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رسيدن انقاب اسللامي ايران به مرز 40سالگي و عبور از سد توطئه ها و 
دشمني هاي گوناگون و تهديد مستمر و دائمي كه شامل طيف گسترده اي 
از جنگ مستقيم و سخت نظامي، جنگ نيابتي، جنگ نرم و جنگ اقتصادي 
بوده، نشان دهنده استحكام انقاب و نظام سياسي برآمده از آن مي باشد 
و تا زماني كه وحدت كلمه مردم را در پشللتيباني از خود داشللته باشد، 
ماندگاري آن تضمين شده اسللت و هيچ خطري موجوديت و بقاي آن را 

تهديد نخواهد كرد. 
از اين رو نظام استكبار و در رأس آن امريكاي جنايتكار كه خود را از رويارويي 
با نظام مقدس جمهوري اسامي ايران ناتوان ديده و روند قدرت يابي كشور 
ايران در شرايط تقابل و تحريم مستمر خارجي را در چشم خود احساس 
مي كنند با تصور ايجاد شكاف بين مردم و حاكميت، انسجام و اتحاد داخلي 
را با ابزار تحريم و فشار اقتصادي هدف گرفته اند تا در آستانه 40سالگي 

انقاب چالشي سنگين پديد آورند. 
در مقابله با اين نقشه كثيف امريكايي كه به دنبال تحميل بي ثباتی و ناامني 
داخلي براي وا داشتن كشورمان به معامله روي مؤلفه هاي قدرت مي باشد، 
رهبر فرزانه انقاب اسامي در ديدار مردم قم به مناسبت حماسه 19دي 
تدابير و رهنمودهايي خطاب به مردم براي عبور از اين شرايط خطير داشتند 

كه در محورهاي زير قابل اشاره مي باشد:
1- كمك مردم به مسئوالن در حل مسائل و مشكات كشور مؤثر و راهگشا 
است. به عبارتي يك طرف معادله حل مشكات مسئوالن و مديران نظام و 
طرف ديگر آن مردم هستند كه بايد به كمك يكديگر مشكات را حل كنند 
كه نمونه جايگزيني توليدات داخلي به جاي كاالهاي وارداتي است كه اگر 
مردم از كاالي ايراني استفاده نكنند، هيچ گاه چرخ توليد داخلي به چرخش 

درنيامده يا سرعت نخواهد گرفت. 
2- حضور مردم در صحنه هاي انقاب مي تواند جنگ رواني و شللايعات 
دشمن ساخته يا مطلوب آنان را خنثي كند كه به تعبير رهبري نظام، »امروز 
يكي از شگردهاي فعال دشمن شايعه سللازي است كه مردم را مضطرب 
كنند«. تهمت زدن ها، سياه نمايي مشللكات و ايجاد اختاف داخلي در 

همين راستا مي باشد كه خود مردم بايد هوشمندانه با آن مقابله كنند. 
3- تبديل ابزار مورد سوءاستفاده دشمن به ابزاري عليه دشمن كه مصداق 
آن فضاي مجازي است. در ساليان اخير دشللمنان و عوامل داخلي آن از 
اين ابزار براي ضربه به سرمايه اجتماعي نظام، يعني اعتبار و اعتماد مردم 
به نظام و مسللئوالن بهره برداري كرده و با حمله به ارزش هاي بنيادي و 
باورهاي جامعه كه توليد همگرايي با نظام مي كنللد، مدافعان نظام را به 

شدت نگران ساخته اند. 
حال آنكه درصورت ورود نيروهاي معتقد و مدافع نظام به اين عرصه مي توان 

آن را براي »زدن تودهني به دشمنان« قرار داد. 
به  عبارت ديگر، امام خامنه اي عبور از نقشه دشمن براي بي ثبات سازي 
داخلي و ايجاد چالش با استفاده از جنگ اقتصادي را با مشاركت و حضور 
مردم مقدور مي دانند. همان گونه كه تجربلله اين حضور در دوران جنگ 
سخت و دفاع مقدس موجب عبور نظام از آن شرايط سخت و خطير گرديد 
و البته مسئوالن و مديران بايد به ضرورت اين حضور باور داشته و ميدان را 

مشابه دوران دفاع مقدس به روي مردم به ويژه جوانان باز كنند. 

