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    پياده روي اربعين هم كار شما بود؟!
سيده زهرا عبداللهي در توئيتي نوشته: روحاني گفته 
كه امسال 14برابر دولت هاي قبل زائر براي شركت در 
مراسم اربعين حضور يافت، يعني خوشم مياد روحاني 

زائر اربعين رو هم از دستاوردهاي دولت خودش ميدونه! 
........................................................................................................................

   ايرادهاي بني اسرائيلي
فريد ابراهيمي در توئيتي نوشته: ميگه: چطور تونستيد از كنار سيل زدگان 
خوزستان و لرستان عبور كنيد و پولتون رو به جاي كمك به اونها صرف 
رفتن به س��فر اربعين كنيد؟ بزرگوار! اينكه راهپيماي��ي اربعين هزينه 
چنداني نداره به كنار، خود مردم خوزستان رتبه سوم و مردم لرستان رتبه 

هفتم سفر اربعين امسال رو داشتن. به خدا حرف نزني نميگن اللي!
........................................................................................................................

  كاش تناقض باعث مرگ مي شد!
علي سيستاني در توئيتي نوش��ته: وريا غفوري روي پيرهنش نوشت 
دختر آبي! كريمي دس��تبند س��بز زد، فردوس��ي پور توي نود حرف 

سياسي مي زد! 
ديكتاتورهاي آزاديخواه: كف و س��وت هم��راه تحليل هاي تخيلي در 

مردمي بودن اين حركات. 
مهدي ترابي: راه نجات كشور اطاعت از رهبر! 

واكنش ديكتاتورهاي آزاديخواه: فحاشي. 
 اي كاش تناقض در رفتار باعث مرگ مي شد!

 واعظي: وقت رئيس جمهور اجازه دهد
با خانه احزاب جلسه مي گذارد

رئي�س دفت�ر رئيس جمه�ور ب�ا بي�ان اينك�ه هي�چ ك�دام از 
رؤس�اي جمهور قبل�ي ب�ا خان�ه اح�زاب جلس�ه نداش�ته اند، 
گف�ت: اگ�ر وق�ت باش�د م�ا ب�ه اي�ن كار خواهي�م رس�يد. 
محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور در گفت وگو با مهر در پاسخ 
به سؤالي مبني بر اينكه رئيس جمهور طي شش سال گذشته جلسه اي 
با خانه احزاب نداشته است و چه زماني مي خواهد براي اين نهاد صنفي 
وقت بگذارد؟ اظهار داش��ت: م��ن از اين قراري ك��ه مي فرماييد خبر 
ندارم. رؤساي جمهور ديگر هم اين جلس��ه را نداشته اند. وي افزود: به 
هر حال هر جلسه اي خوب است كه برگزار ش��ود به شرط اينكه وقت 
رئيس جمهور را »االهم فاالهم« كنيم، زيرا قطعاً رئيس جمهور هم مانند 
همه ما صبح ساعت ۷:۳۰ الي ۸ كه مي آيد تا ساعت 1۰ الي 11 شب به 
يك مقدار از كارهاي كشور مي رسد و توقعات از ايشان هم الي ماشاءاهلل 
است. واعظي ادامه داد: حاال اگر وقت باشد ما به اين كار]جلسه با خانه 

احزاب[ هم خواهيم رسيد.
........................................................................................................................

عليرضابيگي: 
جريان سازش آدرس اشتباه مي دهد

عضو ش�وراي مرك�زي فراكس�يون نماين�دگان والي�ي مجلس 
گف�ت: دول�ت به ج�اي اينك�ه ب�راي ح�ل مش�كالت اقتصادي 
م�ردم چاره انديش�ي كن�د، ب�ه دنب�ال ط�رح دوقطبي ه�اي 
كاذب فرهنگ�ي اس�ت ك�ه اث�ري در زندگ�ي م�ردم ن�دارد. 
احمدعليرضا بيگي در گفت وگ��و با مهر، با بيان اينكه خط س��ازش 
با شكس��ت برجام، شكس��ت خورد، گفت: خط س��ازش ب��ه دنبال 
دس��تاويزي براي احياي مجدد جريان و ش��خصيت هاي خود است. 
جريان س��ازش تالش دارد تا موضوعات تمدني و فرهنگي را مبناي 
دوقطبي سازي هاي جديد در انتخابات قرار دهد كه يكي از نمونه هاي 

