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درتماستلفنیرئیسجمهوریلبنان
 روحانی: عامالن حادثه تروریستی بیروت

 به دست عدالت سپرده شوند 
میشلس�لیمان،رئیسجمهورلبناندر
تماستلفنيبارئیسجمهوركش�ورمان
ضمنابرازتأس�فازحادثهتروريس�تي
دي�روزدربرابرس�فارتاي�راندرلبنان،
اينحادثهتروريس�تيرامحك�ومكرد.
اطالع رس��اني  پاي��گاه  گ��زارش  ب��ه 
رياست جمهوري، رئيس جمهور لبنان با اشاره 

به اين اقدام تروريستي، اظهار داشت: دولت لبنان تمام توان خود را به كار 
خواهد گرفت تا عوامل اين حمله تروريستي شناسايي شده و به مجازات 
اعمال خود برسند. وي بر تقويت، حفاظت و حراست از كاركنان سفارت و 
اماكن ديپلماتيك ايران در آن كشور تأكيد كرد. در اين گفت وگوي تلفني 
روحاني با تش��كر از تماس رئيس جمهور لبنان، متقاباًل با اظهار تأسف از 
ش��هادت و مجروحيت تعدادي از مردم لبنان در اين حادثه، اين موضوع 

را به وي تسليت گفت. 
رئيس جمهوري اسالمي ايران اين نكته را متذكرش��د كه اميدوار است 
عامالن اين حادثه كه توسط گروه هاي افراطي و با تحريك عوامل بيگانه 
براي ناامني منطقه و كش��ور لبنان صورت گرفته است، هر چه سريع تر 
مشخص شده و به دست عدالت سپرده شوند. روحاني با ابراز اطمينان از 
اينكه اين گونه حوادث هيچ گاه موجب شكاف در ميان مردم و مسئوالن 
لبنان نخواهد شد، گفت: رهبران آن كشور با درايت كامل مي توانند  وحدت 
و ثبات لبنان را پاس دارند. رئيس جمهور اسالمي ايران از موضوع تروريسم 
لبنان به عنوان يك موضوع مهم براي منطقه خاورميانه ياد كرد و اقدامات 

هماهنگ عليه خشونت، افراطي گري و تروريسم را يك ضرورت دانست.

حداد عادل:  از فرجي دانا خواستیم
 وزارت علوم را عرصه فعالیت افراطیون نكند

رئی�سفراكس�یوناصولگراي�انمجل�سگف�ت:م�اازآق�اي
فرجيداناخواس�تیماي�نوزارتخان�هراعرصهفعالیتسیاس�ي
ي�كجن�احتن�دروافراط�ينكن�دووينی�زاي�نق�ولراداد.
غالمعلي حدادعادل در گفت وگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه گفته 
مي شود آقاي فرجي دانا در كميسيون آموزش و تحقيقات قول داده است 
كه از افرادي همچون توفيقي و ميلي منفرد در وزاتخانه اس��تفاده نكند، 
اظهار داشت: چنين قولي نبوده اس��ت اما ما از آقاي فرجي دانا خواستيم 
اين وزارتخانه را عرصه فعاليت سياسي يك جناح تندرو افراطي نكند و 
وي نيز اين قول را داد. رئيس فراكس��يون اصولگرايان مجلس همچنين 
درباره موضوع اس��تيضاح فرجي دانا نيز تصريح كرد: اين موضوع از زبان 
برخي از نمايندگان مطرح مي شود اما هنوز شكل نگرفته است و اميدواريم 
مسئله حل شود. با اين حال از سوي برخي نمايندگان كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي طرحي در حال جمع آوري امضا است 
كه در صورت تصويب آن انتصاب هر فردي در وزارت علوم بدون تأييد و 
هماهنگي وزارت اطالعات ممنوع مي ش��ود. بنابر اين گزارش، اين طرح 
ديروز از س��وي برخي نمايندگان براي جمع آوري امضا در صحن علني 
مجلس شوراي اسالمي به نمايندگان مختلف ارائه شده است. پيش از اين 
نيز وزير اطالعات با حضور در كميسيون آموزش مجلس از انتصاب برخي 
افراد بدون استعالم از وزارت اطالعات به برخي سمت ها خبر داده بود. هدف 

از چنين مسئله اي متوقف كردن اين امر عنوان شده است. 
 

