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رهبر معظم انقالب :

امت بزرگ اسالم با تکیه بردوعنصر» بصیرت« و »عزم و همت« می تواند جاهلیت مدرن را شکست دهد
باالگریوه - درخجس��ته س��الروز بعث��ت پیامبر 
گرامی اس��الم حضرت محمد )ص(، رهبر انقالب 
اس��المی صبح روز ش��نبه 26 اردیبهشت 94در 
دی��دار جمعی از مس��ئوالن و کارگ��زاران نظام، 
س��فرای کشورهای اس��المی و قشرهای مختلف 
م��ردم، ب��ا تأکید بر ل��زوم بهره گی��ری از درس 
های بعثت ب��رای مقابله هوش��یارانه با جاهلیت 
مدرن امروز که بس��یار خطرناک تر و مجهزتر از 
جاهلیت قبل از اس��الم است، استکبار و در رأس 
آن امریکا را عامل اصلی ش��کل گیری »جاهلیت 
مدرن« دانستند و گفتند: تجربه 35 سال گذشته 
جمهوری اسالمی ایران، نشان داده است که امت 
بزرگ اسالمی با حفظ دو اصل »بصیرت« و »عزم 
و همت« می تواند در مقابل این جاهلیت بایستد 
و آن را شکس��ت دهد. رهبر انقالب اس��المی با 
تبریک عید بزرگ و تاریخی مبعث به ملت ایران 
و مسلمانان جهان و همه انسانهای آزاده، بشریت 
را نیازمند درس های بعثت و بازخوانی این درس 
ها دانس��تند و افزودند: بعث��ت پیامبر )ص( برای 
مقابل��ه با جاهلیت��ی بود که ن��ه فقط مخصوص 
جزی��رة العرب، بلکه بر امپراط��وری های آن روز 
دنیا نیز حاکم بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای دو 
عنصر اصلی این جاهلیت را »شهوت« و »غضب« 
برشمردند و خاطرنشان کردند: اسالم در آن زمان 
به مقابله با عرصه وس��یعی از گمراهی در زندگی 
انسانها پرداخت که از یک طرف ناشی از شهوات 
نفس��انی و جنسی مهار گسیخته و از طرف دیگر 
ناشی از حاکمیت غضب و قس��اوت ویرانگر بود. 

ایشان با اشاره به باز تولید جاهلیت دوران قبل از 
اسالم در عصر کنونی، بر همان دو پایه »شهوت« 
و »غضب«، افزودند: امروز نیز شاهد شهوت رانی 
بی منطق و بی مهار و قس��اوت و کشتار بی حد 
و مرز هس��تیم با این تفاوت که جاهلیت کنونی 
متأس��فانه مجهز به س��الح علم و دانش ش��ده و 
بس��یار خطرناک تر اس��ت. رهبر انقالب اسالمی 
تأکید کردند: البته در مقابل، اس��الم نیز مجهزتر 
و نیروی عظیم اس��المی با اس��تفاده از ابزارهای 
گوناگون در دنیا گسترده شده و امید به موفقیت 
نیز باال اس��ت اما ش��رط آن »بصیرت« و »عزم و 
همت« است. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید 
بر اینکه ش��رایط کنونی کش��ورهای اس��المی و 
ناامنی، برادرکشی و تسلط گروههای تروریستی 
در کش��ورهای منطقه، نمونه های��ی از جاهلیت 
مدرن امروز اس��ت که نتیج��ه طراحی قدرتهای 
اس��تکباری و در رأس آنها آمریکا اس��ت، گفتند: 
آنها ب��رای اجرای اهداف ش��وم و حف��ظ منافع 
خود، از تبلیغات گس��ترده مبتنی ب��ر دروغ نیز 
استفاده می کنند که نمونه آن ادعای آمریکاییها 
در مبارزه با تروریس��م اس��ت. ایشان خاطرنشان 
کردند: امریکاییه��ا در حالی این ادعاها را مطرح 
می کنند که خودشان به دست داشتن در ایجاد 
خطرناک تری��ن گروههای تروریس��تی همچون 
داعش اذعان کردند. امریکاییها رسماً از گروههای 
تروریس��تی در سوریه و پش��تیبانان آنها حمایت 
می کنند، امریکاییها از رژیم جعلی صهیونیستی 
که فلس��طینی ها را در غزه و ساحل غربی مورد 

