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نامه سرگشاده یک فعال محیط زیست به کالنتری:

 به  اشتباه در این جایگاه
قرار گرفته اید

4

واشنگتن برای مقابله با تهران سخت مشغول است

 اتخاذ سیاست تهاجمی تر
علیه ایران
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اخبار یک

وپا خواستار منع صدور سالح به عربستان شد پارلمان ار
پارلمان اروپا با تصویب طرحی از اعضای اتحادیه اروپا خواسته 

تا مانع صدور هر گونه سالح به کشور عربستان شوند.
به گزارش میزان، پارلمان اروپا روز چهارشنبه طرح غیرالزام آوری 
را تصویب کرده که به موجب آن از کشورهای اروپایی خواسته شده 

تا صدور سالح به عربستان را متوقف کنند.
آنگونه که در این طرح آمده پارلمان اروپا به این علت خواستار 
توقف صدور س��الح به عربستان ش��ده که نگرانی های جدی درباره 
تحویل این سالح ها به تروریست های حاضر در سوریه وجود دارد یا 

اینکه در جنگ عربستان علیه مردم یمن از آنها استفاده شود.
فعاالن ضدجنگ و گروه های غیردولتی در اروپا بارها خواس��تار 
اعمال محدودیت های ش��دید بر صدور س��الح از کشورهای اروپایی 
به عربستان سعودی ش��ده اند اما دولت های اروپایی به ویژه انگلیس 
همچنان به ارس��ال پیش��رفته ترین تجهیزات نظامی به ریاض ادامه 
می دهد. ش��واهد و م��دارک زیادی وجود دارد ک��ه بخش زیادی از 
س��الح های ب��ه کار رفته ائتالف س��عودی علیه مردم یمن س��اخت 

کشورهای اروپایی هستند.

یور قطعی می شود تغییر استانداران تا آخر شهر
وزیر کش��ور از تغییر و جابه جایی برخی استانداران و همچنین 

معاونت های وزارت کشور خبر داد.
به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: برخی استانداران 
تغییر می کنند و برخی دیگر جابجا می شوند. وی افزود: با توجه به 
این موضوع بعضی استانداران تغییر کرده و بعضی دیگر نیز در دیگر 
دس��تگاه های دولتی به خدمت خود ادام��ه خواهند داد. همچنین 

تعدادی از استانداران به درخواست خود بازنشسته خواهند شد.
رحمانی فضل��ی افزود: در جلس��ه دیروز هی��ات دولت ٧ نفر از 
استانداران انتخاب شدند، ٤ نفر از استانداران فعلی جابه جا شدند و 

٣ استاندار جدید نیز انتخاب شدند.
وزیر کش��ور ادامه داد: در دوره جدید براساس ارزیابی هایی که 
از عملکرد اس��تانداران داریم نسبت به جابه جایی یا تغییر انها اقدام 
می کنیم البته تعدادی براساس نظر خودشان شرایط ادامه همکاری 
را ب��ه دالیلی ندارند. وی تاکید ک��رد: در نظر داریم این تغییرات در 
کوتاه ترین فاصله انجام ش��ود و قول داده ای��م این موضوع را تا آخر 
ش��هریور قطعی کنیم. رحمانی فضلی در پاس��خ به این سوال که آیا 

استاندار خانم هم خواهیم داشت، گفت: تالش می کنیم.

نتایج کنکور ۹۶ شنبه اعالم می شود
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از اعالم نتایج نهایی 

کنکور ۹۶ تا قبل از ظهر شنبه، ۲۵ شهریور ماه جاری خبر داد.
به گزارش تس��نیم، حس��ین توکلی اظهار کرد: براساس برنامه 
زمانی پیش بینی شده فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون 
سراسری ۹۶ دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش عالی صبح شنبه، ۲۵ 
ش��هریور ماه ۹۶ بر روی سایت سازمان س��نجش آموزش کشور به 

نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد.
همچنین سرپرس��ت مرکز س��نجش و پذیرش دانش��گاه آزاد 
اسالمی گفت: نتایج آزمون کارشناسی سال ۹۶ این دانشگاه، امروز 

اعالم می شود.
امیررضا ش��اهانی اف��زود: همزمان با اعالم نتای��ج، اطالعیه ای 
به روی س��ایت مرکز سنجش دانش��گاه آزاد اسالمی منتشر خواهد 

