
طبق گفته معاونت ضدجاسوس��ی وزارت اطالعات، 
ش��بکه جدید شناس��ایی شده از س��ازمان سیا که 
براس��اس جدیدتری��ن و پیچیده تری��ن روش های 
اطالعات��ی طراحی ش��ده ب��ود، در نظر داش��ت در 
بسیاری از بخش های زیرساختی کشور اخالل ایجاد 
کن��د و به موازات تحریم ها و فش��ار های اقتصادی، 
ش��رایطی ش��بیه ونزوئال را در ایرن پیاده کنند که 

الحمداهلل با اشراف و اقتدار اطالعاتی متالشی شد.
س��ید حسین نقوی حسینی س��خنگوی فراکسیون 
نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی در تشریح 
نشس��ت روز یکش��نبه شش��م مرداد ماه سال ۹۸ 
فراکس��یون با حضور معاون ضد جاسوس��ی وزارت 
اطالعات، گفت: در ابتدای این جلسه نمایندگان از 
زحمات شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان)عج( 
و همه نیرو های امنیتی که ش��بانه روز برای امنیت 

کشور تالش می کنند تقدیر و تشکر کردند.
نماینده مردم ورامین و پیش��وا در مجلس شورای 
اس��المی با بیان اینکه نمایندگان در این نشس��ت 
برض��رورت توجه و دقت بیش��تر بر ح��وزه نفوذ و 
جاسوس��ی که دشمنان و معاندین به آن دل بسته 
اند تاکید داشتند، تصریح کرد: همچنین مباحثی 
در خصوص آخرین اقدامات سرویس های جاسوسی 
و اقدام��ات متقاب��ل وزارت اطالع��ات، ض��رورت 
هماهنگی بیش��تر بین همه دس��تگاه های امنیتی 
و اطالعات��ی داخلی، آخرین اقدامات دش��منان و 
معاندی��ن در حوزه نفوذ ن��رم و عملیات های آن ها 
در حوزه س��ایبری و اقدام��ات و برنامه ها در حوزه 

کار های فرهنگی و نرم افزای مطرح شد.
در ادامه این جلس��ه معاونت ضدجاسوسی وزارت 
اطالعات، گفت: در ش��رایط فعلی بیشترین حجم 
اقدام��ات و عملیات ه��ای ضدامنیت��ی و در ی��ک 
جبهه متحد اطالعاتی علیه کش��ور ما برنامه ریزی 
می شود. دستگاه های اطالعاتی معاندین در منطقه 
و خارج از منطقه هماهنگ با هم در مقابله با نفوذ 

منطقه ای جمهوری اسالمی، جلوگیری از پیشرفت 
جمهوری اس��المی ایران در عرصه ه��ای علمی و 
تکنولوژیک و با محوریت موش��کی ایران و خالصه 
تضعیف جمهوری اسالمی اقدام می کنند. ما امروز 
ب��ه طور ب��ی س��ابقه ای از اقدامات س��رویس های 

اطالعاتی دشمنان روبرو هستیم.
وی افزود: اقدامات خرابکارانه، اقدامات تخریبی در 
بخش س��خت افزاری و نرم اف��زاری و نفوذ نرم از 
جمله محور های فعالیت های دس��تگاه های امنیتی 
معاندین اس��ت، تالش دشمن به ویژه آمریکایی ها 
برای نفوذ و اخالل در حوزه موش��کی و هس��ته ای 
جمهوری اس��المی ایران بوده، ولی دس��تگاه های 
امنیتی کش��ور کامال مس��لط و با ش��ناخت کامل 
و اش��راف کامل بر عملیات ه��ا و فعالیت های این 
س��رویس های اطالعاتی از جمله س��ازمان س��یا و 
موس��اد این برنام��ه و اقدام��ات را خنثی و عوامل 

مربوط به آن را منهدم و مهار می کند.
معاونت ضدجاسوس��ی وزارت اطالعات، ادامه داد: 
ش��بکه جدید شناسایی شده از س��ازمان سیا که 
براس��اس جدیدتری��ن و پیچیده تری��ن روش های 
اطالعات��ی طراحی ش��ده بود، در نظر داش��ت در 
بس��یاری از بخش های زیرس��اختی کشور اخالل 
ایج��اد کن��د و به م��وازات تحریم ها و فش��ار های 
اقتصادی، ش��رایطی شبیه ونزوئال را در ایرن پیاده 
کنند که الحمداهلل با اش��راف و اقت��دار اطالعاتی 

