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عليرضا گرشاسبي در توئيتي نوشته: يكي از نوجوان ها 
ازم پرس��يد پروپاگاندا يعني چي؟ بهش گفتم يعني 
نخست وزير كانادا، 11ميليارد دالر سالح براي كشتن 
مردم يمن به رژيم جنايتكار س��عودي مي فروشه و رس��انه ها اينقدر 

جنتلمن به جهان نشونش ميدن.
........................................................................................................................

   ويدئوهاي سفارشي
محمد سرش��ار در توئيتي نوش��ته: مهم ترين ويدئويي كه مدعي شد 
ايرانيان از ترور ش��هيد س��ليماني خوشحال هس��تند، توسط »ساغر 
)اريكا( كسرايي« توليد و بيش از 10ميليون بار ديده شد. او مزدور سيا 
و منبع تغذيه تيم تبليغاتي ترامپ، براي محتواهاي ضدايراني اس��ت. 
اريكا كس��رايي در فتنه 88 هم، در كنار اميرعب��اس فخرآور، فعاليت 

جدي داشت. 
........................................................................................................................

    عاقبت جامعه سلبريتي  محور
 احمد دستاران توئيت زده كه: چند سال پيش لئون لدرمن، برنده جايزه 
نوبل فيزيك مجبور ميش��ه مدالش رو 765هزاردالر بفروشه تا هزينه 
درمانش رو تأمين كنه. لدرمن مبتال به ديمنتيا)زوال عقل( بوده. اين 
دانشمند مشهور تو ۹6سالگي به دليل عوارض ناشي از مريضي مي ميره. 

عاقبت جامعه اي كه براش فقط سلبريتي ها اهميت دارن. 
........................................................................................................................

    امريكا فكر مردم فرانسه نيست؟
 الهام اس��المي در توئيتي آورده كه: با گذش��ت بيش از يك س��ال از 
سركوب اعتراضات  جليقه زردها در فرانس��ه، نه از تحريم هاي امريكا 
خبري است، نه از توئيت هاي لحظه به لحظه ترامپ به فرانسوي، نه از 
فرانسوي زبان هايي كه در امريكا خواستار تحريم و بمباران كشورشان 
بش��وند. جنگ داخلي بين مردم و حكومت ادام��ه دارد بدون دخالت 

خارجي و ترس از جنگ. 
........................................................................................................................

    اين لبخند در آغاز راه مرگ، در تاريخ ماندگار شد!
محمدرضا كائيني فعال رس��انه اي در كانال تلگرامي 
خود نوشت: اين قلم در نوجواني و آغاز اُنس با كتب و 
نش��رياتي كه يادماني از او داش��ت، افس��وِن رأفت و 
صالبتش شد و در تمامي اين سه دهه اخير، هيچ گاه 
جس��تن و يافتن در باره اش را فرو ننهاد. مي توانم بگويم كه هيچ چيز 
دندان گيري از موافق و مخالف درباره وي نشر نيافته كه نديده باشم. با 
اين همه، كماكان در كمن��د مهر اويم و به عنوان يك��ي از مصلحان و 
بيدارگران سترگ معاصر مي ستايمش. اين اما به معناي مطلق كردن 
كارنامه سيدمجتبي نواب صفوي نيست؛ طلبه جواني كه مبارزه را در 
21سالگي آغازيده و در 32سالگي به تيرك اعدام بسته شده، بي شك 
خطايايي نيز دارد كه در جاي خود گفتني اس��ت، ام��ا از آن روي كه 
سياست پيشگان را به محك صدق و اخالص مي سنجند، كمتر جرياني 

در نهضت ملي را همپاي او و يارانش مي بينم. 
جماعتي كه به وي پيرايه »تروريست« بسته اند، خويش را به تجاهل 
زده اند، چه اينكه ملي شدن نفت در سايه اعدام هاي آنان تحقق يافت 
و اساساً هفت دهه اس��ت كه اقتصاد كشور در سايه شليك هاي ايشان 
زندگي می كند و  نفس مي كشد! اگر از ميان برداشتن هژير نبود، چگونه 
پاي مليون پس از تقلب گسترده و برنامه ريزي شده دربار، به مجلس 
باز مي شد و ايضاً اگر حذف رزم آرا نبود، چگونه نفت ملي و دكتر مصدق 
نخست وزير مي شد؟ معادله آساني است كه بدخواهان كوشيده اند تا 