شد که در آن اطالعیه شرایط ثبت نام اعالم شده است.
سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: ٣0 هزار 
نفر در رشته های با آزمون این دانشگاه پذیرفته شده اند و ۹۶درصد 

ظرفیت به رشته های بدون آزمون اختصاص دارد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مجمع باید انقالبی باقی بماند
این نهاد در مدیریت و اداره کشور تاثیر بسیار مهمی دارد
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چرا انقالبی گری؟

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

چند س��الی است که رهبر معظم انقالب اسالمی 
ب��ر انقالبی بودن و انقالبی مان��دن تأکید دارند و این 
موضوع یکی از دغدغه های ایش��ان اس��ت. تعاریف و 
تعابیری که حضرت آیت اهلل خامنه ای از انقالبی بودن 
ارائ��ه داده اند با آنچه که برخی آن را تعبیر می کنند و 

حتی به آن عمل می کنند، تفاوت دارد.
برخی انقالبی گری را با ش��عار همخوان می دانند 
و اعتقاد دارند که دوران ش��عارگرایی و ش��عار زدگی 
گذشته اس��ت، این قشر انقالبی گری را به شعارزدگی 
تعری��ف می کنند، گروه��ی دیگر انقالبی گ��ری را به 
افراطی گ��ری تعبیر می کنن��د و آن را به خاطر چنین 

تعریفی نفی می نمایند.
هر دو تعریف و تعبیر با عمق و اصول انقالبی گری 
مغایرت زیادی دارد، به همین خاطر اس��ت که رهبر 
معظم انقالب اسالمی پنج ویژگی مهم انقالبی گری را 

چنین بیان می کنند؛
1� پایبندی به مبانی و ارزش های اساسی انقالب 

اسالمی
۲� هدف گیری مستمر آرمان ها و همت بلند برای 

رسیدن به آنها
٣� پایبندی به استقالل همه جانبه کشور

٤� حساس��یت در برابر دش��من و تبعیت نکردن 
از او

۵� تقوای دینی و سیاسی
همه این ش��اخصه ها اگر در یک مس��ئول جمع 
شود، می تواند در بس��یاری از زمینه ها کارگشا باشد، 
چنی��ن انقالبی گری اگر در مس��ئوالن کش��ور وجود 
داش��ته باش��د به دیگر مراتب نهادها و س��ازمان های 
حاکمیتی هم تس��ری می یابد و برای اقشار مردم نیز 
به عنوان یک الگوی س��ازمان یافته که موفقیت را در 

پی خواهد داشت درمی آید.
اگر ب��ه اوایل پی��روزی انقالب اس��المی و پس از 
آن دوران دفاع مق��دس نگاه��ی کوت��اه بیندازیم، این 
انقالبی گری را می ت��وان به خوبی دید و درک کرد. در 
آن س��ال ها مسئولین، اگر نگوییم همه آنها اما اکثریت 
این قشر از جامعه ایران اسالمی، با فرهنگ انقالبی گری 
عجین بودن��د و به همین خاطر بود ک��ه قاطبه مردم 

کشور هم با حاکمیت همراهی بی نظیری داشتند.
همراه��ی ب��ی نظیر م��ردم و مس��ئولین که یک 
هم��کاری و درک متقابل در آن زمان بود، توانس��ت 
جمهوری اس��المی ایران را از گردنه های بسیار دشوار 
آن دوران عب��ور ده��د و رمز مان��دگاری و گذر از آن 

شرایط سخت، انقالبی گری مردم و مسئولین بود.
در آن دوران ه��م بودن��د اف��راد و گروه هایی که 
هم افراط گرایی می کردند و هم ش��عار س��ر می دادند 

اما هیچ همخوانی و تناس��بی با اص��ل واقعی انقالب 
و آرمان ه��ای آن نداش��تند. آنچه ک��ه باعث پیروزی 
انقالب اس��المی و ادامه آن ش��د همان فرهنگ ناب 

انقالبی گری اصولی بود.
از آن دوران درخش��ان س��ال ها گذش��ته است و 
اکنون برخی اعتقادی به فضای آن زمان ندارند، بلکه 
انقالبی گری را مترادف با افراط گرایی می پندارند، هر 
چند چنین تعبیری براساس تراوشات ذهنی، فکری و 
اعتقادی آنها است، چرا که اعتقاد دارند، انقالبی گری 

