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   اين ستيز نيست
رضا رمضان نژاد در پاس��خ به ص��ادق زيباكالم كه 
امريكاس��تيزي ايرانيان را بي فايده دانس��ته بود، 
نوشته: امريكا ستيزي يعني پاشيم بريم تو آب هاي 
اون ها. منطقه اون ها. دس��ت بگذاريم روي منافع 
اون ها! ايني ك��ه تو آب و خاك خودت و در منطقه خ��ودت و براي دفاع از 
منافع خودت جلوي امريكا دربياي، اسمش ستيز نيست، ميشه دفاع و ستيز 

در برابر »متجاوز« با هر نتيجه، هزار برابر »شرف« داره به تسليم!
........................................................................................................................

   فراموش شان نكنيد!
كاربري به نام بهنام نوشته: به نظرم افكار عمومي و شبكه هاي اجتماعي در 
مورد عزيزان مرزبان ربوده شده ما در بلوچستان كم لطفي مي كنند. دست 
حمايت دشمنان ايران در آن قابل انكار نيست. شماري از زحمتكش ترين 
فرزندان اين آب وخاك به خاطر حفاظت ايران و امنيت ما گرفتارشده اند. 

منصفانه نيست كه گزينشي عمل كرده، فراموششان كنيم. 
........................................................................................................................

   فوايد طرح حذف دالر
مس��لم معين در توئيتي نوش��ته: اگر طرح حذف دالر به نتيجه برسد 

حداقل سه اتفاق مهم افتاده است:
 اول: تنبيه عملي و بازدارنده در پاسخ به تحريم هاي اياالت متحده.

 دوم: نجات اقتصاد كشور از تله تحريم ها با ابزار دالر 
و سوم: جبران مافات براي مجلسي كه در تعميق مشكالت كشور نقش 

مهمي داشته و حاال دارد تمام مي شود... 
........................................................................................................................

    چرخ اقتصاد ۱۶۰ كشور بدون FATF مي چرخد
محمد ايماني در كانال خود درخصوص FATF نوش��ت: آدم خوابيده را 
مي شود بيدار كرد اما كسي كه خود را به خواب زده، نه! مشكالت اقتصادي 
نه تنها با برجام حل نش��د بلكه به خاطر اتكا به خارج، ش��دت هم گرفت. 
FATF و CFT نيز همين است. نه رشد و پيشرفت اقتصادي هيچ كشوري 
در دنيا با اينها بوده و نه بدون اينها رو به قبله شده است. نشان به آن نشان كه 

از قريب ۲۰۵ كشور دنيا، فقط ۳۷ كشور عضو FATF هستند. 
رونق اقتصاد قبل از هر چيز، همت و تالش و تدبير براي پاي كار آوردن 
ظرفيت هاي موج��ود را مي خواهد. ما در بهره من��دي از برخي منابع 
اصلي انرژي در دنيا و همچنين منابع انساني، جزو سه تا 1۰ كشور اول 
دنيا هستيم. ايران هجدهمين اقتصاد بزرگ در چهارسوق راهبردي 
تجارت دنيا محس��وب مي شود. چنين كش��ور بزرگي را نبايد معطل 
چك هاي برگشتي و ديكته هاي غرب نگه داشت؛ اين كار اگر تا ديروز 

خطا و ندانم كاري بود، امروز خيانت است. 
........................................................................................................................