آن را سخت كنند!
طرِف حساب آنها در جلس��ه منزل محمود آقايي، يعني ابواب جمعي 
مليون كه آمده بودند تا بر سر مرِگ رزم آرا توافق كنند، نمي خواستند 
زير بار اجراي احكام اس��الم برون��د. هم از اين روي پ��س از جلوس بر 
صندلي قدرت، به بهانه اي واهي ترجيح دادند تا رهبر فدائيان اس��الم 
را به زندان افكنند و به س��ياه كردن وي ش��وند! ديگر جماعتي كه به 
كار تخريب اويند، عمله و اكره س��لطنت اند ك��ه ترجيح مي دهم قلم 
به صفاتشان نيااليم! در اين ميان، خرده گروه هايي هم بدين عرصه پا 

نهاده اند كه به دليل عيار اندك، قابل ذكر نيستند. 
داستان طوالني اس��ت، فقط توصيه مي كنم كه شناخت او را از دست 

ندهيد، دنياي جذابي دارد و ممكن است مدت ها مشغولتان كند!

سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس:
 رفتار اروپا تغيير نكند 

در همكاري  با آژانس تجديدنظر مي كنيم 
س�خنگوي كميس�يون امنيت مل�ي و سياس�ت خارجي مجلس 
گفت: اگ�ر اروپ�ا بخواه�د مس�ير مقابل�ه با اي�ران را ط�ي كند 
قطع�ًا در همكاري هاي خود ب�ا آژان�س بين المللي ان�رژي اتمي 
زي�ادي  اقدام�ات  ك�رد،  خواهي�م  تجديدنظ�ر   )IAEA (
در دس�تور كار داري�م ك�ه مي تواني�م آنه�ا را انج�ام دهي�م. 
سيد حسين نقوي حس��يني در گفت و گو با ميزان، با اشاره به بدعهدي 
اروپا در اجراي برجام و استفاده از مكانيسم ماش��ه عليه ايران، گفت: 
همان طور كه پيش بيني مي كرديم سه كش��ور اروپايي عضو برجام، با 
امريكايي ها همراهي كردند و به رغم ادعاي آنها كه بر تعهدات برجامي 
خودش��ان باقي خواهند ماند، نه به تعهدات خود عم��ل كردند و نه بر 

تعهداتشان باقي ماندند. 
وي با بيان اينكه جمهوري اس��المي ايران طبق مف��اد 26 و 36برجام 
كاهش تعهدات خود را در دس��تور كار قرار داد، تصريح كرد: اخيراً سه 
كشور اروپايي هم كاماًل در سنگر امريكايي ها قرار گرفتند و در مقابل 
اقدامات اي��ران موضع گيري كردن��د و حتي صحبت از ب��ه كارگيري 

مكانيسم ماشه داشتند. 
نقوي حسيني بيان داشت: همه ما به خوبي مي دانيم كه مكانيسم ماشه 
بايد عليه كشوري اعمال شود كه به تعهداتش عمل نكرده است اما ما 
به خوبي پايبند تعهدات خود بوده ايم و آن را عملي كرده ايم، بنابراين 
اين اروپا و امريكا بودند كه نه به تعهداتش��ان عم��ل كردند و نه به اين 

تعهدات پايبند بودند. 
اين نماينده مجلس با بيان اينكه در صورت به كارگيري مكانيسم 
ماش��ه، جمهوري اس��المي ايران هم برنامه خود را خواهد داشت، 
گفت: اگر اروپا بخواهد مس��ير مقابله با اي��ران را طي كند قطعاً در 
 )IAEA( همكاري هاي خود با آژان��س بين المللي ان��رژي اتمي
تجديدنظر خواهيم كرد، اقدامات زيادي در دس��تور كار داريم كه 

مي توانيم آنها را انجام دهيم. 
نقوي حس��يني با بيان اينكه اي��ران پروتكل الحاق��ي را به صورت 
داوطلبانه اجرا مي كند، بيان داش��ت: ما نه عضو پروتكل الحاقي 
هس��تيم و نه آن را قبول داريم، اما آن را به صورت داوطلبانه اجرا 
مي كنيم، حتي درباره پيمان منع گس��ترش سالح هاي هسته اي 
موسوم به »ان پي تي« كاماًل همكاري مي كنيم و عضو آن هستيم 
و طبق مق��ررات تمام فعاليت ه��اي هس��ته اي مان در چارچوب 
»ان پي تي« انجام مي شود. به برجام هم همچنان پايبنديم و خروج 

از برجام را اعالم نكرده ايم. 
 سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس گفت: 

تاكنون اقدامي خالف برجام انجام نداده ايم.

