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ضربه مهلک وزارت اطالعات به تيمهاي تروريستي

دستگيري  ۲۷نفر و کشف مقادير زياد سالح و مهمات

سربازان گمنام امام زمان (عج)  27نفر از اعضاي شبکه
تروريســتي که قصد جنايت گســترده در ماه مبارک
رمضان به ويژه شــبهاي قدر و روز قدس را داشتند،
شناسايي و دستگير کردند .بر اساس اطالعيه وزارت
اطالعات،اين افراد در راستاي اهداف استکبار ،قصد ناامن

سازي ايران اسالميو اجراي عملياتهاي تروريستي در
تهران و چند شهر مهم را داشتند و با انتشار تصاويري
در فضاي مجازي ،ملت شريف ايران اسالميرا به انتقام
و قتل تهديد کرده بودند که با هوشياري سربازان گمنام
امام زمان (عج) و همکاري مقامات قضايي و نيروهاي

نظاميو انتظاميبه ويژه پليس فتا همگي آنان بازداشت
شدند .از اين شبکه تروريستي مقادير زيادي سالح و
مهمات شامل چندين قبضه اسلحه کالشينکف ،کلت،
نارنجک جنگي ،بمب و تجهيزات ساخت مواد انفجاري
کشف و ضبط شده است.

آمليالريجاني:

سخنان رهبر انقالب درباره برجام خط سير جمهوري اسالميرا مشخص کرد

آيت ا ...صادق آملي الريجاني رئيس قوه قضاييه در
جلسه مسئوالن عالي قضايي با اشاره به فرمايشهاي
مقام معظم رهبري در مراسم سالروز ارتحال حضرت
امام خميني (قدس ا ...نفســه الزکيه) ،تصريح کرد:
ســخنان رهبر معظم انقالب (مد ظله العالي) بويژه
درخصــوص برجام ،سرنوشــت آن و مســير ايران
دراين عرصه بسيار مهم و قابل توجه بود و خط سير
جمهوري اسالميرا براي مسئوالن و مردم مشخص
کرد .بايد عملکرد ما در چارچوب فرمايشهاي ايشان
باشد و نبايد به گونهاي عمل کنيم که دشمن تصور
کند خروج او از برجام ،عزم راسخ ملت و دولت را تغيير
خواهد داد .آيت ا ...آملي الريجاني راه مقابله با چنين
تصوري را خودباوري و توجه به استعدادهاي انساني و
منابع غني کشور دانست و اظهار کرد :بايد با تعقل و
تدبير ،نگاهها را از بيرون بويژه از کشورهاي سلطه به
سمت درون کشور بازگردانيم .همه بايد تالش کنيم که
راه براي سرمايه گذاري مردم باز شود و اين مشکالت

را که به هيچ عنوان براي ما ناآشنا نيست و قريب به
 40سال است که دشمن با همين شيوه در پي رسيدن
به اهداف خود بوده اســت ،پشت سر بگذاريم .رئيس
قوه قضاييه با تأکيد بر ضرورت خودباوري و نگاه به
درون طبق فرموده رهبر معظم انقالب ،تصريح کرد:
خودباوري و توجه به استعدادهاي داخلي هيچ منافاتي
با تعامل با کشــورها ندارد اما نبايد فراموش کنيم که
تعامل به معناي پذيرش تهديد و سلطه نيست .بايدها
و نبايدهايي که امروز از سوي برخي دولتمردان آمريکا
ميشنويم و همچنين نقشههاي براندازانه آنها عزت
هر انساني را زيرســوال ميبرد .مردم ما قطع ًا زيربار
چنين مذلتهايي نخواهند رفت و همواره پاسخ دشمن
را با هوشياري و بصيرت خود داده اند.
آيــت ا ...آملــي الريجاني با بيــان اينکه جمهوري
اسالميدر موضوع برجام ،خويشتن داري و عقالنيت
نشــان داد ،افزود :ما بايــد برجــام را عبرتي براي
تعاملهاي بين المللي خود بدانيم .مقام معظم رهبري

