادل اطالعات در خصوص فعالیت 
قاچاق و منابع مالی باندهای قاچاق مواد مخدر 

است.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: کشور 
جمهوری اســالمی ایران در حال جهاد بزرگی 
اســت و اگر جامعه جهانی اقدامی در حمایت 
از این تالش انجام ندهد، مردم اروپا نخســتین 

در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر عنوان شد

تولید مواد مخدر زیر چتر حمایت ناتو و آمریکاست

قربانیان مواد مخدر خواهند بود.
رئیسی با تأکید بر لزوم به وجود آمدن اراده 
جدی و بین المللی در امر مبارزه با مواد مخدر، 
خطاب به نماینده سازمان ملل و سفرای حاضر 
در این مراسم گفت: من از نماینده سازمان ملل 
و سفرای حاضر می خواهم که اقدامات جهادگرانه 
نیروهای مسلح، مرزبانان و قضات کشورمان را به 
کشورهای متبوع خود گزارش کنند و انتظارات 
جدی ما برای حضور و کمک کشورهای خود را 

نیز به آنها اطالع دهند.
دادســتان کل کشور خاطرنشان کرد: البته 
ما از کشورهای دیگر کمک مادی نمی خواهیم 
ولی توقع داریم حداقل اقدامات ما را در مبارزه 
با مواد مخدر مورد نکوهش قرار نداده و علیه ما 

قطعنامه صادر نکنند.
پیام رئیس جمهور به همایش

 روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور 
کشــورمان  در پیامی بــه همایش روز جهانی 
مبارزه با مواد مخدر گفت : روز جهانی مبارزه با 
مواد مخدر، فرصتی مغتنم برای گسترش آگاهی 
و جلب حمایت عمومی علیه آسیب های ویرانگر 
مواد مخدر و همچنین ارایه راهکارهای کارساز 
در پیکار بی امان و همه جانبه با این معضل بزرگ 

اجتماعی است.
وی افزود : هم اکنون جمهوری اسالمی ایران 
به موازات اقدامات و تدابیر مقابله ای، با بهره گیری 
از ظرفیت های علمی بومی و جلب مشــارکت 
حداکثری ســازمان های مردم نهاد، برنامه های 
فراگیر پیشگیری، درمان و کاهش این آسیب  را 
در دست اجرا دارد. بیش از ۸۵ درصد اقدامات 
توسط این سازمان ها انجام می گیرد که می تواند 

الگوی مناسب برای دیگر کشورها باشد.

روحانی با اشــاره به آنکه شعار روز جهانی 
مبارزه با مواد مخدر در ســال ۲۰۱۵ این است 
که »بیایید با هم زندگی، جامعه و هویت مان را 
عاری از مواد مخدر ســازیم«. خاطرنشان کرد: 
ضرورت دارد تا جامعه جهانی همکاری مستمر 
جهت جلوگیری از ورود درآمدهای نامشــروع 
حاصــل از قاچاق مواد مخدر به سیســتم های 
مالی بین المللی در دستور کار خود قرار دهد .

وی در پایان تاکید کرد : با گرامیداشت یاد 
و خاطره بیش از ۳۷۰۰ شهید و ۱۲۰۰۰ جانباز 
دالور کشــورمان در راه مبــارزه با مواد مخدر 
خواهان برداشتن گام های اساسی تر برای داشتن 

جهانی عاری از مواد مخدر هستیم.
97 درصد ایرانیان پاک هستند

عبدالرضــا رحمانی فضلی وزیر کشــور  در 
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با اشاره 
بــه اینکه امروز بیش از ۱۰۰ تن مواد مخدر در 
کشــور امحا می شود، گفت: تالش می کنیم در 
حوزه های مختلف مبارزه، پیشــگیری، درمان، 
مقابله و صیانت کاری کنیم که آثار شــوم این 
بالی خانمان سوز را در جامعه به حداقل برسانیم. 
وی افــزود: در جامعه ما بیش از ۹۷ درصد 
افراد پاک و سالم هستند و شیوع در ایران ۵۰ 
درصد متوســط شیوع در دنیاست، با این حال 