بذرپاش: با پیام خزانه خالي 
نمي توان از مذاكرات با دست پر برگشت

نماين�دهم�ردمته�راندرمجل�سش�وراياس�اميگف�ت:
مذاكرهكنن�دگانم�ابادس�تپرب�همذاك�راتهس�تهايبروند
ت�ابتوانن�دبادس�تپرب�رايمل�تاي�رانب�هكش�وربازگردند.
مهرداد بذرپاش، نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اس��المي در 
گفت وگو با فارس در خصوص آغاز مذاكرات ايران و كشورهاي عضو 5+1 
افزود: اگر با دست خالي، خزانه خالي و پيام كاهش فعاليت هاي هسته اي 
به مذاكرات بروند قطعاً نمي توان توقعي از بازگش��ت موفقيت آميز آنان 
داشت. اين نماينده مردم ايران در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: 
مذاكره كنندگان كه بچه هاي انقالب و دلس��وزان اين كشور هستند، در 
مذاكرات به پشتوانه ملت ايران و با اتكا به پيشرفت هاي علمي كشور براي 
صيانت از اين سرمايه ملي در اين مذاكرات ورود پيدا كنند تا نماينده خوبي 
براي ملت ايران باش��ند. بذرپاش گفت: به طور حتم اگر ما با پيام خزانه 
خالي يا وضع نامناسب در مذاكرات حاضر شويم كمترين احتمال را براي 
مثمر ثمر بودن اين مذاكرات خواهيم داشت. وي افزود: اگر ما با دست پر و 
پيام هاي قوي در اين مذاكرات حاضر شويم، مي توانيم دستاوردهاي الزم 

را نيز داشته باشيم. 

88498443سرويس  سياسي

كمكماليرژيمصهیونیستيبهگروهكمنافقین
 يك روزنامه نگار مس��تقل اردني از وعده رژيم 
صهيونيس��تي براي كمك مالي قريب الوقوع به 
عوامل گروهك منافقين خبر داد.  جميل قنديل از فعاالن رسانه اي در اردن 
در گفت وگو با يكي از دبيران خبري روزنامه اسرائيلي معاريو از اين موضوع 
مطلع شده است. اين روزنامه نگار اسرائيلي گفته است يكي از اعضاي ارشد 
سازمان مجاهدين خلق )منافقين( كه در اسرائيل ساكن است در ديدار با 
مقام ارشدي از سازمان جاسوسي اين رژيم، درخواست كمك مالي كرده 
است. به گفته اين روزنامه نگار رژيم صهيونيستي، رقم كمك مالي اسرائيل 
به اعضاي اين سازمان مشخص نش��ده، اما عوامل مجاهدين )منافقين( 
متعهد شده اند در مقابل دريافت اين كمك ها، اطالعات دقيقي از امكانات 
هسته اي ايران تهيه و ارائه كنند. جميل قنديل به نقل از اين روزنامه نگار 
افزود: پيش از اين نيز اس��رائيل حداقل در س��ه نوبت كمك هاي مالي و 
تجهيزاتي زيادي به عوامل اين سازمان داشته است. منافقين دوشنبه شب 
براي دريافت بخش��ي از كمك هاي مالي رژيم صهيونيستي، بخشي از 
اطالعات تخيلي و پوچ خود را در مورد تأسيسات هسته اي ايران ارائه دادند. 
اين ادعاي عوامل منافقين، با اس��تقبال برخي از رسانه هاي خبري رژيم 

صهيونيستي، امريكا، انگليس و فرانسه مواجه شد. 

توجیهجديدفتنهگرانبرايجناياتعاشوراي88
 برخي از فتنه گران براي توجيه آشوب هاي خود 
در عاش��وراي ۸۸، ب��ه ك��ف زدن جوانان حين 
سخنراني سيدحسن نصراهلل كه البته با اعتراض 

جدي وي همراه بود، استناد مي كنند. 
وبالگ گردنه نوشت: اين جماعت براي توجيه افتضاحي كه در عاشوراي 
سال ۸۸ به بار آورند، به سيدحسن نصراهلل هم رحم نمي كنند! به سخنراني 
سيدحسن نصراهلل در شب عاشوراي امسال استناد كرده اند كه در ابتداي 
سخنراني اش عده اي از جوانان حاضر در مراسم سوت و كف مي زنند! كه 
چي؟! كه اينها هم س��وت و كف زده اند، پس كار ما ايرادي نداشته است! 
ديگر اين قسمتش را نمي گويند كه سيدحسن نصراهلل فوراً تذكر مي دهد 
به جوانان كه اين كار يعني سوت و كف زدن مناسب نيست و امشب، شب 
عاشوراس��ت و از جمعيت مي خواهد كه صلوات بفرستند و جمعيت هم 

يكصدا صلوات مي فرستند و بالفاصله اين اشتباه رفع و جبران مي شود!
اما اين جماعت چه كرد؟! سوت زد، كف زد، هلهله كرد، سياهي هاي عزاي 
امام حسين)ع( را آتش زد و. . . اما نه تنها اشتباه خودش را نپذيرفت و عذر 

نخواست بلكه هنوز هم خود را حق مطلق مي داند!