  مادري كه جشن دكتراي دخترش را براي اربعين رها كرد
سحر طوسي از فعاالن گردشگري در متني نوشت: اسمش رو پرسيدم گفت 
يدونه ماه داريم، اونم امام رضاست،ولي اسم منم گذاشتن ماه خانم! ازش 
خواستم از اول تعريف كنه، ولي ذهنش شلوغ بود و از وسط ماجرا شروع كرد 
گفتن و گفتن... و من نوشتم. از خانواده يه تاجر بود و در رامسر، پرستار كه 
جنگ شد و شنيد اعزام از مشهد بيشتره! براي همين رفت مشهد و از اونجا 
اعزام شد براي كمك به رزمنده ها! وقتي براش خواستگار مياد و مي فهمه 
فرمانده است و همش توي جنگ، بالفاصله قبول مي كنه و با هم راهي جبهه 
ميشن. هر دو باهم عاشق ميشن! عمليات خيبر، هر دو با هم مجروح ميشن! 
هر دو با هم شيميايي ميشن! و هيچ كدومشون دنبال كارت جانبازي نميرن! 
اينجاي داستان، نفسش كم شد و كمي صبر كرد. پرسيدم: ماه خانم چرا 
اومدي عراق؟ نفست جايي باال نمياد كه باهاشون هشت سال جنگيديم! 
اخم كرد و گفت: اين بنده هاي خدا چي كاره بودن، همش��ون اجبار صدام 
باالسرشون بوده و يه عده هم بعثي بودن! از پسرش شنيده بودم كه امسال، 
جشن فارغ التحصيلي دكتراي دخترش در سوئد بوده ولي نتونسته بي خيال 
پياده روي اربعين بش��ه! با اينكه توي راه چند باري حالش بد شده و نفس 
تنگي گرفته بوده، ولي خودش رو رسونده بود كربال! گفتم چي ميخواي از 
حسين؟ نگاهم كرد و سرم رو انداختم پايين، با زمزمه گفت: اين نفس هاي 

اومده و نيومده رو قبول كنه و پيش خدام، شفيعم باشه.

الريجاني: 
موعد مقرر در ارسال نظر شوراي نگهبان 

درباره CFT رعايت شده است 
نظ�ر  ارس�ال  در  مق�رر  موع�د  گف�ت:  مجل�س  رئي�س 
اس�ت.  ش�ده  رعاي�ت   CFT درب�اره  نگهب�ان  ش�وراي 
به گزارش فارس، محمود صادقي در نشست علني ديروز پارلمان، طي 
 CFT اظهاراتي خطاب به رئيس مجلس گفت: شوراي نگهبان درباره
نظر داده اما هنوز به دست ما نرسيده، البته س��خنگوي شورا توئيت 
كرده اما همچنان چيزي به ما نرس��يده اس��ت. براساس اين گزارش، 
علي الريجاني رئي��س مجلس در پاس��خ به محم��ود صادقي اظهار 
داشت: شوراي نگهبان ارسال كرده و بنده هم آن را به معاونت قوانين 
و كميسيون مربوطه ارسال كردم. الريجاني اعالم كرد كه موعد مقرر 
در ارسال نظر شوراي نگهبان رعايت شده است؛ دو تا 1۰ روز در اين 

زمينه رعايت شده است. 
قبل از اعالم رس��مي ش��وراي نگهبان زمزمه هايي در خصوص قانوني 
شدن مصوبه مجلس با تعلل اين ش��ورا مطرح شده بود. ريشه اين ادعا 
نيز به اصل ۹۴ قانون اساسي برمي گردد كه مي گويد تمامی مصوبات 
مجلس شوراي اسالمي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود و شوراي 
نگهبان نيز موظف است آن را حداكثر ظرف 1۰ روز از تاريخ وصول از 
نظر انطباق با موازين اسالم و قانون اساس��ي مورد بررسي قرار دهد و 
چنانچه آن را مغاير ببيند، براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير 
اين صورت مصوبه قابل اجراس��ت، البته در اين ميان شوراي نگهبان 
مي تواند 1۰ روز ديگ��ر نيز از مجلس وقت بگيرد كه به نظر مي رس��د 
ش��وراي نگهبان در پايان اين مهلت ۲۰روزه آن را رد كرده اس��ت. با 
اين حال برخي اصالح طلبان مدعي هستند مهلت مزبور براي شوراي 
نگهبان قانون اساس��ي پايان يافته اس��ت. به نظر مي رس��د با سخنان 

الريجاني منع قانوني در اين باره به طور كامل رفع شده است.
........................................................................................................................

