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روی موج کوتاه

آنچه که رسانه های آمریکایی ابتدای 
هفته بــه عنوان یک احتمــال مطرح 
کردند، قطعیت پیدا کرد و خشم ایران را 
برانگیخت. بهارستان دیروز را در تکاپوی 
حمایت تمام قد از نیروی سپاه و پاسخی 
درخور به اقدام واشنگتن سپری کرد. 
این تکاپو از اقدامات نمادین شروع شد تا 

طرح سه فوریتی فراکسیون امید.
پارلمان سبز

عکس هایی که دیروز از بهارستان در 
رسانه ها منتشر شد، تصاویر بهارستانی 
بود ســبزپوش؛ نمایندگانی که لباس 
سپاه بر تن کرده بودند و چفیه بر دوش 
انداخته بودنــد. علی الریجانی، رئیس 
مجلس که او نیز با لباس سبز سپاهیان 
وارد پارلمان شد، در جلسه علنی دیروز 
مجلس با بیان اینکه ما پشتیبان همه 
پاسداران خواهیم بود، گفت: از نظر ما 
دولت آمریکا و نیروهای مسلح این کشور 
نماد تروریسم بین المللی در ابعاد نظامی 

و اقتصادی است.

او قرار دادن سپاه پاســداران جزء 
گروه های تروریستی از سوی آمریکا را 
نشانگر عمق کینه ورزی و جهالت دولت 
ترامپ دانست و خطاب به او گفت: »آقای 
ترامپ می دانیم چرا به این روز افتاده اید 
چرا که تصور می کردید با خروج از توافق 
هسته ای می توانید به ایران ضربه بزنید 
اما موفق نشــدید. تصور می کردید در 
سال گذشته می توانید فروش نفت ایران 
را به صفر برسانید اما موفق نشدید. تصور 
می کردید ایران چهلمین سال انقالب را 
نخواهد دید اما دیدید که ملت با شکوه تر 
در پاسداشــت انقالب خویش حضور 
یافتند. تصور می کردیــد می توانید با 
کمک تروریست ها در شــرق و غرب 
ایران، آشفتگی امنیتی ایجاد کنید و پول 
و سالح به تروریست ها دادید و مستقیم 
یا نیابتی برای شما عمل کردند اما موفق 

نشدید.«
آنچه که علی الریجانی به آن اشاره 
کرده است در تحلیل های تحلیلگران 

سیاسی نیز مشــاهده می شود؛ تاکید 
بر این نکته که ترامپ نتیجه دلخواه از 
فشــارهایی که تاکنون به ایران آورده 
را نگرفته و هر بار اهرم تــازه ای را برای 
افزایش این فشار به کار میگیرد تا جایی 

که به مطلوب نظر خود برسد. 
مجلس ایــران و بســیاری دیگر از 
سیاسیون اما تصریح می کنند که دست 
گذاشتن ترامپ بر سپاه پاسداران ایران 
در واقع تعــدی او به خطوط قرمز ایران 
است. به همین دلیل واکنش ها به این 
اقدام او بسیار تند است تا جایی که حتی 
ناظران خارجی نیز بیم درگیری نظامی 

را دارند. 
از جمله این واکنش ها طرح هایی 
است که در مجلس برای مقابله به مثل 
با این اقدام واشنگتن با دو و سه فوریت 
کلید می خورنــد. در دالیل توجیهی 
طرح فراکســیون امید آمده اســت: 
»با توجه به ماهیت تروریستی رژیم 
ایــاالت متحده آمریــکا خصوصاً آن 

بخش از نیروهای نظامــی و امنیتی 
و فرماندهــی مرکزی آمریــکا که در 
ربع قرن اخیر با ورود در منطقه غرب 
آسیا ضمن انجام اقدامات تروریستی 
در عراق افغانستان و سوریه و ایران از 
پروژه های تروریستی حمایت آشکار 

کرده اند طرح ســه فوریتــی تقدیم 
مجلس می شود.«

افزایش صف بندی در منطقه
ایران طی روزهای گذشــته بارها 
هشــدار داده اســت کــه در صورت 
تروریستی اعالم شــدن سپاه از سوی 
آمریکا، نیروهای آمریکایی در سراسر 
منطقه روی آرامــش را نخواهند دید. 
طرحی که در ابتدای گزارش به آن اشاره 
شد، نمونه ای از همین عزم ایران برای 
ربودن آرامش از نیروهای آمریکایی است 
که چه بسا منجر به درگیری های متعدد 
در منطقه نه تنها میان نیروهای ایرانی و 
آمریکایی بلکه بین نیروهای حامی ایران 

