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گام دوم و جوانان انقالبی

رهب��ر معظم انقالب در پیامی به پنجاه و چهارمین 
نشست اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در 
اروپ��ا،  جوانان را مح��ور گام دوم انقالب معرفی و 
تاکی��د نمودند که جوانان این م��رز و بوم می توانند 
آین��ده جهان را دگرگون س��ازند. حال این س��وال 
مطرح اس��ت که این مهم چگونه و با چه ابزارهایی 
می توانند محقق شود؟ پاس��خ به این پرسش را در 
عملکردهای ملت ایران و به ویژه جوانان ایران زمین 

می توان جستجو کرد.
مل��ت ایران هم��واره حضور در صحنه را س��رلوحه 
حرکت های خود داش��ته که نم��ود آن را در حضور 
میلیون��ی برای خنثی کردن توطئه های دش��منان، 
نظیر حماس��ه بزرگ ملت در 9 دی و نیز تظاهرات 
گسترده علیه آشوب و اغتشاش و نیز حماسه ملت 
در تش��ییع پیکر س��رداران مقاومت سردار سپهبد 
ش��هید قاس��م س��لیمانی و ابومهدی المهندس و 

همرزمانشان می توان مشاهده کرد.
نکت��ه مهم آنکه ملت ایران در عرصه ایس��تادگی و 
مقاومت فرهنگ ش��هادت را احی��ا کرد که در کنار 
8 س��ال دفاع مقدس، مبارزه با تروریس��م تکفیری 
و حامیانشان در س��الهای اخیر به نمایش گذاشت 
که مدافعان حرم نمونه ای از این ش��هادت طلبی ها 
بوده اس��ت. این حرکت چنان عظیم بود که سراسر 
جهان صحنه برگزاری مراس��م عزاداری برای سردار 

سلیمانی با فریاد انتقام از آمریکا بود. 
اکنون فرهنگ شهادت به اصلی سراسری مبدل شده 
که حضور افرادی از سراسر جهان در قالب مدافعان 
حرم و گروه های مقاومت در یمن، س��وریه، لبنان و 
فلسطین نمونه هایی از آن هستند. در حوزه دانش و 
ف��ن آوری روز جهان، جوانان ایرانی، توان ایران را به 
نمایش گذاشته اند که دستاوردهای هسته ای، نانو، 
ماهواره و هزاران دس��تاورد علمی دیگر تنها بخشی 
از ای��ن کارکردها اس��ت.  جهان اذع��ان دارد که به 
رغم تحریم ها و فشارهای سنگین خارجی، در حوزه 
علمی ایران در رتبه های عالی در س��طح جهان قرار 
دارد. در حوزه نظامی نیز جوانان ایران زمین توانسته 
اند عرصه خودکفایی را در نوردند که توان موشکی و 
دفاعی کشور نمودی از آن است که سرنگون سازی 
پهپاد آمریکایی و نیز ه��دف قرار دادن پایگاه عین 
االس��د که مرکز اصلی نیروهای آمریکایی در عراق 

است، نمونه های از این توان است.
در حوزه دینی و معنوی نیز به رغم جنگ فرهنگی 
گسترده دشمنان، جوانان نشان داده اند که پایبند 
ارزش��های دین��ی و معنوی هس��تند ک��ه برگزاری 
باشکوه مراس��م اربعین ساالر شهیدان)ع( نمادی از 

این حرکت عظیم است.
 حض��ور میلیون��ی مردم در مراس��م تش��ییع پیکر 
شهدای مقاومت و نیز نماز جمعه ای که در دی ماه 
به امامت رهبر انقالب برگزار شد از دیگر نشانه های 
ای��ن روحیه معنوی و دینی به ویژه در میان جوانان 
اس��ت. نکته بس��یار مهم در عملکرد ملت ایران آن 
است که به جهانیان چهره واقعی آمریکا را شناسانده 
و نشان دادند که می توان در برابر آن ایستادگی کرد. 
اخراج آمریکا از ای��ران، مقابله با تحریم و تهدیدات 
و فتنه های آمریکا، آگاهی بخش��ی به جهان در باب 
چهره ضدبشری آمریکا که حتی ابتدایی ترین اصول 
بشری را رعایت نمی کند و با تحریم های دارویی علنا 
ب��ه جنگ با مردم ایران می پردازند، حمایت های آن 
تروریس��م و جنایتکاران جهانی و ... موجب شده تا 
جهانیان با چهره واقعی آمریکا آش��نا ش��وند. نمونه 
این آگاهی تظاهرات اخی��ر مردم عراق برای اخراج 