»قوي شدن« يكي از مهم ترين كليدواژه هاي امروز 
فضاي سياسي ايران است. قوي شدن را با اغماض 
مي توان افزايش قدرت ملي كش�ور ترجمه كرد؛ 
قدرتي كه ش�اخص هاي فراواني را در بر مي گيرد. 
با قاطعيت مي ت�وان گفت ش�اخص هاي ايران در 
حوزه هايي همچون جغرافيا و منابع طبيعي مطلوب 
اس�ت و براي افزايش قدرت ملي بايد بيش�تر بر 
حوزه هايي همچون اقتصاد و فرهنگ متمركز بود. 
اصطالح قدرت ملي و تعري��ف آن يكي از مهم ترين 
دلمشغولي هاي متفكران، دانشمندان علوم سياسي 
و روابط بين الملل بوده اس��ت، از همين رو از سوي 
صاحبنظران تالش هاي متعددي جهت س��نجش 
قدرت كش��ورها در قالب ابداع روش ها و مدل هاي 
تك متغيره و چندمتغيره محدود صورت گرفته است 
كه همه آنها از منظر يك يا چند متغير يا بعد محدود، 
كش��ورهاي جهان را رتبه بندي و مقايسه كرده اند. 
در ايران ني��ز ماجراي قدرت ملي و نحوه محاس��به 
آن در تقابل با تهديدات موجود يكي از دغدغه هاي 
مس��ئوالن عالي رتبه نظام جمهوري اسالمي بوده 
است. برخي معتقد هستند تالش ايران براي مقابله 
با يكجانبه گرايي غرب در منطقه و استقالل خواهی 
ناشي از يك سوءتفاهم در محاسبه قدرت ملي است 
كه مشكالت فراواني را بر كشور تحميل كرده است. 
در طرف مقابل قاطبه مسئوالن نظام و كارشناسان 
سياس��ی بر اين نكت��ه تأكيد كرده اند ك��ه اين نوع 
مقابله در حقيقت مس��يري ب��راي افزايش قدرت 
ملي محسوب می شود و مش��كالت موجود بيش از 
آنكه ناشي از جهت گيري كلي كشور باشد ناشي از 

مشكالت اجرايي و داخلي است. 
صريح ترين موضع گيري رهب��ري در اين باره به نماز 
جمعه هفته پيش بازمي گردد كه ايش��ان در بيانات 
خود قوي شدن ملت ايران را مسيري ناگزير خواندند 
و تصريح كردند: ما از مذاكره البته به جز با امريكايي ها 
اِبايي نداريم اما از موضع قدرت و قوت. ايش��ان تأكيد 
كردند: اين ملت عزيز و اين كشور عزيز به فضل الهي 
قوي تر نيز مي شوند، نه تنها در بُعد نظامي بلكه در ابعاد 
اقتصادي و جهش علمي و فناوري كه پشتوانه تحقق 
اين هدف، حضور و صبر و استقامت ملت در صحنه و 

تالش و كوشش بي وقفه مسئوالن و مردم است. 
با قاطعيت مي ت��وان گفت ك��ه مهم ترين موضوع 
مجادله در بس��ياري از حوزه های سياسي كشور به 
تقابل اين دو نگاه در عرصه هاي سياسي، اقتصادي 
و حتي نظامي بازمي گردد و تقريب��اً موضوع اصلي 
تصميم گيري مردم در انتخابات هاي گذشته از سال 
۹2 به اين سو نيز اين مسئله بوده كه كدام راه بايد به 

عنوان مسيري براي اداره كشور انتخاب شود. 
    توانمندي هاي بنيادين ايران 

در حوزه قدرت ملي
برخي از خصايص مرتبط با قدرت ملي ذاتي و برخي 
ديگر نيز اكتس��ابي اس��ت، به عنوان مثال موقعيت 