با آمریکایی ها شود. 
نفوذ ایران در منطقه برای هیچ یک 
از بازیگران منطقه ای و همینطور آمریکا 
قابل انکار نیســت. مجلــس ایران در 
این طرح به ارتش هــای آزادی بخش 
و جهادی که بخشــی از آنها نیز تحت 
چتر حمایتی ایران هســتند، این پیام 
را می دهد که در برخــورد با نیروهای 
نظامی و امنیتی ایــاالت متحده اقدام 
متقابل نظامی نمایند. همچنین مصادره 
کلیه پایگاه ها، امــوال و دارایی های نه 
تنها ایاالت متحــده، بلکه همپیمانان 
او را نیز حق مســلم کشورهای منطقه 

دانسته است. 
اینکــه چنین تصمیماتــی تا کجا 
رنگ و بوی عملیاتی بــه خود بگیرند، 
مشخص نیست اما قطعا منجر به افزایش 
صف بندی ها در منطقه خواهد شد که 
به نوبه خود آرامش خاورمیانه را بیش از 
پیش بر هم خواهد ریخت و البته گویای 
این واقعیت است که ترامپ بی مهابا و 
دیوانه وار اســتعدادهای بالقوه منطقه 
برای آشوب را به باالفعل تبدیل می کند. 

الزام نیروهای مسلح 
به اقدام متقابل در برابر آمریکا 

طــرح دیگری کــه دیــروز با دو 
فوریت در مجلس مطرح شد، مربوط 
به تقویت جایگاه ســپاه پاســداران 
در برابر آمریکا بــود. محمد دهقان، 
نایــب رئیــس فراکســیون والیی 
مجلس با اشــاره بــه موافقت عارف 
و الریجانــی با آن، به مهــر گفت: در 
بندی از این طرح آمده است که دولت 
جمهوری اسالمی ایران بر اساس این 
قانون و نیروهای مســلح پس از اذن 
رهبری موظف هستند در چارچوب 
مصوبــات شــورای عالــی امنیت 
ملی، عند الزوم در برابــر اقدامات 
تروریستی نیروهای آمریکایی و سایر 
نیروهای تروریســتی مذکور در این 

قانون که در منطقه غرب آســیا و... 
فعالیت می کننــد و منافع جمهوری 
اسالمی ایران را به مخاطره می اندازند 
اقدامات متقابل و قاطع به عمل آورند.

او درباره بندهــای دیپلماتیک این 
طرح هــم توضیح داده اســت: دولت 
جمهوری اسالمی ایران موظف خواهد 
شد با استفاده از ظرفیت های حقوقی و 
سیاسی و دیپلماتیک خود بهره مندی 
نیروهای آمریکایی و ســایر نیروهای 
تروریســتی موضوع این قانــون را از 
تأسیسات، تجهیزات، منابع مالی و دیگر 
کمک های احتمالی کشورهای منطقه 

به حداقل ممکن برساند.
بهارستان دیروز برافروخته از اقدام 
آمریکا علیه سپاه پاسداران با 189 رأی 
موافق، دو رأی مخالف و یک رأی ممتنع 
از مجموع 108 نماینده حاضر در مجلس 
با دو فوریت این طرح موافقت کردند. بعد 
از آن به دستور علی الریجانی مقرر شد 
که طرح سه فوریتی فراکسیون امید در 
این خصوص نیز در این طرح ادغام شود. 
بررسی این طرح ها در دستور کار عصر 

دیروز مجلس قرار گرفت. 
این طرح ها حمایت قاطع نمایندگان 
را در پی خواهند داشت و غیر از مجلس 
در شورای عالی امنیت ملی و نهادهای 
نظامی نیز تصمیمات الزم برای مقابله 
به مثل با این اقدام آمریکا اتخاذ خواهد 
شد. از سوی دیگر تحلیلگران سیاسی 
بارها تاکید کرده اند، هیچ یک از دو کشور 
ایران و آمریکا خواهان درگیری نظامی 
با یکدیگر نیستند. اما برخی دیگر اقدام 
آمریکا در تروریستی اعالم کردن سپاه را 
نوعی اعالن جنگ قمداد می کنند. حال 
باید دید عدم تمایل به درگیری نظامی 
و از ســوی دیگر تحریک طرف مقابل 
به واکنش نظامــی، چگونه با هم جمع 

خواهند شد؛ جمع ضدین!