رسول سنائي راد

خ�وب  خب�ر   «
ش�ما،  طل�ب 
بامداد ب�ا وزراي 
دوازده�م  ت�ا  دولت ه�ای هش�تم   ICT
ب�ه پاي�گاه فضاي�ي ام�ام خمين�ي رفتي�م. 
ماهواره ب�ر ط�ي دو مرحله موف�ق، در مرحله 
3 به س�رعت كافي نرس�يد و »پيام« در مدار 
آرام نگرفت. »دوس�تي« در انتظ�ار حضور در 
مدار، با جوانان عزم كرديم مجدد بس�ازيم. «

اين مطلللب را محمدجللواد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات صبح ديللروز و پس از پرتللاب ناموفق 
ماهواره پيام عنوان و در عين حال تأكيد كرد نبايد 

كوتاه بياييم. 
وزير ارتباطات در پيام ديگري نوشللت: »دوست 
داشتم با »خبر خوب« همه را شاد كنم اما گاهي 
زندگي آن طور كه انتظار داريم پيش نمي رود ولي 
نبايد كوتاه بياييم و متوقف شويم. دقيقاً در همين 
شرايط است كه ما ايرانيان با بقيه ملت ها در روحيه 
و شجاعت متفاوتيم. اين بار هم با تاش بيشتر به 
دنيا ثابت مي كنيم كه »دوستي« موفق مي شود. 

ان شاءاهلل. «
 اشاره وزير ارتباطات به ماهواره ديگري تحت عنوان 
»دوستي« است كه به زودي به فضا پرتاب خواهد 
شد.   انتشار خبر ناموفق بودن پرتاب ماهواره پيام 
كه به صورت رسللمي از سللوي وزير ارتباطات و 
فناوري اطاعات اعام شللد، بازتاب وسلليعي در 
رسللانه ها و فضاي مجازي داشت. انبوه پيام هايي 
كه در فضاي مجازي منتشللر شده نشان مي دهد 
كه كاربران با توجه به اينكلله از مدت ها پيش در 
خصوص پرتاب ماهواره دوستي تبليغاتي صورت 

گرفته بود، واكنش هاي متفاوتي داشته اند. 
   گامي براي پيروزي

اولين نكته اي كه در خصوص پرتاب ماهواره پيام و 
اتفاقي كه براي آن روي داده بايد ذكر شود، ضرورت 
نگاه ملي به پروژه هاي علمي است. ذات كار علمي 
به خصوص در حوزه حساسللي همچللون پرتاب 
ماهواره آزمايش هاي مداوم و گاه شكسللت هاي 
بزرگ اسللت.  همان گونه كه سللاير كشورها نيز 
در پرتاب هاي قبلي چنين شكسللت هايي را كه 
زمينه ساز پيروزي هاي بعدي شد، تجربه كرده اند.  

تنها نكته اي كه پرتاب ماهواره پيام را نسللبت به 
ساير پرتاب ها متمايز مي كند، انتشار خبر پرتاب 
آن از سوي مقامات دولتي از جمله رئيس جمهور 
بود. انتشار اين خبر و به كار بردن عناويني همچون 
خبر خوش سبب شد تا انتظارات از اين پرتاب به 
شللدت باال رفته و فضاي هيجاني ايجاد شود. به 
اين ترتيب يك اتفاق طبيعي كه روندي معمول 
در تمام برنامه هاي فضايي محسللوب مي شللود، 
تبديل به خبري ياس آور در فضاي مجازي شد. 
شايد دراين ميان بد نباشد كه نگاهي به برخي از 
مهم ترين شكست هاي كشور صاحب فناوري در 

حوزه فضاي مجازي داشته باشيم. 
    نگاهي به شكست هاي جهاني 

واقعيت اين است كه فيلم هاي پرتاب شكوهمند 
موشللك هاي قاره پيمای نظامي و يا پرتابگرهاي 
فضايي چهره ديگري دارد كه كمتر از آن سخني 
به ميان مي آيد. وقايعي كه در سير پيشرفت يك 
تكنولوژي كامًا طبيعي اما بيان آن گاه بسلليار 
مشكل است.  اتحاد جماهير شوروي سابق و روسيه 
فعلي را شايد بتوان پيشروترين و قدرتمندترين 
كشور دنيا در عرصه موشكي عنوان كرد كه هنوز 

رتبه اول خود را حفظ كرده است. 
امللا در ايللن ميللان اين كشللور شكسللت هاي 
منحصربه فرد خود را دارد كه البته واقعيات اغلب 
آنها تا دهه 90 روشن نشد. شايد مهم ترين فاجعه 
موشكي اتحاد جماهير شللوروي را بتوان انفجار 
نمونه آزمايشي موشك SS-7 عنوان كرد كه هنوز 
روشن نيست تعداد دقيق كشته شدگان اين فاجعه 

چه تعداد است. 
موشك SS-7 توسط ميخائيل يانگل از دستياران 
سابق سرگئي كروليف طراحي شده بود و هدايت 
پروژه نيز بر عهده مارشال ميترو فان ندلين فرمانده 
كل نيروهاي اسللتراتژيك شللوروي قرار داشت. 
موشك آزمايشللي نيز در حالي در پايگاه فضايي 
بايكنور آماده پرتاب مي شد كه سوخت اين موشك 

كه سللوختي اسيدي و به شللدت خورنده بود، به 
داخل مخزن موشك تزريق شده و به دليل تعجيل 
در كار، حتي از تخليه سللوخت موشك در هنگام 