جغرافيايي يك كشور نقش بسيار مهمي در افزايش 
قدرت يك كشور يا يك نظام دارد. تغيير اين موقعيت 
جغرافيايي به دليل حساس��يت جوام��ع گوناگون 
بر تغيير مرزها بسيار سخت اس��ت، به عنوان مثال 
وسعت زياد كشور روسيه يكي از داليل اصلي برتري 
اين كشور در مهيب ترين جنگ هاي دو قرن گذشته 
بوده است. اتحاد جماهير شوروي تنها به اين دليل از 
تهاجم سهمگين دولت نازي نجات يافت كه خطوط 
مواصالتي ارتش نازي توانايي پش��تيباني از مس��ير 
طوالني تداركاتي را تا خط مقدم نداشتند. در كنار اين 
رژيم صهيونيستي به عنوان يك رژيم غاصب همواره 
به دليل عمق راهبردي پايين در خطر فروپاشي با يك 

حمله نظامي گسترده قرار دارد. 
ايران به دليل جايگاه تاريخي خود در منطقه غرب 
آس��يا امكاناتي در اختيار دارد كه از نظر خصايص 
اكتس��ابي رتبه بااليي در جهان به خود اختصاص 
مي دهد. كش��ور ايران داراي موقعي��ت جغرافيايي 
مناس��ب از نظر ژئوپلتيكي و اس��تراتژيكي است و 
موقعيت رياضي و موقعيت نس��بي اي��ران جايگاه 
اين كش��ور را در مع��ادالت منطق��ه اي و جهاني با 
اهميت نموده است. از نظر منابع طبيعي نيز ايران در 
وضعيت بسيار مطلوبي قرار گرفته است كه اگر اين 
منابع با مديريت صحيح مورد اس��تفاده قرار گيرند 
در ارتقای قدرت ملي كشور مي توانند مؤثر باشند، 

از جمله اين موارد مي توان وجود بزرگ ترين منابع 
انرژي فسيلي در ايران با حجمي معادل 300ميليارد 
بشكه، زمين هاي قابل كشت وسيع و طبيعت چهار 
فصل اشاره كرد. عالوه بر اين ايران از لحاظ قرار گيري 
در چهارراه تجارت جهاني به عنوان نوعي واسط بين 
ش��رق و غرب نقش ايفا مي كند. گ��ذر جاده بزرگ 
ابريشم از ايران يك واقعيت غيرقابل كتمان تاريخي 

در اين باره است. 
   جمعيت چگونه قدرت ملي را كاهش 

و افزايش مي دهد
از سوي ديگر برخي از ش��اخص هاي مرتبط با قدرت 
ملي كاماًل اكتس��ابي هس��تند و مي توانند با توجه به 
كيفي��ت حكمراني رو ب��ه كاهش و افزايش داش��ته 
باش��ند، به عنوان نمونه يكي از اين شاخص ها ميزان 

جمعيت است. 
بس��ياري از كش��ورهاي دني��ا ب��ه رغ��م اينكه با 
محدوديت ه��اي ج��دي مناب��ع و زمي��ن روبه رو 
هس��تند، به دنبال افزايش جمعيت به عنوان يكي 
از شاخص هاي جدي قدرت در دنيا هستند. نگاهي 
به پيش بيني هاي صورت گرفته از سوي موسسات 
اقتصادي نش��ان مي دهد كه از بين 10قدرت برتر 
اقتصادي دنيا كشورهايي همچون بنگالدش، مصر، 
اندونزي و نيجريه كه داراي رش��د جمعيت بااليي 
هس��تند در رتبه هاي باالي اقتص��ادي جهاني قرار 

خواهند گرفت، از س��وي ديگر كشورهاي صنعتي 
همچون ژاپن و آلمان ك��ه در جمع پنج قدرت اول 
اقتصادي دنيا قرار دارند، به دليل كاهش جمعيت در 
رده هاي پايين تر قرار خواهند گرفت، از همين رو در 
ايران هم تأكيد بر مقابله با كاهش جمعيت در دستور 
كار قرار گرفته و مقام معظم رهبري بر ضرورت بسيج 
دس��تگاه هاي اجرايي در خصوص مقابله با كاهش 

جمعيت تأكيد كرده اند. 
    اقتصاد؛ پاشنه َآشيل امروز قدرت ملي

با نگاهي به س��خنان رهبري در خصوص قوي شدن 
مي ت��وان به خوبي متوجه ش��د كه تأكيد ايش��ان بر 
گسترش مؤلفه هاي قدرت به شيوه اكتسابي است، به 
عنوان مثال قدرت اقتصادي يكي از مواردي است كه 
به عنوان يكي از شاخص هاي قدرت ملي مورد بررسي 
قرار مي گيرد و در طول س��ال هاي گذشته تبديل به 