فش��ار قرار داده اس��ت، حمایت می کنند اما در 
شعارهایش��ان، به دروغ مدعی مبارزه با تروریسم 
هس��تند و این، همان »جاهلیت مدرن« اس��ت. 
رهبر انقالب اس��المی همه کش��ورهای اسالمی 
را خط��اب قرار دادند و گفتن��د: ملت ایران، امت 
بزرگ اس��المی و زمامداران کشورهای اسالمی، 
بدانی��د، ما می توانی��م در مقابل ای��ن جاهلیت 
بایستیم. حضرت آیت اهلل خامنه ای، محور اصلی 
سیاستهای خباثت آلود استکبار در منطقه را، در 
شرایط کنونی، ایجاد جنگ های نیابتی خواندند 
و تأکی��د کردند: آنها به دنب��ال منافع خود و پر 
کردن جیب کمپانی های اسلحه سازی هستند، 
بنابراین کش��ورهای منطقه باید هوشیار باشند تا 
اس��یر این سیاست ها نش��وند. ایشان یکی دیگر 

از ادعاه��ای دروغین امری��کا را، ادعا درخصوص 
امنیت منطقه خلیج فارس دانس��تند و افزودند: 
امنی��ت خلیج ف��ارس مربوط به کش��ورهای این 
منطقه اس��ت که دارای منافع مش��ترک هستند 
و نه امری��کا. بنابراین امنیت منطقه خلیج فارس 
باید بوسیله کشورهای همین منطقه تأمین شود. 
رهب��ر انقالب اس��المی با تأکید ب��ر اینکه امریکا 
بدنبال تأمین امنیت منطقه خلیج فارس نیس��ت 
و صالحی��ت اظهار نظر در ای��ن خصوص را هم 
ندارد، گفتند: اگر منطقه خلیج فارس امن باشد، 
همه کش��ورهای منطقه از ای��ن امنیت بهره مند 
خواهند ش��د اما اگ��ر خلیج فارس ناامن ش��ود، 
برای همه کش��ورهای منطق��ه ناامن خواهد بود. 
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای نمونه دیگر از دروغ 

بودن ادعای امریکاییها مبنی بر تالش برای حفظ 
امنیت منطقه را، اوضاع تأس��ف بار یمن خواندند 
و افزودند: امروز یمن به صحنه کش��تار کودکان 
و زنان بیگناه تبدیل ش��ده اس��ت ک��ه عامل آن 
کش��ورهای به ظاهر مسلمان هستند اما طراح و 
عامل اصلی آن، امریکا اس��ت. ایش��ان با اشاره به 
ادعای دروغین دیگر امریکاییها مبنی بر حمایت 
ایران از تروریسم، خاطرنشان کردند: ملت ایران با 
تروریسمی که با پول و حمایت امریکا، در داخل 
کش��ور، س��ربلند کرده بود، قاطعانه مقابله کرد، 
آن وقت ایران متهم به حمایت از تروریس��م می 
شود! در حالیکه آن کسی که آشکارا از تروریسم 
حمایت م��ی کند، امریکا اس��ت. رهب��ر انقالب 
اس��المی با تأکید بر اینکه ملت ایران همواره در 
مقابل تروریسم و حامیان آنها بوده و خواهند بود 
گفتن��د: ملت ایران با همه کس��انی که در عراق، 
س��وریه، لبنان و سرزمین های اشغالی در مقابل 
خطرناک ترین تروریس��ت ها و صهیونیست های 
تروریس��ت ایس��تاده اند، هم��کاری خواهد کرد. 
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای با ی��ادآوری مجدد 
اقدامات تروریستی امریکا، خطاب به دولتمردان 
امریکایی گفتند: تروریست شما هستید، اقدامات 
تروریستی، کار شما است، ما با تروریسم مخالف 
هس��تیم و ب��ا آن مب��ارزه و از ه��ر مظلومی نیز 
حمایت خواهیم کرد. ایشان ملتهای یمن، بحرین 
و فلس��طین را از جمله ملتهای مظلوم دانستند و 
خاطرنش��ان کردند: در حالیکه در صدر اس��الم، 
مش��رکین مکه در م��اه حرام، جن��گ را متوقف 