انجام تعميرات خودداري شده بود. 
از اين رو  هنگام پرتاب اين موشك موتور مرحله 
دوم اين موشللك آتش گرفللت و ناگهان حجم 
وحشللتناكي از آتش در محل پرتاب ايجاد شد. 
بسللياري از حاضران در صحنه بر اثر شعله آتش 
كشللته شللدند و گازهاي سللمي نيز اشخاصي 
را كه در حال فللرار از صحنه بودنللد به هاكت 
رسللاند. نكته جالب ضبط تمامي اتفاقات توسط 
دوربين هاي فيلم برداری بللود. در نهايت تعداد 

دقيق كشته شللدگان اين حادثه هرگز مشخص 
نشد و تا فروپاشي اتحاد جماهير شوروي واقعيت 
حادثه روشن نگرديد اما گزارش هاي غيررسمي، 
تعداد كشته شللدگان را تا 180 نفر عنوان كرده 

است.
امريكايي ها در اين دوره نيز حوادث فراواني تجربه 
كرده اند. شايد جدی ترين اتفاقاتي كه بتوان به آن 
اشاره كرد، انهدام دو شاتل فضايي امريكايي ها در 
مقابل ديدگان ميليون ها بيننده تلويزيونی بود كه 
در نهايت به تعطيل شدن برنامه شاتل ها انجاميد.  
در كنار ايللن مي توان  به دهها مورد شكسللت در 
شليك راكت هاي ماهواره بر به فضا اشاره كرد. از 
جمله اين اتفاقات شكست پرتاب ماهواره بر فالكون 
بود كه نزديك به 100 ميليون دالر خسارت بر جا 
گذاشت.   چيني ها هم شكست هاي بزرگی را در 
اين حوزه تجربه كرده اند. به عنوان مثال در سال 
1996 و زمانللي كه يك ماهواره اينتلسللت 708 
توسللط پرتابگر النگ مارچ از مركللز پرتاب هاي 
موشللكي ژيچانگ در حال پرتاب به فضا بود، به 
روي سللكوي پرتاب سللقوط كرد.  در اين حادثه 
دولت چين مدعي شده اسللت كه تنها شش نفر 
كشته شده اند درحالي كه مشاهدات خبرنگاران 
حاضر در محل، چيللزي به غيراز اين مسللئله را 

تأييد می كرد. 
   خسارتي كه بايد جلوي آن را گرفت 

با جمع بندی اين رويدادها به خوبي مي توان ديد 
كه شكست در پرتاب ماهواره پيام تنها يك توقف 
كوتاه در مسير يك پروژه ملي است. پروژه اي كه 
بدون شك با تجربيات بيشللتر دنبال خواهد شد 
كه ثمرات بيشللتري در حوزه فضايي براي نظام 

جمهوري اسامي ايران خواهد داشت. 
در اهميللت برنامه فضايي همين بس كه كشللور 
از كمبللود ماهواره هللاي مخابراتي، شناسللايي، 
ارتباطي و هواشناسي در حال ضربه خوردن است. 
اهميت اين مسئله زماني بيشتر مي شود كه بدانيم 
رقباي منطقه اي ايران از جمله امارات و عربستان 
سعودي در حال سرمايه گذاری سنگين در حوزه 
ماهواره و سيستم هاي پرتاب هستند و با استفاده 
از كشللورهاي خارجي در حال پرتاب ماهواره به 

فضا هستند. 

 زور سيمرغ به پيام نرسيد

این شکست را  پل    پیروزی کنید

حمله روحاني به سياست  ارزي دولت!
رئيس جمهور روحانی بار ديگر به سياست های ارزی 
دولتش حمله كرد! او يک بار در تبليغات انتخاباتی 
علت ناكارآمدی ارزی دولت قبل را خودشيفتگی، 
عدم مشورت و عدم اس�تفاده از ابزارهای علمی 
در اداره كش�ور معرفی كرده بود و شايد به خاطر 
اينكه خود ب�ه اين صفات متصف نش�ود، آن طور 
كه می گويد ت�ن به مش�ورت تي�م اقتصاددانان 
دولت داد. هر چند مدت�ی بعد اقتصاددانان دولت 
را به س�خره گرفت كه »فرمول های اقتصادی تان 
بايد تجديدنظر ش�ود!« با اين ح�ال نكته جديد 
طنز ماجرا آنجاس�ت كه همزمان با اين س�خنان 
روحانی، دولت تصميم به ترخيص هزاران خودرو 
در گمرک مانده گرفت كه رئيس كل بانک مركزی، 
آن را سياس�تی اش�تباه در حوزه ارزی اين روزها 
ارزياب�ی كرد و خواس�تار توقف اين مصوبه ش�د. 
حدود 10 ماه پس از آنكه اسحاق جهانگيري، معاون 
اول رئيس جمهور، نرخ ارز را تك نرخي و 4200 تومان 
اعام كرد و بازار ارز را درگير تاطم كرد، رئيس جمهور 