ساخت قدرتي كه باید قانون شود
پازل چيده شده غرب در بازي مذاكرات هسته اي اين بار با اندكي تغيير، 
روند گذشته را پيش گرفت و ايران را تا اوج توافق پيش برد و ناگهان 
مذاكرات را به قعر اوليه بازگرداند. اين بازي هميشگي امريكا و برخي از 
قدرت هاي اروپايي با ايران است؛ بازي اي كه هيچ گاه انتها ندارد و دائم 
در صدد سرگرم كردن ايران به مباحث فرعي و غافل نمودن دولتمردان 
ما از مباحث اصلي اس��ت. چيدمان بازيكنان طرف غربي زمين بازي 
مذاكرات كه هر بار به وسيله امريكا و سران رژيم منحوس صهيونيستي 
اعمال مي شود، در مذاكرات اخير با تغييراتي محسوس و جابه جايي 
نقش و مأموريت از امريكا به فرانس��ه، در راستاي به نتيجه نرسيدن 
مذاكرات پيش رفت. اين بار نقش منفي را وزير امور خارجه فرانسه بازي 
و در دقيقه 90 تالش بي وقفه دو طرف را بي ثمر كرد. قطع به يقين دليل 
اين امر هم به خاطر تالش هاي مفرطي است كه امريكايي ها براي ايجاد 
رابطه با دولتمردان ما داشته اند و اگر در اين مسير بار ديگر راه گذشته 
را تكرار مي كردند و با موضعي منفي حاضر مي شدند، قطعاً چهره پليد 
پشت نقاب آنها بعد از اين تالش ها بيشتر براي ديپلمات هاي ايراني افشا 
مي شد، لذا الزم دانستند كه همچنان سياست چماق و هويج را با اعطاي 

نقش اول به فرانسه بازي كنند. 
تا بدين جا به اختصار كل ماجراي مذاكرات، همين بوده است و دولت 
يازدهم بايد با تمام وج��ود اين بازي غرب با ايران را احس��اس كند و 
اولويت ها و اهداف اصلي را كه شايد به انحاي مختلف مورد غفلت واقع 

شده است در پيش بگيرد. 
مهم ترين هدفي كه بايد تمام افكار دولت معطوف به آن باشد و رهبر 
معظم انقالب بارها بر آن تأكيد كرده اند و دولت هاي پيشين نيز در آخر 
كار به درك آن اعتراف نموده اند و راهكار اصلي حل مسائل داخلي را 
همان دانسته اند، چيزي نيست جز »ساخت قدرت دروني نظام« كه 
مي تواند تهديدات قدرت هاي استكباري را تبديل به يك فرصت طاليي 

براي شكوفايي ظرفيت هاي نظام كند. 
اگر همچنان فرمايش هاي راهبردي و جامع رهبر معظم انقالب تنها 
در شعارها متبلور شود و هر دولتي بدون توجه به اصل قضيه به صورت 
صوري در اين راستا حركت كند، برآيندي جز چرخش به دور خود و 

ارتجاع ناعالمانه به ايستگاه اوليه نخواهد داشت. 
خود محوري دولتمردان در راس��تاي تفكرات خود ب��دون توجه به 
سياست هاي كالن نظام، ضربه اي مهلك به پيكره نظام وارد خواهد كرد 
و شايد جبران آن سال ها به طول انجامد. به عنوان مثال اگر دولت دهم 
زير ساخت هاي اقتصاد مقاومتي را فراهم مي كرد و اقتصاد را در مسير 
سياست هاي كلي نظام و با توجه به تهديدات و فرصت هاي محيطي و 
داخلي پيش مي برد، امروز ديگر با خيال راحت مي توانستيم دم از يك 

اقتصاد پر توان بزنيم و نگران حل مسائل اقتصادي نباشيم. 
دولت يازدهم نيز اگر دائم در مسير آزمون و خطاي خود پيش رود، در 
پايان كار دستاوردي جز تحميل سنگيني كار به دوش دولت بعدي 
نخواهد داشت و كماكان قصه پر غصه خود محوري، تكرار خواهد شد 
و نتيجه اي جز گسست و سستي در اليه هاي قدرتمند و نفوذناپذير 

نظام نخواهد داشت. 
خالصه اينكه تحقق اين امر مهم از يك سو منوط به اعتقاد، همت و 
تدبير دولت يازدهم است و از س��ويي پيگيري هاي مسئوالن مربوط 
اعم از نمايندگان مجلس و سازمان هاي پيگير برنامه هاي دولت مانند 
سازمان بازرسي را مي طلبد. به زعم نويسنده قوه مقننه بايد در صدد 
طرح و تصويب قانوني به نام »س��اخت قدرت دروني نظام« باشد كه 
كارشناسي هاي نخبگان و اعضاي كميسيون هاي مختلف در وراي آن 
نهفته باشد تا بعد از اين به صورت قانوني كليه مطالبات در راستاي اين 
قانون پيش رود و مبنايي باشد براي ارزيابي كار قوه مجريه كه يكي از 
وظايف مهم آن اجراي قوانين مصوب است. اگر يك چنين پيشنهادي 
به اريكه اجرا نشيند س��ند بزرگي از عملكرد افتخارآميز مجلس نهم 

خواهد بود.

