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پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه 
رئیس قوه قضاییه درگذشت پدر معاون دفتر مقام 

معظم رهبری را تسلیت گفت.
آی��ت اهلل ص��ادق آمل��ی الریجانی،  درگذش��ت 

پدرمعاون دفتر مقام معظم رهبری را تسلیت گفت.
در بخش��ی از این پی��ام خطاب به  س��ید وحید 
حقانیان آمده است:  درگذشت ابوی گرامیتان مرحوم 
سیدحس��ن حقانیان را ب��ه جنابعال��ی و بیت محترم 
تس��لیت ع��رض نم��وده، از خداوند متع��ال برای آن 
مرحوم غفران اله��ی و برای بازماندگان صبر جمیل و 

اجر جزیل مسئلت دارم.
 روابط عمومی قوه قضائیه 

 سخنرانی الریجانی
در سمینار سفرای ایران 

رئیس مجلس امروز با حضور در س��مینار س��فرا 
و نمایندگی های جمهوری اس��امی ایران در خارج از 

کشور سخنرانی خواهد کرد.
عل��ی الریجانی در خارج از کش��ور حضور یافته و 

سخنرانی خواهد کرد.  مهر

 سرلشکرسلیمانی
خادم حرم امام رضا)ع( شد

س��ردار سرلشکر قاسم س��لیمانی فرمانده نیروی 
قدس س��پاه همزمان با میاد امام هش��تم، به خادمی 

آستان مقدس امام رضا)ع( نائل آمد.
سرلشکر س��لیمانی با حکم تولیت آستان مقدس 

امام رضا)ع( به این مقام افتخار یافت.  تسنیم

گزارش رحمانی فضلی از اتفاقات اخیر 
کشور به نمایندگان 

رحمانی فضلی از اتفاقات اخیر کشور به نمایندگان 
والیی گزارش می دهد

رئی��س فراکس��یون نمایندگان والی��ی مجلس از 
حضور وزیر کش��ور در این فراکس��یون و گزارش وی 
درباره اتفاقات هفته ها و ماه های اخیر درکشور به این 

فراکسیون خبر داد.
حمیدرض��ا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در 
این باره گفت: جلسه نمایندگان والیی مجلس ساعت 
6 و 45 دقیقه )یکش��نبه 31 تیر 97( صبح در سطح 
مجمع و با حضورعبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور 

در محل کمیسیون تلفیق مجلس برگزار می شود.
وی افزود: در این جلس��ه بناس��ت تا وزیر کشور 
گزارشی را از آخرین وضعیت امنیتی  کشور و اتفاقات 

هفته ها و ماه های اخیر به نمایندگان ارائه کند.
رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس اظهار 
داش��ت: در این جلسه همچنین نمایندگان سؤاالت و 
نقطه نظرات پیرامون مس��ائل مختلف در حوزه کاری 

وزیر کشور مطرح می کنند.   فارس

مجلس یکشنبه جلسه علنی دارد
نماین��دگان مجلس امروز  و پ��س از گذراندن 2 
هفت��ه تعطیات تابس��تانی، نشس��ت علن��ی خواهند 

داشت.
نماین��دگان مجلس )یکش��نبه( 31 تیرماه بعد از 
س��پری کردن دور اول تعطیات تابستانی به مدت 2 

هفته، نشست علنی خواهند داشت.
جلسه علنی رأس ساعت 8 صبح و با دستور کاری 

که قبًا اعام شده، تشکیل می شود.
مجلس این هفته روزهای یکش��نبه، سه ش��نبه و 

چهارشنبه نشست علنی خواهد داشت.  فارس

اختالف در دولت موج می زند
نماینده محات و دلیجان در مجلس با بیان اینکه 
اختاف در دولت م��وج می زند و تیم اقتصادی دولت 
توان اداره امور را ندارد، گفت: گره زدن حل مشکات 
کش��ور به وعده اروپایی ها، همان کاهی است که در 

برجام بر سرمان رفت.
حجت االس��ام علیرضا س��لیمی نماین��ده مردم 
محات و دلیجان در مجلس ش��ورای اسامی با اشاره 
ب��ه ضرورت ترمیم کابینه، اظهار داش��ت: واقعیت این 
است که تیم اقتصادی دولت یکدست نیست، اختاف 