اكنون مي گويد با اين سياست مخالف بوده است:
 »بعد از عيد زماني كه قيمت دالر نوسللان پيدا كرد، 
همه اقتصاددانان در جلسلله اي اعام كردند كه بايد 
دالر تك نرخي شللده و با 4200 تومان عرضه شللود. 
البته شخصاً با اين موضوع موافقت نداشتم اما از آنجا 
كه همه اقتصاددانان در جلسه اي كه حضور داشتند بر 
آن اجماع داشتند و اعام كردم كه با وجود اينكه قبول 

ندارم اما چون اجماع قبول دارد، آن را مي پذيرم.« 
به گزارش ايرنا،  روحاني كه روز گذشللته در جلسلله 
شوراي اداري استان گلستان سخن مي گفت، تصريح 
كرد: امروز هم براي كاالهاي اساسي دولت ارز 4200 
توماني مي دهد اما در اين حوزه نيز شللاهد تخلفاتي 

هستيم. 
    با تک نرخی شدن ارز مخالف بودم

رئيس جمهور گفت: گفتن برخي از حقايق تلخ است 
اما چاره اي براي بيان آ نها ندارم. او گفت: چند ماه پيش 
كه قيمت دالر روند صعودي گرفت با اكثر كارشناسان 
و اقتصاددانان نشست هاي مكرري برگزار كرده و پس 
از مباحث فراوان اقتصاددانان گفتند كه دولت قيمت 
دالر را تك نرخي كند و روي آن بايستد. روحاني اظهار 
كرد: من با ايللن اقدام و تك نرخي كللردن قيمت ارز 
مخالف بودم، داليلم را گفتم و توضيح دادم اما وقتي 
30 اقتصاددان اين خواسته را داشتند پذيرفتم و ديدم 
نمي شود روي نظر شخصی ام بايستم. رئيس جمهوري 
بيان كرد: اين طللرح در ابتدا خللوب و حتي االن هم 
مي تواند به همين قيمت باشد اما ببينيد دالل ها چه 

بايي سر ما آوردند و چه كردند. 
     دالالن با فاكتورسازي ارز دولتي را در بازار 

فروختند
وي گفت: گفتند مي خواهيم جنس وارد كنيم، ثبت 
سللفارش كردند، از بانك مركللزي دالر گرفتند اما با 
دالل خارجي طرف حساب خود هماهنگ كرده و با 
وجود دريافت 100 ميليون دالر ارز دولتي، به واسطه 
داشتن فاكتور دروغ 50 ميليون دالر كاال وارد كردند 
و مابقي آن را در بازار آزاد فروختند. روحاني بيان كرد: 
مگر مي توانيم براي هر نفر يك قاضي يا مأمور مسلح 
بگذاريم و مراقب او باشيم؟ مگر اين كار شدني است؟ 
رئيس جمهوري افزود: هفته اي نيسللت كه در دولت 
فرياد نزده و از وزيري در مورد نحوه مصرف ارز دولتي 

توضيح نخواهم اما وزير و معاون وزير هم حريف اين 
كارها نمي شوند. وي ادامه داد: گزارشي به ما مي رسد 
كه خدا كند دروغ باشد اما مطابق آن فردي كه براي 
وارد كردن دارو ارز دولتي گرفته بلله جاي آنكه دارو 
با عمر سه سال را وارد كشللور كند، ماده اوليه اي كه 
عمرش به ماه مانده و تقريباً مجاني است وارد مي كند 
كه با پايان زمان مصرف، اثر مفيد دارو از بين مي رود 
كه اين گونه خيانت ها را نمي توان گفت.  دكتر روحاني 
اضافه كرد: در همه عرصه ها پيروز شديم اما فقط يكجا 
بايد جبران كنيم و كم آورديللم كه آن هم در اخاق، 
ايثار، فداكاري، راسللتگويي و امانتداري اسللت. يك 
توليدكننده به جاي آنكه دسللت به توليد بزند مواد 
اوليه خود را در يك روستا مخفي كرده تا كاالها در بازار 

گران تر شود و او پول بيشتري به جيب بزند، چرا اين 
گونه شده و ما به سود كم قانع نبوده و از بيت المال براي 

خود جيب بزرگي دوخته ايم. 
     امريكا نمی تواند  دور ايران ديوار بكشد

بخشی ديگری از سخنان رئيس جمهور به شرايط حاكم 
بر كشور اختصاص داشت.  او گفت: كشور در شرايط 
عادي و طبيعي نيست، اما از تحريم نمي ترسيم، عقب 
نشيني نمي كنيم و از اهداف خود دست برنمی داريم. 
روحانللي اظهار كرد: شللرايط كنوني كشللور، توأم با 
جنگ رواني و اقتصادي اسللت اما ما با اين شللرايط 

آشنا هستيم. 
وي افزود: در جنگ هشللت سللاله و دفاع مقدس با 
بحران هاي زيادي روبه رو شديم، شهيد و مجروح داديم 
و مناطق مسللكوني و صنعتي ما بمباران شد، اما اين 
اتفاق بخشي از مقتضيات جنگ است و نمي توان گفت 

