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 FATF استدالل محسن رضايي در مخالفت با   
محسن رضايي دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام با 
اشاره به ناكارآمد بودن سازوكار كنوانسيون هاي جهاني 
در جلوگيري از جنايت تروريس��ت ها عليه بش��ريت در 

حساب كاربري خودش در توئيتر نوشت: 
اگر كنوانسيون هايي مانند مقابله با تأمين مالي تروريسم در ايجاد امنيت 
مؤثرند، چرا بايد در كشور آرامی چون نيوزيلند شاهد كشته شدن دهها 

نفر با استفاده از منابع مالي و تجهيزات حاصل از آن باشيم؟
----------------------------------------------------------

   شهدا بودند كه ركوردها را شكستند 
يكي از كاربران توئيتر با نام دكتر كد در صفحه خود نوشت:

 »اين پسر كه توي عصر جديد ركورد گينس رو شكوند اولش به وسيله خانمش 
از زير قرآن رد شد، در طول ركورد هم خانمش حسابي قرآن به دست بود، بعد از 
شكستن ركورد هم با تقديم ركوردش به يه شهيد و گفتن جمله  »شهدا بودند 

كه ركورد ها رو شكستند« باعث شد 10 بار بگم شير مادر حاللت پسر.«
----------------------------------------------------------

   منتظر اين تيترها در رسانه ها هستيم! 
كاربري به نام حسن ضيايي، محقق حوزه اقتصاد در صفحه توئيتر خود نوشت:

»منتظر تيتر هاي زير نيز هستيم
 مردم خودرو نمي خرند/ سقوط قيمت فعاًل بي توقف 

مردم ارز نمي خرند/ قيمت ها در سراشيبي يا سقوط آزاد
مردم مرغ و گوشت نمي خرند/ تحريم خريد، قيمت ها را كاهش داد و گوشت ها 

را فاسد كرد... 
مردم كاال هاي خارجي نمي خرند/ رونق بي س��ابقه توليد و كاهش چش��مگير 

بيكاري«.
----------------------------------------------------------

   تصحيح يك برداشت غلط از بيانيه گام دوم
»ياسر جبراييلي« در كانال تلگرامي خود درباره بيانيه گام 

دوم انقالب نوشت: 
پس از انتش��ار بيانيه حضرت آقا ب��راي گام دوم انقالب 
اسالمي، برخي جريانات با برجسته كردن اين جمله كه 
»انقالب اس��المي آماده تصحيح خطاهاي خويش اس��ت« سعي كردند 
اين گزاره را القا كنند كه انقالب خطاهايي داشته كه رهبر انقالب آنها را 
پذيرفته اند و براي اصالح خطاها، اعالم آمادگي مي كنند، لذا بايد منتظر 
تغيير در برخي رفتارها و جهت گيري هاي كالن نظام بود، البته روشن بود 
كه اين برداشت شيطنت آميز، با روح بيانيه در تضاد كامل است، اما نگارنده 
در پي فرصتي بودم كه نكته اي درباره عبارت »تصحيح خطاها« بنويسم. 
اگر در فراز نخس��ت بيانيه دقت كنيم، رهبر انقالب از ورود به سه مرحله 
»خودسازي«، »جامعه پردازي« و »تمدن سازي« سخن گفته اند. كساني 
كه با ادبيات ايشان آشنا هستند نيك مي دانند كه بايد اين سه مرحله را در 
چارچوب پنج مرحله كالن انقالب اسالمي، نظام اسالمي، دولت اسالمي، 

جامعه اسالمي و نهايتاً تمدن اسالمي ببينند. 
اين است كه بايد گفت حضرت آقا در واقع درباره مرحله دولت سازي اسالمي، از 
خودسازي سخن گفته اند، يعني انقالب اسالمي در مرحله دولت سازي نيازمند 
خودسازي است تا پس از آن به جامعه پردازي و تمدن سازي بپردازد اما منظور 
از خودسازي در مرحله دولت اسالمي و رابطه آن با آمادگي انقالب براي تصحيح 