در دولت موج می زند.  فارس

 نمی شود شعار الهی داد
و رقیب را به هر نحو از میدان خارج کرد

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 
قم گفت: نمی ش��ود در لفظ بگوییم انقاب اسامی، و 
شعارهای الهی بدهیم، ولی در تزاحمات و درگیری های 
حزبی، س��عی کنیم به هر نحوی که شده است، رقیب 

را از میدان به در کنیم.
محّمدناصر س��قای بی ریا،  اظهار داش��ت: عامه 
مصب��اح ی��زدی، مطالب خود را در قالب چند س��ؤال 
مطرح کردند. س��ؤال نخست این بود که آیا مشکات 
م��ا، از قبیل تحری��م، تورم و بی��کاری از یک طرف و 
سوءاستفاده از بیت المال، رانت و رشوه خواری از طرفی 
دیگر، فقط مربوط به کش��ور ایران است یا کشورهای 
دیگ��ر هم بحران ه��ای مالی و اقتصادی و فس��ادهای 
اخاقی و سوءاستفاده از مقام وجود دارد؟  فارس

اخبار

مخالفت دولت با طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس 
مع��اون پارلمانی رئیس جمهور درباره دالیل مخالفت دولت با طرح افزایش 

تعداد نمایندگان توضیحاتی داد.
 حس��ینعلی امی��ری با اش��اره به  مخالف��ت دولت با  ط��رح افزایش تعداد 
نماین��دگان مجل��س اظهار کرد: طب��ق اصل 75 قانون اساس��ی، طرح هایی که 
نماین��دگان مجلس تهیه می کنند نباید باعث افزای��ش بار مالی یا کاهش درآمد 
دول��ت باش��ند.  وی افزود: این یک قاعده اس��ت و تنها اختصاص ب��ه طرح افزایش 
تع��داد نمایندگان ندارد، بلکه تمامی طرح هایی که دارای بار مالی هس��تند تا زمانی که 

اعتبارشان تامین نشود، مورد موافقت دولت قرار نمی گیرند.
امیری اضافه کرد: در خصوص طرح  افزایش تعداد نمایندگان نیز با کولیوند رئیس 
کمیس��یون ش��وراها و امور داخلی مجلس صحبت کردم و ب��ه او توضیح دادم دولت در 

شرایط فعلی با آن موافق نیست.  باشگاه خبرنگاران جوان 

پارلمان
پالرمو تکرار ترکمنچای بود

عضو فراکسیون نمایندگان والیی گفت: پالرمو تکرار قرارداد ترکمنچای بود 
زیرا برآیند خواسته های غرب است.

ج��واد کریم��ی قدوس��ی ، در رابطه با ایرادات ش��ورای نگهب��ان و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نس��بت به الیحه »الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با 
جرائم س��ازمان یافته فراملی )پالرم��و(« و ارتباط این امر با گروه ویژه اقدام مالی 
)FATF(، گفت: ش��ورای نگهبان اعام کرد ک��ه لوایح دولت ماهیت قضایی دارد از 
ای��ن رو قوه قضائیه باید در این خصوص الیحه ارائه کند؛ لذا تحقق این نظر باید رعایت 
ش��ود. نماینده مردم مشهد و کات اظهار کرد: اگر الیحه از سوی قوه قضائیه به مجلس 

ارائه شود موضوع مذکور می تواند مجددا در دستور بررسی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: در واقع باید اذعان کرد لوایح چهارقلوی دولت برآیند خواس��ته های 

غرب است  خانه ملت

یبون  تر
بسته پیشنهادی اروپایی ها هیچ تضمینی برای ایران ندارد

رئیس کمیته هس��ته ای مجلس ش��ورای اسامی، با اش��اره به پایان یافتن 
مهلت دو ماهه اروپایی ها برای ارائه تضمین های برجامی به ایران، خواستار اقدام 

متقابل دولت در این زمینه شد.
حجت االس��ام مجتبی ذوالنور با اش��اره به گذشت بیش از دو ماه از خروج 
آمریکا از برجام و مش��خص نش��دن موضع دقیق اروپایی ها در قبال آینده توافق 
هس��ته ای با ایران، اظهار داش��ت: وقت��ی در برجام هیچ تضمین��ی نگرفته اند و هیچ 
هزینه ای برای عهدش��کنی طرف مقابل در نظر گرفته نمی ش��ود، نتیجه اش این می شود 