همین رقم برای ما باالست. 
دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره 
به همجواری ایران با افغانستان که بیش از ۸۰ 
درصد مــواد مخدر ســنتی در آنجا تولید می 
شــود اظهار کرد: به علت قرار گرفتن ایران در 
مسیر ترانزیت مواد مخدر، در معرض بیشترین 
تهدیدهاست و بیشــترین مبارزه را انجام می 
دهد در حالی که کمترین همراهی و همکاری 

بین المللی را با خود دارد. 

واکسن اعتیاد به هروئین و مرفین
 در ایران ساخته شد

علیرضا جزینی در همایش روز جهانی مبارزه 
با مــواد مخدر با بیان اینکه طبق گزارش دفتر 
مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در سال 
۲۰۱4 ســطح کشــت و تولید مواد افیونی در 
افغانستان برای چهارمین سال متوالی افزایش 
یافته است، گفت: گزارشهای غیررسمی حاکی 
از تولید بالقوه ۸ هزار تن مواد در ســال ۲۰۱۵ 

بوده است.
وی در مــورد اقدامات جمهوری اســالمی 
ایران در بخش کاهش عرضه، افزود : در نتیجه 
اقدامات صورت گرفته در سال ۲۰۱4 میالدی 
دستگاه های مقابله کشــورمان موفق به انجام 
۲هزار و ۲۰۰ عملیات و کشــف ۵۰6 تن انواع 
مــواد مخدر از جمله ۱۳/۵ تن هروئین و ۱۲/۵ 

تن مرفین شده است.
جزینــی ادامه داد: بیــش از ۲ هزار و ۷۷۰ 
باند قاچاق متالشــی و بیش از ۳۳۰ آشپزخانه 
تولید شیشه با 4 تن شیشه در این مدت منهدم 

شده است.
بــه گزارش فارس قائم مقام دبیرکل ســتاد 
مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه در ۲۵ ســال 
گذشــته ۲۹ هزار قبضه ســالح از قاچاقچیان 
کشف شــده اســت، گفت: در ۲ ســال اخیر 
باندهای بین المللی قاچاق برای دســتیابی به 
منافع غیرمشروع خود مسیرهای دریایی را به 

گزینه های ترانزیت مواد اضافه کرده اند.
جزینی خاطرنشــان کــرد: مراکز درمانی و 
کاهش آســیب  ۲ هزار و ۲۷۵ مرکز در ســال 
۲۰۰۹ به 6هزار و ۷۷۳ مرکز در ســال ۲۰۱4 
و همچنین در فاصله زمانی مذکور تعداد افراد 
پذیرش شده از 6۷۰ هزار نفر به ۸۸۰ هزار نفر 

افزایش یافته است.
همچنین علیرضا جزینی در حاشیه مراسم 
روز جهانی مواد مخدر و در جمع خبرنگاران خبر 
از تولید واکســن هروئین و مرفین در انستیتو 

پاستور ایران داد.
قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه 
این واکسن بر روی انسان و حیوان آزمایش شده 
و نتیجه  بخش بوده اســت گفت: وزارت بهداشت 
در صدور مجوز آن اقدام عاجالنه کند چرا که این 

واکسن ایمنی بدن را در مقابل مواد باال می برد.
وی تاکید کرد: بعد از تزریق این واکسن اگر 
شخصی مرفین یا هروئین مصرف کند این مواد 

هیچ تاثیری روی بدن او نخواهد داشت.
جزینی در مورد قیمت این واکسن خاطرنشان 
کرد : این واکسن قیمت زیادی ندارد و به طور 
کلی ما نیز از آن حمایت های مادی خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی :
ایران آماده توسعه همکاری

 با سازمان پزشکان بدون مرز است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت: جمهوری اسالمی ایران آمادگی توسعه همکاری های 
بیش از پیش با سازمان پزشکان بدون مرز در نقاط مختلف دنیا 

را دارد.
به گزارش فارس، »مگدیتچ ترزان« رئیس کل ســازمان پزشــکان 
بدون مرز فرانسه  امروز با عالء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت و گو کرد.