متالشی شد.
وی گفت: ضربه به این ش��بکه به موازات مدیریت 
ضدجاسوس��ی جمهوری اس��المی ایران در عرصه 
بی��ن الملل و شناس��ایی ۲۱۹ نفر از جاسوس��ان و 
منابع اطالعاتی آمریکا در دوره قبل در سطح جهان 

با مش��ارکت تعدادی از سرویس های ضدجاسوسی 
س��ایر کش��ورها، آمریکا را با یک افتضاح اطالعاتی 
مواجه س��اخته اس��ت. معاون وزیر اطالعات، ادامه 
داد: اشراف و تسلط دستگاه های امنیتی بر اقدامات 
س��خت و نرم دش��من به قدری اس��ت که راه را بر 
هرگونه فعالی��ت، توطئه، اق��دام، طراحی و برنامه 

ریزی سرویس های آن ها بسته شده است.
وی گفت: کلیه شبکه ها و عوامل آن ها را تحت نظر 
داریم، یکی از بخش هایی که دشمن روی آن خیلی 
کار کرد، بخش اقتصادی بود. سرویس های اطالعاتی 
معاندین تالش های گس��ترده ای با ه��دف نفوذ در 
ش��بکه های مالی، بانکی، پول��ی و اقتصادی به ویژه 
در پروژه ه��ای مهم عمرانی و اقتص��ادی را با هدف 

بحران سازی شروع کرده، اما به لطف خدا و زحمات 
برادران شما در حوزه ضدجاسوسی آن ها را شناسایی 

و منهدم کرده و عوامل آن را دستگیر نموده است.
معاون ضد جاسوس��ی وزارت اطالع��ات، ادامه داد: 
یکی دیگ��ر از بخش های عم��ده فعالیت های نفوذ 
و جاسوسی دش��من، کار های مطالعاتی و اقدامات 
عملیات��ی بر روی مس��ائل اجتماعی، آس��یب های 
اجتماعی، نفوذ در شبکه های صنفی و قشری کشور 
ما است. آمریکایی ها روی این بخش سرمایه گذاری 

زیادی کرده و پروژه های زیادی را تعریف کردند.
وی اف��زود: موسس��ات زی��ادی در ای��ن زمینه در 
آمریکا فعال هس��تند که پروژه های تعریف ش��ده 
را در داخ��ل کش��ور م��ا با تخصی��ص بودجه های 
کالن اج��را می کنند. تغییر دس��تگاه محاس��باتی 
مس��ئولین، تغییر نگرش اقش��ار و مردم، حجاب و 
عفاف، حمایت از دوجنسیتی ها، ترویج همجنس 
ب��ازان، حقوق حیوانات، ترویج نگهداری س��گ در 
خانواده ها، ازهم پاشیدن کانون خانواده ها، آزادی 
دی��ن و ترویج بهائیت، انجمن ه��ای هنری، تولید 
مس��تندات تاریخ��ی و ترویج فرهن��گ پهلوی از 
جمله پروژه هایی است که در این زمینه طراحی و 

بر روی آن سرمایه گذاری کرده اند.
معاون وزی��ر اطالعات، ادامه داد: انگلیس��ی ها نیز 
پروژه ه��ای مش��ابه را دارن��د و برخی کش��ور های 
اروپایی نیز در این زمینه همکاری دارند. دش��من 
آس��یب های اجتماعی را شناسایی و بر روی آن ها 
برنامه ریزی کرده اس��ت و س��عی دارد در فضای 
معضالت اقتصادی در کش��ور بس��یاری از اهداف 

خود را پیاده نمایند.
وی گف��ت: بع��د از حوادث س��ال ۹۶ دش��منان 

امیدواری بیش��تری پیدا کرده و س��رمایه گذاری 
بیشتری صورت گرفت. آمریکا از برجام خارج شد، 
تحریم ها شدت گرفت، فشار ها بر مردم ایران بیشتر 
شد، ولی با اشراف و مدیریت منسجم اطالعاتی در 
کش��ور به هیچ یک از اهداف خود نرس��ید. قدرت 
جمه��وری اس��المی ای��ران ام��روز آمریکایی ها، 
صهیونیس��ت ها و دشمنان را به انفال کشانده و به 
همین جهت دش��من روی عناصر اقتدار جمهوری 
اسالمی ایران سرمایه گذاری و این عناصر و ارکان 