خطاهاي خود چيست؟
 متن بيانيه پاسخ روشني به اين پرسش داده اس��ت. خطايي كه بايد تصحيح 
ش��ود، همان منش��أ دلزدگي ها در طول س��ال هاي اخير، يعني »رويگرداني 
مسئوالن از ارزش هاي ديني« است و انقالب اسالمي چون يك موجود زنده و 

بالنده است، آماده اصالح اين رويگرداني هاست. 
دولت اسالمي يعني جهت گيري و رفتار كارگزاران نظام بايد طبق معيارهاي 
اسالمي باشد و اگر امروز در گام دوم انقالب، رهبر حكيم ما سخن از خودسازي 
مي گويند، يعني جهت گيري ها و رفتارهايي كه خالف معيارهاي اسالمي بوده و 
است، بايد توسط نسل جوان انقالب اصالح شود. اين نسل جوان، اوالً بايد خود را 
بسازد، ثانياً اصالحات در رفتار و جهت گيري كارگزاران نظام را مطالبه كند )امر 
به معروف و نهي از منكر( و ثالثاً هر جا كه خود مسئوليت دارد و هرگاه كه خود 
بر مسند مسئوليت هاي كشور نشست، درباره انطباق رفتار و جهت گيري اش با 

معيارهاي اسالمي مراقبت كند. 
براي شناخت معيارهاي اسالمي و تطبيق خود با آنها نيز راه دوري نرويم. ادبيات 
جاري ولي فقيه، نسخه به روز اين معيارهاست. همه آنچه بايد و نبايد، در بيانات 
واليت جاري است. هرگاه توانستيم به همه آنچه در بيانات ولي آمده عمل كنيم، 

برويم سراغ صرف وقت براي كشف ديگر معيارهاي اسالمي .

وزير دفاع: 
 به دنبال تحقق اهداف بلند دفاعي

با تكيه بر جوانان هستيم 
وزير دفاع گفت: هرگز در شرايط مطلوب فعلي 
توقف نخواهيم كرد و به دنبال تحقق اهداف بلند 
دفاعي خود با تكيه بر اعتماد به جوانان هستيم. 

به گزارش فارس، امير حاتمي در آيين گش��ايش  
گروه مشاوران جوان و اولين هم انديشي تخصصي 
جوانان وزارت دفاع با موضوع »گام دوم، جوانان و 
آينده وزارت دفاع« مبتني بر فرمايشات فرمانده 
معظم كل قوا با بيان اينكه در وزارت دفاع همواره بهره گيري از ظرفيت ارزشمند 
سرمايه هاي انساني جوان در دستور كار بوده است، ادامه داد: با تأكيدات مقام 
معظم رهبري در خصوص جوانان، سازماندهي خود با حضور جوانان مسئوليت 
پذير و پر انگيزه و در نهايت اعتماد ب��ه مديريت جوانان درعرصه هاي مختلف 
صنعت دفاعي را منسجم تر از گذشته شكل خواهيم داد. امير حاتمي لزوم تحقق 
منويات مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم انقالب را پاي كار آمدن مسئوالنه 
جوانان و همچنين پذيرش اين مسئوليت توسط مديران فعلي دانست و افزود: 
هرگز در شرايط مطلوب فعلي توقف نخواهيم كرد و به دنبال تحقق اهداف بلند 

دفاعي خود با تكيه بر اعتماد به جوانان هستيم. 
وزير دفاع تحليل درست از شرايط و فضاي در اختيار جوانان را يكي از الزامات 
اولويت دار در وزارت دفاع برشمرد و ادامه داد: مسئوالن و جوانان صنعت دفاعي 
بايد با هم انديش��ي و همفكري و همچنين تحليل منصفانه و ارائه راهكارهاي 
علمي و كاربردي بتوانند به منظور رسيدن به اوج قله هاي دفاعي و توليد قدرت 

نوين، افق هاي جديدي در سال 98 برنامه ريزي و دنبال كنند. 
امير حاتمي با اشاره به هجمه گسترده دشمن در جنگ و نبرد نامتقارن رسانه اي 
عليه جمهوري اسالمي ايران بيان كرد: در شرايطي كه هزاران ابزار رسانه اي با 
پمپاژ دلس��ردي درصدد ضربه زدن به باور، اعتقادات، اميد مردم و آينده نظام 
اسالمي هستند، حضور و نقش پررنگ جوانان وزارت دفاع با تأسي از نگاه اميد 
بخش اسالم و مكتب تشيع مبني بر توقف ناپذيري و حركت در مسير توسعه 