م��ی کردند، امروز در یم��ن، در ماه رجب که ماه 
حرام است، بر س��ر مردم بیگناه این کشور بمب 
و موش��ک ریخته می شود. رهبر انقالب اسالمی 
با تأکید بر اینکه حمایت از مظلوم دستور صریح 
اس��الم اس��ت، افزودند: ما هر اندازه ک��ه بتوانیم 
از مظل��وم دف��اع و با ظالم مقابل��ه خواهیم کرد. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای کش��ورهای منطقه 
را به هوش��یاری در قبال سیاس��ت استکبار برای 
ایجاد دش��من موهوم و ترساندن این کشورها از 
یکدیگ��ر، فراخواندند و گفتن��د: آنها تالش دارند 
تا دش��من اصلی را که اس��تکبار و وابستگان آنها 
و صهیونیست ها هس��تند، در حاشیه نگه دارند 
و کش��ورهای اس��المی را در مقابل یکدیگر قرار 
دهن��د، بنابرای��ن باید با این سیاس��ت که همان 
جاهلی��ت م��درن اس��ت، مقابله کرد. ایش��ان با 
تأکید ب��ر اینکه ملتهای منطقه بیدار ش��ده اند، 
خاطرنشان کردند: ش��اید بتوان بیداری اسالمی 
را برای دوره ای موقت س��رکوب کرد اما بیداری 
و بصیرت، سرکوب ش��دنی نیستند و امروز ملت 
ایران و بیش��تر ملتهای منطقه، آگاه و هوش��یار 
هستند. رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند، 
قدرتهای اس��تکباری س��الها اس��ت که در تالش 
ب��رای س��رکوب بی��داری و مقاوم��ت در منطقه 
هس��تند و در 35 سال گذشته نیز از هیچ تالشی 
برای مقابله با جمهوری اس��المی ایران به عنوان 
مح��ور این بیداری فروگذار نکرده اند، اما همواره 
شکس��ت خورده ان��د و بعد از این هم شکس��ت 

خواهند خورد.

باالگریوه-ش��نیده ها حکای��ت از آن دارد که در 
فاصله حدود 10 ماهه به زمان برگزاري انتخابات 
ده��م مجل��س ش��وراي اس��المي، در لرس��تان 
کاندیداهاي زیادي رایزني هاي خود را شروع کرده 
و با برگزاري جلسات خانگي و حضور در رسانه ها 
و فضاي مجازي خود را براي حضور در انتخابات 
آماده مي کنند. به نوش��ته یافته نیوز دراین بین، 
اعتماد به نفس کاذب و میل و هوس رس��یدن به 
قدرت، بسیاري ازافراد راچنان وسوسه مي کند تا 
درکنارکساني که واقعاً مي توانند در مجلس براي 
مردم لرستان و کشورمان اثرگذار باشند، این عده 
هم ش��انس خود را براي رسیدن به صندلي سبز 
مجلس در بوته ي آزمون بگذارند. بسیاری از افراد 
به صرف داش��تن مدرک کارشناس��ی ارشد }که 
البت��ه دراصالت مدارک برخی ها ش��ک و تردید 
وجوددارد{خ��ود را درقامت یک نماینده مجلس 
مي بینند! برخي از نامزدها اصرار دوستان را دلیل 
شرکت در انتخابات مي دانند و برخي براي کسب 
ش��هرت وارد عرص��ه انتخابات مي ش��وند و براي 
آن ها مهم نیس��ت که راي بیاورند و فقط این که 
اظهار وجود کنند براي شان کافي است. بعضي ها 
نمایندگ��ي را اهرمي براي قدرت خود مي دانند و 
ع��ده اي هم که کاماًل از توانایي هاي خود آگاهند 
و مي دانند که نمایندگ��ي مجلس در توان آن ها 
نیس��ت ول��ي باز اصرار ب��ر حضور دارن��د! برخي 
کاندیداها نیز که یک پاي ثابت انتخابات مجلس 
هس��تند در حالي که چند دوره ب��راي انتخابات 
کاندید ش��ده اند و راي نیاورده اند باز هم فعالیت 
خ��ود را آغاز کرده اند. عده اي هم که در انتخابات 
قبلي صالحیت ش��ان توسط ش��وراي نگهبان رد 
ش��ده این دوره هم قصد دارند کاندیدا ش��وند و 
امیدوارند که صالحیت ش��ان تأیید ش��ود از این 
طریق اگر مجلس نشد، حداقل بخت شان را براي 

به دست آوردن یک پست مدیریت بیازمایند.
در این میان، عده اي احس��اس تکلیف در جهت 
خدمت به م��ردم را دلیل حض��ور در این عرصه 
قلمداد مي کنن��د! }وصدالبته برخی هم که هیچ 
داش��ته اجتماعی،فکری ، انقالبی ، مدیریتی و....