اقتدار را مورد هجوم قرار داده است.
مع��اون وزیر اطالع��ات، ادام��ه داد: جهت گیری 
مقاومت در مقابل فشار ها و تحریم ها و توطئه های 
آمری��کا و هم پیمانان آن ها و ایجاد همبس��تگی و 
وحدت بیشتر بین ملت ایران عامل اصلی موفقیت 
ایران و به انفال کش��یده شدن دشمنان و شکست 
آن ها بوده اس��ت. ش��ناخت از اه��داف و اقدامات 
س��رویس های اطالعات��ی در ای��ن عرص��ه، اطالع 
رسانی سریع به مس��ئوالن و اتخاذ تدابیر مناسب 
در ش��رایط خاص و بحرانی، باعث به هدر رفتن و 
شکست توطئه های دش��منان و سربلندی و عزت 

جمهوری اسالمی ایران شده است.
معاون ضد جاسوس��ی وزارت اطالع��ات در پایان، 
خاطرنش��ان ک��رد: از اکن��ون دارند ب��رای حفظ 
ش��بکه مج��ازی و اینترن��ت در دوران انتخاب��ات، 
فیلترش��کن هایی را طراح��ی می کنن��د. ما قطعا 
در ح��وزه نف��وذ و جاسوس��ی با هم��ه توطئه ها و 
برنامه ه��ای آن ه��ا برخورد می کنی��م و موفق هم 
هس��تیم، ولی در حوزه های فرهنگی و نرم نیازمند 
هماهنگی، کار بیش��تر، برنام��ه ریزی های دقیق، 
برنامه ریزی های چندجانبه هس��تیم، چون جنس 
این کار ها صرفاً امنیتی و اطالعاتی نیس��ت، و الزم 
است همه دستگاه های ذی ربط با شناخت و درک 
دقیقت��ر از موضوع، به صورت منس��جم، هم افزا و 

هماهنگ عمل کند.  خانه ملت
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 آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله 
با تهدیدات بیولوژیک

رئی��س اداره بهداش��ت و درمان س��تاد کل نیروهای 
مس��لح گفت: این امکانات در نیروهای مس��لح وجود 
دارد که تهدیدات بیولوژیکی را به موقع تشخیص داده 

و اقدامات درمانی را انجام دهیم.
سردار حس��ن عراقی زاده درباره تهدیدات و ترورهای 
بیولوژیک و اقدامات اداره بهداشت و درمان ستاد کل 
نیروهای مس��لح برای مقابله با این اقدامات احتمالی 
دشمنان، اظهار داشت: در س��ازمان پدافند غیرعامل 
کشور که زیر مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح است، 
بخش های ویژه ای وجود دارد که تحقیقات و اقدامات 
گسترده ای در زمینه مقابله با ترور بیولوژیکی را انجام 
داده و آمادگی های الزم را کسب کرده اند، همچنین در 
دو دانش��گاه علوم پزشکی نظامی ارتش و سپاه، بخش 
کلینیکی و پاراکلینیکی آزمایش��گاهی متعددی وجود 
دارد که به طور مشخص در این خصوص فعالیت کرده 

و آمادگی الزم برای مقابله با تهدیدات را دارند.
وی ادام��ه داد: امیدواریم هرگز تهدی��دات بیولوژیک 
برای کش��ور ما وجود نداشته باش��د، اما اگر به وجود 
بیاید در نیروهای مس��لح این امکانات وجود دارد که 
بتوانی��م به موق��ع این تهدید را تش��خیص و اقدامات 

درمانی مناسب را انجام دهیم.
رئی��س اداره بهداش��ت و درمان س��تاد کل نیروهای 
مس��لح در خصوص احتماالت مطرح ش��ده نسبت به 
نیت دش��منان برای دس��تکاری مواد غذایی وارداتی 
برای آس��یب رس��اندن به مردم ای��ران، گفت: وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی این حوزه و 
واردات اقالم غذایی در کشور است، این وزارتخانه نیز 
قرنطینه، آزمایش��گاه ها، رفلکس و کنترل های ویژه ای 
را انج��ام می ده��د و همانطور که می دانی��د حتی به 
همراه مس��افران نیز اجازه ورود اقالم غذایی به کشور 
داده نمی شود و حتماً مکانیزم های کنترلی ویژه ای در 

این عرصه وجود دارد.  مهر

 توضیح نیروی دریایی ارتش 
درباره رزمایش مشترک ایران و روسیه

رواب��ط عموم��ی نی��روی دریایی ارت��ش در خصوص 
رزمای��ش بی��ن دو کش��ور ایران و روس��یه ب��ا صدور 
اطالعیه ای اعالم کرد: نیروی دریایی ارتش در تدارک 
برگزاری رزمایش دریایی مش��ترک ایران و روسیه در 