برای ایران اسالمی هزینه دارد.
در دیدار روز گذش��ته اعض��ای دوره جدید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با رهبر معظم انقالب اسالمی، 
بار دیگ��ر حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای انقالبی گری و 
انقالبی ماندن را مطرح کردند، هر چند توصیه ایش��ان 
به مجمع و اعضای آن بود، اما ابعاد انقالبی گری آنچنان 
گس��ترده است که فراگیری آن همه نهادها، سازمان و 

ارگان های حاکمیتی را در بر می گیرد.
همانگون��ه که رهبر معظم انقالب اس��المی پیش 
از این و در مناس��بت های گوناگون به دولت، مجلس، 
وزارت خارجه درب��اره انقالبی گری، مطالبی را یادآور 
شده اند، هشداری است بر این مسئله که رنگ و بوی 

فرهنگ انقالبی کمرنگ نشود.
ش��اید فضای انقالبی گری در جامعه دس��تخوش 
تغییرات و تحوالتی ش��ده اس��ت و به نظر می رس��د، 
چنین است که ایشان، با طرح این موضوع بر ضرورت 

و اهمیت آن تأکید می کنند.
دوری برخی مسئولین در برخی ارکان حاکمیتی 
از فض��ای انقالبی گری، دیده می ش��ود و این اتفاق را 
نباید به راحتی از کنار آن گذشت و یا جدی نگرفت.

ایشان به عنوان ولی فقیه و رهبر انقالب اسالمی 
ب��ه موض��وع انقالبی گ��ری، انقالبی ب��ودن و انقالبی 
مان��دن، انقالبی وارد ش��ده اند و برای احیای آن تفکر 
ن��اب و تأثیرگذار در ابعاد داخل��ی و خارجی نیازمند 
نیروهایی در تراز انقالب اس��المی هس��تیم. آنجا که 
ایش��ان می فرمایند من انقالبی ام، برای این اس��ت که 

راه پیشرفت ایران اسالمی انقالبی گری است.
تجزی��ه و تحلی��ل هر ی��ک از پنج ش��اخصی که 
حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره انقالبی گری تبیین 
کرده اند، می تواند بار دیگر باعث بازخوانی انقالبی گری 
در جامعه ش��ود و با ارائه یک تعریف دقیق و درس��ت 
از این فرهنگ، ادامه راه انقالب را برای کشور و مردم 

ایران اسالمی آسان تر سازد.
نس��ل کنونی انق��الب با چنی��ن فرهنگی به طور 
آشکار در تماس مداوم و محسوس نبوده است. باید از 
ریشه آن چنین فرهنگی را به بدنه جامعه تزریق کرد 
ک��ه اگر همت مضاعف صورت گیرد می تواند گره های 

ایجاد شده برای انقالب اسالمی را باز کند.
می توان به جرأت و با ش��جاعت گفت که جوانانی 
از ای��ران زمین همچن��ان پا به رکاب هس��تند و این 
انقالبی گ��ری را درک کرده و امن و آس��ایش خود را 
رها کرده و برای ایجاد شرایط امنیت برای هموطنان 
خود راهی میدان جنگ در س��وریه و عراق می شوند 
و این نمونه بارز و ش��اهدی زنده ب��رای انقالبی گری 
اس��ت. چنین روحیه ای باید در همه زمینه ها به ویژه 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترش یابد.

بهره مناسب از ظرفیت حضور در مجمع عمومی سازمان ملل؛

بگو مگو ها در امریکا

سیاست روز اما و اگرهای محصوالت بیولوژیکی را بررسی می کند؛

 دو روی سکه
محصوالت تراریخته

مخالفت ها با طرح وحدت شکنانه بارزانی باال گرفت

رای اتحادیه عرب به عراق واحد
عراق در حالی روزهای پیروزی بر تروریسم 

گ�زارش آخر
گروه بين الملل

را جش��ن گرفته ک��ه وسوس��ه های برخی 
جریان ه��ا در مناطق کردنش��ین تلخ کامی 

مل��ت عراق را ب��ه همراه داش��ته چنانکه ش��اهد مخالفت جامع 
عراقی ها با اینگونه رفتارها هستیم. 

عراق که در س��ال ۲01٤ میالدی با حضور گروهک تکفیری 
- تروریس��تی داعش در موصل و مناطق مرزی با سوریه و اردن 
با بحرانی به نام از دس��ت دادن هویت ملی و سیاسی مواجه شد 
به گونه ای که بسیاری آینده ای نامعلوم را برای این کشور مطرح 

کردند. 