درانق��الب ندارندبا نادیده گرفتن قانون، ش��رع، 

شعوررأی دهندگان و...آشکارا سخن ازخریدرأی 
ب��ه میان آورده وتوان مالی س��وال برانگیز خودرا 
پش��توانه حضوردرانتخاب��ات عنوان ک��رده و می 
گویند با چن��د میلیارد تومان به صحنه می آئیم 
!!{ غافل ازاینکه ممکن اس��ت مردم ازآنهاسوال 
کنن��د ازکج��اآورده ای ؟ پ��اي س��خن اکث��ر 
کاندیداهاي حوزه لرستان که بنشیني این چنین 
تحلی��ل مي کنند که با توجه به اس��تقبال مردم 
و گروه هاي سیاس��ي، احتمال راي آوري باالتري 
نس��بت به بقیه کاندیداها دارند و خواس��تار این 
هس��تند که بقی��ه کاندیداه��اي هم طایفه و هم 
جناح باید از ایش��ان حمای��ت کرده و به نفع وي 
کن��ار روند. هر چ��ه به زم��ان راي گیري نزدیک 
مي ش��ویم گرای��ش به س��مت فض��اي دوقطبي 
پیش مي رود. صف بندي هاي سیاس��ي هم براي 
انتخابات آغاز ش��ده رقابت درون جناحي در بین 
اصول گرای��ان و اصالح طلب��ان هم ب��راي تعیین 
کاندیداهاي ش��اخص آغاز ش��ده و ب��راي تعیین 
تکلیف انتخابات جلس��ه تشکیل مي دهند. بحث 
اس��تاني ش��دن انتخاب��ات نیز در میان اس��ت و 
کلیات این طرح در مجلس ش��ورای اس��المی به 
تصویب نمایندگان رس��یده اس��ت. موافقان این 
طرح عقیده دارند که با اس��تاني شدن انتخابات 
افراد نخبه مي توانند وارد مجلس ش��وند که این 
امر باعث باالبردن س��طح کیفي و کارایي مجلس 
مي ش��ود موافقان همچنین باور دارند که اجراي 
این طرح باعث تقویت س��اختار حزبي مي شود و 
زمینه فعالیت گروه هاي سیاس��ي را در پي دارد 
ک��ه با باالرفتن رقابت هاي سیاس��ي ، رقابت هاي 
قومي و طایف��ه اي کم رنگ مي گردد. ش��اید اگر 
انتخابات استاني برگزار شود افراد سرشناس تري 
پا به عرص��ه انتخابات خواهند گذاش��ت و دیگر 
فضایي براي حضور اف��راد ضعیف وجود نخواهد 
داش��ت. در ح��ال حاضر ش��رایط  در مجلس به 
گونه اي اس��ت ک��ه نمایندگان قوي و ش��اخص 
با البي گ��ري و نفوذ باالي خود هم��ه امکانات و 
پروژه هاي بزرگ را براي شهرها ي خود مي گیرند 
و نماین��دگان ضعی��ف کاري از پیش نبرده و در 
نتیجه مردم این مناطق دچار آس��یب مي شوند . 

در ای��ن میان کاندیداهاي زیادي از میان خانم ها 
و آقایان هم هس��تند که هیچ کارنامه مش��خص 
و س��ابقه مدیریت��ي در دس��تگاه هاي اس��تان و 
حتي شهرس��تان ندارند ول��ي نمایندگي مجلس 
را شایس��ته ي خود مي دانند! این کاندیداها باید 
به سرنوش��ت برخي نماین��دگان قبلي نگاه کنند 
که حت��ي از چهره هاي سیاس��ي و مدیران طراز 
اول اس��تان بودند ولي بع��د از راه یابي به مجلس 
نتوانس��تند خواس��ته هاي مردم را برآورده کنند ، 
حال این کاندیداهاي ناش��ناخته که در ش��هر و 
استان خود نه چهره ي سیاسي مطرح و نه سابقه 
مدیریت اجرایي و نه کارنامه شفافي دارند، یقیناً 
عملکرد بهتري نس��بت به آن ها نخواهند داشت، 
لذا کاندیداهایي ک��ه از توانایي هاي خود آگاهند 
و مي دانند که نمایندگ��ي مجلس در توان آن ها 
نیست بهتر است کاندیدا نشوند ! هر چند حضور 
در انتخاب��ات برای هر ش��خصی آزاد اس��ت ولي 
رس��الت نمایندگی مجلس، مسوولیتی سنگین و 
سرنوشت سازي است و قبول این مسوولیت خطیر 
بدون داش��تن تخصص، کارایی و توانمندی هاي 
الزم خیانتی در قبال خود و شهروندان محسوب 
می ش��ود. کاندیداها الزم است به این سخن امام 
علي )ع( توجه کنند که مي فرمایند : » اگر کس��ي 
توانای��ي انجام کاري را ندارد اگر مس��وولیت آن 
کار را قبول کند، خیانت کرده است!« نمایندگان 
کنوني مجل��س هم بهتر اس��ت عملکرد خود را 
بس��نجند و در صورت��ي که اق��دام قابل توجهي 
براي مردم ح��وزه ي انتخابیه خود انجام نداده اند 
خودش��ان دیگر وارد این عرصه نش��وند و اجازه 
دهند میدان ب��راي حضور اف��راد توانمند فراهم 
ش��ود. لرستان سال هاس��ت از قافله ي توسعه باز 
مانده و دیگرزماني براي آزمون وخطا نیس��ت. ما 
هم اگرمي خواهیم که شهرو استان مان رشد کند 
باید نماینده هاي ش��اخص تر و توانمندتر انتخاب 
کنیم. امید اس��ت نگاه مردم لرستان به انتخابات 
عوض ش��ود و به اصلح ترین اف��راد راي دهند تا 
گشایش��ي در توس��عه اس��تان مان و رفع مشکل 
بیکاري به وجود آید و خواسته هاي به حق مردم 