که آمریکا به صورت یکطرفه بیرون می آید و کسی هم جلودارش نیست.
وی با بیان اینکه بس��ته پیش��نهادی ارائه شده از س��وی اروپا فقط یکسری کلیات 
ابوالبقاء و فقط یک بیانیه است، تصریح کرد: در این بسته هیچ چیزی از جنس تضمین 

منافع ایران در برجام و در مقابل تحریم های آمریکا دیده نمی شود.  مهر 

دیدگاه 

با ابالغ رئیس جمهور؛
ایران به »آِس آن« پیوست

رئی��س جمه��ور در نام��ه ای ب��ه وزارت ام��ور خارجه،  عضوی��ت ایران در پیمان م��ودت و همکاری در جنوب خیابان پاستور
شرقی آسیا را رسما اباغ کرد.

حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در نامه ای به وزارت امور خارجه 
عضویت ایران در پیمان مودت و همکاری در جنوب ش��رقی آس��یا را رسما 

اباغ کرد.
الیحه پیوس��تن ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا 
موس��وم به »آ ِس آن« پس از ایراد شورای نگهبان و اصرار مجدد مجلس به 
منظور تعیین تکلیف نهایی به مجمع تش��خیص مصلحت نظام ارجاع ش��ده 
بود که در نهایت در جلسه 16 تیرماه مجمع، مصوبه مجلس شورای اسامی 

مورد تایید قرار گرفت.
در مت��ن اباغیه رئیس جمه��ور به وزارت امور خارجه، آمده اس��ت: در 
اجرای اصل یکصد و بیس��ت و سوم قانون اساس��ی جمهوری اسامی ایران، 
»قانون الحاق دولت جمهوری اس��امی ایران به پیمان مودت و همکاری در 
جنوب ش��رقی آسیا« که در جلس��ه علنی مورخ بیست و دوم خردادماه یک 
هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسامی تصویب و از سوی مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تش��خیص داده ش��د و طی 

نامه ای  به مجلس شد، جهت اجرا اباغ می شود.  فارس 

سردار شیرازی: 
تغییر فرمانده سپاه "شایعه" است

رئی��س دفت��ر فرماندهی معظ��م کل قوا با بی��ان اینکه  ن ا ر ا ســد جابجایی فرمانده س��پاه "شایعه" است، تاکید کرد: فعا پا
به هیچ وجه جابجایی و تغییر فرمانده سپاه در برنامه نیست.

س��ردار محمد شیرازی در پاسخ به سوالی درباره شایعات مطرح شده در 
خصوص احتمال جابجایی سرلش��کر جعفری از س��مت فرماندهی کل سپاه 
گفت: بعضی ها ش��ایعه کرده اند که فرمانده محترم کل س��پاه ممکن است از 

سمت فرماندهی جابجا شوند، اینها همگی شایعه است و صحت ندارد.
وی افزود: فعا به هیچ وجه چنین جابجایی و تغییری در برنامه نیست. 
حتما ش��ایعه هم، کار و اقدام خوبی نیس��ت چرا که مسئول و فرمانده و بدنه 

را سست می کند و این، قطعا مانع کار است.
رئی��س دفتر فرماندهی معظم کل قوا با تاکید بر اینکه حتما باید جلوی 
این شایعات را گرفت، اظهار داشت: شایعه درست کردن هیچ فایده  ای ندارد 
چ��را که هر چی��زی اصول و روش خود را داش��ته و از طریق همین روش و 

اصول همه چیز پیش می رود.
وی تصریح کرد: البته دیگران از جمله رس��انه های معاند و ضدنظام هم 
مش��خصاً با مقاصد و رویکرد خاص خودش��ان در اینگونه شایعات می دمند، 
ش��ایعاتی که مربوط به نیروهای مسلح، سپاه و نهادهایی است که اثربخشی 

زیادی دارند.  تسنیم

فالحت پیشه تاکید کرد:
تعیین تکلیف قراردادهای  بعد از برجام 

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  با اش��اره به وضعیت اج��رای برجام گف��ت: تکلیف 5۰ نظـــــرگاه
قراردادی که پس از برجام امضا شد باید مشخص شود.