نیروهای آمریکایی از کشورشان بوده است. 
ب��ا توجه ب��ه این مولفه ه��ا می توان گف��ت که گام 
دوم انق��الب که جوانان عزیز و پرش��ور ایران زمین 
می توانن��د پرچمدار آن باش��د ایج��اد تمدن واحد 
اسالمی است. ملت ایران در گام اول توانست بیداری 
و آگاهی بخش��ی و اعتماد سازی ملتهای منطقه و 
آزادی خواهان جهان را رقم زند و اکنون در گام دوم 

به حرکت درآوردن ملت های منطقه

رهبر انقالب: 

حوادث اخیر از سر برآوردن یک پدیده  
یکتا در جهان امروز خبر می دهد
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علی علیزاده

اندر حکایت هزینه های معاهده پاریس: 

ملی پوشان شهروندان عادی نیستند

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

شهروندان عادی حق دارند هرجایی خواستند زندگی کنند. نه کسی حق دارد بگوید از ایران بروید 
نه کس��ی بگوید چرا از ایران رفتید. اما ملی پوشان ش��هروندان عادی نیستند. تیم ملی نوعی ارتش 
و س��پاه ملی کش��ور اس��ت. لحظه ای که ورزش��کاری آزادانه تصمیم میگیرد پیراهن ملی کشورش 
را بپوش��د یعنی پذیرفته  س��رباز وطنش بش��ود. پذیرفته از مواهب این پیراهن برخوردار شود و در 
مقاب��ل هم تکالیفی بر دوش��ش بیفتد. ملی پوش��ان ایران در نبردهای بین الملل��ی پرچمی را حمل 
میکنن��د که برایش صدها هزار  نفر جان داده اند. پناهندگی یا مهاجرت ملی پوش��ان مثل مهاجرت 
شهروندان عادی  انتخاب هایی فردی نیست. تبعاتی ملی دارد. وطن فروشی و خیانت آشکار به مردم 
ایران اس��ت. مس��لما دالیل زیادی برای عدم رضایت ورزشکاران وجود دارد. اما موج اخیر  مهاجرت 
پرچم فروش��ان و نمایش��های رسانه ای اش به شدت مصنوعی و تزریقی است. به نظر در اتاقهای فکر 
واش��نگتن طراحی ش��ده. به صورت عامدانه برای ضربه به روحیه ایرانی��ان در اوج جنگ با آمریکا.  
مکمل تحریمها ست. بخشی از جنگ روانی ترامپ و بخشی از جنگ ترکیبی )هیبریدی( آمریکا.  و 

نیازمند دفاعی ملی و مردمی است.  

ذخایر اورانیوم از مرز 1200 کیلوگرم عبور کرد

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه توان غنی سازی اورانیوم با هر درصد غنایی را 
داریم، گفت: بعد از گام پنجم ذخایر اورانیوم زیر پنج درصد از مرز 1200 کیلوگرم عبور کرد.

علی اصغر زارعان بیان کرد: ماشین های IR4 و IR2m که قبل از برجام در مسیر تحقیق و توسعه 
به نصب و گازدهی زنجیره های ش��اهد رس��یده بودند، امروزه پس از گام سوم آخرین مرحله آن در 
حال انجام بوده و این زنجیره ها با ماش��ین های سانتریفیوژ پیش��رفته به منظور تولید اورانیوم غنی 
ش��ده گازدهی می ش��وند و پس از آن می توان به طور صنعتی شاهد به کارگیری این ماشین ها و در 
نتیجه جهش در تولید باش��یم. در فردو قبل از برجام ۶9۶ ماش��ین س��انتریفیوژ غنی سازی انجام 

می داده، ولی هم اکنون 1044 ماشین فعال تولید اورانیوم می کند.
وی همچنین افزود: وزن اورانیوم خارج شده از کشور حدوداً 8.۵ تن بوده که به کشور روسیه تحویل 
شده است و به ازای آن 400 تن کیک زرد یا U3O8 تحویل گرفتیم که مواد اولیه تولید اورانیوم 
غنی شده است. هم اکنون بعد از گام پنجم ذخایر اورانیوم تولید شده از مرز 1200 کیلوگرم گذشته 

است که با سرعت تمام به ذخایر اورانیوم غنی شده اضافه می شود. فارس
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آگهى مناقصه عمومى شماره 98/8 (مرحله اول)

حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان
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سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان

شانزده ماه 
اعتراض و 

سرکوب 

جلیقه زردهای فرانسه برای شصت و سومین 
هفته علیه نظام سرمایه داری به خیابان ها آمدند 
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