از ابتدا فرمودند که اينها قابل اعتماد نيستند .اخيراً نيز
وزير خارجه سابق آمريکا گفته است عملکرد ترامپ
در مورد برجام ،درســتي سخنان رهبر ايران را اثبات
ميکند.
ترامپ ،فرعون جديد است

رئيس قوه قضاييه گفت :رئيس جمهوري فعلي آمريکا
عالوه براينکه قابل اعتماد نيست ،از عدم تعادل روحي
و رواني نيز رنج ميبرد چنانکه همه مشاهده کردند چند
روز قبل پس از امضاي بيانيه گروه «جي ،»7امضاي
خود را در هواپيما پس گرفت! اين نوعي تفرعن جديد
است .فرعونها تصور ميکرده و ميکنند که با قدرت
ظاهري قادر به انجام هر اقداميهســتند؛ حال آنکه
چنانکه قرآن نيز تصريح کرده اســت عزت و قدرت
تنها از آن خداست .فرعونها تخيل قدرت ميکنند.
ع ّزت و قدرت مومنان ناشــي از ع ّزت و قدرت حق
تعالي است.

آقایان! امنیت ملی کشور را حراج نکنید
ادامه از همين صفحه

...که غربیها بدون زحمــت ،تحریمها را «نقطه
زن» کنند و بر همه روندهای کشور دسترسی پیدا
کند.اما مســئله دیگر در وانفسای رفت و برگشت
چنیــن لوایحــی از دولت به مجلــس و بالعکس
تجربه تلخ برجام اســت.درباره برجام نیمبندی که
دیگر عمال از بین رفته است باید این مسئله تبیین
شــود چگونه وقتی توافقــی در آن ابعاد و با چنان
مختصاتی به راحتی براســاس سلیقه نظام غرب
اجرا و دست آخر نابود شد ،باید دوباره الیحهای در
کشور تصویب شود که عمال اشتباهی بزرگتر است.
در واقع وقتی ایران نمیتواند در معادالت بینالمللی
از نفعی برخوردار باشــد چه دلیلی وجود دارد وارد
ســازمانهایی شــود که تنها به دنبال محدودیت
بیشتر کشورمان هستند؟اما در مرحله آخر ،باید به
بی اخالقی های رسانهای سالهای گذشته و اکنون
ایام جدیــد جریان تجدیدنظرطلب و اصالح طلب
پرداخت.روز گذشته در واکنش به مسکوت ماندن
دو ماهــه الیحه مبارزه با تامین مالی تروریســم،
روزنامههایــی نظیر آرمــان و همدلی با تیترهایی
تمســخرآمیز و وهن کننده به نمایندگانی که مانع

رای گیری شدند ،حمله کردند.به طور مثال همدلی
با تیتر «مدرسه بهارستان» و آرمان با تیتر «تشنج
هدایت شــده دلواپســان» اتفاقات روز گذشته را
تخطئه کردند اما باید پرســید مگر قرار است چند
بار از یک ســوراخ گزیده شــویم که رسانههای
زنجیرهای کماکان درباره معامله امنیت ملی ایران
ُمصر هســتند؟ مگر همین روزنامههــا از نابودی
تحریم ها و تضمین امضای جان کری حرف نزده
بودند؟ باید مجددا این پرســش را مطرح کرد که
بازنمایی رسانه ای چندساله واژه «دلواپس» چقدر و
تا کجا می تواند نفع سیاسی برای کنشگران جریان
حامی دولت داشته باشد؟ آیا برخورد جناحی ،حزبی
و حتی گروهی بر سر مسئله امنیت ملی کشور حتی
منجر به حیات سیاســی همین جریان هم خواهد
شد؟باری ،روز یکشنبه جناب عراقچی با سابقه ای
که نزد ناظران سیاسی شناخته شده است در آستانه
رایگیری الیحه ،اعــام کرد که ایران می تواند
با اســتفاده از حق تحفظ به کنوانسیون مبارزه با
تامین مالی تروریسم بپیوندد که در مقابل حسینعلی
حاجی دلیگانی نماینده مجلس به وی یادآوری کرد
که چند ســال قبل کشور مصر ســعی داشت با