دفاعي كشور بايد دلگرم كننده و اميددهنده باشد. 
وزير دفاع با توجه به فضاي تحول سريع دستاوردهاي نظامي و دفاعي در عرصه 
بين المللي، داشتن س��رعت عمل در ايجاد هر گونه آمادگي را مهم برشمرد و 
افزود: يادگيري مستمر و استفاده از ظرفيت هاي علمي و دانشي در كنار انگيزه 
و آمادگي روحي جوانان بايد در تراز انقالب اسالمي در باالترين سطح قرار گيرد. 
امير حاتمي با تأكيد بر پياده سازي تفكرات راهبردي، خالق و نوآور، كالن نگر و 
دورانديش در بدنه جوانان وزارت دفاع تصريح كرد: جوانان امروز صنعت دفاعي 
بايد هر چه زودتر خود را براي پذيرش مس��ئوليت هاي خطير آماده ساخته و 
با س��رلوحه قرار دادن اخالص، معنويت و توكل بر خدا با برنامه ريزي منسجم 
و دقيق به سمت برداش��تن گام هاي بلند انقالب تا ظهور منجي عالم بشريت 

االعظم)عج( حركت كنند. حضرت بقيه اهلل 

شبكه 2 بي بي سي همزمان با سالروز تولد قاسم 
سليماني مس�تندي در مورد او س�اخته است. 
در اين مس�تند، ديويد پترائوس اولين فرمانده 
نيروه�اي امريكاي�ي در عراق مدعي ش�ده در 
سال 2007 س�ليماني براي او پيغام فرستاده كه 
»ديپلمات ها را فراموش ك�ن، بايد با من مذاكره 
كني« اي�ن ادع�ا مي خواهد دو نكت�ه را بگويد؛ 
اول آنك�ه قاس�م س�ليماني مش�تاق گفت وگو 
ب�ا امريكايي ها ب�وده و دوم آنك�ه در ايران بين 
نظامي ها و ديپلمات ها در مورد ديپلماسي ايران 
در عراق اختالف نظر وجود دارد. حاال سفير وقت 
ايتاليا در ع�راق روايت ديگ�ري از ماجرا دارد؛ 
روايتي نه فقط از اين اتفاق بلكه از كل مستندي 
كه بي بي سي س�اخته تا با تخريب وجهه قاسم 
سليماني، سياست هاي ايران در منطقه را بزند. 
سفير پيشين ايتاليا در عراق در يادداشتي اطالعات 
تحريف شده اي را كه بي بي سي در يك برنامه مستند 
درباره فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب 

اسالمي ارائه نموده رو كرده است. 
»ماركو كارنلوس« سفير س��ابق ايتاليا در عراق در 
يادداشتي به تحليل ديدگاه هاي س��اده انگارانه و 
اطالعات تحريف شده اي پرداخته كه رسانه دولتي 
»بي بي س��ي« به تازگي در قالب مستندي درباره 
حاج »قاسم سليماني«، فرمانده نيروي قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي به مخاطبانش ارائه كرده 
است. كارنلوس كه سابقاً مشاور چند نخست وزير 
ايتاليا در مس��ائل غرب آسيا و ش��مال آفريقا بوده 
است در اين يادداشت در پايگاه »ميدل ايست آي« 
س��ليماني را يك »استراتژيس��ت زبده« توصيف 
كرده و دي��دگاه ارائه ش��ده در برنامه بي بي س��ي 
درباره او و نقش ايران در خاورميانه )غرب آس��يا( 

را »ساده انگارانه« خوانده است. 
او در بخ��ش آغازين اين تحليل نوش��ته: مس��تند 
بي بي سي حاوي اطالعات جديدي نيست و بخش 
زيادي از روايتش را همان چيزهايي تشكيل مي دهد 
كه سال ها پيش هم گفته شده است. كارنلوس در 
ادامه مي نويسد: »مشكل اصلي مستند آن است كه 
رويدادهايش را از چشم اندازي منحصراً غربي روايت 
مي كند، حتي از يك عضو سپاه پاسداران يا يك مقام 