حشمت اهلل فاحت پیشه با بیان اینکه دهمین گزارش وزارت امور خارجه 
از نحوه اجرایی شدن برجام 26 تیر به این کمیسیون واصل شده است، گفت: 
هفته آینده از مس��ئوالن وزارت امور خارجه دعوت می ش��ود تا با حضور در 

کمیسیون درباره این گزارش بحث و تبادل نظر شود.
وی ب��ا بیان اینکه آخری��ن وضعیت اجرای برجام پس از خروج آمریکا از 
این معاهده بین المللی در کمیسیون بررسی می شود، ادامه داد: باید مشخص 
ش��ود سرنوش��ت 5۰ قراردادی که پس از انعقاد برجام، منعقد ش��ده بود در 

شرایط فعلی چگونه است.
نماینده اس��ام آباد غرب گزارش��ی از آخرین اقدامات این س��ازمان ارائه 
کند، اضافه کرد: مسئوالن س��ازمان انرژی اتمی باید با حضور در کمیسیون 

آخرین اقدامات این سازمان برای رسیدن به 19۰ هزارسو را تشریح کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: هفته 
آینده مس��ئوالن وزارت خارجه که برای تشریح آخرین وضعیت اجرایی شدن 
برجام در کمیس��یون حضور می یابند قطعاً گزارش��ی درباره آخرین وضعیت 

مذاکره با اروپایی ها  نیز به اعضای کمیسیون ارائه می کنند.  خانه ملت
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خامنه ای  آی��ت اهلل  حض��رت  رهبر معظم انقاب اس��امی گـــزارش دو
و  کارداران  س��فیران،  دی��دار  در  دی��روز  صب��ح 
مسئوالن وزارت امور خارجه، تأمین و حفظ منافع 
مل��ی به معن��ای حقیقی را هدف اصلی سیاس��ت 
خارج��ی خواندن��د و با بی��ان بایده��ا و نبایدهای 
دیپلماس��ی در نظام اس��امی افزودند: می توان با 
روحیه صحیح انقابی و دیپلماس��ی هوشمندانه و 
هدفمند، روابط خارجی را گس��ترش داد و عناصر 
قدرت نظام را به پش��توانه ای برای دس��تاوردهای 

سیاسی و دیپلماسی تبدیل کرد.
رهبر انقاب اسامی در ابتدای سخنان خود با 
اشاره به شرایط کنونی و جبهه گسترده ای که ضد 
اسام و جمهوری اسامی ایران شکل گرفته، تاش 
دیپلماس��ی را در بر دارنده اج��ر الهی و افتخاری 
تاریخ��ی و ملی در دف��اع از حقانی��ت ملت ایران 
دانس��تند و گفتند: در چالش ها، انسان غیرتمند و 
صب��ور و خردمند، بر تاش ه��ا و حجم و کیفیت 
کار می افزای��د، بنابراین باید روحیه ی تازه س��ازی 

فعالیت ها در دستگاه دیپلماسی گسترش یابد.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای افزودن��د: حفظ 
س��امت دینی و طهارت روح��ی و معنوی خود و 
خان��واده و پایبندی رفتاری و گفتاری به مس��ائل 
ش��رعی از مهمترین وظایف مس��ئوالن و کارکنان 
وزارت ام��ور خارج��ه به وی��ژه س��فرا و اعض��ای 

نمایندگی های ایران در خارج است.
ایش��ان با تأکید بر اینکه دس��تگاه دیپلماسی 
بخش اصلی سیاست خارجی کشور و نمای بیرونی 
نظام جمهوری اس��امی است، خاطرنشان کردند: 
وزارت ام��ور خارجه و به ویژه س��فرا باید عمیقاً به 
ارزش��های اس��ام و انقاب پایبند باشند و رفتار و 

گفتار آنان، منعکس کننده این ارزشها باشد.
رهبر انقاب اس��امی در ادامه تبیین بایدها و 
نبایدهای دیپلماسِی نظام اسامی، شرط الزم برای 
نمایندگان دیپلماسی را برخورداری از روحیه قوی 
و مستحکم، امید به آینده و بهره مندی از احساس 
حقانیت برشمردند و با اشاره به موضوع مهم منافع 
ملی، گفتند: هدف اصلی و واقعی دیپلماسی، حفظ 
منافع ملی اس��ت و تعامل یا تقابل، تنها روشهایی 