يكي از نقاط ضعف ايران شده است. 
در حقيقت اقتصاد دولتي، وابس��ته به نفت با س��رانه 
توليد و صادرات بسيار پايين، پاشنه هاي آشيل ايران 
در قدرت يابي اقتصادي است. با استفاده از همين نقطه 
ضعف است كه غرب به رهبري امريكا تالش مي كند با 
صفر كردن صادرات نفت ايران، نظام جمهوري اسالمي 
را براي آغاز مذاكرات بي سرانجام براي پذيرش برخي 
شروط تحت فشار قرار دهد. نگاه قانوني و يكسان به 
همه فعاالن عرصه اقتصاد و پرهيز از تفسير قانون به 

نفع شخص يا موسسه اي همان فرآيند رفع تبعيضي 
اس��ت كه براي نجات اقتصاد ايران از س��رطان رانت 

مي تواند اثرگذار باشد. 
 براي بهبود ش��رايط كش��ور باز هم گام آغازين بايد 
تغيير ديدگاه به اقتصاد باش��د. با چنين تغييري نهاد 
حاكميت تالش خواه��د كرد حضور و نف��وذ خود را 
چه در پوشش دولت و چه در لباس نهاد و سازمان در 
اقتصاد كاهش دهد. كاهش اين حضور عرصه را براي 
رقابت خصوصي ها و مردم فراهم مي كند و اين رقابت 
آغازگر توليد بهتر براي عرضه بهتر خواهد بود. در كنار 
شفاف سازي گسترده در حوزه اقتصادي نيز مي تواند 
زمينه كاهش فساد و اميدواري هر چه بيشتر مردم را 

به اقتصاد داخلي فراهم كند. 
در حوزه نفت هم تأكيد مقام معظم بر قطع وابستگي 
به نفت نكته اي است كه بايد مورد توجه سياستگذاران 
كالن كشور قرار بگيرد. پااليش نفت در داخل كشور 
و تبديل آن به فرآورده هاي پتروشيمي و سوختي از 
جمله راهكارهايي است كه مي تواند به سرعت مورد 
توجه قرار بگيرد، كما اينكه در ش��رايط فعلي تجربه 
بسيار خوبي از صادرات فرآورده به كشورهايي همسايه 
ايران وج��ود دارد كه تحريم ه��اي يكجانبه ايران نيز 

نتوانسته مشكلي در آن ايجاد كند. 
    فرهنگ و اجتماع بخشي از قدرت ملي

باال بردن همبستگي اجتماعي و فرهنگي براي مقابله 
با تهديدات خارجي نيز از جمله شاخص هاي قدرت 
ملي است كه مي تواند در راستاي افزايش قدرت ملي 
مورد توجه ق��رار بگيرد. ارزش اين ش��اخص آنچنان 
باالست كه كشورهاي قدرتمند دنيا حاضر به پرداخت 
هزينه هاي كالن در س��طح يك جنگ گسترده براي 

رفع آن هستند. 
مقام معظم رهبري در ديدار با مردم شيراز در سال87 
ضمن بيان اين مسئله مي فرمايند: ملت ايران هشت 
سال جنگ را تحمل كرد، چون اين هزينه  دست يافتن 

به استقالل ملت و قدرت ملی و افتخار ملی بود. 
در نقطه مقاب��ل اين مس��ئله تالش ب��راي ايجاد 
چندقطبي هاي دروغين و دو دس��تگي در س��طح 
جامع��ه از مصاديق تخريب كننده ق��درت ملي به 
شمار مي روند، از همين رو بود كه ايجاد دوقطبي در 
سطح جامعه به هر بهانه و دليلي خط قرمز رهبري  

و نظام بوده است. 
عالوه بر اين ه��ر گونه تغييري در س��طح فرهنگ و 
اجتماع بايد مبتني بر قدرت ملي باشد. واقعيت جامعه 
امروز ايران از ضرورت تغييرات فراوان در همه حوزه ها 
حكايت دارد. باوراندن ضرورت اي��ن تغييرات در هر 
جامعه اي بر عهده فرهنگ پردازان آن جامعه اس��ت. 
در حقيقت اين فرهنگ است كه پرنفوذترين انگيزه و 
دليل را براي آغاز تغيير مي تواند فراهم كند، از اين رو 
دستگاه هاي اجرايي بايد تالش كنند تا هر گونه تغيير 
فرهنگي ب��ه دور از تاثيرگذاري هاي منفي خارجي و 

مبتني بر ظرفيت هاي دروني باشد.