طرح تقویت سپاه با دو فوریت کلید خورد

حمایت قاطع بهارستان از سپاه

گزارش

 »جمهوری اسالمی ایران، رژیم ایاالت آمریکا را دولت حامی تروریسم و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به »سنت 
کام« و تمام نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی می داند و این حق را به نیروهای مسلح تمامی کشورهای دنیا 

خصوصاً ارتش های آزادی بخش و جهادی می دهد که در برخورد با نیروهای نظامی و امنیتی ایاالت متحده آمریکا در 
منطقه غرب آسیا اقدام متقابل نظامی نموده و در صورت دستگیری آنها را جهت محاکمه به کشور جمهوری اسالمی ایران 
تحویل دهند. همچنین کلیه پایگاه ها و اموال و دارایی های ایاالت متحده آمریکا و همپیمانانش در منطقه غرب آسیا فاقد 

مصونیت تلقی می شود و مصادره و تصاحب آنها حق مسلم کشورهای منطقه دانسته می شود.«

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه آمریکایی ها 
نمی توانند جلوی پیشرفت ایران را بگیرند، اظهار 
کرد: اگر مقصود آمریکایی ها از اعمال تحریم ها 
علیه ایران این بوده کــه از قدرت نظامی ایران 
بکاهند این را بدانند که از پارســال تا امسال به 
موشک ها و سالح هایی دست یافته ایم که در 
مخیله آنها نیز نمی گنجیــد؛ آنها نمی توانند 

قدرت نظامی ما را بگیرند.
حسن روحانی در مراسم سیزدهمین سالروز 
ملی فناوری هسته ای افزود: اگر مقصود آمریکا 
از اعمال تحریم های جدید، اختالف در داخل 
ایران است، اشتباه کرده اند؛ چرا که از اردیبهشت 

پارسال که آمریکایی ها نغمه شوم تحریم را آغاز 
کردند تا فروردین ماه امسال، وحدت ملت ایران 
روز به روز بیشتر شده است و امروز همه جناح ها، 
احزاب و نیروهای مسلح و غیر مسلح و تمام اقوام 

و مذاهب در داخل کشور یکپارچه هستند.
ناکامی در سوء استفاده از سیل

روحانی بــا بیــان اینکــه  آمریکایی ها 
می خواســتند از بارندگی و ســیالب اخیر در 
کشور نیز سوءاســتفاده کنند، اما ملت ایران 
به آنها پاســخی قاطع داد، خاطرنشــان کرد: 
آمریکایی ها می خواستند در فضای مجازی و 
با استفاده از همه دستگاه های تبلیغاتی شان 

بگویند که در میان ســیل میان ارتش و سپاه، 
دولت و سپاه و شیعه و سنی جنگ است، اما خطا 
کردند؛ امروز در لرستان، خوزستان، گلستان و 
همه استان هایی که مردم گرفتار سیل هستند، 
همه در کنار هم ایســتاده اند و ماموران دولتی 
و نیروهای مسلح همه در کنار مردم هستند؛ 
ما دیدیم که هلی کوپتر جمعیت هالل احمر 
در کنــار هلی کوپترهای ســپاه و ارتش با هم 
پرواز کردند و این یعنی وحدت همه نیروهای 
مردمی و نظامی. همچنین مشــاهده کردیم 
که در کنار اســتانداران ما فرماندهان سپاه و 
ارتش و در کنار فرمانداران ما نیروهای نظامی و 

انتظامی حضور داشتند. وی همچنین در بخش 
دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه آمریکا 
گروهی که عمل و آرمانش مبارزه با تروریسم 
بوده را تروریست می خواند، تصریح کرد: شما 
می خواهید ســپاه در رأس حمالت آمریکا و 

صیهونیســت نباشــد؟ تمام توطئه هایی که 
آن ها علیه انقالب کردند در چهل سال گذشته 
منجر به شکست شد. همه اقوام و ادیان و مردم 
دوشادوش هم ایستادند و سپاه انقالب اسالمی 

در این میان پرچمدار بزرگی بود.