صفحه 3

با نزدیک  ش��دن به روز پانزدهم سپتامبر )۲٤ شهریور( که 
قرار اس��ت اعتراضات مردمی در عربستان با عنوان جنبش 1۵ 
سپتامبر انجام شود، استقبال جامعه عربستان از آن روز به روز 

بیشتر می شود.
به گزارش تسنیم، رئیس تش��کل اروپایی سعودی حقوق 
بش��ر تأکید کرده است ش��هروندان به سبب بازداشت مبلغان و 

علمای دینی دچار حالتی از رعب و وحشت شده اند.
دس��ت  اندرکاران جنبش 1۵ سپتامبر از مردم خواسته اند با 
شعارهایی همچون: »من یک فارغ التحصیل بیکارم، من شهروند 
فاقد مس��کن هستم، پدرم به خاطر اظهارنظر زندانی شده است، 
ثروت های کش��ور غارت و چپاول می ش��ود« در این فعالیت ها 
شرکت کنند. قرار بود چهارشنبه تجمعی مقابل سفارت حکومت 

سعودی در حمایت از جنبش 1۵ سپتامبر برگزار شود. 
غان��م الدوس��ری از معارضان مش��هور عربس��تانی که در 
لندن از طری��ق برنامه های طنز انتقادی ج��ذاب خود همواره 
آل س��عود را به چالش می کشد، اعالم کرده بود تمام طیف ها و 
شخصیت های معارض سعودی در تجمع روز چهارشنبه لندن 

شرکت خواهند کرد. 
همچنی��ن یک فع��ال س��عودی تأکید کرده اس��ت موج 
بازداش��ت معترضان که از س��وی مقامات سعودی آغاز شده و 
نیز ادعای دستگیری هسته های تروریستی تنها تالشی آشکار 
برای مقابله با جنبش 1۵ سپتامبر در روز جمعه است. دستگاه 
امنیتی حکومت سعودی مدعی خنثی کردن عملیات انتحاری 

داعش برای حمله به وزارت دفاع در ریاض شده بود.
از س��وی دیگر اتحاد موس��وم به معارضان در جزیرةالعرب 
خواستار در پیش گرفتن اقدامات احتیاطی و هوشیاری از سوی 
مردم در روز پانزده س��پتامبر شد. این تشکل تأکید کرده است 
هرگونه درخواس��ت ب��رای تعیین اماک��ن تجمعات جنبش 1۵ 

سپتامبر به خاطر حفظ سالمت مردم شجاع پذیرفتنی نیست.
ی��ک فعال س��عودی در فض��ای مجازی درب��اره ضرورت 
مش��ارکت م��ردم در این جنبش اعتراضی تأکید کرده اس��ت: 
بازداش��تگاه های آل س��عود مملو از انس��ان های مظلوم است، 

بازداشت های پیاپی و سریع، فقر، بیکاری، وضعیت بد بهداشت 
و آموزش، زیرس��اخت های ویران، جنای��ات و موادمخدر برای 

شرکت تو ای هموطن در این اعتراضات کفایت نمی کند؟
فع��ال دیگری در واکنش به بازداش��ت معارضان و مبلغان 
از جمله عصام الزامل چنین نوش��ته اس��ت: در این کشور که 
س��رکوبگری وجود دارد، اگر از صهیونیس��ت ها تمجید کنی، 

هرگز بازداشت نخواهی شد.
حمزه الحسن از معارضان عربستانی مقیم خارج هم تأکید 
کرده است هر بار که آل سعود با بحران و شکستی روبه رو می شود، 
به توطئه چین��ی روی می آورد از جمله توطئه داعش��ی )ادعای 

خنثی سازی نقشه داعش برای حمله انتحاری در ریاض(.
فعاالن سعودی در شبکه مجازی، فیلمی را منتشر کرده اند 
که می گویند مربوط به تظاهرات مردم »قصیم« عربستان است 
که در این فیلم مردم شعارهایی بر ضد رژیم فاسد آل سعود سر 
داده و ب��ر حق خود در زندگی باکرامت و بهره مندی عادالنه از 

ثروت های کشور تأکید می کنند.
یک فعال سعودی بازداشت های گسترده معترضان و منتقدان 
طی روزهای اخیر در عربس��تان را بیانگر جنون آل سعود و شیوه 