ايراني كالمي نقل نمي شود.«
ديپلمات ايتاليايي اين ش��يوه رواي��ت را بازتابي از 
مشكلي بزرگ تر و رايج در تفكر جهان غرب درباره 
ايران و غرب آس��يا مي داند. او مي نويسد: »اين نوع 
روايتگ��ري، منعكس كننده نقايصي اس��ت كه گاه 
در سياس��ت هاي امريكا و غرب در قبال ايران و در 
نگاهي كلي تر خاورميانه وجود دارد؛ ساده انگاري و 

دوپاره سازي غيرضرور ميان نيكي و پليدي.«
وي در توضي��ح اس��تدالل خ��ود مي نويس��د: »به 
مخاطبان بي بي سي و در س��طح وسيع تر به عموم 
مردم در جهان غرب اين استدالل ارائه مي شود كه 
همه مشكالت در منطقه فقط از يك ام الفساد- خواه 
يك دولت باشد يا يك گروه يا چنانكه در اين مستند 

گفته مي شود، يك نفر- سرچشمه مي گيرند.« ماركو 
كارنلوس دليل اتخاذ چنين رويكردي را نياز جهان 
غرب به دشمن سازي دانسته تا بتواند افكار عمومي 

را عليه ارزش هاي متفاوت با خود بسيج كند. 
او عالوه بر اين مي نويس��د: »رواي��ت جهان غرب 
درباره اي��ران و س��ليماني را تا حد زي��ادي منابع 
اسرائيلي، بدون راس��تي آزمايي هاي جدي توليد 
مي كنند. مس��تند بي بي س��ي هم از اي��ن قاعده 
مس��تثني نيس��ت. روايت اصلي آن را دني يانتوم، 
رئيس سابق موساد تدوين كرده است. به مخاطبان 
گفته مي ش��ود كه هر بحراني در منطقه توس��ط 
سليماني مهندسي مي شود. برخي شخصيت هاي 
امريكايي از اين روايت حمايت مي كنند، اگرچه آنها 
دست كم براي توانمندي هاي سليماني، قدري هم 

حرمت قائلند.«
كارنلوس درباره س��خناني ك��ه »ديويد پترائوس« 
اولين فرمانده نيروهاي امريكايي در عراق در مستند 
بي بي سي در خصوص سردار سليماني مطرح كرده 
هم اظهارنظر كرده است: »يكي از بخش هاي جالب 
مستند آنجاست كه ژنرال ديويد پترائوس پيامي از 
س��ليماني را بازگو مي كند مبني بر اينكه فرمانده 
سپاه قدس از او خواسته براي مديريت بهتر اوضاع 

خاورميانه مستقيماً با او وارد مذاكره شود.«
وي در ادامه مي نويس��د: »پترائوس در جلسه اي با 
سيلويو برلوسكوني در سال ۲008 هم درباره همين 
پيام بحث كرده و گفته بود تازه خبردار شده قاسم 

س��ليماني چه نقش مهمي در تحوالت خاورميانه 
دارد، يعني پترائوس همان معمار افزايش نيروهاي 
امريكا در عراق، يك دهه بعد از رسيدن سليماني 
ب��ه فرماندهي ني��روي ق��دس دارد از او درس ياد 
مي گيرد؟ پس ج��اي تعجب ندارد كه س��ليماني 
توانس��ته اينقدر آزادانه مهره هاي��ش را در منطقه 

چيده و بر دشمنانش چيره شود.«
س��فير س��ابق ايتاليا در عراق در ادامه بر اس��اس 
تجربيات��ش در ع��راق، يك��ي ديگ��ر از اطالعات 
غلط مس��تند بي بي سي را زيرس��ؤال برده است. او 
مي نويس��د: »مقام هاي امريكايي كه بي بي س��ي با 
آنها مصاحبه كرده از دش��من ايراني ش��ان تصوير 
فردي مش��تاق براي برق��راري رابطه با خودش��ان 
ترسيم كرده و گفته اند آنها به صورت سيستماتيك 
اي��ن درخواس��ت هاي او را رد كرده اند. بر اس��اس 
تجربياتي كه در عراق داش��ته ام، دقيقاً عكس اين 