روحانی در مراسم سالروز ملی فناوری هسته ای:

قدرتنظامیایراندرمخیلهآمریکانمیگنجد
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دستورروحانیبرایشناسایی
اماکنواقعدرمسیلها

حسن روحانی، رئیس جمهوری به وزیر کشور 
دستور داد تا استانداران سراسر کشور با همکاری 
شهرداری ها ساختمان ها، اماکن و مستحدثات 
واقع در مسیل ها و حریم رودخانه ها و در معرض 
خطر سیل را در حوزه مأموریت خود شناسایی و 
گزارش دقیق و جامعی را ظرف یک هفته به هیأت 

وزیران اریه کنند.
    

پیامصریحایرانبهآمریکا
ازطریقسفیرسوئیس

عباس عراقچــی، معاون وزیــر امور خارجه 
در گفت وگویی تلفنی بــا تلویزیون ایران درباره 
اقدام آمریکا علیه سپاه پاســداران گفت: دیروز 
ســفیر ســوییس در تهران را به عنوان حافظ 
منافع آمریکا به وزارت خارجه احضار کردم و از 
طریق  سفیر سوییس پیام صریح  و مستقیم به 
آمریکا دادیم که اقدام متقابل ما صریح و سریع 
خواهد بود و مسئولیت مستقیم هر حادثه بعد 
از آن با آمریکاست. وی ادامه داد:  از االن نیروهای 
آمریکایی در منطقه از نظر ما سربازان معمولی 
نخواهند بود. آنها نیروهای تروریستی و پایگاه های 
آمریکا در منطقه نیز پایگاه های تروریستی هستند 
و نوع برخورد ما با آنها حتما نســبت به گذشته 

متفاوت خواهد بود.
    

احمد توکلی:
تصویبFATFمنتفیمیشود

به گزارش الف، احمــد توکلی، عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت در پاســخ به اینکه بعد از 
تروریستی نامیدن ســپاه از سوی آمریکا بحث 
پیوســتن به گروه اقدام مالی مشترک منتفی 
خواهد شد یا خیر؟ گفت: »منتفی می شود. باید 
منتفی شود زیرا هر قدر ما کوتاه بیایم این ها پُرروتر 
می شوند. در همین بیانیه اخیر علیه ما گفته اند که 
نباید موشک بسازیم و حتی در برد موشک های 
ما دخالت می کنند.« غالمرضا مصباحی مقدم، 
دیگر عضو مجمع نیز در این باره گفته است: قطعا 
این اقدام آمریکا موضع اعضای مجمع در مورد 
FATF را مستحکم و تقویت می کند و احتمال 

تصویب نکردن آن قوی تر شد. 
    

بهرهبرداریاز۱۱۴دستاورد
هستهایبادستوررئیسجمهوری

روز گذشــته بــه مناســبت روز فناوری 
هســته ای، بــا دســتور حســن روحانی از 
11۴ دســتاورد هســته ای به طور همزمان 
رونمایی شد. در این مراســم همچنین چهار 
پروژه به صــورت ویدئو کنفرانس با دســتور 

رییس جمهوری به بهره برداری رسید. 
    

تشکیلدبیرخانهانتقالپایتخت
دروزارتراه

ابوالفضــل ابوترابــی، عضو کمیســیون 
شــوراها و امور داخلی مجلس در خصوص 
نتیجه جلســات شورای ســاماندهی مرکز 
سیاســی و اداری کشــور و تمرکززدایی از 
تهران، بــه فارس گفــت: بــا پیگیری های 
صورت گرفته قرار شــد دبیرخانــه انتقال 
پایتخــت سیاســی اداری در وزارت راه و 
شهرسازی تشکیل شــود. وی با بیان اینکه 
۵ گزینه برای پایتخت بعدی ایران مشخص 
شده و مکان یابی همچنان ادامه پیدا خواهد 
کرد، افزود: بعد از مکان یابی، امکان سنجی 
و برنامه ریــزی کوتاه مــدت، میان مدت و 
بلندمدت برای انتقال پایتخت در دســتور 
کار اســت و با اتخاذ راه کارهای مناسب در 
نظر گرفته شــده انتقال پایتخت ریالی برای 

دولت هزینه نخواهد داشت.
    