ذوالنور در جمع خبرنگاران:

 يازدهمين گزارش وزارت خارجه
 از اجراي برجام به مجلس ارسال شد

رئيس كميته هسته اي مجلس از ارسال يازدهمين گزارش وزارت 
امور خارج�ه در مورد نح�وه اجراي برج�ام به مجل�س خبر داد. 
به گزارش مهر، حجت االسالم مجتبي ذوالنور رئيس كميته هسته اي 
مجلس شوراي اسالمي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: يازدهمين 
گزارش س��ه ماهه وزارت امور خارجه در مورد اج��راي برجام با كمي 
تأخير به دس��ت مجلس رس��يد. به عبارت ديگر اين گزارش بايد در 
تاريخ ۲۶ مهرماه به مجلس ارسال مي شد ولي اين بار اوايل آبان ماه به 
دست ما رس��يد و يك هفته تا 1۰ روز تأخير وجود داشت. وي با بيان 
اينكه كميته هسته اي مجلس در حال بررسي اين موضوع است، افزود: 
پنجمين گزارش ش��ش ماهه كميس��يون امنيت ملي در مورد نحوه 
اجراي برجام، آماده و به هيئت رئيسه مجلس ارسال شده و هم اكنون 

اين گزارش در نوبت بررسي مجلس قرار دارد. 
ذوالنور تأكيد كرد: تالش داريم به دليل فضاي بين المللي كه در مورد 
تحريم هاي امريكا ايجاد ش��ده اس��ت، قرائت اين گزارش سريع تر در 

دستور كار مجلس قرار گيرد.

س�ؤال  جري�ان  در  مجل�س  نماين�دگان 
حس�ينعلي حاجي دليگان�ي و پن�ج ت�ن از 
نماين�دگان ديگ�ر از محمدجواد ظري�ف وزير 
ام�ور خارج�ه از پاس�خ هاي وي قان�ع ش�دند. 
روز گذش��ته مجل��س ش��وراي اس��المي ميزبان 
محمدجواد ظري��ف وزير امورخارجه براي پاس��خ 
به س��ؤاالت نمايندگان در خصوص برجام و برخي 

حواشي مرتبط با آن بود. 
بماند اينكه ام��روز برج��ام و بازگش��ت تحريم ها 
مهم ترين دغدغه كش��ور و همچني��ن دولتمردان 
است تا وضعيت اقتصادي را به گونه اي ساماندهي 
كنند تا فش��ار بر مردم به حداقل خود برسد. با اين 
حال حضور ظري��ف در مجلس بهان��ه ديگري بود 
تا وي به دف��اع از برجام و عملك��رد كاري خود در 
مجلس بپردازد؛ برجامي كه اين روزها سرنوش��ت 
آن به عملكرد اروپا و همچنين عمل ساير طرف ها به 

تعهدات خود بستگي دارد. 
  جريان مذاكرات فرانكفورت چه بود

حس��ينعلي حاجي دليگان��ي نماين��ده م��ردم 
شاهين شهر به عنوان مطرح كننده سؤال با انتقاد 
از انعقاد برخي توافقات پس از برجام گفت: هيئتي 
با مس��ئوليت آقاي ظري��ف 1۷ آذرماه س��ال ۹۵ 
درس��ت يك س��ال پس از اجراي برجام و يك روز 
قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري امريكا 
مذاكراتي را در فرانكفورت انجام داده و سه توافق 
جديد را برخالف نص صريح برج��ام امضا كردند. 
نقض برجام فقط توسط طرف مقابل نبوده است، ما 

هم برجام را نقض كرديم. 
عضو شوراي مركزي فراكسيون نمايندگان واليي 
گفت: طبق بند ۷ برجام، صريحاً ايران پذيرفته است 
كه در كشور ۳۰۰ كيلوگرم اورانيوم غني شده باشد 
و ايران مي تواند به عنوان محصول توليدشده نهايي 