درست است.«
كارنل��وس مي افزاي��د: »طي بيش از دو س��الي 
كه در بغ��داد بودم مقام ه��اي امريكاي��ي بارها 
از من خواس��تند پيام هايي را به ش��به نظاميان 
ش��يعه منتقل كنم و اكثراً مي خواستند ترتيب 
گفت وگوي مس��تقيم با همتايان ايراني ش��ان را 
بدهم. اين درخواست ها به صورت منظم توسط 
دو سفير ايران كه من با آنها در تعامل بودم و گفته 
مي شد عضو سپاه هستند و دستورات سليماني را 

اجرا مي كنند، رد شد.«

   سليماني؛ باهوش، باانگيزه ايدئولوژيك 
و تركيب نادري از توانمندي هاي تاكتيكي 

و استراتژيك
اين مقام سابق ايتاليايي در بخش پاياني يادداشت 
خود به توصي��ف ويژگي ها و قابليت هاي س��ردار 
س��ليماني پرداخته اس��ت. او مي نويسد: »جاي 
هيچ شكی وجود ندارد كه سليماني يك فرمانده 
نظامي فوق العاده است. افرادي كه بارها با او تعامل 
داش��ته اند از جمله موافق الرباعي، مشاور امنيت 
ملي س��ابق عراق س��ه ويژگي اصلي او را در اينها 
خالصه مي كنن��د: به طرز ه��راس آوري باهوش، 
از لحاظ ايدئولوژي��ك باانگيزه و مهم ت��ر از همه 
صاحب تركيب نادري از توانمندي هاي تاكتيكي 

و استراتژيك.«
وي همچنين خاطرنشان كرده قاسم سليماني 
با آنكه فردي به شدت بااستعداد است »تكرو« 
نيس��ت و بدون حماي��ت نظام سياس��ي ايران 
نمي توانست به اين جايگاه دس��ت پيدا كند. او 
همچنين در توضيح بيش��تر درباره ويژگي هاي 
سردار سليماني نوشته اس��ت: »سليماني آدم 
جزم انديش��ي نيس��ت. او آراس��ته به شجاعت، 
فروتني، تعهد انقالبي و همدل��ي با كاركنانش 
اس��ت. انگيزه دهنده اي قوي و مستمعي صبور 
اس��ت كه گفت وگوهاي ميان شبكه وسيعي از 
طرف ها در عرصه ميداني را تس��هيل مي كند؛ 
خصايلي كه گاه در دشمنان اسرائيلي و عرب او 

يافت نمي شود. اصلي ترين دليل موفقيت او توان 
منحصربه فردش در بهره  گرفتن از اش��تباهات 
بي شماري اس��ت كه همين دش��منان مرتكب 