برای تأمین منافع ملی هستند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای، مناف��ع ملی را 
برگرفته از سیاس��ت های اصلی و ارزش��های نظام 
دانس��تند و تأکید کردند: دستگاه دیپلماسی باید 

منافع ملی را حفظ و تأمین کند.
ایش��ان، سخنان رئیس جمهور را در سفر اخیر 
به اروپا مبنی بر اینکه »اگر نفت ایران صادر نشود، 
نفت هیچ کش��وری در منطقه صادر نخواهد شد« 

س��خنانی مهم و حاکی از سیاست و رویکرد نظام 
برش��مردند و افزودند: وظیف��ه وزارت امور خارجه 
پیگیری جدی اینگونه مواضع رئیس جمهور است.

رهب��ر انقاب اس��امی در ادامه ب��ه موضوع 
»دیپلماس��ی ایدئولوژیک« اش��اره و خاطرنش��ان 
کردن��د: برخ��ی به غلط، س��خن از ل��زوم جدایی 
دیپلماس��ی از ایدئولوژی به می��ان می آوردند، در 
حالی که دیپلماسی ایدئولوژیک هیچ اشکالی ندارد 
و القاء تقابل میان ایدئولوژی و منافع ملی، صحیح 

و منطقی نیست.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر اینکه 
هدف از تش��کیل جمهوری اس��امی حفظ منافع 
ملی، اس��تقال، آزادی، عدال��ت اجتماعی، قدرت 
و امنیت ملی اس��ت، افزودند: ایدئولوژی به دنبال 
تأمین و حفظ منافع ملی اس��ت و هویت یک ملت 

محسوب می شود.
رهب��ر انق��اب اس��امی با اش��اره ب��ه وجود 
ایدئولوژی در رفتار و سیاست های دولتهای غربی، 
گفتند: امریکایی ها در سخنان خود بارها از عبارت 
»ارزش��های امریکایی« استفاده می کنند که همان 
ایدئول��وژِی آنه��ا و برگرفته از اعامیه اس��تقال 
امریکا اس��ت و در کش��ورهای اروپایی نیز تفکرات 
ایدئولوژی��ک بر رفتار و فعالیت های سیاس��ی آنها 

حاکم است.
ایشان ارتباط خردمندانه، هوشمندانه، هدفمند 
و منطقی با جهان را برخاسته از نگاه اسامی نظام 
و کامًا منطبق با دیپلماسی ایدئولوژیک خواندند.

رهب��ر انقاب اس��امی تحقق و ب��روز روحیه 
انقاب��ی را در تعام��ات و رویکردهای دیپلماتیک 
ض��روری دانس��تند و افزودن��د: دیپلم��ات ایرانی 
بای��د به انق��اب افتخار کن��د و در تعامات کاری 
او، »عزت، احس��اس اقت��دار و اعتماد به نفس« به 
روشنی مشاهده ش��ود که البته این رفتار و منش 
انقاب��ی با بیان حرفهای نامعق��ول و ایجاد هیاهو 

کامًا متفاوت است.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در تبیین ضرورت 
برخورداری سفیران و دیپلماتهای ایرانی از احساس 
حقانیت، به موضوع جنگ روانی بی وقفه دشمنان 
اش��اره کردند و افزودند: باید با احساس حقانیت و 

با آگاهی و تس��لط در مباحث چالشی، پاسخهای 
قاطع و منطقی به اتهامات بیگانگان داد.

ایش��ان، متهم کردن دائم ایران به یک مسئله 
منف��ی را دس��تور کار اصلی جنگ روانی مس��تمر 
دش��منان خواندن��د و افزودن��د: ب��رای تحقق این 
هدف، »ایران هراس��ی، ایران ستیزی، ایران گریزی، 
اتهام نقض دموکراسی، نبود آزادی و نقض حقوق 

بشر« مدام در تبلیغات بیگانگان تکرار می شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به جنایات 
اروپایی ه��ا و غربی ه��ا در مس��تعمرات گذش��ته، 
محدود بودن دموکراس��ی در غرب ب��ه مقررات و 
ی��ا نظر مراکز خاص، وج��ود دیکتاتوری حزبی در 
امری��کا و برخی کش��ورهای اروپایی و نیز جنایات 
فعلی غربی ها از جمله همدس��تی با سعودی ها در 
کش��تار مردم یمن افزودن��د: غربی ها مظهر نقض 
حقوق بش��ر هس��تند اما با وقاحِت تمام، ایران را 
متهم می کنند به گونه ای که گاه انس��ان از ش��دت 