از اين اورانيوم استفاده كند. 
وي اظهارداشت: اما در مذاكرات فرانكفورت قبول 
كرديد و به امريكا تعهد داديد كه رس��وبات اين 
مواد غني شده را كه در داخل لوله ها و تجهيزات 
قرار دارند نيز جزو آن ۳۰۰ كيلو به حساب آوريد. 
اين توافق جديد، پايمال كردن حق ملت و نقض 
برجام اس��ت. حاجي دليگاني افزود: در بند 1۰ 
برجام ايران مكلف شده مازاد آب سنگين توليد 
شده بيش از 1۳۰ تن را در دسترس براي فروش 
قرار دهد اما در فرانكفورت تعهد داديد كه مازاد 
بر اين 1۳۰ تن آب س��نگين را صادر كنيد. وي 
تصريح كرد: به چه حقي ش��ما تواف��ق برجام را 
نقض كرديد كه عالوه بر هزينه هاي حيثيتي براي 
كشور، هزينه مادي نيز روي دست ملت گذاشتيد 
و براي صادرات بايد هزين��ه حمل و نقل، بيمه و 

انبارداري بپردازيد؟
حاجي دليگاني خطاب به ظريف تأكيد كرد: ش��ما 
ماوراي سقف تعهدات برجام را اجرا كرديد و تا 1۵ 

سال ملت ايران را از حقوق خود محروم كرديد. 
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: شما در توافق 
فرانكفورت اجازه داديد امريكايي ها الياف كربن را كه 
در روترها به كار برده شده بود نمونه برداري كنند. 
در متن برجام چنين چيزي نبوده است و اطالعات 

جديدي از اين طريق به امريكايي ها داده شد. 
حاج��ي دليگان��ي ادام��ه داد: در موض��وع اقدام 
مالي)FATF( ه��م آقاي طيب نيا در س��ال ۹۵ 
تعهدي را امضا كردند كه ۴1 بند را اجرا كنند. پس 
از آن آقاي ظريف، سيف و طيب نيا نامه پشيماني 

نوشتند. 

وي خطاب به ظريف گفت: علت محرمانه بودن 
اي��ن توافقات چه بوده اس��ت؟ چ��را نمايندگان 
مجلس باي��د از طريق رس��انه هاي بيگانه از اين 
توافقات مطلع ش��وند؟ پيشنهاد مي دهيم دولت 
قبل از اينكه اس��ناد بيش��تري از اين توافقات از 
سوي همپيمانان اروپايي اش منتشر شود، پرده از 
اين توافق محرمانه بردارد تا اعتماد افكار عمومي 

را جلب كند. 
عضو شوراي مركزي فراكسيون نمايندگان واليي 
تأكيد كرد: اين توافق بدون اطالع مجلس، شوراي 
عالي امنيت ملي و هيئت نظارت بر برجام امضا شده 
است. حاجي دليگاني اظهارداش��ت: اين توافق در 
حالي صورت گرفت كه در خردادماه سال ۹۵ مقام 
معظم رهبري خطاب به مسئوالن نظام تأكيد كردند 
توافقات جديد طرف غربي در زمينه الياف كربن و 

روترها را مطلقاً قبول نكنيد و زير بار نرويد. 
وي تصريح كرد: اين تعهدات جديد بوده و مذاكرات 
جديدي است و برخالف دفعات قبل، ايران پيشقدم 

شده است. 
  آماده ايم كه با قدرت بيش�تر فعاليت هاي 

هسته اي را شروع كنيم 
پس از سخنان حاجي دليگاني ظريف پشت تريبون 
قرار گرفت و ب��ه دف��اع از كارنام��ه كاري خود در 
خصوص برجام پرداخت. ظريف در پاسخ به سؤال 
نماينده مجلس شوراي اس��المي در مورد امضاي 
اس��نادي پس از برجام خاطرنشان كرد: هر سندي 
كه امضا شده اس��ت، در معرض ديد عموم، سايت 
وزارت امورخارجه و سايت هاي خارجي و رسانه ها 
قرار گرفته است. س��ندي بعد از برجام امضا نشده 

است كه عالوه بر برجام باشد. 
چند توافق براي اج��راي برخي مواد فني برجام در 
حوزه انرژي هس��ته اي انجام ش��ده كه آن سندها 
در معرض ديد عم��وم قرار گرفته و براس��اس نظر 
كارشناسان هسته اي ما در جهت منافع ملي كشور 