به جنگ مي رويم اما شهيد و مجروح نمي دهيم. 
روحاني به فرارسيدن چهلمين سال پيروزي انقاب 
اسامي اشللاره كرد و افزود: از زمان ميرزاي شيرازي 
تاكنون تاش هاي بسللياري براي به اهتزاز درآوردن 
پرچم اسام و حكومت اسامي در ايران انجام شده بود 
كه اين هدف بزرگ با پيروزي انقاب اسامي محقق 
شد. رئيس جمهور گفت: اينكه توقع داشته باشيم در 
ميدان جنگ واقع شويم و رو به روي دشمن بايستيم 
و شهيد و جانباز نداشته باشيم، امكان پذير نيست. وي 
افزود: اكنون نيز در جنگ اقتصادي قرار داريم كه طرف 
مقابل ما امريكا، اسرائيل و تعدادي از كشورهاي حاشيه 
خليج فارس هستند، هر چند در اين جنگ دچار لطمه 
و آسيب مي شللويم اما در مقابل به دشمن نيز آُسيب 
مي زنيم، ما آغازگر جنگ نبوديم و اين موضوع افتخار 
دولت است كه ما هرگز اين جنگ را آغاز نكرده ايم و 
اين نكته مهمي بوده كه با وجود تمام تحريكات دشمن 

ما جنگ را آغاز نكرديم. 
روحاني اضافه كرد: بايد با دنيا در ارتباط باشيم، فناوري 
قابل خريد و فروش و معاوضه است، امريكا در نظر دارد 
دور ايران ديواري بنا كند و كشور را منزوي كند، اما اين 
كار شدني نيست، در جهان نسبت به توافق هسته اي 
چند كشور محدود هسللتند كه همراه امريكا بوده و 
حتي متحدان امريكا نيز پشت دولت اين كشور را خالي 
كرده اند، اتحاديه اروپا و نزديكان امريكا نيز با تحريم و 
انزوای ايران مخالف هستند، در دادگاه الهه نيز موفق 
شللديم امريكا را محكوم كنيم، امريكا نمي تواند ما را 
محاصره كند. وي اظهار كرد: براي مدتي حتماً تحت 
فشار هستيم اما تسليم نشده و سر فرود نخواهيم آورد 

و نمي گذاريم حق ملت پايمال شود.

      سپاه نيوز: در پي سانحه هواپيماي بوئينگ 707 كه منجر به جان 
باختن جمعي از غيور مردان نيروي هوايي ارتش جمهوري اسللامي 
ايران شد، سردار سرلشكر پاسللدار محمد علي جعفري، فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقاب اسامي در پيامي خطاب به اميرسرلشكر سيد 
عبدالرحيم موسللوي، فرمانده كل ارتش جمهوري اسامي ايران، اين 

حادثه حزن انگيز را تسليت گفت. 
      فارس: محمدباقر قاليباف: بارها گفته ام چطور در دفاع مقدس مردم 
توانستند جنگ را اداره كنند؛ اقتصاد را نمي توانند؟ حتماً مي توانند؛ ولي 
وقتي اقتصاد دولتي آن چنان چنبره مي زند كه هيچ فرصتي به مردم 

نمي دهد اين مشكات ايجاد مي شود. 
      مهر: خبر انتصاب علي اكبر واليتي به رياست گروه فلسفه و علوم در 

تمدن اسامي انجمن پژوهشي حكمت و فلسفه ايران تكذيب شد. 

ژه
وی

 تحلیلهاییکه 
باافشاگریوزیرمستعفیرنگباخت

در روزهاي اخير فيلمي از سيد حسن قاضي زاده هاشمي، وزير 
مستعفي بهداشت منتشر شده كه مدعي مي شود برخي افراد 
در دولت با كم كاري هاي تعمدي تاش دارند مردم را ناراضي 
كنند. او كه در مورد داليل اسللتعفايش صحبت و بحث 500 
ميليون يورويي را طرح مي كنللد كه براي دارو بايد اختصاص 
مي يافتلله و نداده اند، تأكيد مي كند كه عمدي در كار اسللت 
تا مردم ناراضي شللوند.  اين در حالي است كه تاكنون برخي 
تحليل ها در مورد وجود يك اراده براي ناراضي سازي تعمدي 

مردم به تخريب دولت تعبير مي شد. تحليل هايي كه مي گفتند 
اين همه اشتباه در مسللائل اقتصادي و توسط تيم اقتصادي 
دولت نمي شود فقط يك اشتباه باشد. اين موارد البته تحليل 
است و الزاماً درست نيست، اما با سخنان وزير بهداشت سابق 
مي توان كمي جدی تر به آن انديشيد. عدم نظارت بر چگونگي 
توزيع و مصرف 18 ميليارد دالر ارز دولتي از مواردي اسللت 
كه شللبهات پيرامون آن وجللود دارد. عدم نظارت بللر بازار و 
بی اعتنايی دولت به روند افزايش قيمت ها هم به همين ترتيب. 
قاضي زاده هاشمي البته خود كم اشتباه نكرده است و به جاي 
استعفا بايد مورد استيضاح قرار مي گرفت، اما به هر روي اينكه 