شمال اقیانوس هند و دریای عمان است.
در این اطالعیه آمده اس��ت: همزمان ب��ا حضور امیر 
دریادار حسین خانزادی در مراسم روز نیروی دریایی 
ارتش روس��یه در ش��هر س��نت پترزب��ورگ، برخی از 
رس��انه های داخلی با درک اش��تباه  و غلط از سخنان 
فرمانده نی��روی دریایی ارت��ش در خصوص رزمایش 
دریایی مش��ترک بین دو کشور ایران و روسیه، اخبار 
غیر واقع و نادرستی مبنی بر برگزاری این رزمایش در 

خلیج فارس را در فضای رسانه ای منتشر کردند.

اخبار

وزرا حق فعالیت انتخاباتی ندارند
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: گزارش هایی مبنی بر اینکه مس��ئولی در دولت 
فعالیت انتخاباتی داش��ته باش��د نداریم اما رئیس جمهور روی این مسئله بسیار 

حساس است.
محمود واعظی درخصوص انتش��ار برخی اخبار مبنی بر اینکه برخی نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی برای انتخابات اسفندماه س��ال جاری با برخی از وزرای 
دولت همکاری سیاس��ی می کنند و وعده افتتاح پروژه های اس��تانی می دهند، اظهار 
داش��ت:  تاکنون چنین گزارشی به دست ما نرسیده است،  اما وزیر یا مسئولی حق ندارد 
فعالیت انتخاباتی کند. قطعاً آقایان وزرا، اولویت اولشان مأموریتی است که به عهده دارند 
و همه تمرکزش��ان باید به روی این موضوع باش��د. واعظی همچنی��ن از مذاکره دولت با 
دو چه��ره زن برای حضور یکی از آنان در دول��ت خبر داد و گفت: برای جایگزینی خانم 
موالوردی در دولت که به دلیل قانون منع به کارگیری بازنشستگان از کابینه رفتنی شدند 

با دو نفر در حال رایزنی و گفت و گو هستیم که یک نفر انتخاب خواهد شد.  تسنیم

مسئوالن صفحات گذرنامه خود را منتشر کنند
نماین��ده م��ردم محالت در مجلس درب��اره تورگردی برخی مس��ؤالن به همراه 
خانواده گفت: کمیته س��فرهای مجلس در این باره ورود کرده است ولی انتشار 

صفحات گذرنامه مسؤوالن حقایق  را بازگو می کند.
حجت االسالم علیرضا سلیمی درباره تورگردی برخی مسئولین گفت: تورگردی 
به خارج از کش��ور و از جمله اروپا از س��وی برخی مسئولین واقعیت داشته و در 
ای��ن باره هیچ ش��کی وجود ندارد البت��ه مصادیق آن هم نزد هیات ه��ای مربوط به 
دس��تگاه های مرتبط موجود اس��ت. وی افزود: عید سال جاری و حین بروز سیل یکی از 
اس��تانداران به همراه خانواده اش به سفر خارجی رفت که البته پس از بازگشت به ایران 

عزل شد. 
وی در پایان گفت: موضوع س��فر تفریحی مس��ئولی مصداق دارد و برهمین اس��اس در 
کمیته س��فرهای مجلس شورای اسالمی س��فر تفریحی مسئولی کشور در حال بررسی 

است.  فارس

دل نازک نشده ام
وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال که آیا در برابر انتقادات دل نازک شدید، 
گفت: نه، اصال دل نازک نش��ده ام؛ اتفاقا در برابر انتقادات بس��یار شکیبا هستم و 

هیچ مشکلی با انتقاد ندارم.
محمدج��واد ظریف درباره محتوای پاس��خ مقام معظ��م رهبری به نامه خود در 
خصوص س��ریال گاندو گفت: رهبری همیشه به من محبت داشتند و من وامدار 
محبت ایش��ان هستم؛ این محبت همچنان ادامه دارد و اگر محبت های ایشان نبود، 
برخ��ی اتفاقاتی که در بعضی جا ها می افتد، امکان تحمل را از بین می برد. ظریف تاکید 
ک��رد: انتق��اد با تخریب، توهین و افترا فرق بس��یار دارد و امیدوارم این بلیه از جامعه ما 
برداش��ته ش��ود و به دنبال توهین و تخریب ش��خصیت افراد نباش��یم. در روز های اخیر 
رس��انه ها گزارش دادند محمدجواد ظریف به دنبال پخش سریال »گاندو« در نامه ای به 
رهبر انقالب از توهین، تهمت و تخریب ها در این س��ریال گالیه کرده اس��ت، سخنگوی 