دارايی ها و كاستی ها در ارتقای قدرت ملی ايران
قوی تر شدن، راهبرد آينده نظام جمهوری اسالمی برای نقش آفرينی در سطح جهان است

وزير امور خارجه با اشاره به تصميم اخير اروپايي ها در ارتباط 
با برجام، گفت: گام هاي كاهش تعهدات تمام شده است اما اگر 
اروپايي ها به رفتار بالوج�ه خود ادامه دهند ي�ا پرونده ايران 
را به ش�وراي امنيت بفرس�تند، از NPT خارج خواهيم شد. 
جلسه علني روز گذشته مجلس ش��وراي اسالمي در حالي برگزار 
شد كه يك مهمان ويژه داشت و آن نيز كسي نبود جز محمدجواد 
ظريف وزير امور خارجه كش��ورمان كه طي شش سال اخير بارها 
به داليل مختلف از جمله اجراي ناقض برجام توس��ط كشورهاي 
1+5، گستاخي و ادبيات غيرموجه اروپايي ها نسبت به ايران، وضع 
چندين باره تحريم ه��اي ضدايراني و مغاير با برج��ام و امثالهم به 
مجلس فراخوانده شد و هر بار حضور وي حواشي فراواني را با خود 
به همراه داش��ت. اين بار نيز محمدجواد ظريف به دليل اظهارات 
بحث برانگيزش درباره توان دفاعي و نظامي ايران توس��ط مجتبي 

ذوالنوري و ابراهيم ساداتي نژاد به مجلس فراخوانده شد. 
مجتبي ذوالنوری نماينده مردم قم درباره علت بيان مطالب بي اساس 
و هزينه ساز كه در تضاد با منافع ملي است از جمله توانايي امريكا در 
از كار انداختن سيستم دفاعي كشورمان از طريق انداختن بمب و 
ايراد اتهام پولشويي به نظام گفت: آيا سهم ما از برجام اينستكس بود 

يا عادي سازي همه روابط اقتصادي با دنيا؟ 
   محكم ترين دفاع را از سياست هاي كشور داشته ام

محمدجواد ظريف وزير امور خارجه با قرار گرفتن پشت تريبون 
توضيحاتي در مورد ترك جلسه مجلس شوراي اسالمي در زمان 
بررس��ي س��ؤال محمدجواد ابطحي ارائه داد و از منتخبان ملت 
عذرخواهي ك��رد و گفت: اگر نمايندگان احس��اس كردند ترك 
مجلس، جسارتي به محضر آنان بوده است، مي خواهم اين تصور 
اصالح شود. اگر كسي چنين برداشتي كرده است، من عذرخواهي 
مي كنم. وزير امور خارجه تأكيد كرد: بنده افتخار مي كنم كه در 
خارج از كشور و همه جا محكم ترين دفاعيات را از سياست هاي 
جمهوري اسالمي همواره داش��ته ام و معتقدم همه ما بايد يك 
سياس��ت را اجرا كنيم و همواره به اين تعهد پايبند بوده ام. وي 
در واكنش به سؤال ذوالنوری مبني بر اينكه چرا مطالبي درباره 
توان دفاعي بسيار زياد امريكا و همچنين ايراد اتهام پولشويي به 
نظام مطرح كرده ايد، گفت: صحبت هاي بن��ده درباره وضعيت 
موشكي كشور و همچنين پولشويي بزرگ جلوه داده شده است 
و واقعيت چيز ديگري بود. وزير امور خارجه متذكر شد: بنده در 
يك سخنراني در دانشگاه تهران از توانمندي هاي دفاعي كشور 
صحبت كردم اما نوار صحبت هاي بنده تقطيع شده بود و صحبت 

من اين ب��ود كه آن چيزي ك��ه ما را حفظ مي كند، س��الحمان 
نيست، بلكه فرهنگ ايثار و ش��هادت است كه بنده اين اعتقاد را 
از امام)ره( و مقام معظم رهب��ري آموخته ام. ظريف تصريح كرد: 
هيچ كس به اندازه من از توان موش��كي ايران در خارج از كشور 
دفاع نكرده اس��ت، به گونه اي كه چندي پيش در دانشگاهي در 
زالندنو گفتم كه براي چهار قران پول شما، دفاع از مملكت خود 
را كنار نمي گذارم. وي با اش��اره به اظهاراتش درباره پولش��ويي 
گفت: صحبت من درباره پولشويي هم واضح است، چراكه در دنيا 
به دليل آنكه ما كنوانس��يون »سي اف تي« را تصويب نمي كنيم، 
دولت را متهم مي كنند كه بنده گفتم برخي افراد در اين زمينه 
منافعي دارند و قوه قضائيه و وزير اقتصاد هم بارها اين موضوع را 
مطرح كرده اند و آنچه ديگران درباره صحبت من گفتند، حرف 