نمایندگانمجلسبرای
کاندیداتوریبایدفوقلیسانس

داشتهباشند
سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور با 
اشاره به بررســی طرح اصالح موادی از قانون 
انتخابات مجلس شورای اســالمی در جلسه 
دیروز خانه ملت، گفت: با رأی مجلس تبصره ای 
که به نمایندگان مجوز داده بود سابقه یک دوره 
نمایندگی مجلس در زمان ثبت نام در انتخابات 
به عنوان یک مقطع تحصیلی برای آنها لحاظ 
شود، حذف شد و بر این اساس نمایندگان فعلی 
و پیشین مجلس که می خواهند برای ثبت نام 
در انتخابات مجلس اقدام کنند، مانند دیگران 
باید دارای مدرک کارشناسی ارشد یا معادل 

آن باشند.

 در  بندی از طرح تقویت 
سپاه آمده است: دولت 
ایران و نیروهای مسلح 

پس از اذن رهبری موظف 
هستند در برابر اقدامات 

تروریستی نیروهای 
آمریکایی و سایر نیروهای 

تروریستی که منافع 
جمهوری اسالمی ایران را به 
مخاطره می اندازند اقدامات 
متقابل و قاطع به عمل آورند

 مجلس ایران در این طرح 
به ارتش های آزادی بخش و 
جهادی این پیام را می دهد 

که در برخورد با نیروهای 
نظامی و امنیتی ایاالت 

متحده اقدام متقابل نظامی 
کنند. همچنین مصادره 
کلیه اموال و دارایی های 

نه تنها ایاالت متحده، بلکه 
همپیمانان او را نیز حق 

مسلم کشورهای منطقه 
دانسته است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: پی ام دی موضوعی 
مربوط به گذشته است و به لحاظ حقوقی و سیاسی این موضوع 
در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بسته شده است.

به گزارش ایرنا، بهروز کمالوندی در حاشیه روز ملی فناوری 
هسته ای در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره 
احتمال باز شدن مجدد پرونده پی ام دی )ابعاد احتمالی نظامی 

برنامه هسته ای ایران( اظهار داشت: یوکیا آمانو آنچه را که باید 
بگوید، مرتبا بیان کرده اســت. ممکن است در ذهن نتانیاهو 
)نخست وزیر رژیم صهیونیستی( و یکی دو نفر باز کردن پی 
ام دی باشــد و در ذهن آنها چنین آرزویی داشته باشند ولی 
 هم به لحاظ حقوقی و هم سیاســی این موضوع کامال بسته 
شده است. سخنگوی وزیر کشــور افزود: آژانس بین المللی 

اتمی هم در سال 201۵ گزارش آن را داده است و آمانو مکرر 
اشاره کرده که این موضوع مربوط به گذشته بوده و بررسی شده 
است و آقای آمانو حتی در پارچین آمد و نمونه گیری ها انجام 
و به همه سواالت جواب داده شد نهایتاً این پرونده در شورای 

حکام بسته شد.
ظرفیت 252 هزار سو،  صد درصد دست یافتی است

کمالوندی اضافه کرد: آنچه در مذاکــرات برجام در قالب 
برنامه 1۵ ساله درباره تحقیق و توسعه و غنی سازی انجام شد 
و به تایید شورای امنیت رسید و مسئولین نظام این برنامه را 

تایید کردند، این است که در انتها ما به 2۵2 هزار سو می رسیم.
وی یادآورشد: کف مد نظر رهبری 190 هزار سو بود ولی 
برنامه ای که ارائه و به آژانس هم داده شد این بود که ما در سال 
پانزدهم به 2۵2 هزار سو برسیم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
با تاکید بر این که رقم 2۵2 هزار سو صد درصد دست یافتنی 
است، اظهارداشت: ما بر روی ماشین های چهارسو، چهار سو و 
نیم و پنج سو حساب کرده بودیم؛ در حالی که االن می توانیم 
روی IR6هم حســاب کنیم که ظرفیت آن 10 ســو است و 

می توانیم به مراتب به بیش از 2۵2 هزار سو برسیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

پروندهپیامدیدرشورایحکامآژانسکامالبستهشدهاست