آن حضور زنان در ورزشگاه هاست. 
نماينده مردم تبريز در مجلس افزود: جريان سازش به مردم آدرس 
اشتباه مي دهد در شرايطي كه بي تدبيري هاي اقتصادي براي مردم 
مش��كالت زيادي را ايجاد كرده اس��ت، دولت به ج��اي اينكه براي 
حل مش��كالت اقتصادي مردم چاره انديش��ي كند، ب��ه دنبال طرح 
دوقطبي هاي كاذب فرهنگي است كه در واقع اثري در زندگي اكثريت 

مردم ندارد.
........................................................................................................................

قاضي زاده هاشمي: 
قانوني درباره محرمانه بودن دارايي 

نمايندگان وجود ندارد
نماينده فريمان در مجلس با بيان اينكه مصوبه قانوني درباره محرمانه 
بودن دارايي نماين�دگان وجود ندارد، گف�ت: خوداظهاري علني 
نمايندگان درباره اموالشان براي ش�فافيت در جامعه مفيد است. 
سيداحسان قاضي زاده هاشمي نماينده مردم فريمان در مجلس شوراي 
اس��المي در گفت وگو با فارس، درباره محرمانه بودن ليس��ت اموال و 
دارايي نمايندگان گفت: ام��وال نماينده مجلس به هيچ وجه محرمانه 
نيست، كجاي قانون اعالم شده كه ليست دارايي هاي وكيل مردم در 
پارلمان محرمانه است؟ وي افزود: مصوبه قانوني مبني بر محرمانه بودن 

اموال و دارايي نمايندگان در مجلس وجود ندارد. 
نماين��ده فريمان در مجلس تصري��ح كرد: اگر نماين��دگان مجلس با 
خوداظهاري ليست اموال و دارايي شان را به مردم اعالم كنند، مي توانند 
در امر ش��فافيت حداكثري در جامعه مفيد باشند. قاضي زاده هاشمي 
اظهار داشت: من قائل به آن هستم كه بايد ش��فافيت از سوي اضالع 
مختلف كشور اجرايي و عملياتي ش��ود و اگر تالش شود در گروه هاي 
مختلف اين موضوع تحقق پيدا كند اعتماد عمومي باالتر خواهد رفت. 
وي گفت: مجلس، دولت و قوه قضائيه بايد پيشگام و پيشقدم شفافيت 

در جامعه باشند. 
نماينده فريمان در مجلس اف��زود: اگر بتوانيم تمامي اركان كش��ور 
را در مسير شفافيت س��وق دهيم براي اعتماد س��ازي عمومي مفيد 

خواهد بود. 
........................................................................................................................

هشدار يك نماينده درباره ورود پول هاي 
كثيف در انتخابات آينده

در انتخابات آين�ده با پول ه�اي كثيف، هزينه هاي سرس�ام آور، 
خري�د رأي و... مواج�ه هس�تيم ل�ذا بن�ا داري�م ب�ا همراه�ي 
ش�وراي نگهب�ان قان�ون انتخاب�ات فعل�ي را اص�الح كني�م. 
اصغر سليمي، س��خنگوي كميسيون امور داخلي كش��ور و شوراهای 
مجلس ش��وراي اس��المي در گفت وگو با فارس، درب��اره قانون جامع 
انتخابات گفت: اين كميسيون به دنبال آن است تا اليحه جامع قانون 
انتخابات را به هيئت رئيسه و صحن ارائه كند. وي افزود: ايراد شوراي 
نگهبان به اين قانون در مورد بحث ش��فافيت بوده، اين در حالي است 
كه نظر اين شورا بر اصالح قانون فعلي انتخابات است تا بتوان از آن در 

انتخابات اسفند ماه استفاده كرد. 
سخنگوي كميسيون شوراهای مجلس گفت: در انتخابات آينده ما با 
پول هاي كثيف، هزينه هاي سرسام آور، خريد رأي و... مواجه هستيم. 
س��ليمي افزود: اصالح نظام انتخابات در صحن به تصويب رسيده بود 
اما چون اين موضوع با استاني ش��دن انتخابات گره خورده بود و عماًل 
نمايندگان هم به اين موضوع رأي ندادند، موضوع سرانجام الزم را پيدا 
نكرد. وي تأكيد كرد: در حال رايزني با هيئت رئيسه مجلس هستيم تا 
اصالحيه نظام جامع انتخابات را مجدداً به صحن بياوريم تا از آن بتوانيم 

در انتخابات اسفند سال جاري استفاده كنيم.