بوده است. وزير امور خارجه در مورد سؤال ديگر اين 
نماينده مبني بر اينكه چرا اگر زورمان نمي رسيده 
آن را به مردم گ��زارش نداده ايم، گفت: واقعيت امر 
اين است كه برجام همانطور كه در كميسيون هم 
گفتم، حاصل يك توافق چندجانبه است، در توافق 
چندجانبه هيچ طرفي نمي تواند تمام خواسته هايش 
را بگيرد. ظريف ادامه داد: مذاكره اي نيست كه برويد 
و تمام خواس��ته هاي خود را به طرف مقابل ديكته 
كنيد و آن طرف هم خواس��ته هاي ش��ما را اجابت 
كند و همه چيز وفق مراد شما انجام شود. مذاكره، 
رسيدن به يك تفاهم و توازني است كه بتواند منافع 
شما را حفظ كند. امروز به لطف خدا مي بينيم برجام 
آنقدر در جهت منافع ملي بوده ك��ه امريكا از آن با 

افتضاح خارج شده. 
امروز اگر تمام خبرهاي دنيا را ظرف ديروز و امروز 
ببينيد، مشاهده مي كنيد كه نه تنها امريكا مجبور 
شد از ادعاهاي خودش عقب نشيني كند بلكه قرار 
بود امروز فروش نفت ايران به صفر برسد. امريكايي ها 
سر و صداي زيادي كرده بودند كه فروش نفت را به 
صفر مي رسانيم، خودشان بيانيه دادند كه تا شش 

ماه ديگر فرصت داريد. 
ظريف با تأكيد بر اينك��ه امريكايي ها در برجام 
بدعهدي كردن��د، اظهار داش��ت: هيچ كس به 
امريكا اعتماد نداشت، اما بحث مذاكره، رسيدن 
به ي��ك تفاهمي اس��ت كه براي هم��ه طرف ها 
بتوان��د قابل قبول باش��د، ببينيد چه كس��ي از 
برجام خارج شد، بنابراين آنها زورشان نرسيده 
بود آنچ��ه مي خواهند بگيرند. اينه��ا بعد از يك 
س��ال و نيم تالش هنوز ه��م نمي توانند برجام 
را تضعيف كنند و خواسته هايش��ان را از برجام 
بگيرند. من از برادران و خواهران گرامي خواهش 
مي كنم در ش��رايطي كه دنيا قدرت ديپلماسي 
جمهوري اس��المي ايران را پذيرفته اس��ت، ما 
نياييم براساس تصوري كه برويم در يك مذاكره 

و هر چه مي خواهي��م طرف مقابل دس��تش را 
باال بگيرد و بپذيرد، بگوييم ما به خواس��ته هاي 
خودمان نرس��يديم، در هيچ مذاكره اي به همه 

خواسته هايتان نمي رسيد. 
ظريف اضافه كرد: امروز برنامه هس��ته اي ايران 
در ش��رايطي اس��ت كه اگر جمهوري اس��المي 
تصميم بگيرد به برنامه هسته اي اش برگردد، به 
مراتب بهتر از گذش��ته مي تواند برنامه هسته اي 
را پيش ببرد، اين تصميمي اس��ت كه نظام بايد 
بگيرد، اما آن زمان صريح گفتيم و بنده به مردم 
صريح اعالم كردم كه برجام آنچه بوده است كه 
ما مي توانستيم بگيريم و بيشتر از آن قابل گرفتن 
نبوده و هنوز هم با كم��ال افتخار عرض مي كنم 
كه بيش از آنكه در برجام با توجه به حمايت هاي 
مقام معظم رهبري و دستورات ايشان و با توجه به 
مقاومت مردم ايران، با پشتگرمي از اين مقاومت 
و اس��تفاده از همه امكانات گرفته ش��د، بهترين 

توافقي بود كه امكان داشت. 
وزير امورخارجه تأكيد كرد: بله امكان دارد، آرزوي 
ديگري هم داشتيم، بنده خودم هم آرزوهاي خيلي 
باالتري داشتم، اما آنچه امكان داشت در يك محيط، 
اين توافق بود و اميدوارم بتوانيم با تالش، همدلي و 