اصلي من نبود و به حساِب بنده نوشته اند. 
   دامن نظام از پولشويي مبراست

وي درباره اظهاراتش در مورد پولش��ويي گفت: دش��منان كه خود 
دست به پولشويي مي زنند به دنبال آن بودند كه اين اتهام را به نظام 
ما بزنند كه پولشويي در كشورمان انجام مي شود كه بنده گفتم نظام 
ما از پولشويي مبراست، اين در حالي است كه كميسيون 6درصدي 
بانك كنزون به خاطر بانك هاي فساد به 16 تا 20درصد تبديل شده 
است و آنان پولشويي مي كنند. وزير خارجه با تأكيد بر اينكه تحريم 
مادر پولشويي است و امريكايي ها بايد بدانند كه با تحريم يك گروه 
زالوصفت را تقويت مي كنند و اين جنايت امريكاس��ت، خاطر نشان 
كرد: دامن نظام جمهوري اسالمي از پولشويي مبراست و بنده جز اين 

نگفته ام و خواهشم اين است كه آدرس اشتباه به دشمن ندهيد. 
    ذوالنوري سؤال را به رأي نگذاشت

به گزارش مهر، مجتبي ذوالنوري پس از طرح سؤال ملي خود و 

پاسخ هاي محمدجواد ظريف وزير امور خارجه اعالم كرد كه بنا 
ندارد سؤالش را در صحن علني به رأي بگذارد. وي درباره اين 
اقدام خود توضيح داد و افزود: بناي من فقط تذكر به وزير خارجه 
بوده و مي خواستم كه پژواك اظهارات وي درباره پولشويي در 
كش��ور و همچنين توانايي امريكا در از كار انداختن سيس��تم 

دفاعي كشور به وي متذكر شود. 
   آقاي ظريف! درباره برجام عذرخواهي كنيد

س��يدمحمدجواد ابطحي نماينده مردم خميني شهر در مجلس 
نيز در ادامه مطرح كردن س��ؤال ملي خود از محمدجواد ظريف 
وزير امور خارجه مبني بر اينكه علت اظهارات وزير خارجه درباره  
پولشويي به ميزان 30هزارميليارد تومان در ايران و انفعال در برابر 
وقت كشي سه كشور فرانسه، آلمان و انگليس كه به دليل نشست 
اضطراري شوراي عالي امنيت ملي مجبور به ترك صحن پارلمان 
شده بود، گفت: آقاي ظريف! شما درباره مكانيسم ماشه و اروپايي ها 
چه كرده ايد؟ در مورد برجام گفتيد هدف اقتصادي نبوده، لذا بهتر 
است توضيح دهيد پس براي چه هدفي مذاكره كرديد، مگر نبايد 
همه تحريم هاي جمهوري اس��المي برداش��ته مي شد؟ ابطحي 
خاطرنشان كرد: آقاي ظريف! بياييد عذرخواهي كنيد و همانطور 
كه عراقچي معاون شما عذرخواهي كرد و گفت به پيام مقاومت و 

ايستادگي جواب مي دهد، شما هم اين كار را انجام دهيد. 
    امريكا خودكشي مي كند تا اروپا از برجام خارج شود

وزير خارجه كشورمان همچنين در پاس��خ به سؤال محمدجواد 
ساداتي نژاد نماينده مردم كاشان در مورد »اقدامات اين وزارتخانه 
در موضع گيري هاي خصمانه مسئوالن اروپايي و امريكايي درباره 
آشوبگران دي ماه«، گفت: با اظهارات آقاي ذوالنوری درباره برجام 
موافق نيستم، در برجام اروپا و امريكا مجبور شدند كه سياست هاي 
خود را كنار بگذارند به همين دليل امريكا خودش را مي كشد تا اروپا 
هم از برجام خارج شود. چرا امريكا تهديد مي كند كه تعرفه واردات 
خودروه��اي اروپايي را 25درصد باال ببرد ت��ا اروپا از برجام خارج 
ش��ود؟ وزير امور خارجه تأكيد كرد: وزارت خارجه درباره دخالت 
امريكا در سال ۹6 اقدامات مهمي انجام داد كه مهم ترين آن خنثي 