گروه ويژه اق�دام مالي در اجالس هفته گذش�ته 
خ�ود در پاري�س ب�ار ديگ�ر ضرب االجل ه�اي 
ضدايران�ي خ�ود را ب�ا چاش�ني هش�دارهاي 
ش�ديداللحن تمديد و اين بار ي�ك فرصت چهار 
ماه�ه را براي جمه�وري اس�المي اي�ران تعيين 
كرد تا دو كنوانس�يون مهم پالرم�و و تأمين مالي 
تروريسم )CFT( را به قانون داخلي تبديل كند. 
اين چندمين باري است كه كارگروه ويژه اقدام مالي 
يك بازه زماني محدود را براي ايران تعيين مي كند تا 
طي آن كشورمان تعهدات و مسئوليت هاي جديدي 
را در حوزه اقتصادي، سياس��ي و بين المللي پذيرفته 
و رفتارهاي خود در تمام عرصه ه��اي مورد نظر را بر 
اساس دستورالعمل هاي كنوانس��يون هاي خارجي 

منطبق كند. 
اين خواس��ته كه بايد از آن به عنوان استانداردسازي 
رفتار يك كشور طبق سرفصل هاي كنوانسيون هاي 
بين المللي ياد كرد اين بستر را ايجاد مي كند كه آنچه 
در قالب حمله نظامي، تحريم هاي اقتصادي- سياسي 
عليه جمهوري اس��المي به وقوع محقق نشده است 
در قال��ب پذيرش تعه��دات حقوقي و ب��ا اين توجيه 
كه كش��ورمان بايد در عرصه جهاني شدن و تعامل با 
س��ازمان ها و نهادهاي بين المللي گام بردارد صورت 

قانوني به خود مي گيرد. 
كارگروه ويژه اقدام مالي در تصميم گيري اخير خود 
با تهديد جمهوري اس��المي ايران مبني بر اينكه دو 
كنوانس��يون تا بهمن تصويب نشود، شرايط به پيش 
از خرداد ٩٥ بازخواهد گشت، تالش مي كند فرصت 
فضاسازي هاي رسانه اي- رواني يك طيف را در داخل 
كشور براي تحت فش��ار قرار دادن حاكميت فراهم 
كند، به طوري كه طي ماه هاي گذشته با هر بار تمديد 
ضرب االجل عليه ايران توسط اين كارگروه، انبوهي 
از فضاسازی هاي جهت دار توس��ط اين جريان براي 
هدايت كردن حاكميت سياسي كشور به گوشه رينگ 
صورت گرفته است. گروه ويژه اقدام مالي در اجالس 
مورد اشاره، ضمن بررسي آخرين وضعيت كشورمان، 
با توجه به عدم تصويب نهايي دو كنوانسيون پالرمو و 
تأمين مالي تروريسم، دو دسته اقدام جديد مقابله اي 
عليه كشورمان وضع نمود كه با توجه به تصويب يك 
اقدام مقابله اي ديگر در خرداد ماه گذشته، مجموعاً 

سه اقدام عليه ايران وضع شده است. 
به گزارش برخ��ي از خبرگزاري هاي داخلي، اين نهاد 
بين المللي در يك بند جداگانه هش��دار داده اس��ت 
كه اگر تا قبل از بهمن ماه آينده اين دو كنوانس��يون 
نهايي نش��وند، تمامی اقدامات مقابل��ه اي عليه ايران 