لرستان تحقق یابد .

اعتمادبه نفس کاذب کاندیداهائی که خود را
پیشاپیش نماینده مجلس می دانند !

رئیس ستادحقوق بشرقوه قضائیه:

مادامی که گزینه نظامی دشمنان روی میز است
باید تأسیسات هسته ای زیرزمینی بسازیم

باالگری�وه - موضوع هس��ته ای عالوه بر اهمیت 
مباحث فنی، از منظر راهبردی و استراتژیک نیز 
به یکی از اصلی ترین مس��ائل کش��ور طی 12 �� 
10 سال گذشته تبدیل شده و چگونگی مدیریت 
ای��ن موضوع و آنچ��ه در توافق نهای��ی احتمالی 
در س��ه ماه آین��ده خواهد گذش��ت، می تواند بر 
بس��یاری از مؤلفه های قدرت ملی و امنیت ملی 
در ایران تأثیرگذار باشد. محمدجواد الریجانی از 
دیپلمات ها و تئوریسین های باسابقه و صاحب نظر 
در مس��ائل داخل��ی و امور بین المللی اس��ت که 
هم اینک ریاس��ت پژوهشگاه دانش های بنیادی و 
همچنین ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضائیه را 
به عهده دارد، س��ال ها به عن��وان معاون وزیر امور 
خارجه کشورمان فعالیت کرده و مرکز تحقیقات 
این وزارت خانه را نیز خود راه اندازی کرده است. 
درخصوص ریل گذاری اشتباه درمذاکرات فعلی 
هسته ای می گوید: در وهله اول اینکه ما بگوییم 
چرخ سانتریفیوژ باید بچرخد ولی چرخ های تولید 
و اقتصاد هم باید بچرخد، بدان معناست که عماًل 
ی��ک نوع دیدگاه راجع به وضع اقتصادی کش��ور 
در این حرف خوابیده اس��ت، یعنی اوالً معتقدیم 
تحریم ه��ا مؤثر ب��وده و ثانیاً ب��رای اینکه کار را 

درست کنیم باید هرطور شده 
تحریم ها را برداریم.

انتقاد شدید الریجانى 
از شعار برد �� برد 

در مذاکرات/ در قبال 
برداشته شدن تحریم ها 

نباید از هیچ یک از 
حقوقمان دست بکشیم

محمد جواد الریجانی با انتقاد 
ش��دید از طرح این شعار »ما 
در مذاکرات هسته ای به دنبال 
نتیجه ب��رد �� برد هس��تیم« 
خاطرنش��ان کرد: شعار برد �� 
برد برای زمانی مناس��ب است 

که مثاًل ایران با کمپانی معتبری بخواهد مذاکره 
کند که حداقل در یک »نرم« مش��ترک باش��ند. 
رئیس س��تادحقوق بش��رقوه قضائیه خاطرنشان 
ک��رد : تحریم ه��ا در حقیق��ت تجاوز ب��ه حقوق 
ماس��ت. این طور نیس��ت که آنها محّق به اعمال 
تحریم باشند. آنها کوچکترین حقی برای تحریم 
م��ا ندارند، بنابراین ما هیچ یک از حقوق خودمان 
را نباید در قبال برداش��تن تحریم بدهیم. درباره 
آنچه غی��ر از حق��وق خودمان اس��ت می توانیم 
صحب��ت کنیم اما نباید از حقوق خودمان چیزی 
به آنه��ا ببخش��یم. الریجانی با تأکی��د بر اینکه 
ادبیات س��ند ژنو بسیار آسیب پذیر است، تصریح 
کرد: مقدار زیادی دوایر مبهم در این سند وجود 
دارد که می توان روی آن س��رمایه گذاری کرد و 
تفس��یرهای مختلفی را داشت. آمریکا هم استاد 
تفسیرهای مختلف است و جالب اینجاست که ما 
هم می توانیم اس��تاد این کار باشیم ولی احساس 