وزارت امور خارجه نیز این موضوع را تایید کرد.  خانه ملت

محمود فرشیدی

بی تردی��د تحریم ه��ای اقتصادی کش��ورمان از طرفی و عدم 
آمادگی ذهنی و ارادی مدیریت اجرایی کش��ور برای مقابله با 
مش��کالت از طرف دیگر فشارهای سنگینی بر مردم، خصوصا 
اقشار محروم وارد ساخته است و در پی شکست تجربهٔ امید 
بس��تن به اربابان بی مروت دنیا، به نظر می رسد اینک همگان 
خواس��ته یا ناخواس��ته پذیرفته اند که باید بر اراده، استعداد، 
خودب��اوری و توانمندی ه��ای ایرانی ب��رای برون رفت از این 

مرحله دشوار تکیه کرد.
اکنون در ش��رایطی قرار داریم که باید ملت ای��ران، باور »ما اراده 
کرده ایم و می توانیم« خویش را در عرصه اقتصاد عینیت ببخشند 
و روش��ن اس��ت که بازگویی و یادآوری جلوه های خودباوری در 
دیگ��ر عرصه ها نظیر موفقیت در پیروزی انق��الب، دفاع مقدس 
پیش��رفت های علمی و دیگر دس��تاوردهای چهل ساله گام اول، 
موجب تقویت این ایستادگی و تکیه بر زانوان خویش خواهد شد.

خوش��بختانه در عرصه ه��ای گوناگ��ون، مل��ت ای��ران ب��ه 
موفقیت هایی دس��ت یافته است که دوس��ت و دشمن به آن 
اذع��ان دارند اما در این میان و در ش��رایط کنونی، توانمندی 
نظام��ی و نیز اقتدار امنیتی ایران در برابر دش��منان کش��ور، 
غرورآفرین تر و مشهودتر است. در ارتباط با توانمندی نظامی، 
برخورد قاطعانه و در عین حال هوشمندانه اخیر نظام اسالمی 
و از جمله ساقط کردن پهباد پیشرفته آمریکا و توقیف کشتی 
متخلف انگلیسی، نمایش های افتخارآمیزی از قدرت ملی بود 
که دش��منان را مبهوت و دوستان را شادمان ساخته است و 
حتی روسیه و چین تقاضا کرده اند قطعاتی از پهباد سرنگون 

شده در اختیارشان قرار گیرد.
اما دس��تاورد افتخارآفرین دیگر در ارتباط ب��ا اقتدار امنیتی 
و کشف ش��بکه های نفوذی آمریکا و انگلس��تان می باشد که 
دامن��ه اش فراتر از ایران اس��ت و هر چن��د تاکنون اطالعات 
کاملی توس��ط مس��ئوالن در این زمینه ارائه نش��ده است اما 
قراین حکایت از آن دارد که سازمان سیا این عملیات را بسیار 
نگران کنن��ده ارزیابی ک��رده و به عوامل خود در کش��ورهای 
مربوط��ه فراخوان فرار داده اس��ت و طبعا ایران هم چه بس��ا 
اطالعات مربوط به عوامل شناسایی شده در دیگر کشورهای 

دوست خود را در اختیار آنان قرار داده است.
البته این نخس��تین باری نیست که س��رویس های اطالعاتی و 

امنیت��ی ایران، توانمندی و قدرت برت��ر خود را ثابت می کنند. 
پیش از این نیز بارها کارآمدترین جاسوسان دشمن در دام ایران 
گرفتار آمده اند و یکی از برجسته ترین نمونه های آن جریانی بود 
ک��ه در مجموعه تلویزیونی گان��دو اخیراً به نمایش در آمد و به 
عنوان پربیننده ترین برنامه سیما مورد استقبال مردم قرار گرفت 
و ۷۹درصد از نظردهندگان اظهار داشتند این مجموعه توانسته 
اس��ت مردم را با فعالیت های نیروهای اطالعاتی و امنیتی آشنا 
کن��د و ۶۰درصد گفته اند قدرت نیروه��ای اطالعاتی و امنیتی 