امیر قرایي آشتیاني
 معاون بازرسي ستاد كل نیروهاي مسلح شد

باحك�مفرماندهمعظمكلق�وا،امیرمحمدرضاقراييآش�تیاني
بهعنوانمعاونبازرسيس�تادكلنیروهايمسلحمنصوبشد.
به گزارش فارس، امير آشتياني در كارنامه خود جانشيني فرماندهي كل 
ارتش را نيز دارد. پيش از اين امير پورشاسب، معاونت بازرسي ستاد كل 
را برعهده داشت كه هم اينك به عنوان جانشين معاونت اركان و امور 
مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح منصوب شده است. بنا بر اين گزارش، 
سردار سرلشكر سيد حسن فيروزآبادي رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح 
در مراسمي كه صبح ديروز با حضور فرماندهان عالي رتبه نظامي برگزار 
ش��د، حكم فرماندهي معظم كل قوا مبني بر انتصاب امير محمدرضا 
قرايي آشتياني به سمت معاون بازرسي س��تاد كل نيروهاي مسلح را 

قرائت كرد.

عضوكمیسیونامنیتمليمجلسخبرداد
دست پنهان اسرائیل و عربستان

 در اقدام تروریستي بیروت
عض�وهیئ�ترئیس�هكمیس�یونامنی�تمل�يوسیاس�ت
خارج�يمجل�سش�وراياس�اميگ�روهموس�ومب�هعبداهلل
اع�زامراعام�لحادثهتروريس�تيدي�روزبیروتمعرف�يكرد.
منصور حقيقت پور، عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس در گفت وگو با تسنيم با اشاره به انفجار ديروز بيروت 
گفت: به طور قاطع مي گويم كه اين اقدام توس��ط صهيونيس��ت ها و 
مزدوران عربس��تان س��عودي انجام گرفت. وي با بيان اينكه عبداهلل 
اعزام در پاكستان كشته شد، او را يكي از شخصيت هاي سياسي دولت 
عربستان معرفي كرد و گفت: وي مسئوليت سازماندهي عرب هاي افغان 
را در افغانستان و پاكستان به عهده داشت و تالش كرد كه كشورهاي 
مختلف نيروهاي��ي را براي مقابله با تس��لط ش��وروي بر افغانس��تان 

سازماندهي كند.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس تأكيد كرد: گروه عبداهلل اعزام به 
سفارت ما در بيروت حمله كرد و تعدادي از مردم بيگناه را در خيابان 
بيروت به شهادت رساند. اين گروه كساني هس��تند كه ريشه شان به 
همان عرب هاي افغان بر مي گردد.  حقيقت پور با اش��اره به دور جديد 
مذاكرات ايران با گروه 1+5 اظهار داش��ت: اگر جريان 1+5 با ايران به 
توافق پايدار برسند، دو جريان خسارت مي بينند و ورشكسته خواهند 
شد. جريان اول صهيونيست ها و جريان دوم وابسته به عربستان سعودي 
به س��لفي ها اس��ت. وي تأكيد كرد: اين گروه امروز در سوريه و مصر 
عمليات هاي تروريستي و ناامني را براي برهم زدن آرامش كشورهاي 
اسالمي به عهده مي گيرد و اين عمليات اخير هم در همين راستا صورت 
گرفت. از اين رو با توجه به اين عالئم، افراد شركت كننده در عمليات 

تروريستي بيروت مزدوران عربستان محسوب مي شوند.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با تأكيد بر اينكه اينگونه اقدامات 
تروريستي هيچ تاثيري بر ادامه مسير حمايت ايران از جريان مقاومت 
نخواهد داشت، تصريح كرد: ما تا پاي جان از مقاومت حمايت خواهيم 
كرد و ده ها عمليات اينچنيني نمي تواند اراده انقالبي و آهنين جمهوري 

اسالمي را براي دفاع از مقاومت تقليل دهد.

فرهاد نظريان ساماني

    خبر 

دبیرشورايعاليامنیتمليجمهورياسامي
ايرانبامحكومكردنانفجارتروريستيديروز
مقابلس�فارتاي�راندربی�روتگف�ت:اين
اقداماتنشانهاس�تیصالرژيمصهیونیستيو
گروههايتروريستيهمس�وبااينرژيماست.
به گزارش ايرنا، علي شمخاني در ديدار عدنان محمود 
سفير سوريه در ايران تأكيد كرد كه اين گونه اقدامات 
تروريس��تي موجب تنفر روزاف��زون افكار عمومي 
جهان از عامالن و حاميان آن است. وي خاطرنشان 
كرد كه اين گونه اقدامات تروريستي هيچ تاثيري بر 
ادامه مسير حمايت ايران از جريان مقاومت اسالمي 

نخواهد داشت. 