کردیم باید ما تفسیر مالیم تری بدهیم!

مذاکرات لوزان نقاط ضعف
بسیار جدى دارد

الریجانی درباره س��ایر ریل گذاری های اشتباه در 
مذاکرات لوزان نیز گف��ت: مذاکرات لوزان بدون 
توفی��ق نیس��ت و نقاط جال��ب دارد ول��ی برای 
رسیدن به غرض قطعاً کافی نیست و نقاط ضعف 
بس��یار جدی دارد. بخش��ی از این نقاط ضعف ها 
مانند مسئله فردو است که گفتم. ما باید بخشی 
از نطن��ز را در فردو اس��تفاده کنی��م و عالوه بر 
س��ایت فردو، 5 س��ایت زیرکوهی دیگر نیز باید 

درس��ت کنیم. اگر بنا باشد گزینه نظامی توسط 
آمریکایی ه��ا ی��ا نوچه های آنها روی میز باش��د 
چ��را باید فردو را تعطیل کنی��م؟ وی افزود: من 
زمانی می توانس��تم بگویم این قسمت خوب بیان 
ش��ده که در لوزان بگوییم م��ا زمانی به طور کلی 
غنی سازی را از فردو برمی داریم که هرگونه ادعا 
و تهدید و گزینه نظامی علیه ایران توسط آمریکا 
از دس��تور کار خارج شود. ولی حقیقت این است 
که در حال حاضر رس��ماً به ما می گویند: س��رت 
را بی��رون بیاور تا هروقت خواس��تیم بزنیم! برای 

همین گزینه نظامی روی میز است.
تا زمانى که گزینه نظامى روى میز است 

باید تأسیسات اتمى خود را
به نقاط امن تر ببریم

رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی با تأکید بر »تا 
زمانی که گزینه نظامی روی میز است حق مسلم 
 NPT ماست که تأسیس��ات اتمی در چارچوب
خودم��ان را به نقاط امن ت��ر ببریم« تصریح کرد: 
البته نقاط زیر کوه هم قابل منفجر کردن هست، 
مث��اًل بمب های خأل وجود دارد که اول مدخل را 
می زنند و دل و روده را بیرون می کشند، ولی این 
هم جواب دارد. در این مورد سیس��تم های باردار 

کردن خأل وج��ود دارد و به محض اینکه بمب را 
می زنند، خأل را باردار می کنند تا تخریب صورت 

نگیرد. اتفاقاً ما باید در این زمینه ها کار کنیم.
اگر تعداد سانتریفیوژهاى نطنز 3هزار 
مى شد اما فردو با هزار سانتریفیوژ کار 

مى کرد بسیار بهتر بود
محم��د جواد الریجانی تأکید ک��رد: من معتقدم 
اگر تعداد سانتریفیوژهای نطنز 3هزار سانتریفیوژ 
می ش��د ولی فردو با هزار سانتریفیوژ کار می کرد 
بس��یار بهتر بود. ما باید جایی داش��ته باشیم که 
ب��ه آمریکا بگویی��م تا وقتی گزین��ه نظامی علیه 
ای��ران دارید و نوچه پُرروی ش��ما مرتب کرکری 
می خواند، تأسیسات ما نه تنها زیر زمین می ماند 

بلکه زیرزمین تر هم می رود.
انتقاد شدید از تفاهم صورت گرفته در 

لوزان درباره تحقیق و توسعه
الریجانی در خصوص اش��کاالت و نقدهای دیگر 
وارد بر مذاکرات لوزان، تأکید کرد: به عنوان مثال 
دیگر، مس��ئله تحقیق و توسعه را در نظر بگیرید. 
تحقیق و توسعه بر اساس مذاکرات لوزان، منوط 
به این اس��ت ک��ه بگوییم چ��ه کاری می خواهیم 
انجام دهیم. مگر در تحقیق و توس��عه می توانیم 
بگویی��م کجا می خواهیم برویم؟ چرا باید بگوییم 
کجا می خواهیم برویم؟ فرض کنید نهایتاً دستگاه 
پیچیده ای س��اختیم، ورودی و خروجی آن را به 
آژانس انرژی اتم��ی می گوییم و آنها اندازه گیری 
می کنند، دلیلی ندارد جزئیات اکتشافات خود را 

به آنها بگوییم.