همفكري در بين مردم، نمايندگان و دولت جمهوري 
اسالمي در اين شرايط حساس كشور را با استفاده از 

همه داده هايمان پيش ببريم. 
   فرانكفورت تصميم جمعی بود

ظريف در پاس��خ به بح��ث مذاكرات خودس��رانه 
اضافه كرد: آقاي حاجي دليگاني! ما يك دس��تگاه 
نيس��تيم كه س��ر خود عمل كنيم، اوالً مذاكرات، 
مذاك��رات در حوزه هس��ته اي اس��ت، ماه ها اين 
مذاكرات ادامه داش��ته اس��ت، نه اينك��ه در يك 
جلس��ه فرانكفورت دوستان ما نشس��ته اند و اين 
نتيجه گيري را كرده اند، اي��ن مذاكرات در هيئت 
نظارت و در دبيرخانه شوراي امنيت گزارش شده و 
در آنجا بررسي شده، آنچه انجام شده براساس يك 

تصميم جمعي بوده است. 
وزير امور خارجه در اين باره ادامه داد: قرائت اوليه 
سازمان انرژي اتمي مثل قرائت شما بود، اما بندهاي 
بعدي توافقات به طور مثال در 1۳۰ تن آب سنگين 
كه مي گويد جمهوري اس��المي بايد مازاد بر 1۳۰ 
تن را براي فروش عرضه كند، در بند بعدش تأكيد 

مي كند در ايران نبايد بيش از 1۳۰ تن باشد. 
وي افزود: اينطور نيس��ت كه وضعيت به اين سياه 
و سفيدي كه شما مي گوييد باش��د، ما استداللي 
داش��تيم و طرف مقابل هم استداللي داشت، فقط 
هم در اين سه مورد نبود، در موارد متعدد بود، شما 
خاطرتان نيست وقتي ما IR 8 را برديم و شروع به 
 آزمايش كردن كرديم، غوغايي به پا ش��د، گفتند
IR 8 ما نه تنها آزمايش مي شود بلكه به آن گاز هم 
تزريق شده اس��ت، اين اختالف نظرها معلوم است 
پس از برجام اتف��اق مي افتد، پ��س از اينكه روی 
برجام توافق كرديم روي مسائلي توافق شد، پس از 
آن اختالف نظر پيش آمد، كما اينكه پس از توافق 

ژنو هم اختالف نظر پيش آمد. 
وي با اشاره به علل تشكيل كميسيون مشترك در 
برجام اظهار داشت: اين كميسيون به خاطر همين 
تشكيل شد كه اختالف ها به آنجا مي رود، به نتيجه 

مي رسد و نتيجه اجرا مي شود. 
ظريف خطاب به حاجي دليگاني بيان داشت: آنچه 
شما مي گفتيد، نه ش��وراي امنيت خبر داشته و نه 
هيئت نظارت، من مي گويم كه هم شوراي امنيت 
خبر داش��ته و هم هيئت نظارت، مگر مي توانيم در 

اين كشور كاري كنيم بدون اينكه گزارش دهيم؟ 
وي اضافه كرد: رهبر انقالب بارها به شما فرمودند 
كه من چيزهايي را مي دان��م و خبرهايي دارم و 
جزئياتي از مذاكره را دارم كه ش��ما نمي دانيد، 
ريز را خدمت ايشان عرض كرديم، اينطور نيست 
كه ما خواسته باشيم خالف منويات مقام معظم 
رهبري كاري كنيم، واقعيت امر اين اس��ت كه 
برجام به  رغم هم��ه بدعهدي هاي امريكا، امروز 
مالك شكست امريكا در دنيا ش��ده است. شما 
ببيني��د متحدين امريكا دارند حس��اب ويژه اي 
درست مي كنند و اعالم مي كنند كه نمي خواهيم 
زيربار امري��كا برويم، حاال اينك��ه نمي توانند يا 
مي توانند اين يك واقعيت نيست كه ديپلماسي 

بتواند آن را عوض كند. 
ظريف افزود: شما اين را به عنوان پيروزي اين ملت 
ببينيد، ديروز كه 1۳ آبان بود روزي بود كه مردم ما 
به امريكا نه گفتند، بپذيريم كه امريكا به دنيا استيال 
ندارد. بپذيريم امريكا نتوانسته از پس ما بربيايد. چرا 

ما خودمان اينطور وانمود مي كنيم؟
در نهايت با توضيحات ظريف نمايندگان مجلس از 

پاسخ هاي وي قانع شدند.