كسي در داخل دولت هم به اين نتيجه برسد، قابل تأمل است.  
سايت مشرق هم در اين زمينه مي نويسد: »در چارچوب فتنه 
اقتصادي اشاره شده كه نمونه كوچك آن در اغتشاشات دی ماه 
96 رخ داد )كه عده اي شاغل و معاند سياسي به اسم فقير به 
ميدان آمدند( برخي تئوريسين هاي اصاح طلب نيز تقاي 
فراواني براي شمايل سازي از اين فتنه بزرگ احتمالي به خرج 
مي دهند. سعيد حجاريان به تازگي در دو مقطع از »عام البلوي 
بودن شللرايط جامعه«، احتمال رويارويي مللردم و نيروهاي 
نظامي كشللور در انتخابات آينده و نيز احتمال انقابي شدن 

جنوب تا شمال تهران خبر داده است. 

رئيس سازمان انرژي اتمي: 
اراده كنيم غنی سازی 20 درصدي را

 سه روزه آغاز مي كنيم
رئيس س�ازمان انرژي اتمي با بيان اينكه اگر بخواهيم قادريم حجم 
و درجه غني س�ازي خود را ف�وري افزايش دهيم، گف�ت: اگر اراده 
ش�ود س�ه تا چهار روز، غنی س�ازی ۲۰ درصدي را آغ�از مي كنيم. 
به گزارش فارس، علي اكبر صالحي، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان 
انرژي اتمي در گفت وگويي درباره عدم پايبنللدي اروپايي ها به تعهدات 
برجامي و تمهيدات الزم براي بازگشللت پذيری هسته اي در صورت نياز 
هشدار داد: اگر بخواهيم مي توانيم حجم و درجه غنی سازی خود را »فوري« 
افزايش دهيم. صالحي بيان كرد:  اگر اراده شود سه تا چهار روز، غنی سازی 
20 درصدي را آغاز مي كنيم. البته برگشت به قبل، تعبير درستي نيست، 
اين يعني چيزي را از دست داده باشيم و بخواهيم آن را بازگردانيم، اما هيچ 
چيز را از دست نداده ايم، بلكه برخي محدوديت ها را پذيرفته ايم كه اثري 
بر صنعت هسته اي ما ندارد، زيرا همچنان به غنی سازی ادامه مي دهيم؛ 
با اين تفاوت كه در گذشته 4 يا 20 درصد غنی سازی مي كرديم اكنون به 
3 و 67 صدم درصد رسيده است و پذيرفتيم كه تا زمان معين، غنی سازی 
20 درصد متوقف شود. صالحي گفت: اكنون به غنی سازی 20 درصد نياز 
نداريم، زيرا به اندازه چند سال، ذخيره اورانيوم غني شده 20 درصدي داريم 

و اگر توليدي هم داشته باشيم بايد آن را ذخيره كنيم. 
رئيس سازمان انرژي اتمي كه با خبرگزاري صدا و سيما گفت وگو مي كرد، 
تصريح كرد: اينكه غربي ها مي گويند جلوي غنی سازی 20 درصدي ما را تا 
10 و 12 سال گرفته اند براي آن است كه چيزي براي گفتن به مردم شان 
داشته باشند  واال ما ذخيره اورانيوم 20 درصدي به اندازه كافي داريم و توان 
بالقوه براي بازگشت را نيز نگه داشته ايم. وي، داشتن حجم مشخصي از 
اورانيوم غني شده را يكي از تعهدات برجامي ايران خواند و تأكيد كرد: البته 
اين نيز محدوديت نيست، زيرا اگر اراده كنيم مي توانيم محدوديت 300 
كيلوگرم را برداريم. اكنللون در حدي فعاليت مي كنيم كه به حجم 300 
كيلوگرم نرسيم، اما اگر از برجام خارج شويم مي توانيم از اين حجم باالتر 
برويم و از آن براي تبديل به سوخت الزم براي رآكتور اراك استفاده كنيم. 
صالحي افزود: ما به اندازه اي ذخيره اورانيوم غني شده نگه مي داريم كه 
نياز هاي كشور را تأمين كند، پس اين موضوع نيز محدوديت محسوب 
نمي شود. رئيس سازمان انرژي اتمي، توليد نكردن فلز اورانيوم را از ديگر 
محدوديت هاي پذيرفته شده برجام برشمرد و گفت: البته قبل از برجام 
نيز اين فلز را توليد نمي كرديم؛ در عيللن حال اين محدوديت نيز براي 
زمان مشخصي است. وي با بيان اينكه اكنون نيازي به توليد فلز اورانيوم 
نداريم، تأكيد كرد: جمهوري اسامي ايران توان بالقوه توليد فلز اورانيوم 
را دارد، چنانكه 15 سال پيش اعام كرد اين فلز را در حد آزمايشگاهي 
توليد كرده اسللت. ما كارخانه توليد فلللز اورانيوم نداشللته ايم، اما اگر 
بخواهيم مي توانيم مقدمات ساخت اين كارخانه را ايجاد كنيم. صالحي، 
محدوديت ديگر برجام را مربوط به رآكتور آب سللنگين اراك خواند و 
افزود: برخي درباره رآكتور اراك طوري صحبت مي كنند كه افكار عمومي 
تصور مي كند اين رآكتور كار مي كرده است، در حالي كه هنوز راه اندازی 
نشده بود و تا رسيدن به مرحله نهايي، كار زيادي داشت. وي با رد ادعاي 
بتن ريزی در اين رآكتور تصريح كللرد: هر چه مي گوييم فقط در برخي 
لوله هاي آن بتن ريخته شده است، برخي با انتشار عكس هاي فتوشاپی، 
چاله رآكتور را پر از سيمان نشان مي دهند. رئيس سازمان انرژي اتمي 
با اشاره به فرايند مدرن سازي رآكتور آب سنگين اراك گفت: طراحي 
رآكتور قديمي مربوط به 50 تا 60 سال پيش روسيه بود، اما اكنون در 
حال مدرن شدن و بهينه سازی است تا كارآمدي آن افزايش يابد و بتواند 