وضع خواهد ش��د و عماًل وضعيت كشورمان به پيش 
از خرداد س��ال 1۳٩٥ باز خواهد گشت. در اين بيانيه 
با توجه به اقدامات مثبت اخير كشورمان، پيشرفت ها 
در زمينه قانونگذاري از جمله تصويب آيين نامه قانون 
مبارزه با پولشويي را تصديق مي نمايد. گروه ويژه اقدام 
مالي همچنين تأييد مي كند كه در مردادماه و دي ماه 
سال گذشته دو اصالحيه قانوني مبارزه با پولشويي و 
تأمين مالي تروريسم به تصويب نهايي رسيدند و دو 
اليحه كنوانسيون هاي پالرمو و تأمين مالي تروريسم 
)CFT( در مجلس ايران به تصويب رسيده، اما مراحل 

الزم االجرا شدن نهايي را طي نكرده اند. 
    واكنش ه�اي داخل�ي نس�بت ب�ه ادام�ه 

FATFزياده خواهی های
ضرب االجل هاي تعيين شده توس��ط كارگروه ويژه 
اقدام مالي به همان ميزان كه با استقبال وابستگان به 
يك جريان سياسي همراه مي شود و فعاالن سياسي 
و رسانه اي اين طيف با ذوق زدگي از لزوم پيوستن به 
كنوانسيون ها و گشايش هاي حبابي كه به واسطه اين 

رويداد در عرصه داخلي كشور اتفاق مي افتد به همان 
ميزان نيز مخالفان گسترده اي را در كشور دارد كه از 
آسيب ها و پيامدهاي پيوس��تن به اين كنوانسيون ها 
س��خن به ميان مي آورن��د. ابوالفض��ل ابوترابي عضو 
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مسكوت 
ماندن بررس��ي لوايح FATF در مجمع تش��خيص 
 CFT مصلحت نظام، اظهار كرد: سال گذشته پالرمو و

به شوراي نگهبان ارجاع و در اين شورا رد شد. 
او افزود: با اصرار مجلس اين لوايح به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام رفت، طبق آيين نام��ه داخلي مجمع 
چنانچه امري در مجمع تشخيص يك سال مسكوت 

بماند فصل الخطاب نظر شوراي نگهبان خواهد بود. 
ابوتراب��ي ادام��ه داد: پالرمو و CFT ك��ه دو اليحه از 
لوايح مرتبط ب��ا معاهده FATF هس��تند، عماًل رد 
شده محس��وب مي شوند. او با اش��اره به فرصت چهار 
ماهه FATF به ايران گفت: اين اقدام تنها تير مشقي 
محسوب مي شود، چراكه ما اكنون تحت تحريم هاي 

س��نگين قرار داريم و امكان ندارد كه وضعيت از اين 
بدتر شود. عضو كميسيون حقوقي و قضايي گفت: اگر 
قرار است كه با پولشويي مبارزه كنيم، قوانين داخلي 
 FATF براي ما كفاي��ت مي كند، بنابراين مس��ير ما
نيست، بلكه هدف ما پيوس��تن به معاهدات دوجانبه 
و چندجانبه ارزي است. محمدجواد ظريف وزير امور 
خارجه كشورمان نيز روز گذشته در حاشيه كنفرانس 
بين المللي يكجانبه گراي��ي و حقوق بين الملل كه در 
دانشگاه عالمه طباطبايي برگزار شد، درباره تهديدات 
اخير FATF گف��ت: »جمهوري اس��المي ايران در 
قوانين داخلي خود مبارزه با پولشويي را به عنوان يك 
ضرورت و هدف دنبال مي كند و تصميم FATF كاماًل 

سياسي است كه با آن مخالف هستيم.«
ظريف ادامه مي دهد: »با اين حال ما به خاطر منافع 
ملي خودمان تمام اقدامات الزم را ب��راي مبارزه با 
تأمين مالي تروريسم و مقابله با پولشويي انجام داديم 
و تصويب آيين نامه مبارزه با پولشويي در دولت و قوه 
قضائيه گام مهم ايران در اين راستا بود. اين  آيين نامه 

قانون مفصل و كاملي است و اميدوارم با همگرايي 
داخلي و اقدامات بعدي براي گرفتن بهانه از دست 
كساني كه منافع ايران را دنبال نمي كنند و مخالف 