ایران را به خوبی به نمایش گذاشته است.
هرچند بس��یاری از کش��ورهای دنیا با تولی��د مجموعه های 
پلیس��ی و امنیتی می کوش��ند به عنوان نمادی از قدرتش��ان 
در برابر دش��منان و قانون س��تیزان بهره ب��رداری کنند اما با 
کمال تعجب، مجموعهٔ گاندو در کشور ما با بی مهری برخی 
دولتمردان مواجه شد و روشن است که مخالفت آنان را نباید 
به این مجموعه محدود دانس��ت بلکه این مخالفت، ریشه در 
تفکر و جریانی منفعالنه و ساده اندیشانه نسبت به غرب دارد 
که اصوالً این گونه تجاوزات نرم افزاری دش��من را جاسوس��ی 
نمی انگارد بلکه تا آنجا که بتواند از حضور و گس��ترش ارتباط 
ب��ا عوامل بیگانه حمایت می کن��د و دلیل نفوذ این عوامل در 
دستگاه های حساس کشور را در همین نوع نگرش و حمایت 
باید ارزیابی کرد. در مجموعه گاندو علی رغم آنکه در مواردی 

دیالوگ ها تحت اعمال فش��ارها تغییر یافت اما باز هم بعضی 
مس��ئوالن دول��ت علی��ه آن موضع گرفتند و حت��ی از طرف 
دولت دس��توری صادر شد مبنی بر ضرورت تخصیص بودجه 
صداوسیما پس از تأیید نمایندگان دولت در هیئت نظارت بر 
صداوس��یما! که عده ای این دس��تور را عکس العمل دولت در 

برابر گاندو و به نوعی تحریم صداوسیما تلقی کردند.
هرچند مدت هاست که صداوسیما از طرف دولت تحت فشار 
اقتصادی قرار گرفته اس��ت اما در شرایطی که رسانه ملی به 
تنهای��ی در برابر امواج تخریبی بیگان��گان مقاومت می کند و 
توانس��ته اس��ت چنان جایگاهی برای خود به دست آورد که 
۴۴درصد بگویند آن را همیشه می بینند و ۳۳درصد گاهی و 
تنها ۷درصد اظهار داش��ته اند که اصاًل آن را نمی بینند یعنی 
تقریب��اً همان افرادی ک��ه گفته اند صرفاً از ماهواره اس��تفاده 

می کنند.
در ای��ن ش��رایط که دش��من رویک��رد نفوذ و جاسوس��ی در 
دستگاه ها و وزارت خانه ها را در پیش گرفته است و می کوشد 
نتیجه فشارهای اقتصادی خود را با دریافت اطالعات اقتصادی 
از درون کشور، ارزیابی و تصحیح نماید، در این شرایط انتظار 
می رود رئیس جمهور نسبت به رفع محدودیت بودجه رسانه 
ملی و نی��ز حمایت از تولید مجموعه های آگاهی بخش��ی در 

زمینه نفوذ اقتصادی دشمن اقدام نماید.«  الف

یادداشت

در به در ائتالف
ادامه از صفحه اول

 در این س��ناریو آمری��کا، ادعای آمادگی برای س��فر 
پومپئ��و وزیر خارجه به ای��ران و آمادگی برای گفت و 
گو با رس��انه ملی را مطرح می س��ازد و در همین حال 
ادع��ای برتری ایرانی هات در مذاکره و البته شکس��ت 
آنها در جنگ را برجس��ته می س��ازد. ای��ن رویکردها 
در یک جهت واحد هدایت می ش��ود و آن نیز گرفتار 
س��ازی ایرانیان در اشتباه محاس��باتی آمادگی آمریکا 
ب��رای مذاک��ره و نیز ایجاد اعتماد ب��ه نفس کاذب در 
ب��اب مذاک��ره و البته تحقیر س��ازی در عرصه داخلی 
و مقاومتی اس��ت. ترامپ در حالی برای عرصه داخلی 
ایران این سناریو را اجرا می کند در عرصه بیرونی نیز 
القا می س��ازد که فشارها برای مذاکره و تعامل است تا 
شاید با این حربه کشورهای دیگر با طرح آمریکا برای 
پیوستن به طرح امنیتی خلیج فارس همراهی کنند. 

ترامپ امی��د دارد با این زنجی��ره رفتارها در نهایت به 
افکار عمومی آمریکا نشان دهد که سیاست های ترامپ 
به نتیجه رسیده و ایران به خواست آنها تن داده است. 
رویکردی که البته مش��ابه آن را در قبال سایر تحوالت 
جهانی می توان مشاهده کرد چنانکه در باب افغانستان 
از یک س��و توان خویش برای استفاده از بمب اتم برای 
کشتار ۱۰ میلیون نفر را سر داده و از طرف دیگر ادعای 
خروج از این کش��ور تا سال ۲۰۲۰ را سر می دهد. این 
رونده��ا بیانگر یک اصل مهم اس��ت و آن اینکه ترامپ 
دس��تش زیر ساتور انتخابات است و برای خروج از این 
وضعی��ت به بازی چند الیه در قبال ایران روی آورده تا 
هم نیازش به ایران را پنهان سازد و هم اقتدار آمریکایی 
را ب��ه رخ جهانیان بکش��د در حالی که ش��واهد امر از 
وضعی��ت بحرانی ترامپ حکای��ت دارد و نه اقتدار وی 
چنانکه وی مدت هاست که در به در ائتالف است حال 
در شورای امنیت، یا در شورای حکام و اکنون در خلیج 

فارس که در هیچ کدام موفق نبوده است. 