وقاحت آنها حیرت می کند.
رهب��ر انقاب اس��امی تصور حل مش��کات 
کشور با مذاکره یا رابطه با امریکا را خطایی واضح 
خواندن��د و افزودند: امریکا با اصل نظام اس��امی 
مش��کل اساس��ی و مبنای��ی دارد، ضم��ن اینک��ه 
کشورهای فراوانی در افریقا، آسیا و امریکای التین 
هس��تند که با امریکا رابطه دارن��د اما همچنان با 

مشکات فراوان دست به گریبانند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین دش��منی 
عمی��ق امریکا با جمهوری اس��امی خاطرنش��ان 
کردند: امریکایی ها به دنبال بازگش��ت به موقعیت 
و جایگاه خود در ایران قبل از انقاب هستند و به 

کمتر از این هم راضی نخواهند شد.
ایش��ان مخالفت امری��کا با »توان هس��ته ای 
و ق��درت غنی س��ازی ب��اال و نیز حض��ور ایران در 
منطقه« را ناش��ی از خصومت عمیق آنها با عناصر 
اقتدار نظام اسامی برش��مردند و افزودند: حضور 
منطقه ای جزو عناصر قدرت و امنیت ایران است و 
عقبه راهبردی کشور محسوب می شود، به همین 

علت دشمنان با آن مخالفند.
رهبر انقاب با اش��اره به بی��ان مکرر غیرقابل 
اعتم��اد ب��ودن امریکا از زبان مس��ئوالن کش��ور 
افزودن��د: بنده از قدی��م این نکته را خاطرنش��ان 
می کردم که روی حرف و حتی امضای امریکایی ها 
نمی توان حس��اب کرد، بنابرای��ن مذاکره با امریکا 

هیچ فایده ای ندارد.
ایش��ان فعال کردن ظرفیت های استفاده نشده 
یا کم اس��تفاده شده در کش��ور را مهم دانستند و 
افزودند: مذاکرات با اروپایی ها قطع نشود اما نباید 
معطل بسته اروپایی ماند بلکه باید کارهای فراوان 

الزم در داخل کشور را دنبال کرد.

رهب��ر انقاب اس��امی، گس��ترش ارتباطات 
چن��د جانبه و به ویژه دو جانب��ه و توجه خاص به 
تشکلهای منطقه ای را ضروری خواندند و افزودند: 
سفرا و نمایندگان ایران در خارج باید به ظرفیت ها 

و توانایی های ملت و کشور کامًا واقف باشند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به اذعان 
اخیر مقامات امریکایی درباره اس��تعداد ملت ایران 
افزودند: از چندین س��ال قبل تأکید می کردم که 
اس��تعداد ایرانی از متوس��ط اس��تعداد دنیا باالتر 
اس��ت، این واقعیت یک ظرفیت مهم داخلی است، 
همچنانکه ایمان، ش��جاعت، ایثار و افتخار ملت به 

ارزشها از دیگر عناصر توانایی های ایران است.
ایش��ان ارتباط با دانش��مندان، رجال سیاسی 
غیر دولتی و فعاالن اقتصادی دیگر کشورها را جزو 
روش��های رایج دیپلماس��ی در جهان برشمردند و 
افزودند: با این روشها می توان گستره فعالیت های 

دستگاه سیاست خارجی را گسترش داد.
رهبر انقاب اسامی همچنین قدرت میدانی 
را پشتوانه دیپلماسی خواندند و افزودند: مهم این 
اس��ت که هرگونه عنصر اقتدار به نوعی دس��تاورد 

سیاسی و اقتصادی تبدیل شود.
پیش از س��خنان رهبر انقاب اس��امی، وزیر 
ام��ور خارجه با اش��اره ب��ه رویکردهای دس��تگاه 
دیپلماسی به ویژه در ارتباط با همسایگان و تمرکز 
بر دیپلماس��ی اقتصادی، گفت: ت��اش کرده ایم با 
خودباوری به اس��تقبال چالش ها برویم و از منافع 