مي شوند.«
   سليماني؛ نماد سياست هاي ايران 

در منطقه
قاسم سليماني سوژه اي است كه غربي ها حتي 
اگر بخواهند هم نمي توانند او را ناديده بگيرند. 
سال هاست هر جا در منطقه خواسته اند در فضاي 
امنيتي، نظامي و حتي سياسي كاري پيش ببرند، 
رد قاسم سليماني را ديده اند. در سال هاي قبل 
از جنگ س��وريه، فرمانده نيروی قدس س��پاه 
پاسداران انقالب اس��المي براي آنان شخصيت 
مرموزي بود كه بايد بيش��تر و بيش��تر كشفش 
مي كردند. س��ال ها قبل او در منطقه سبز بغداد 
كه تحت كنترل امريكايي ها بود حضور مي يافت 
و امريكايي ها وقتي متوجه مي شدند كه او ديگر 
از آن منطقه رفته بود. زمان��ي هم تصور كردند 
ردش را زده اند و وحشيانه به داخل كنسولگري 
ايران در اربيل حمله ور ش��دند و پنج ديپلمات 
ايراني را با خود بردند، اما قاس��م سليماني آنجا 
نبود. با آغاز جنگ سوريه، سليماني كه پيش از 
اين حتي براي بسياري از ايراني ها هم ناشناخته 
بود، بيشتر و بيشتر روي خط خبرها آمد. كم كم 
تصاوير او در ميدان نبرد هم منتشر مي شد. هر 
چه قساوت و ظلم تكفيري ها بيشتر عيان مي شد، 
ارج و قرب فرماندهان و نيروهايي هم كه مقابل 
آنها ايستاده بودند، باالتر مي رفت. قاسم سليماني 
در سال هاي نبرد با تكفيري ها در سوريه و سپس 
عراق، به اوج محبوبيت يك ش��خصيت نظامي 
رس��يد. قهرمان نبرد با داع��ش او و نيروهايش 
بودند و غربي ها در كاري انجام شده قرار گرفتند. 
قاسم سليماني نماد بروز و ظهور قدرت ايران در 
منطقه، محبوبيتي فوق الع��اده يافته و غربي ها 
عماًل هيچ كاري نمي توانند بكنند. حاال غربي ها 
مسير كار رسانه اي عليه سليماني را كه پيش از 
اين همه دنبال مي كردند، ش��دت بخشيده اند. 
در روزه��اي اخير كه نش��ان ذوالفقار از س��وي 
رهبر انقالب به او داده ش��د و همزمان با سالروز 
تولدش، بي بي سي مي كوشد وجهه او را تخريب 
كند تا از اين مسير سياست هاي ايران در منطقه 
را بزند اما نه فقط آنچ��ه پترائوس گفته برعكس 
است و آنان مش��تاق مذاكره با سليماني بوده اند 
بلكه همكاري متحدانه سليماني و ظريف و نيز 
تمجيد و تحس��ين هاي اخير سليماني از ظريف 
هم نشان مي دهد حتي در بحث اين تفرقه افكني 
هم همه چيز برعكس اس��ت و همي��ن طور در 
مورد كل مستند، نه تنها به محبوبيت سليماني 
خدشه وارد نخواهد كرد بلكه صداهايي همچون 
صداي همين ديپلمات ايتالياي��ي را در دفاع از 
قاسم سليماني بلند مي كند و بيش از پيش باعث 

محبوبيت او مي شود.

سفير سابق ایتاليا در عراق: 

ادعای بی بی سی درباره سليمانی دقيقًا برعكس است!

ضرورت دارد وزارت     بهارستان
ام�ور خارج�ه از 
طريق س�ازمان كنفرانس اس�المي و دبير كل 
بين المجال�س اس�المي حادث�ه تروريس�تي 
نيوزيلن�د را بررس�ي و ريش�ه يابي كن�د. 
به گزارش فارس، علي الريجاني رئيس مجلس 
در جلس��ه علني روز گذش��ته مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به سفر روحاني به عراق گفت: 
در س��فري كه آقاي رئيس جمهور به كش��ور 
عراق داشتند در زمينه هاي مختلف اقتصادي، 
سياسي و امنيتي گفت وگوهايي انجام شد كه 
مي تواند زمينه س��از همكاري ه��اي زيارتي و 

توريستي ميان دو كشور باشد. 
ع��الوه ب��ر اي��ن در زمين��ه توافقنام��ه 19۷۵ 

تصميمات بسيار ارزشمند و خوبي گرفته شد. 
نماينده مردم قم در مجلس ادامه داد: اين س��فر 
با دقت نظر و رفتار صميمانه هم��راه بود، لذا ما از 
ملت رش��يد عراق و همچنين دولت عراق و همه 
احزاب، گروه ها و عشايري كه در اين سفر همكاري 
داشتند به خصوص آيت اهلل سيستاني كه مالقات 
س��ودمندي با رئيس جمهور كش��ورمان داشتند، 

كمال تشكر را داريم. 
رئيس مجلس شوراي اس��المي در بخش ديگري 
از اظهارات خود اقدام وحش��يانه و تروريستي در 
نيوزيلند را محكوم كرد و گف��ت: به خانواده همه 
كس��اني كه در اين حادثه صدمه ديده اند تسليت 
مي گويم، اين حادثه بس��يار هش��داردهنده بود. 
بايد مراقبت داش��ته باش��ند، همه كش��ورها بايد 

مراقبت هاي امنيتي داشته باشند و ريشه هاي اين 
حوادث تروريستي را بررسي كنند. اين حركت هاي 
زيرپوستي تروريستي گاهي ظاهري متفاوت دارند 

اما ماهيت آنها تروريستي است. 