دبير ش��وراي عالي امنيت ملي ايران تصريح كرد: 
پيشتر در خصوص گسترش تروريسم در منطقه و 
حمايت مالي و تس��ليحاتي آنان توسط كشورهاي 
غربي هشدار داده شده بود و امروز مسئوليت ريخته 

شدن خون شهداي اين حادثه متوجه آنان است. 
برپايه اين گزارش، صبح ديروز سفير سوريه ضمن 
ديدار با نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي 
عالي امنيت ملي پيام كتبي علي مملوك رئيس دفتر 
امنيت ملي سوريه را تسليم وي كرد. نماينده مقام 
معظم رهبري در اين ديدار با اشاره به پيگيري دقيق 
تحوالت سوريه توسط ايران، پيروزي هاي اخير ارتش 
سوريه را در مقابل گروه هاي تروريستي تبريك گفت 

و افزود: نگاه جهاني به تحوالت سوريه تغيير كرده 
و موج توجه به خواس��ت و اراده مردم اين كشور در 
حال افزايش است.  شمخاني، گسترش تروريسم و 
مشاهده جنايات آنها بر ضد مردم سوريه را اصلي ترين 
دليل ايجاد تعارض در حاميان آنها دانست و با اشاره 
به ضرورت اتخاذ راهكار سوري - سوري براي حل و 
فصل بحران جاري در اين كشور، بر لزوم پيگيري 
راه حل ديپلماتيك و حل و فصل مسائل با راهكارهاي 
سياسي تأكيد كرد. وي در خصوص انجام مذاكرات 
هس��ته اي ميان ايران و 1+5 نيز گفت: غرب راهي 
به جز مذاكره براي حل و فصل مس��ائل نداشته و 
تحريم هاي غيرقانوني و فشارهاي خارج از منطق 

تاثيري بر اراده جمهوري اس��المي ايران نداش��ته 
است. در اين ديدار سفير سوريه از مواضع و اقدامات 
جمهوري اسالمي ايران در پشتيباني از ملت سوريه 
تشكر كرد. عدنان محمود تأكيد كرد: ارتش سوريه 
براي تأمين امنيت مردم و رساندن غذا و دارو براي 
شهرها و روس��تاها مقتدرانه با تروريست ها مقابله 
كرده و در عين حال مسير ديپلماتيك و راهكارهاي 

سياسي  نيز براي حل مسائل دنبال مي شود. 

واكنشدبیرشورايعاليامنیتمليبهانفجارتروريستيمقابلسفارتايراندربیروت
ايران حمايت از جريان مقاومت را متوقف نخواهد كرد

فردو در حلقه 1500 نخبه جوان
دانشجويان: فعاليت هاي فردو قابل مذاكره نيست

درآستانهدورسوممذاكراتايرانباگروه1+5صورتگرفت

فردو از همان آغازين روزهاي خبري شدنش خيلي 
بيش از هر نيروگاه هس��ته اي ديگري مورد توجه 
قرار گرفت. ش��ايد از اين جهت كه فردو مخفيانه 
و زير زمين ساخته ش��ده بود؛ در 90 متري عمق 
زمين. از سويي خبر س��اخت اين نيروگاه توسط 
ايران اعالم نش��ده بود و جمهوري اسالمي ايران 
به دليل مسائل امنيتي و بهانه تراشي هاي غربي ها 
ترجيح مي داد خبر ساخت اين نيروگاه را همچنان 
اعالم نكند. جمهوري اسالمي ايران نمي توانست 
به غربي ها اعتم��اد كند و از س��ويي آنها هم حق 
فعاليت هاي صلح آميز هس��ته اي را براي ايران به 
رسميت نمي شناختند؛ از همين رو فردو مخفي 
ماند تا زماني كه جاسوس هاي امريكايي و فرانسوي 
از ساخت آن مطلع شدند و خبر پيچيد. اين يعني 
كه فردو از آغاز خبرساز بوده است؛ نيروگاهي كه در 
كنار شهر قم و نزديك روستاي فردو در زير زمين 
ساخته ش��د تا در جايي امن و بي بيم خطر حمله 