ملی با صابت دفاع کنیم.
آقای ظریف با بی��ان اینکه با همین رویکرد و 
ب��ا حمایت ها و هدایت های رهبر انقاب اس��امی 
توانس��تیم پروژه ایران هراس��ی صهیونیس��ت ها را 
شکس��ت دهیم، خاطرنشان کرد: ترامپ و نتانیاهو 
ت��اش می کنن��د ب��ا نمایش های س��خیف، پروژه 
ایران هراسی را تکرار کنند اما امروز حتی در میان 

متحدان خود نیز تنها و منزوی هستند.
وزیر امور خارجه با اشاره به تشکیل اتاق جنگ 
و تاش گس��ترده آمریکا برای فش��ار و زورگویی 
علیه ملت ایران، گفت: همواره به کشورهای دیگر 
از جمله متحدین امریکا اعام کرده ایم که مقابله با 
زورگویی امریکا باید از تعهدات سیاسی فراتر رفته 

و به اقدامات عملی زمان دار منجر شود.
آقای ظریف افزود: ما ش��رایط س��خت تری را 
تجرب��ه کرده ایم و اطمین��ان دارم در پرتو همدلی 
و وفاق می توانیم بر مشکات فائق شویم و شرایط 
پیش رو را با عنایت الهی و با هدایت های رهبری و 
حمایت مردم به خوبی و با افتخار و سربلندی و با 

کمترین آسیب مدیریت کنیم.
 پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری 

رهبرمعظم انقالب اسالمی در دیدار سفیران، کارداران و مسئوالن وزارت امور خارجه:

نباید معطل »بسته اروپایی« بمانیم
تصورحل مشکالت از راه مذاکره با آمریکا خطایی واضح است

پدافن��د  س��ازمان  رئی��س  غیرعام��ل گف��ت: م��ا هنوز امنیت و اقتدار
نتوانس��ته ایم بی��گ دیتاهای تلگ��رام را در داخل 
کش��ور ح��ذف کنی��م و دش��منان می توانن��د از 
اطاعات موج��ود این داده ها اس��تفاده کنند که 
این اطاعات تسلطی به دشمن می دهد تا مسائل 

جامعه ما را بهتر از ما رصد کنند.
س��ردار غامرضا جالی رئیس سازمان پدافند 
غیر عامل کش��ور در اولین جلس��ه شورای پدافند 
غی��ر عامل اس��تان آذربایجان غرب��ی که با حضور 
استاندار و اعضاء ش��ورا تشکیل شد گفت: کارکرد 
های پدافند غیر عامل بیش��تر در بخش کش��وری 
است، زیرا سازمان های نظامی در ساختار خود این 
موضوعات را پیگیری می کنند. پدافند غیر عامل از 
لحاظ س��اختار، زیر مجموعه نیروهای مسلح است 
اما حوزه عملکردش در بخش های کش��وری ست 
و تاش می کند دستگاه های کشوری را بر اساس 
اص��ول پدافند غیر عامل طراحی و مصون س��ازی 

کند.
رئیس س��ازمان پدافند غیر عامل کشور اظهار 
کرد: براس��اس اباغ س��تاد کل نیروهای مس��لح، 

اس��تاندار به عنوان فرمانده دفاع غیرنظامی استان 
انتخاب ش��د تا در موضع پدافن��د غیر عامل ادای 

تکلیف کند.
کمیته دائمی پدافند غیرعامل  و شورای عالی 
پدافند غیرعامل کش��ور به ریاست رئیس ستادکل 
نیروهای مسلح و مشارکت دو وزیر  و معاون رئیس 
جمهور و س��ه نفر از ستاد کل و رئیس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس تشکیل شده و مصوبات و آیین 
نامه ه��ای اجرایی این حوزه بررس��ی و تصویب و 

اباغ می نمایند.
وی اف��زود: عم��ده کار و فعالی��ت پدافند غیر 
عام��ل در زمان صلح باید انجام ش��ود یعنی زمانی 
که وارد جنگ نش��ده و کار پدافند، آماده س��ازی 
کشور برای ش��رایط تهدید و جنگ است تا کشور 

بتواند روی پای خودش بایستد.
جالی گفت: بر اساس برآورد هایی که در سال 
گذشته داشتیم، احتمال می دادیم در سال جاری 
یعنی س��ال 97 با یک سری مشکات از قبیل ارز 