دلواپسى فقط از دشمن غدار نیست؛ 
ریل گذارى نامناسب آسیب پذیرى ما را باال 

برده است
الریجان��ی در زمینه نقدهای خ��ود به مذاکرات 
صورت گرفت��ه درباره تحقیق و توس��عه فناوری 
هس��ته ای در ایران، افزود: مگر بش��ر می داند در 
امر هسته ای کجا می خواهد برود. چرا ما باید در 
زمینه فناوری صلح  آمیز هس��ته ای سقف داشته 
باش��یم ؟چرا قد ما باید کوتاه تر از دیگران باشد؟ 
اینها ریل گذاری های نامناسب در مذاکرات است 
و باعث ش��ده که من دغدغه و دلواپس��ی داشته 
باش��م. دلواپس��ی فقط از دش��من غدار نیست، 
دش��من غ��دار به ع��الوه ریل گذاری نامناس��ب، 

آسیب پذیری ما را باال برده است.
هر وطن پرستى باید

دلواپس مذاکرات هسته اى باشد
محمد جواد الریجانی با تأکید بر »هر وطن پرستی 
باید دغدغه و دلواپسی درباره مذاکرات هسته ای 
داشته باش��د«، خاطرنشان کرد: مسئله هسته ای 
یک مس��ئله فراجناحی است. من در روزنامه های 
اصالح طل��ب دی��دم ک��ه درب��اره دلواپس ه��ای 
مذاک��رات مطال��ب مضحکی می نویس��ند، مثل 
اصالح طلبی  ک��ه  اس��ت  این 
معادل این اس��ت که هرچه از 
مذاکرات درآمد خوب اس��ت، 
این مس��ئله ساده لوحانه است 
و اصالح طلب��ان نبای��د چنین 
اش��تباهی را مرتکب ش��وند. 
مسئله حقوق ملت ایران باید 

فراجناحی باشد.
چه اصولگرا و چه 

غیراصولگرا باید به فکر 
بهترین توافق براى کشور 

باشند
الریجان��ی اضافه ک��رد: حرف 
من این است که به لحاظ فنی 

و کارشناس��ی، هر جناحی که میهن پرست است، 
چ��ه اصولگرا و چه غیراصولگ��را باید با هم جمع 
ش��وند و بهترین توافق را برای کشور خودمان در 
نظر بگیریم. حتی اگر ما قس��مت هایی از صنعت 
اتم��ی را نمی خواهیم توس��عه بدهیم حق آن را 
نبای��د از خودمان اقاله کنیم، این مس��ئله مهمی 
اس��ت. دنبال نخود س��یاه فرس��تادن ای��ران در 
مذاکرات هس��ته ای، معادل اقاله حق است. حتی 
اگ��ر بگویند م��ا در داخل فردو حق غنی س��ازی 
نداریم ولی آزمایشگاه پیشرفته بسازیم، این اقاله 
حق اس��ت. اصاًل هیچ کاری هم نکنیم ولی حق 
داریم تأسیس��ات هس��ته ای را زیر زمین درست 
کنی��م، همان ط��وری که حق داری��م روی زمین 
درس��ت کنی��م. آژانس باید بتوان��د در چارچوب 
NPT بازدید کند، این مسئله مشکلی ندارد ولی 
زیر زمین و روی زمین ن��دارد و این بحث کاماًل 
جداگانه ای اس��ت. رئیس پژوهش��گاه دانش های 
بنیادی در ادامه با بیان »مس��ائلی در حوزه های 
دیگر انرژی هسته ای وجود دارد که به نظر من در 
بحث ها و مذاکرات به آن اش��اره ای نشده است« 
اظه��ار داش��ت: ما در ابتدای کار هس��تیم و باید 
جهش های عظیمی در فناوری هس��ته ای داشته 
باش��یم و نیروهای خوب و س��رمایه گذاری های 
باالت��ر پای کار بیاید. ما نباید فکر کنیم کار تمام 
شده است، بلکه ما تازه زمینه بسیار مهمی از کار 
را در زمینه پیشرفت  های فناوری هسته ای شروع 
کرده ایم که باعث باال آمدن ده ها زمینه دیگر در 

علم و تکنولوژی می شود. 