ظريف: نظام بخواهد به قدرت افزون تر هسته اي باز می گرديم 
نمايندگان مجلس از پاسخ های ظريف درباره مسئله هسته ای قانع شدند

   گزارش

موج�ود  ظرفيت ه�اي  از  باي�د  غيرعام�ل  پدافن�د 
اس�تفاده كن�د و ب�ه ظرفيت ه�اي جدي�د فك�ر نكن�د. 
به گزارش فارس، حجت االس��الم س��يد محمود عل��وي وزير 
اطالعات صب��ح دي��روز در هفتمين همايش مل��ي پدافند غير 
عامل كه در مركز همايش هاي صدا و سيما برگزار شد با اشاره به 
تهديدهاي امروز دشمن عليه نظام جمهوري اسالمي گفت: امروز 
دشمن تهديد نظامي را از دستور خارج كرده است، چون افكار 
عمومي آن را نمي پذيرد و دشمن را به هدفش نرسانده است، پس 

تهديد خود را به سمت اهداف اثرگذار تغيير داده اند. 
علوي گفت: سرمايه هاي ما دفاعي، اقتصادي و اجتماعي است 
كه هدف دش��من قرار گرفته اند، لذا با راهكار غيرنظامي ش��ان 
سعي مي كنند ما را به فرسايش بكش��انند و سرمايه هاي ما را از 
تاثيرگذاري بيندازند. وي اظهار داشت: دشمن سرمايه دفاعي 
ما را با اين بهانه كه ايران تهديدي براي صلح جهاني شده است، 
مي خواهد بگيرد، در حالي كه ايران، خود قرباني است، ولي آنها 
مي خواهند با تضعيف اين توان هزين��ه ضربه نظامي را به ايران 

كاهش دهند. 
وزي��ر اطالعات گف��ت: ايران ب��دون هزينه كرد در بس��ياري از 
كشورهاي همسايه نفوذ دارد و درباره سرمايه هايي چون حزب 
اهلل كه دشمن توان تحمل آن را ندارد، شبهه آفريني مي كند كه 

چرا سرمايه ايران در سوريه هزينه مي شود؟
وي خاطرنشان كرد: بزرگ ترين سرمايه ما واليت فقيه و رهبري 
شجاع و هوشمند است كه دشمنان سعي مي كنند آن را تضعيف 
كنند و كساني را كه به اين رهبر اعتقاد دارد از دور و بر او پراكنده 
كنند، پس بايد به هوش باشيم كه هر كسي را با شعار ضدواليت 
فقيه نرانيم. علوي گفت: سرمايه بعدي ما انسجام ملي است كه 
در اين باره دشمنان سعي مي كنند به قوميت ها القا كنند كه شما 
از حقتان محروم شده ايد و به جمهوري اس��المي القا كنند كه 

قوميت ها تهديدند در حالي كه فرصتند. 
وي بيان داشت: دش��منان در سال هاي گذش��ته ۶۴ همايش 
در كش��ورهاي مختلف برگزار كردند تا اپوزيسيون را هماهنگ 
واز حالت نشس��ته به ايس��تاده دربياورند. وزير اطالعات گفت: 
گروه هاي اپوزيسيون كه ۲۰ سال از فاز نظامي خارج شده بودند 

با پول عربستان دوباره وارد فاز نظامي شده اند. 
وي ادام��ه داد: هيچ ي��ك از جرياناتي كه به نظام ب��اور دارند از 
چارچوب نظام خارج نيستند، دشمن س��عي دارد آنها را خارج 
كند، به هوش باشيم فرزندان انقالب را از چارچوب نظام خارج 
نكنيم. علوي گفت: دشمن سعي مي كند انگيزه سرمايه گذاران 