و اقتصاد روبرو هس��تیم که این مشخص می کند 
رفتار دشمنان برای ما قابل پیش بینی بوده است، 
پس باید سناریو های مختلفی که دشمن می تواند 
علیه کشور ما بکار گیرد را بررسی کنیم و برای آن 

راهکار مقابله انتخاب کنیم.
رئی��س س��ازمان پدافن��د غیر عامل کش��ور 
اظهارداش��ت: آمریکایی ها منافقین را پایه اقدامات 
خ��ود قرارداده و هم��ه مخالفان و ض��د انقاب را 
مجب��ور به همکاری با خود کرده اند. بدنه منافقین 
هم که از عراق خارج ش��ده به عربس��تان سعودی 
رفته اند و نیروها و تجهیزاتش��ان در آلبانی است و 

ارتباط نزدیکی با آمریکایی ها دارند.
وی ادامه داد: در س��ایبر هم چنین ساختاری 
پیش بین��ی ش��ده و م��ا در ای��ن حوزه ب��ا مفهوم 
"ضدانق��اب فارس��ی زب��ان" روب��رو هس��تیم که 
محتوای فارس��ی تولید م��ی کنند در حالی که در 
داخل کش��ور حضور ندارند ام��ا موجب التهاب در 
جامع��ه می ش��وند. یکی از دوس��تان می گفت بر 

اساس بررسی ها، مشخص شده گروه های مختلف 
ب��رای موضع گی��ری و جهت گی��ری در صفحات 
مس��ئوالن شکل گرفته تا بازخورد های غیر واقعی 

را به آنها منعکس کنند.
جال��ی گفت: م��ا در یک جن��گ اقتصادی با 
مش��خصات ویژه ای روبرو هستیم تا در مدت یک 
س��ال یا کمی بیش��تر اثرات خود را بگذارد که از 
زمان پیش بینی ش��ده آنها حدود دو ماه گذش��ته 
است. پس باید یک برنامه مقاومت در برابر سناریو 

های آنها داشته باشیم.
وی ادامه داد: دش��من می خواه��د در حوزه 
ارز تاطم ایج��اد کرده و با روش های مختلف ارز 
را از کش��ور خارج کند و با ش��بکه های اجتماعی 
ب��ر التهاب موجود در این خص��وص بیفزاید که با 
هوشیاری پلیس فتا و دادس��تانی، تعدادی از آنها 
دس��تگیر شدند. از س��وی دیگر می خواهند با جو 
روان��ی، مردم را به س��مت تهیه م��ازاد نیاز کاالی 
اساسی ببرند تا در این حوزه کمبود هایی ایجاد و 
موجب التهاب شوند، در صورتیکه کشور در حوزه 
کاالهای اساس��ی هیچ کمبودی ندارد اما آنها می 

خواهند مردم احساس کمبود کنند.

وی ادام��ه داد: ح��وزه دیگری که دش��من به 
دنب��ال بهره برداری از آن اس��ت فضای س��ایبری 
ست. آمریکا و اسرائیل میخواهند با تحریم، بخشی 
از تجهیزات و زیر ساخت های سایبری کشور را با 
مشکل روبرو کنند مثا قطع اینترنت و حوزه های 
خدماتی. احتمال حمله س��ایبری به زیر س��اخت 
های کش��ور یکی دیگر از اقدامات دشمن است که 
دش��منان میتوانند در حوزه های انرژی مانند برق 
و گاز و یا زیر س��اخت های هسته ای برای کشور 
مس��ائلی را بوجود آورند که باید برای مقابله آماده 

شویم. 
رئیس س��ازمان پدافند غیر عامل کشور حمله 
های س��ایبری در حوزه های بانکی را یکی دیگر از 
تهدیدات دانس��ت و گفت: همچنین تهدیدات در 
حوزه ارتباطات داخلی و بین المللی که باید به آن 
توجه داش��ت. حوزه حمل و نقل نیز میتواند مورد 
تهدید و تحریم دش��منان قرار بگیرد مثا خدمات 
حم��ل و نقل در مح��دوده ای��ران را تحریم کنند 
ک��ه عبور و م��رور حمل و نقل را با مش��کل روبرو 
می کند، به این نوع تهدیدات، تهدیدات س��ایبری 

زیر ساختی گفته می شود. ایسنا

سردار جاللی:
دشمن از اطالعات بیگ دیتاها استفاده می کند 