سرمقاله

درحوزهنظامیتوانستیم
چرادراقتصادنتوانیم؟!

روحانی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر:

بار مبارزه با مواد مخدر نمی تواند تنها بر دوش قوه قضائیه باشد
رئیس جمهور با بیان اینکه بار مبارزه با مواد مخدر 
نمی توان��د تنها ب��ر دوش قوه قضائی��ه و اقدامات 
تنبیهی باش��د،گفت: همه دس��تگاه ها و نهادها در 
این زمینه مس��ئول بوده و وظیفه مهم و سنگینی 

برعهده دارند.
حجت االس��الم حس��ن روحانی در جلس��ه ستاد 
مب��ارزه با م��واد مخدر، پیش��گیری از قاچاق مواد 
مخدر و برخورد قاطع با باندهای قاچاق را بس��یار 
با اهمی��ت خواند و با اش��اره ب��ه نظرصریح رهبر 
معظم انقالب در مصادره همه اموال و دارایی های 
قاچاقچی��ان حرفه ای مواد مخ��در گفت: با وجود 
نظر صری��ح مقام معظم رهبری، نی��ازی به قانون 
جدید در این عرصه احس��اس نمی شود و با ابالغ 
نظر ایش��ان به قضات از س��وی قوه قضائیه، شاهد 
تح��ول خوبی در زمینه پیش��گیری از قاچاق مواد 

مخدر خواهیم بود.
وی ب��ا اش��اره به آم��ار ۷۰ درص��دی جمع آوری 
معتادان متجاهر در شهرهای بزرگ، ضرورت ارائه 
آموزش های الزم فرهنگی و فنی به معتادان جمع 
آوری ش��ده از معابر را برای فراه��م کردن زمینه 
بازگش��ت این اف��راد به جامعه،  م��ورد تاکید قرار 

داد.
رئی��س جمهور بیکاری را یکی از مهمترین عوامل 
اعتیاد دانس��ت و اظهارداشت: باید با ارائه آموزش 
های الزم فنی و حرفه ای و مهارت آموزی، زمینه 
برای اش��تغال افراد معتاد بع��د از دوره بازپروری 
فراهم شود و الزم اس��ت مراکز نگهداری معتادان 

به مکانی برای اصالح فرد 
معت��اد و بازگرداندن او به 
جامعه ب��ا ارائ��ه آموزش 

های مفید باشد.
روحان��ی همچنین تکدی 
گری را از دیگر معضالت 
جامع��ه عنوان ک��رد و با 
تاکی��د بر ض��رورت جمع 
آوری متکدیان از س��طح 
ش��هرها و معاب��ر، گفت: 
تکدی گ��ری و تجاهر به 
م��واد مخدر ب��ه فرهنگ 
و هوی��ت ملی م��ا ضربه 
می زند و ضروری اس��ت 
که صدا و س��یما و س��ایر 
تبلیغات��ی  دس��تگاههای 
کاره��ای  انج��ام  ب��رای 
فرهنگ��ی در ای��ن زمینه 

تالش بیشتری داشته باشند.
وی به��ره گی��ری از فضای مجازی ب��رای آگاهی 
بخش��یدن به م��ردم و جامعه در زمین��ه اعتیاد و 
مب��ارزه با م��واد مخدر  را اقدام��ی مهم و ضروری 
خوان��د و گفت: باید با اس��تفاده از اف��راد با ذوق و 
س��لیقه در فضای مج��ازی از این ظرفیت بزرگ و 
مهم استفاده شود و در این راه گروه های اجتماعی 
مرج��ع  باید برای کمک ب��ه صحنه بیایند و توجه 
داش��ته باشند که اعتیاد برای امروز و آینده کشور 

خطرناک است.
رئیس جمهور با بیان اینکه همه باید در این زمینه 
احس��اس وظیفه کنند و بار مب��ارزه با مواد مخدر 
نم��ی تواند تنها ب��ر دوش قوه قضائی��ه و اقدامات 
تنبیهی باش��د، نقش آم��وزش و پرورش را در این 