استفاده از حق تحفظ در خصوص استرداد مجرمین
عمل کند اما با اعتراض کشور دیگری این حق از
بین رفت.البته مثال های دیگری هم وجود دارد که
نشان می دهد نماینده دولت مانند سلف خویش و
به سبک مذاکرات هستهای ،تقریبا اطالع دقیقی
از مســائل ندارد.قبال هــم در ماجرای متن برجام
وقتی به آقای ظریف وزیر امور خارجه اعالم کردند
برخالف گفتههایش درباره تحریمها ،کلمه تعلیق
( )suspendدر متن توافق وجود دارد با پاسخی
ساده و تاسفبرانگیز مواجه شدند که وزیر خارجه
این کلمه را ندیده اســت! با همه این سوابق حاال
تنها باید این مطالبه را از دولت و مجلس داشت که
به سرعت و قاطعیت این لوایح از دستور کار خارج
شــوند و امنیت ملی کشور را بیش از این به حراج
نگذارند.البته برخی کارشناسان خوشباور و غرب
گرای حامی دولت اظهار میکنند که با پیوســتن
به این سازمان ها مبادالت بانکی تسهیل می شود
که تنها باید گفت تاریخ آیینه عبرت است و جریان
خوشبین باالخره باید بدون دلبستگی به تعلقات
سیاســی ،تعصب به کیان کشــور را درون هویت
سیاسی خود بازیابی و بازتعریف کنند.

روز یکشنبه گذشته بعد از بحثهای
فراوان ،الیحــه پیوســتن ایران به
کنوانســیون مبارزه بــا تامین مالی
تروریســم با رای نمایندگان مجلس
 2ماه مســکوت ماند تا مجددا درباره
آن تصمیــم گیری شــود.همچنین
الیحه پیوســتن ایران به کنوانسیون
پالرمو کــه قبال با ایرادات شــورای
نگهبان به بهارســتان عــودت داده
شده بود ،یک بار دیگر با رای پایینی
تصویب شد.همه این اتفاقات هم در
شــرایطی رخ داد کــه در هفته های
گذشته براساس مســتندات متقن و
روشنگریهای صورت گرفته توسط
جامعه رســانهای انقالب و نخبگان
سیاســی ،خطرات مهلک پیوســتن
کشورمان به چنین کنوانسیونهایی
تا حــدودی بــرای جامعــه و افکار
عمومی آشکار شد و براساس همین
تالشهــا ،جریانی محکــم در بطن
کشور شــکل گرفت که این مطالبه
را مطرح کردنــد :باید چنین لوایحی
از دستور کار مجلس خارج شوند.شاید
از حوصله خوانندگان خارج باشــد که
بدانند سازوکارهای کنوانسیون مبارزه
با تامین مالی تروریسم برخالف ظاهر
فریبنده آن چیست اما به طور خالصه
باید یادآوری کرد که این کنوانسیون و
البته سازمانهای مشابه آن با رویکرد
استعماری و براســاس تعاریف نظام
سلطه ،اصوال با هدف استیالی بیشتر
بر کشورهای ضدامپریالیسم و خصوصا
جریان حامی مقاومت تشکیل شدهاند
و ســابقه آن هم روشن است.به طور
مثال در تعاریف و مقررات ســازمان
 FATFآمده است که باید تبادالت
مالــی و بانکی تروریســتها در دنیا
کنترل شــود و مسدود شود؛ باید این
نکته را گوشزد کرد که حزب ا ...لبنان
و دیگر گروه های مقاومت در همین
منطقــه خاورمیانه با اســتدالل این
سازمان تروریستی محسوب میشوند
و جمهــوری اســامی و مجلس با
تصویب این الیحه عمال پرچم سفید
را در مبــارزه منطقه ای ،سیاســی و
اقتصادی با دســت خود باال برده و با
رو کردن اســرار خود این فرصت را
در اختیار نظام سلطه قرار می دهند...
ادامه در همين صفحه