كردن طراحي امريكا در شوراي امنيت سازمان ملل بود. 
   مداخله سفير انگليس را محكوم كرديم

در ادامه جلس��ه علني روز گذش��ته وزير خارجه كشورمان سؤال 
ديگر نماينده مردم كاشان در مورد اقدامات وزارت خارجه در برابر 
موضع گيري هاي خصمانه مسئوالن امريكا در حمايت از آشوب هاي 
دي ماه سال۹6 مطرح شد. وي در پاسخ به سؤال مطرح شده، گفت: 

امريكا به عنوان يك عضو دائم ش��وراي امني��ت تصميم گرفت با 
سوءاستفاده از مكانيسم هاي شوراي امنيت، موضوع اغتشاشات و 

ناآرامي هاي سال ۹6 را به شوراي امنيت ببرد. 
وي در ادامه با بيان اينكه ما امريكا را در ش��وراي امنيت سازمان 
ملل ك��ه آن را ملك خود مي داند من��زوي كرده ايم، عنوان كرد: 
امريكا همواره بعد از جنگ جهاني دوم در سراس��ر دنيا مرتكب 
خطاهاي بزرگي همچون حضور در ويتنام، دوره اول عراق، سوريه 
و افغانستان شده است اما ما نيز اقدامات متقابل خود را در برابر 
اقدامات خصمانه آنها داشته ايم و در حوزه حقوقي و بين المللي 
تالش كرده اي��م. وي با بيان اينك��ه حق م��ردم را در اعتراض و 
تظاهرات مسالمت آميز به رسميت مي شناسيم، گفت: مداخالت 
خارجي ه��ا را نمي پذيري��م، كما اينكه مداخله س��فير انگليس 
در تظاهرات را با ش��ديدترين لحن محك��وم كرديم. ما مجري و 
پيشنهاددهنده سياست هاي نظام هستيم، اما سياست آن است 

كه نظام در دستگاه هاي سياستگذاري اتخاذ مي كند. 
    خروج ازNPT در صورت ارسال پرونده ايران

به شوراي امنيت
همچنين در ادامه جلسه علني روز گذش��ته، وزير امور خارجه 
در توضيح برنامه وزارت امور خارج��ه در مقابله با تصميم اخير 
كشورهاي اروپايي  برجام مبني بر پيگيري سازوكار حل اختالف، 
گفت: اظه��ارات اروپايي ه��ا هيچ وج��ه قانوني ندارد، ل��ذا ما از 
بودن اقدام اروپايي ها اس��تفاده مي كنيم. اگر اروپايي ها  بالوجه 
اق��دام ديگري انجام دهن��د طبق نامه رئيس جمه��ور در همان 
ارديبهشت 13۹7، موضوع خروج ايران از NPT مطرح مي شود. 
وزير امور خارجه با بيان اينكه ايران پنج گام در راستاي كاهش 
تعهدات برجام برداشته اس��ت و قرار نيس��ت گام ديگري براي 
كاهش تعهدات بردارد، گفت: در صورتي كه اروپايي ها به تعهدات 
خود برگردند ايران هم كاهش تعهدات را متوقف مي كند اما اگر 
اروپايي ها به رويه خود بر اساس بازي هاي سياسي ادامه دهند، 
هيچ محمل قانوني ندارد، ما امكانات متعددي داريم. در نامه رئيس 
 جمهور آمده اگر اين موضوع به شوراي امنيت ارجاع شود، خروج 
ايران ازNPT مطرح خواهد بود اما پيش از آن برنامه هاي ديگر 
را مي توان در دس��تور كار قرار داد. بعد از پاسخ هاي محمدجواد 
ظريف وزير امورخارجه به سؤال سيدجواد ساداتي نژاد نمايندگان 
مردم كاشان قانع شدند. از 1۹4نماينده حاضر در صحن علني، 
112نماينده رأي موافق دادند و 53نماينده رأي مخالف، ضمن 

اينكه چهار نماينده هم رأي ممتنع دادند.

ظريف در صحن مجلس اعالم كرد

خروج از»NPT« روی میز ايران 
اگر اروپايي ها به رفتار بالوجه خود ادامه دهند يا پرونده ايران را به شوراي امنيت بفرستند، از NPT خارج خواهيم شد
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