وحشیانه برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز دانسته است.
کاربر دیگری نوشته است: خطاب به همه برادران مظلومم 
در عربس��تان سعودی اعالم می کنم این فرصت فراهم شده در 

برابر شماست، و نباید از دست بدهید.
کاربری سعودی که عنوان خود را فردی که به نشر سلفی 
صحیح اهتمام دارد، معرفی کرده است، گفته است: بازداشت ها 
در عربستان سعودی مقدمه ای برای عادی سازی علنی روابط با 

اسرائیل همزمان با اعالم پادشاه شدن بن سلمان است.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر اساس��ی در نظام سیاس��ی 
عربس��تان اعالم کرده اس��ت رژیمی که در تنوع س��ازی منابع 
درآمدی طی ۶0 س��ال از سرازیر ش��دن نفت در زیر پاهایش 
شکس��ت خ��ورده، شایس��تگی انجام ای��ن مأموری��ت )ادامه 
حکومت( را ندارد و تحول و تغییر ملی با دور کردن این رژیم 

از تصمیم گیری )برای مردم عربستان( امکان دارد.

مدی��رکل ش��ورای ام��ور بین الملل 
روس��یه تأکید کرد که ایران یک بازیگر 
مهم منطقه ای است که بدون حضور آن 

ثبات در خاورمیانه محقق نخواهد شد.
به گزارش فارس، آندری کورتونوف 
در مصاحبه با »وستنیک کاوکازا« درباره 
مسائل مختلفی از جمله توافق هسته ای 

ایران )برجام( نیز صحبت کرده است.
رئی��س اندیش��کده دولتی روس��یه 
در پاس��خ به این س��وال که »آیا احتمال 
گفت وگو درباره توافق هسته ای ایران در 
مجمع عمومی سازمان ملل وجود دارد« 
گفت: ب��ه اعتقاد من، پرونده هس��ته ای 
ایران بسته شده است: یک توافق حاصل 
شده و توس��ط طرفین در حال اجراست. 
مکانیسم هایی برای راستی آزمایی اقدامات 

ایران نیز در نظر گرفته شده است.

کورتونوف ادامه داد: اما ما می دانیم 
که برخی عوامل در آمریکا هس��تند که 
ای��ن توافق را خیلی خ��وب نمی دانند و 
معتقدند که می توانس��تند برای گرفتن 
ای��ران چانه زن��ی  از  امتی��ازات بیش��تر 
می کردند. عالوه برای��ن، آنها اتهاماتی را 
مطرح می کنند درب��اره اینکه ایران این 
توافق را نق��ض می کند اما به اعتقاد من 

این اتهامات توجیه کافی ندارد.
وی اف��زود: ع��الوه براین، بس��یاری 
در آمری��کا و برخ��ی در خاورمیانه نگران 
وضعی��ت و چش��م انداز برنامه موش��کی 
بالس��تیک ای��ران هس��تند. در نتیج��ه 
متأسفانه امکان اینکه ایران به طور کامل 
به جامعه بین المللی بازگردانده شود هنوز 
وجود ن��دارد و البته اختالفات اساس��ی 

میان آمریکا و روسیه وجود دارد.

مدی��رکل ش��ورای امور بی��ن الملل 
روسیه در ادامه گفت: »اگر آمریکا، ایران 
را یک عام��ل اصلی ایج��اد بی ثباتی در 
منطقه می داند، روس��یه معتقد است که 
ثب��ات در خاورمیانه ب��دون حضور ایران 
محقق نخواهد ش��د و جمهوری اسالمی 
ایران باید به عن��وان یک بازیگر مهم در 

توافقات منطقه ای حضور داشته باشد«.
کورتون��وف همچنی��ن تصریح کرد: 
ای��ران در مذاک��رات آس��تانه ش��رکت 
می کند، ما هم��کاری فعالی با تهران در 
خصوص سوریه و دیگر مسائل داریم. اما 
متأسفانه به نظر می رسد که دولت فعلی 
آمریکا مصمم اس��ت ت��ا رویکرد خود در 
قبال ایران را بیش از پیش تش��دید کند 
و این می تواند عواقب بس��یار جدی برای 

ثبات منطقه ای به دنبال داشته باشد.

رئیس اندیشکده دولتی روسیه:

امکان بازگشایی پرونده برجام وجود ندارد

وحشت در کاخ های آل سعود و گسترش استقبال مردمی از جنبش ۱۵سپتامبر عربستان