نظامي، ميزبان سانتريفيوژهاي ايراني باشد. 
فردو همچن��ان در صدر خبره��اي فعاليت هاي 
هس��ته اي ايران اس��ت؛ چه آنكه تعطيلي فردو از 
خواسته هاي غربي ها در مذاكره با تيم ايراني است؛ 
خواسته اي غيرمنطقي كه نشان مي دهد جمهوري 
اسالمي ايران در پنهان داشتن ساخت فردو محق 
بوده است. در مذاكرات اخير ژنو نيز فرانسوي ها با 
پافشاري بر تعطيلي فردو، خواسته اي كه يقيناً ايران 
آن را نمي پذيرفت، كل مذاكرات فشرده و حساس 

سه روزه را به شكست رساندند. 
فردو حاال به نماد حق خواه��ي ايراني ها در زمينه 
فعاليت هاي هسته اي ش��ان تبديل ش��ده و براي 
همين هم دانشجويان ايراني براي حمايت از حق 
هسته اي شان راهي فردو شدند تا ديواره اي انساني 
اطراف آن تشكيل دهند و با اين حركت نمادين، 
پيام حمايتي خودشان را در آستانه مذاكرات مجدد 
ژنو جهاني كنند. اين حلقه انساني عصر ديروز دور 
تا دور نيروگاه فردو تش��كيل شد و دكتر صالحي، 
رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان نيز در جمع 
اين دانشجويان حاضر شد تا مراسم شكلي رسمي تر 

به خود بگيرد و ميان دانشجويان و دولت فاصله اي 
حس نشود. 

فردودرقلبماست 
پس از خواندن همزمان سرود جمهوري اسالمي 
توسط دانشجويان حاضر در زنجيره انساني، اولين 
شعار دانشجويان ايراني كه براي حمايت از حقوق 
هسته اي ملت ايران در اطراف سايت هسته اي فردو 
حلقه انساني تشكيل دادند »مرگ بر امريكا« بود 
تا بدين وسيله انزجار خودشان را از سياست هاي 
ضدايراني حاكمان كاخ س��فيد اب��راز كنند. اين 
شعارها در حالي در اطراف فردو طنين انداز مي شد 
كه دانشجويان ايراني تصاوير شهداي هسته اي را نيز 
به طور نمادين در ميان خود قرار داده بودند و مرگ 
بر امريكا در كنار تصاوير دانشمندان هسته اي ايران 
كه با حمايت امريكايي ها ترور شده بودند، مفهومي 

مستدل تر يافته بود. 
دانشجويان ايراني پالكاردهايي نيز در دست گرفته 
بودند كه روي آنه��ا »مرگ بر فرانس��ه«، »مرگ 
بر امريكا«، »پيش��رفت ادام��ه دارد«، »نخبگان 
ش��ريف توقف ناپذيرند«، »فردو در قلب ماست« 
نقش بسته بود. اين دانشجويان كه از دانشگاه هاي 
مختلف سراسر كشور، از جمله دانشگاه هاي تهران 
و صنعتي شريف اين حلقه انساني را تشكيل داده 
بودند، پرچم رژيم صهيونيستي را نيز در اين مراسم 
به آتش كشيدند. تعداد اين دانشجويان به بيش از 
2 هزار نفر مي رسيد.  نمايندگان اغلب رسانه هاي 
ايراني و خبرنگاران ش��بكه هاي العالم و پرس تي 
وي نيز براي پوش��ش خبري اين برنامه در سايت 

هسته اي فردو حضور داشتند.  
منافعمليكشورقابلیتتبديلشدنبه

موضوعمذاكرهراندارد
دانش��جويان تش��كيل دهنده زنجيره انساني در 
اطراف سايت هس��ته اي فردو پس از پايان مراسم 
بيانيه اي صادر كرده و اين بيانيه توسط دبير كميته 
دانشجويي حفظ دستاوردهاي هس��ته  اي ايران 

قرائت شد. 
در متن اين بيانيه آمده اس��ت: ب��راي ملت ايران 

امروز بيش از هر زمان ديگري روش��ن شده است 
كه دولت هاي مس��تكبر به عنوان پايه هاي اصلي 
استعمار نوين و تروريسم دولتي نه تنها انگيزه اي 
براي به رسميت شناختن حقوق ملت ايران ندارند، 
بلكه از تمام ظرفيت خود بهره مي برند تا حداكثر 
فش��ار و تحميل ه��اي گوناگون را ب��ه جمهوري 
اسالمي ديكته كنند. استكبار جهاني امروز بر مدار 
صهيونيسم بين الملل مي  چرخد و اين مدار شيطاني 
هرگز جايگاهي را براي پست هاي مستقل علمي و 