را بگيرد و ما نبايد اجازه دهيم امنيت اقتصادي آس��يب ببيند. 
سرمايه ترسوست، بايد فساد را بشناسيم و به جاي مبارزه با فساد 

امنيت سرمايه را از بين نبريم. 
وي اضافه كرد: ما جزئي از نظام هس��تيم نه عين نظام. نقدها به 

پااليش ما كمك مي كند، اما به جاي نقد به تخريب نپردازيم. 
علوي گفت: نخبگان جامعه، س��رمايه هستند. دشمنان در دنيا 
دام هاي وسيعي براي جذب نخبگان فراهم كرده اند. حركتي كه 

نخبگان را به هجرت وادارد همسويي با دشمن است. 
وي ادامه داد: اعتماد م��ردم و باور مردم به نظام يك س��رمايه 
اس��ت. دس��تگاه هاي امنيتي بيش از ۳۰۰ تيم تروريس��تي را 

كش��ف و 11 تيم را در ايام اربعين شناسايي كردند. از هر 1۰۰ 
توطئه عليه امنيت كشور، يكي موفق شده است. وزير اطالعات 
گفت: در دنيا هر دس��تگاه اطالعاتي كه ۳۰ درصد توطئه ها را 
خنثي كند، موفق معرفي مي شود، در حالي كه در ايران باالي 
۹۰ درصد توطئه ها خنثي مي شود. وي افزود: اخيراً در فضاي 
مجازي وزير اطالعات و وزارت اطالعات را هدف قرار داده اند، 

نبايد با دشمن هم آوا شد. 
علوي گفت: بايد با توجه به گستره مدني تهديدها، ضلع مدني 
پدافند غيرعامل پررنگ تر شود كه تاثيرگذاري آن بيشتر مي شود. 
وي خاطرنش��ان كرد: نبايد اين تصور ايجاد ش��ود كه نيروهاي 
نظامي مي خواهند به همه جا دست اندازي كنند و با شناختي كه 

از نظاميان خود داريم مي دانيم چنين برنامه اي ندارند. 
وزير اطالعات گفت: پدافند غير عامل بايد از ظرفيت هاي موجود 
استفاده كند و به دنبال ظرفيت هاي جديد فكر نكند، طرح هايي 
كه بودجه هاي عمراني ما را به جاري تبديل كند، مطلوب نيست، 
چون س��ازمان هاي چابك در خنثي س��ازي حمالت دش��من 
اثرگذارترند. وي همچنين درجمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي 
درباره ربوده شدن مرزبانان ايراني گفت: مرزبانان ربوده شده تا 
اين لحظه در سالمت هستند و فعاليت هاي زيادي توسط ستاد 
كل نيروهاي مسلح و فرماندهي نيروي زميني سپاه در ارتباط با 

ارتش پاكستان صورت گرفته است. 
وي افزود: عالوه بر اين، وزير كشور نيز با همتاي پاكستاني خود 
ارتباط گرفته و آنها هم اقدام هايي را شروع كرده اند كه اميدواريم 
مجموع اين اقدام ها موجب آزادسازي مرزبانان كشورمان شود. 

وزير اطالعات همچنين درباره پيش بيني زمان آزادي مرزبانان 
ربوده شده گفت: تالش ها در حال انجام است و اميدواريم نتيجه 
به زودي حاصل شود و چشم خانواده هاي اين عزيزان به ديدن 

فرزندان شان روشن شود.

وزیراطالعات:گروههايضدانقالبباپولعربستانواردفازنظاميشدهاند
خبــــر

ام�روز برنام�ه هس�ته اي 
اي�ران در ش�رايطي اس�ت 
كه اگ�ر جمهوري اس�امي 
تصمي�م بگي�رد ب�ه برنامه 
هس�ته اي اش برگ�ردد، به 
مرات�ب بهت�ر از گذش�ته 
مي توان�د برنامه هس�ته اي 
را پيش بب�رد، اين تصميمي 
اس�ت كه نظام باي�د بگيرد

محمد بابايي  |    ايرنا