توليدات متنوع بيشتري داشته باشد. 
صالحي افزود: در واقع هيچ يك از اين محدوديت ها، محدوديت نيسللت، 
زيرا همه بالقوه در اختيار ماست و اگر بخواهيم مي توانيم حجم و درجه 
غنی سازی را فوري افزايش دهيم. وي در پايان اظهار داشت: يگانه تفاوت 
وضع كنوني با قبل از برجام اين است كه اكنون در حال ساخت دو نيروگاه 
هسللته اي جديد مانند نيروگاه بوشهر هسللتيم كه قبل از برجام وجود 
نداشت، اما پس از برجام توانستيم با برقراري روابط علمي با اروپا، امكانات 
علمي زيادي كسب كنيم در حالي كه در گذشته هيچ همكاري علمي با 

ما نداشتند. 

پيام تسليت رهبر انقالب 
در پي حادثه تلخ سقوط هواپيما

مسئوالن نقاط ضعف و خطاهاي احتمالي را 
شناسايي و پيگيري كنند

حض�رت آي�ت اهلل خامن�ه اي در پيامي 
حادث�ه تلخ س�قوط هواپيم�اي حامل 
كاركن�ان ني�روي هواي�ي ارت�ش را 
تس�ليت گفتن�د و تأكيد كردن�د: الزم 
است مس�ئوالن نقاط ضعف و خطاهاي 
احتمالي را شناس�ايي و پيگيري كنند. 
به گزارش پايگاه اطاع رسللانی دفتر مقام 
معظم رهبري در پيام رهبر انقاب اسامي 

آمده است: » حادثه تلخ و تأسللف بار سقوط هواپيماي حامل كاركنان 
خدوم نيروي هوايي ارتش جمهوري اسللامي ايران و جان باختن آن 
عزيزان و ديگر سرنشللينان آن پرواز را با تأثر و انللدوه و همدردي، به 
خانواده های داغديده و به خانواده  بزرگ ارتش و نيروي هوايي تسليت 
مي گويم و صبللر جميل براي بازمانللدگان و رحمللت و مغفرت براي 
درگذشتگان مسئلت مي كنم. الزم است مسئوالن ذی ربط با بررسی 
كامل اين حادثه  اندوهبار، نقاط ضعف و خألها و خطاهاي احتمالي را 

شناسايي و پيگيري كنند.« 
در سانحه هواپيماي بوئينگ 707 ارتش كه دوشنبه رخ داد، 15 نفر از 
سرنشينان اين هواپيماي باري كه از قرقيزستان به مقصد فرودگاه پيام 
استان البرز در حركت بود، جان خود را از دست دادند، يك نفر نيز دچار 
جراحت شد. اين هواپيما با فرود اضطراري در فرودگاه فتح زيبادشت 

استان البرز از باند فرودگاه خارج و دچار حادثه شد.
 

هشدار رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي  
اروپا در صورت خروج ايران از برجام

  ضرر مي كند
رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي با 
تأكيد بر اينكه بايد مذاكرات جدي تري 
ميان ايران و كش�ورهاي كلي�دي اروپا 
براي بررسي آينده روابط شكل بگيرد، 
هش�دار داد كه خروج اي�ران از برجام 
و نتايج آن بر امنيت منطق�ه و اروپا، به 
نفع دولت ه�اي اروپايي نخواه�د بود. 