سياسي ديگر به رسميت نمي شناسد. 
اين بيانيه در ادامه افزود: دانشجويان نخبه ايراني 
اين اصل را با دانش��مندان بزرگ كش��ور خويش 
جاودانه بربس��ته اند كه تحت هيچ شرايطي اجازه 
پايمال شدن خون دانشمندان خود را نخواهند داد و 
براي حفظ و ارتقاي دستاوردهاي آن عزيزان سكان 
علمي كشور را با دس��تان جوان و پرتوان خويش 
خواهند گرداند. بدنه علمي و نخبگاني دانشگاه هاي 
كشور موكداً به اين راهبرد اساسي معتقد است كه 
مسير پيشرفت هاي علمي در جمهوري اسالمي 
تنها از ميان اعتم��اد و اتكا به نيروه��اي داخلي و 
ظرفيت هاي درون زا مي گذرد.  بيانيه دانشجويان 
ايراني با تأكيد بر عدم دل س��وزاندن افراد خارج از 
مرزهاي جغرافيايي ايران براي پيش��رفت علمي 
كش��ورمان اذعان داش��ت: نخبگان دانشجو اين 
باور را به خوبي دريافته اند كه تنها زماني مي توان 
ميوه هاي شيرين پيشرفت را از درخت دانش چيد 
كه سياست هاي داخلي دولتمردان بر پايه حمايت 
و ضمانت از ظرفيت هاي داخلي كش��ور در تمام 

زمينه هاي علمي تعريف مي شود. 
اي��ن بيانيه با تأكي��د بر فرمايش��ات مقام معظم 
رهبري يادآور ش��د: دانش��جويان نخب��ه اي كه 
امروز وظيف��ه خود را به ج��اي تحقيق و مطالعه 
در آزمايشگاه ها و كارگاه هاي علمي بدين صورت 
در حمايت از تأسيسات فردو تشخيص داده اند به 
يكايك مسئوالن كشور در رده هاي مختلف اين 
تذكر را گوشزد مي كنند كه تحت هيچ شرايطي 
شتاب پيشرفت علمي كش��ور در هيچ زمينه اي 

نبايد كند شود.  بيانيه دانشجويان تشكيل دهنده 
زنجيره انساني در اطراف س��ايت هسته اي فردو 
همچنين اذعان داشت: دستاوردها و تأسيسات 
صلح آميز هسته اي كشور بخشي از زنجيره هاي 
پيش��رفت علمي جمهوري اس��المي محسوب 
مي شود كه دانشجويان نخبه كشور ضمن حمايت 
قاطع از تالش هاي ديپلماتيك دستگاه ديپلماسي 
كشور جهت حفظ اين دس��تاوردها معتقد است 
كه منافع ملي كش��ور هرگ��ز نمي تواند موضوع 
مذاكره باش��د. جامعه نخبگاني نيز همراه با تيم 
مذاكره كننده كش��ور كه معتقد اس��ت تعليق يا 
توقف هر بخشي از چرخه س��وخت كشور هرگز 
مورد مذاكره با دولت هاي غربي نيست بر اين حق 
ملي تأكيد مي  ورزد. غني سازي به هر ميزاني كه 
براي نيازهاي صلح آميز داخلي كشور مورد نظر 
باشد و همچنين فعاليت هاي نيروگاه آب سنگين 
اراك و فردو همه و همه همانطور كه تيم هسته اي 
كشورمان معتقد است موضوعاتي تثبيت شده و 

غيرقابل معامله هستند. 
رقمخوردنهرروزهوالفجر8

درنیروگاههايهستهاي
علي اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي ايران 
با حضور در سايت هسته اي فردو و تشكيل زنجيره 
انساني در كنار دانش��جويان در جمع خبرنگاران 
حاضر شد و به سؤاالت آنها پاس��خ داد.  وي درباره 
پاس��خ مس��ئوالن هس��ته اي ايران به پيام ديروز 
دانشجويان ايراني گفت: پاسخ ما به دانشجوياني 
كه امروز در سايت هس��ته اي فردو حاضر شده اند 
اين است كه اي دانش��جويان عزيز و اي كساني كه 
اسوه هاي اين نظام هستيد ش��ما هنوز در جامعه 
وارد نشده ايد و آلوده به مس��ائل و لذت هاي مالي 
و اجتماعي نشده ايد لذا ش��ما حق را آن گونه كه 

واقعيت دارد تشخيص مي دهيد. 
وي افزود: اين را بدانيد كه دولتم��ردان از حقوق 
ملت عزيز ايران دفاع مي كنند و شما اين اطمينان 
را داشته باشيد كه خواس��ته دولتمردان ايراني و 
نمايندگان مذاكره كننده چيزي جز خواسته شما 
دانشجويان و ملت شريف ايران نيست. نمايندگان 
مذاكره كننده يقيناً در چارچوبي حركت مي كنند 
كه بر پايه اصول نظام است و مسلماً هيچ حقي از 