بروجردی در ابتدای این دیدار با تقدیر از فعالیت های این ســازمان 
جهت امدادرســانی در مناطق بحرانی گفت: سازمان پزشکان بدون مرز 
باید ســعی در جلب اعتماد مردم در کمک رسانی با اهداف بشردوستانه 

بدون گرایش سیاسی داشته باشد.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اســالمی در ادامه با اظهار تأسف از ادامه بحران های موجود در منطقه 
افزود: سیاست های قدرت های جهانی عامل اصلی ادامه وضعیت نابسامانی 
کنونی در بسیاری از مناطق جهان است و متأسفانه این کشورها همواره 

مدعی حقوق بشر می باشند.
وی در ادامه بی تفاوتی نســبت به جنایات گروه های تروریســتی را 

عامل گسترش این پدیده زشت در جهان دانست.
بروجردی در پایان بر آمادگی کشــورمان برای توسعه همکاری های 
بیش از پیش با سازمان پزشکان بدون مرز در نقاط مختلف جهان تأکید 
کرد. در ادامه این دیدار »مگدیتچ ترزان« رئیس کل سازمان پزشکان بدون 
مرز فرانسه با قدردانی از همکاری و مساعدت جمهوری اسالمی ایران در 
برنامه های انساندوستانه این سازمان در منطقه بویژه در افغانستان و عراق 
گفت: همواره ارتباط بســیار مثبتی در جهت اهداف انساندوستانه میان 
جمهوری اسالمی ایران و این سازمان وجود داشته است و این همکاری 

می تواند الگوی مناسبی برای سایر کشورهای منطقه باشد.
وی با تشریح فعالیت های سازمان پزشکان بدون مرز فرانسه در غزه، 
یمن، عراق و افغانســتان افزود: این ســازمان در حد توان خود عالوه بر 
کمکهای بشردوستانه و پزشکی سعی دارد مشکالت معیشتی مردم این 

مناطق را به مردم جهان برای کمک نشان دهد.

اسامی شهدا و مجروحان ایرانی
 حادثه تروریستی کویت اعالم شد

اسامی شهدا و مجروحان ایرانی حادثه تروریستی روز 
جمعه در کویت، اعالم شد.

علیرضا عنایتی  ســفیر جمهوری اســالمی ایران در کویت در 
گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه ایرانیانی که در حادثه تروریستی روز 
جمعه در مسجد امام صادق)ع( کویت مجروح و به شهادت رسیدند 
از اعضای سفارت نبوده، بلکه از ایرانیان مقیم در این کشور بودند، 
اظهار کرد: ســید رضا موحدی و بوماجد دو ایرانی هستند که در 

این حادثه تروریستی به شهادت رسیدند.
سیدرضا موحدی که در کویت در یک بقالی کار می کرده اصالتا 
از شهرستان الر استان فارس و بوماجد نیز که در یک پارچه فروشی 

مشغول به کار بوده اصالتا اهوازی است.
علیرضا عنایتی همچنین در مورد اســامی مجروحان ایرانی در 
این حادثه تروریستی نیز گفت: حاج فضل اهلل وفادار، فرج اهلل قائدی 
حیدری، جاسم بیت ســیاح، رحیم عظیم بیت سیاح و محمودی 
ایرانیانی هســتند که روز جمعه در انفجار مسجد امام صادق )ع( 

مجروح شدند.
وی خاطر نشان کرد: تعدادی از مقامات سفارت ایران در کویت 

به عیادت این مجروحان رفته اند.
ســفیر ایران در کویت همچنین گفت: قرار است پیکر بوماجد 
یکی از شهدای ایرانی برای تشییع به آبادان منتقل شود و مقامات 
کنسولگری ایران در کویت در حال انجام مراحل اداری این موضوع 

هستند.