وي ادام��ه داد: در س��ال هاي اخير ش��اهد 
تبليغ افكار و رفتارهاي هراس از مس��لمان 
و تفكر اسالمي هس��تيم كه اين نتايج را به 
همراه دارد، البته ما به اين حادثه تروريستي 
مشكوك هستيم، آيا اين حادثه تنها به اين 
بهانه اسالم هراس��ي بوده يا ناشي از جريان 
نژادپرس��تي بوده يا اينكه پشت صحنه هاي 
مهم تري داشته اس��ت؟ چه دولت هايي در 
اين حادثه نقش داش��ته اند؟ بايد ابعاد اين 

حادثه مشخص شود. 
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي اظهار داش��ت: 
ضرورت دارد وزارت امور خارجه از طريق سازمان 
كنفرانس اسالمي و دبير كل بين المجالس اسالمي 
اين حادثه تروريستي را بررسي و ريشه يابي كند. 

الريجاني تأكيد كرد: نبايد ساده از كنار اين حادثه 
تروريستي گذشت. 

در اين حادثه تروريستي به صورت وحشيانه اي به 
نمازگزاران در حال عبادت حمله و اين جنايت را 
خلق كردند، نبايد ساده از كنار آن گذشت، گرچه 
اين كشورها اگر درست عمل مي كردند تروريست ها 

اين جرئت را پيدا نمي كردند. 
رئيس مجلس گفت: بعد از خروج امريكا از برجام 
س��از و كارهايي براي كنترل مسائل پيش آمده 
در كشور ايجاد ش��د، اميدواريم سال آينده سال 
پرفروغي براي ملت ايران باش��د؛ هم كش��ور در 
آرامش بيشتر باشد، هم اتحاد ملت قوي تر باشد 
و اش��تغال كارآمد ب��راي مردم به وي��ژه جوانان 

ايجاد شود.

الريجاني: به حادثه تروريستي نیوزيلند مشكوكیم

مع�اون امنيت�ي وزي�ر كش�ور گف�ت: خروج�ي اتاق هاي 
فكر امري�كا و تم�ام اقدامات آنها ب�راي ايج�اد بحران در 
ايران و به ه�م ريختن ثبات جمهوري اس�المي ب�وده و به 
همي�ن دليل س�ال 97 ج�زو س�ال هاي خاص كش�ور بود 
چراكه امريكايي ها هر كاري مي توانس�تند انج�ام دادند. 
به گزارش فارس، حسين ذوالفقاري معاون امنيتي وزير كشور، 
روز گذشته در نشست خبري كه به ميزباني وزارت كشور برگزار 
شد، گفت: سال 9۷ جزو سال هاي خاص كشور بود، امريكايي ها 
هر كاري مي توانستند تا االن انجام داده اند؛ از تحريم تا عمليات 
رواني، هماهنگ كردن اپوزيس��يون، حمايت مالي از گروه هاي 
تروريستي با كمك رژيم صهيونيستي و عربستان و تحريك براي 

تحصن تا تحريك قومي در مسابقات ورزشي. 
وي با اش��اره به زمانبندي هاي امريكا عليه ايران اظهار داشت: 
شاهد بوديد گفتند ايران چهلمين سال خود را نمي تواند جشن 
بگيرد، همه اين كارها با اتاق های فكر بود، تمام اقدامات امريكا 
هدفش ايجاد بحران در كشور و به هم ريختن ثبات كشور بود. 