ملت ضايع نخواهد شد. 
صالحي همچنين با اشاره به پيام دانشجويان ايراني 
به غرب و اس��تكبارگرايي امريكايي اذعان داشت: 
غرب خيلي خوب مي داند كه جمهوري اس��المي 
ايران يك كشور ويژه است و دولتي برآمده از اراده 
ملت دارد. بنابراين آنها باور دارند كه بين دولت و 

ملت جدايي نيست و يگانگي وجود دارد. 
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران در توصيف حضور 
دانشجويان ايراني در سايت هسته اي فردو تأكيد 
كرد: حضور دانشجويان در سايت هسته اي فردو 
و تشكيل زنجيره انساني نشانه اراده ملي ما است و 
ملت همان گونه كه در دفاع مقدس وارد شده اند در 
يك چالش اين چنيني نيز دست در دست يكديگر 
خواهند داد و تا رسيدن به موفقيت نهايي از تالش 
خود مبني بر دفاع از حقوق هسته اي مسلم نظام 
كنار نخواهند كش��يد. فعاليت هاي همتايان اين 
دانشجويان در فردو در حال انجام است و اين گونه 
فعاليت ها در نطنز، بوشهر و س��اير نيروگاه ها نيز 
ادامه دارد. بنابراين فعاليت انديشمندان ما هر روز 

يك والفجر ۸ است. 

زينب شريعتي
      گزارش 

  چهره ها  چــهــره ها

علوي: رويكرد اصلي وزارت اطالعات، فرهنگي است
وزيراطاعاتتأكیدكردكهرويكرداصليفعالیتهاياينوزارتخانه،
رويكردفرهنگيبراساسارزشهايدينيواخاقيوجاذبهمحوراست.
به گزارش فارس، حجت االسالم سيدمحمود علوي در مراسم معارفه مديركل 
اطالعات استان قم تأكيد كرد: ايجاد و احس��اس امنيت براي افراد جامعه از 
اهداف وزارت اطالعات اس��ت. وي بر همين اساس متذكر شد كه »احساس 
ناامني به شكوفايي استعدادها و اقتصاد  ضربه مي زند«. وزير اطالعات اظهار 
داشت: در نگاه قرآني اساس شكوفايي اقتصادي استقرار و ثبات امنيت است 

كه ريش��ه در فرهنگ جامعه دارد. وي تفاوت نهاد امنيتي جمهوري اس��المي ايران با ديگر كشورها را 
فرهنگ محور بودن آن بر اس��اس ارزش هاي دين��ي اخالقي و قرآن عنوان كرد. حجت االس��الم علوي 
خاطرنشان كرد: وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران نخستين و تنها نهاد اطالعاتي در دنياست كه 
بر اساس اخالق و ارزش هاي ديني عمل مي كند؛ موضوعي كه در دنيا عكس آن رايج است. وزير اطالعات 
با تأكيد بر اينكه نگاه اطالعاتي در قم بايد نگاه فرصتي باشد، گفت: هنر مسئوالن امنيتي اين است كه از 
اين فرصت كامل ترين بهره را ببرند. حجت االسالم علوي در اين مراسم، »موسوي« را به عنوان مديركل 

جديد اطالعات استان قم معرفي كرد و از خدمات »نجاتي« مديركل سابق قدرداني شد. 

نمايندگان از پاسخ هاي فرجي دانا قانع نشدند
ي�كعض�وكمیس�یونآم�وزشوتحقیق�اتمجل�سب�ااش�اره
بهقانعنش�دننبوي�انازپاس�خهايوزيرعل�ومگفت:برايناس�اس
فرجيدانابايددرصح�نمجلسبهس�ؤاالتنمايندگانپاس�خدهد.
عباس مقتدايي در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه 
ديروز اين كميسيون با حضور وزير علوم گفت: فرجي دانا وزير تازه منصوب 
شده علوم، تحقيقات و فناوري در جلسه حاضر شد تا به سؤاالت نمايندگان 
سؤال كننده كه در نوبت كميسيون قرار گرفته بودند، پاسخ دهد. وي افزود: 

سؤال اول توسط حجت االسالم سيدمحمود نبويان به نمايندگي از ساير نمايندگان سؤال كننده قرائت 
شد كه عمدتاً بر موضوع انتصابات در وزارت علوم و به كارگيري افرادي كه صالحيت آنها توسط مراجع 
ذي ربط تأييد نشده، متمركز بود. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اضافه كرد: در پايان اين 
جلسه نيز كه صرفاً نمايندگان مجلس و معاون پارلماني وزير علوم حضور داشتند، نبويان به نمايندگي 
از سؤال كنندگان قانع نش��دن خود را اعالم كرد و بر همين اس��اس فرجي دانا وزير علوم در آينده براي 
پاسخگويي در صحن علني مجلس حاضر مي شود تا نمايندگان تصميم گيري كنند كه آيا از پاسخ هاي 

وي قانع مي شوند يا نمي شوند. 