به گزارش ايرنا، سيدكمال خرازي در ديدار با هيئتي از انديشكده نروژي 
نورف، سياسللت هاي ترامپ، رئيس جمهوري امريللكا در قبال اروپا را 
خطرناك توصيف كرد و گفت: تاش براي ايجاد شكاف بين غرب و شرق 
اروپا و سياست هايي همچون حمايت از برگزيت و ملي گرايي افراطي در 
اروپا ازجمله خطراتي است كه امريكا براي اروپا ايجاد كرده است. رئيس 
شوراي راهبردي روابط خارجي تأكيد كرد: بايد جلوي اين روند گرفته 
شود و اگر در اين مقطع اروپايي ها در برابر فشار امريكا ايستادگي نكنند، 

در آينده با مشكات بسيار بيشتري مواجه خواهند شد. 
خرازي با بيان اينكلله در صورت مقاومت نكردن اروپا، سياست شللان 
گروگان امريكا خواهد شد، به برجام اشللاره كرد و گفت: ايران انتظار 
داشللت اتحاديه اروپا به عنوان يك طرف توافق هسللته اي اقدام عملي 
داشته باشد، اما آنها تاكنون تحت فشار امريكا كاري نكرده اند و اين اثر 
بدي بر ايراني ها كه به تعهد خود پايبند بوده اند، گذاشته است. رئيس 
شوراي راهبردي روابط خارجي تصريح كرد: ملت ايران همان طور كه 
در طول 40 سال پس از پيروزي انقاب اسللامي، در برابر فشارهاي 
امريكا تسليم نشللده، در برابر سياسللت هاي ترامپ هم كوتاه نخواهد 
آمد و تا زماني كه سياست هاي كاخ سفيد در قبال جمهوري اسامي 
اصاح نشللود و تغيير نيابد، نمي توانند انتظار تغيير در سياسللت هاي 

ايران داشته باشند. 
خرازي با اشللاره به برنامه امريكا براي برپايي كنفرانسي ضدايراني در 
لهستان، اين اقدام را نيز نمونه آشللكار ديگري از خصومت اين كشور 
با ايران توصيف و تصريح كرد: امريكا با برگزاري اين شللوي تبليغاتي 
سياسللي متمركز بر ايران هراسي در لهسللتان، منافع ملي اين كشور 
را به گروگان مي گيرد و اين باج دهي دولت لهسللتان به دولت امريكا، 
توهين به هويت اروپايي و ملت هاي اروپا تلقي مي شللود. وي در ادامه 
به مقايسه سياست هاي عربسللتان و ايران در مقابله با داعش و كمك 
ايران به شكست تروريسم درعراق و سللوريه پرداخت و گفت: عجيب 
آنجاست كه به جاي فشللار بر سللعودي و ديگراني كه اين آشفتگي را 
ايجاد كردند، ايران را هدف گرفته اند كه با تروريست ها جنگيد تا ثبات 

در منطقه حفظ شود. 

گامي ديگر براي تقويت ديپلماسي دفاعي ايران
سرلشكرباقري 

به جمهوري آذربايجان سفر مي كند
سردار سرلشكر پاس�دار محمد باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي 
مس�لح جمهوري اس�المي ايران در راس�تاي تقويت ديپلماسي 
دفاعي اي�ران، ام�روز در رأس يک هيئ�ت عالی رتب�ه از مقامات 
نظام�ي، وارد باك�و پايتخ�ت جمه�وري آذربايج�ان مي ش�ود. 
معاون امور بين الملل ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسامي ايران   
در گفت وگو با ايرنا، اظهار داشت كه اين سفر بنا به دعوت رسمي ذاكر 
حسن اف، وزير دفاع جمهوري آذربايجان انجام مي شود. سردار سرتيپ 
پاسدار قدير نظامي، تصريح كرد: هيئت ستاد كل نيروهاي مسلح، در 
اين سفر دو روزه، ضمن مذاكره با وزير دفاع و مقامات نظامي جمهوري 
آذربايجان، با رئيس جمهوري، نخست وزير و رئيس مجلس اين كشور 
نيز ديدار خواهند كرد. وي افزود: در اين ماقات ها، مسللائل مربوط به 
همكاري هاي نظامي و دفاعي دو كشللور مورد بحث و تبادل نظر قرار 
خواهد گرفت. وي با اشللاره به نقش نيروهاي مسلح ايران و جمهوري 
آذربايجللان در برقراري امنيت مرزهاي مشللترك و حوزه درياي خزر 
و همچنين همكاري هاي مشللترك زميني، دريايللي و هوايي بين دو 
كشور، اظهار داشت: سفر رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح كشورمان به 
جمهوري آذربايجان بسيار با اهميت است. معاون امور بين الملل ستاد 
كل نيروهاي مسلح جمهوري اسامي ايران، افزود: برنامه ريزي شده 
است در پايان مذاكرات و ماقات ها تفاهمنامه همكاري نظامي - دفاعي 

ميان دو كشور امضا شود. 
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