وي ادامه داد: اع��الم كردند در روز 1۷دي م��ردم به خيابان ها 

مي آيند، اعالم كردند ايران 
جش��ن 40س��الگي خود را 
برگزار نخواه��د كرد، هدف 
اصلي آنها از تحريم اقتصادي 
ايجاد بحران در كش��ور و به 
هم ريختن ثبات كش��ور و 

ايجاد ناامني بود. 
ذوالفق��اري خاطرنش��ان 
كرد: امسال مشكالت آبي، 
تقسيمات كش��وري، قاچاق س��الح، فس��اد، احتكار و قاچاق 
كاال از داخل به بيرون از ساير مس��ائل مرتبط با حوزه امنيتي 

كشور بود. 
ذوالفقاري ب��ا تأكيد بر اينكه چهار اقدام تروريس��تي امس��ال 
انتحاري بوده اس��ت، گفت: اقدام انتحاري س��اده ترين مرحله 

اقدام تروريستي است. 
وي با بيان اينكه اجازه نداديم افرادي از تجمعات اقشار مختلف 
مردم سوء استفاده كنند، گفت: در كنار برنامه ريزي هاي همه 

دستگاه ها براي حفظ امنيت كشور، هدايت راهبردي رهبري 
يكي از عوامل اصلي تأمين امنيت كش��ور بود. همه دستگاه ها 
هم براي حل مشكالت اقشار پيگيري الزم را انجام دادند حتي 

جلسات شبانه هم براي حل مشكالت برگزار شده است. 
معاون وزير كشور تصريح كرد: حضور هوشمندانه همه نيروهاي 
تأمين امنيت كشور نيز دليل ديگري براي تأمين امنيت كشور 
بود ولي عنصر مهم و كليدي، هوش��ياري و آگاهي مردم بود. 
مردم در كنار مشكالت خود، به خوبي مي دانند امنيت كشور 
از مسائل اصلي كشور اس��ت. در نظرسنجي هاي انجام شده تا 
80درصد مردم باالترين رضايت را از امنيت كشور داشته اند كه 

خود مردم نقش مهمي در تأمين امنيت كشور داشته اند. 
ذوالفقاري خاطرنش��ان كرد: اعتبارات مرزي س��ال جاري كم 
بود و اين رقم ۷8ميليارد توم��ان بود كه 100درصد تخصيص 
داده شده است اما 1۷۵ميليارد تومان براي سال آينده از سوي 
مجلس در نظر گرفته ش��ده كه اميدواريم ب��ه موقع تخصيص 
يابد، زيرا هنوز خأل مرزي قابل توجه��ي داريم. عمده مرزهاي 
آسيب پذير ما مرز مشترك با پاكستان و سپس كردستان است. 

در كنترل مرز مش��ترك با تركيه اقدامات كم س��ابقه اي انجام 
داده ايم و بنا داريم عمليات مش��ترك با هم داش��ته باشيم، در 

مجموع مشكل خاصي در اين مرز نداريم. 
معاون امنيتي وزير كشور در مورد حادثه انفجار خط لوله گاز 
در اهواز گفت: اين حادثه بررسي شد و تنها نشت گاز بود و هيچ 

اقدام تروريستي نبود. 
ذوالفقاري در ادامه اين نشس��ت با اش��اره به پي��ش رو بودن 
چهارش��نبه آخر س��ال، گفت : با افرادي كه نظم را بر هم زده و 
ناامني ايجاد كنند برخورد قاطع خواهد شد و افرادي كه دستگير 

شوند تا پايان تعطيالت آزاد نخواهند شد. 
معاون امنيتي و انتظامي وزارت كش��ور با اش��اره به تعطيالت 
نوروز و احتمال سفرهاي خارجي هموطنان مان، اظهار كرد: به 
هموطنان اين توصيه را مي كنم كه گرفتار كالهبرداران نشوند. 
برخي از اتباع غيرترك در تركيه اقدام به گروگانگيري كرده اند. 
مردم مراقب باش��ند. همچنين ارزش ها و مقررات كشوري را 
كه به آنجا س��فر مي كنند رعايت و اگر مش��كلي پيش آمد به 

سفارتخانه هاي كشورمان مراجعه كنند.

سردار ذوالفقاري:

امريكايي ها سال 97 همه آنچه را توانستند انجام دادند

دفاعی

زينب شريعتي
   گزارش
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