زمینه بسیار مهم توصیف کرد.
وی با قدردانی از همه تالش��گران در عرصه مبارزه 
با مواد مخ��در، نجات جامع��ه و جوانان از معضل 
اعتی��اد را یک وظیفه ملی برش��مرد و تاکید کرد: 

مبارزه با مواد مخدر یک 
موضوع بین بخشی است 
و همه دستگاه ها و نهادها 
در ای��ن زمینه مس��ئول 
ب��وده و وظیف��ه مه��م و 

سنگینی برعهده دارند.
اینکه  بی��ان  با  روحان��ی 
از نگران��ی ه��ای  یک��ی 
بزرگ خان��واده ها، آینده 
فرزندانش��ان است، تاکید 
پرورش  و  آم��وزش  کرد: 
باید ب��رای مصون ماندن 
فرزندان کشور از موضوع 
هم��کاری  در  اعتی��اد  
مس��تمر با س��تاد مبارزه 
ب��ا مواد مخدر، ب��ا برنامه 
ری��زی دقیق ب��رای ارائه 
و  الزم  ه��ای  آم��وزش 

هدایت دانش آموزان تالش کند.
وی در ادامه، برخی آمارهای ارائه ش��ده در زمینه 
روند رو به رش��د اعتیاد در کش��ور را نگران کننده 
خوان��د و با تاکید بر اینکه در زمینه مبارزه با مواد 
مخدر به عنوان کاری بس��یار مهم و سنگین، باید 
براس��اس اولویت ه��ا حرکت کنیم، رس��یدگی به 
وضعی��ت جوانان، نوجوانان، دان��ش آموزان، زنان، 
جم��ع آوری متجاهرین، درمان دیگر بیماری های 
معتادان و همچنین آموزش و اشتغال معتادان بعد 

از دوره بازپروری را از اولویت ها در این راه عنوان 
کرد.

رئیس جمهور گفت: جلس��ه امروز ستاد مصوبات 
خوبی داش��ت که با عملیاتی شدن می تواند رشد 
اعتیاد را متوقف کرده و در آینده به کاهش اعتیاد 
منجر شود تا س��تاد در پایان امسال و سال آینده 
اعالم کند که موفق به متوقف کردن رش��د اعتیاد 

شده و آن را کاهش داده است.
روحانی همچنین با اش��اره به اقدامات خوب انجام 
ش��ده از س��وی وزارت خارجه درمورد کشورهای 
مب��داء و مقص��د قاچاق مواد مخ��در، گفت: اینکه 
س��فیران خارجی در جریان اقدامات انجام ش��ده 
در مس��یر مبارزه با مواد مخدر در کش��ور قرار می 

گیرند، کار ارزشمندی است.
در ابتدای این جلس��ه پس از ارائه گزارشی کامل 
از اقدامات انجام شده از سوی دبیر ستاد مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر، مصوباتی در زمینه مبارزه قاطع 

و جدی با مواد مخدر به تصویب رسید.
ض��رورت تس��ریع در اصالح قانون مب��ارزه با مواد 
مخدر، استمرار جمع آوری معتادان متجاهر، رفع 
مش��کالت درمان��ی معتادان با کم��ک و همکاری 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش پزش��کی، و 
تصویب ط��رح »یاری گران زندگ��ی« با محوریت 
انج��ام اقدامات فرهنگی پیش��گیرانه برای کاهش 
اعتی��اد با اولوی��ت وزارت آموزش و پ��رورش و با 
کمک خانواده ها از جمله مصوبات مهم این جلسه 

بود.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

تشریح نشست فراکسیون والیی مجلس با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطالعات

شبکه جاسوسی آمریکا قصد ایجاد اخالل در بخش های زیرساختی را داشت

بخشهای از دی��گ��ر یکی
نفوذ فعالیتهای ع��م��ده
دش���م���ن، ج����اس����وس����ی و
ک�����اره�����ایم���ط���ال���ع���ات���یو
اق�����دام�����اتع��م��ل��ی��ات��یبر
اجتماعی، م��س��ائ��ل روی
اجتماعی، آس���ی���به���ای
نفوذدرشبکههایصنفی
است. ما کشور قشری و
این روی آم���ری���ک���ای���یه���ا
ب���خ���شس���رم���ای���هگ�����ذاری
پروژههای و ک���رده زی���ادی
زیادیراتعریفکردند.