رئیس دفترنظارت برانتخابات استان لرستان:

نظارت شورای نگهبان به هیچ عنوان
ازکاندیدای خاصی جانبداری نخواهدکرد

باالگری�وه – تیمورس��پهوند سرپرس��ت دفت��ر 
نظارت برانتخابات اس��تان لرستان گفت: ناظران 
ش��ورای نگهبان درانتخابات با ب��ی طرفی کامل 
براج��رای انتخاب��ات نظ��ارت ک��رده و ازاحدی 
ازکاندیداه��ا جانبداری نخواهدک��رد. به گزارش 
باالگریوه سرپرست دفترنظارت برانتخابات استان 
لرستان درمراس��م انتصاب سرپرست دفترنظارت 
اینکه  بابیان  برانتخابات شهرس��تان کوهدش��ت 
عوامل اقتداربه دودس��ته » مادی « و » معنوی« 
تقس��یم می شوند خاطرنش��ان کرد: مقام معظم 
رهبری درراستای ارتقاء اقتدار جامعه شعارامسال 
را همدل��ی و هم زبانی دول��ت و ملت نامگذاری 
کردند و براین اس��اس می توان گفت که رهبری 
جامع��ه ازمهمترین عوامل معن��وی اقتداربخش 
به نظام می باش��ند . سپهوند با اش��اره به اینکه 
نظارت ش��ورای نگهبان برپایه رهنمودهای مقام 
معظ��م رهب��ری وظایف ش��رعی و قانونی خودرا 
انج��ام خواهدداد تصریح کرد: ما تکلیف ش��رعی 
داری��م تا هم ناظران و ه��م مجریان با بی طرفی 
و ب��دون جانب��داری ازآراء م��ردم صیانت کنیم. 
سرپرس��ت دفترنظارت برانتخابات استان لرستان 

با بیان اینکه رس��یدگی ب��ه صالحیت هاونظارت 
برانتخاب��ات ازوظایف هیأت های نظارت اس��ت 
افزود: ما انتظارداریم که همه مس��ئوالن ودست 
ان��درکاران امرانتخابات ضم��ن احترام به وظایف 
قانون��ی یکدیگ��ر ، وظایف ش��ورای نگهبان را با 
محوریت رهبری معظم انقالب محترم بش��مارند 
تا انش��ااهلل یک انتخابات بدون مشکل را درکمال 
صحت و آرام��ش برگزارکنیم. تیمورس��پهوند با 
تأکید براینک��ه نظارت ش��ورای نگهبان به هیچ 
عنوان ازکاندیدای خاصی جانبداری نخواهدکرد 
خاطرنش��ان کرد: ناظرین ما موظف هستند با بی 
طرف��ی کامل براجرای انتخاب��ات نظارت کرده و 
ازآراء م��ردم صیان��ت و حفاظ��ت نمایند. پس از 
س��خنرانی سرپرس��ت دفتر نظ��ارت برانتخابات 
اس��تان لرس��تان یونس قبادی ب��ه عنوان رئیس 
هیئ��ت نظ��ارت ب��ر انتخابات)ش��ورای نگهبان( 
درشهرس��تان کوهدش��ت منصوب ش��د. یونس 
قب��ادی  از جانبازان جبه��ه های حق علیه باطل 
دردوران دف��اع مقدس بوده ک��ه درواحد طرح و 
عملیات تیپ 57 حضرت ابوالفضل )ع( ؛ فرمانده 
گردان های انبیا ، مالک اش��ترو محبین دردفاع 

از مرزه��ای جغرافیائ��ی وعقیدت��ی نظام مقدس 
جمهوری اس��المی خدمت نم��وده وازمعتمدین 
خوشنام شهرستان کوهدش��ت می باشد. یونس 
قبادی درمراسم معارفه با اشاره به اینکه به هیچ 
جریان ، حزب ، ش��خص وگروه سیاس��ی خاصی 
وابستگی ندارم ، افزود: خط من خط امام ، شهدا  
و مق��ام معظم رهبری اس��ت ، با ت��وکل بر خدا 
و ائمه ی اطهار س��الم اهلل علیه��م اجمعین این 
مس��ئولیت را پذیرفته ام . سرپرست دفتر نظارت 
برانتخابات شهرس��تان کوهدش��ت تصریح کرد: 
تمام تالش خود را برای صیانت وپاسداری ازرأی 
و امانت مردم بکارخواهم گرفت واجازه خیانت به 

آراء مردم را نخواهم داد .