ما هستند، فراهم شود.«
اظهارات روز گذش��ته وزير امور خارجه كشورمان 
در حالي كه وي پي��ش از اين همانند رئيس جمهور 
كشورمان از پيوستن به كنوانسيون هاي چهارگانه 
FATF حمايت كرده بود و پذيرش مسئوليت هاي 
جديد و گس��ترده در عرصه بين المللي را سودمند 
به حال كش��ور و ح��اوي دس��تاوردهاي اقتصادي 
عنوان كرده بود، شبيه همان استداللي كه در مورد 
ضرورت پذيرش توافق هسته اي از سال هاي ٩2 تا 
٩4 عنوان مي شد مبني بر اينكه پذيرش توافقنامه 
هسته اي مي تواند مشكالت اقتصادي و معيشتي را 
مرتفع كند نيز در زمينه پذيرش كنوانس��يون هاي 

بين المللي عنوان مي شود. 
حسن روحاني رئيس جمهور كشورمان يك سال پيش 
و در ديدار با مديران ارش��د وزارت راه و شهرس��ازي 
درباره ضرورت پيوستن به كنوانسيون هاي چهارگانه 
FATF مي گويد: »اكن��ون مي خواهيم با بانك هاي 
خارج��ي كار كنيم. ب��دون كار كردن ب��ا بانك هاي 
خارجي اقتص��اد ما حل مي ش��ود، اما ب��ا 2۰درصد 
گران تر، يعني ش��ما جنس را وارد مي كني��د از اين 
صرافي به آن صرافي، نهايتاً 2۰درصد گران تر به دست 
مصرف كننده مي رسد. اگر مي گوييد FATF باشد 
يا نباش��د، يك نفر نمي آيد بگويد اگر باشد 2۰درصد 
ارزان تر كارها انجام مي ش��ود و اگر نباشد 2۰درصد 
گران تر. آن كسي كه شعار مي دهد بيايد هزينه اش را 
پرداخت كند. نمي شود كه يك نفر در كشور شعار دهد 

و آثار شعارش را براي مردم ترجمه نكند.«
آنچه در اين ميان مهم و همچنان براي افكار عمومي 
داخلي محل پرسش اس��ت اينكه سهم مديران در 
بهبود اوضاع اقتصادي معيش��تي مردم بر اس��اس 
شعارهاي انتخاباتي سال هاي ٩2 تا ٩6 چه ميزان 
است و اگر قرار اس��ت مش��كالت داخلي كشور را 
كنوانس��يون هاي بين المللي و تعهداتي كه در اين 
زمينه ب��راي ايران ايجاد مي ش��ود حل كنند، پس 
نقش مسئوالن اجرايي چيست، كمااينكه پيوستن 
ايران به كنوانس��يون هاي بين المللي يا انعقاد يك 
توافقنامه از سوي ايران با يك كارگروه حقوقي نيز 
قابل تحقق است. از سوي ديگر خروجي توافقنامه 
هسته اي در حوزه اقتصادي، تجاري و معيشتي چه 
بود كه امروز جامعه ايران��ي بايد مجدداً يك تجربه 

ناموفق و تلخ را تجربه كند؟

پيوستن به كنوانسيون هاي چهارگانه FATF تكرار تجربه تلخ برجام

FATF تمديد معنادار ضرب االجل هاي

امريكايي ه�ا ادع�ا كرده ان�د ك�ه پاس�خ س�رنگوني 
پهپ�اد را ب�ه  ص�ورت حمل�ه س�ايبري داده ان�د، ام�ا 
يافته ه�اي م�ا چني�ن چي�زي را ثاب�ت نك�رد و م�ا هيچ 
نش�انه اي درب�اره حمل�ه س�ايبري كش�ف نكردي�م. 
به گزارش فارس، سردار سرتيپ غالمرضا جاللي رئيس سازمان 
پدافند غيرعامل كشور روز گذشته در نشست خبري به مناسبت 
هفته پدافند غيرعامل اظهار داش��ت: پدافن��د غيرعامل دفاع از 
مردم و زيرساخت هاي كشور است كه در اين دفاع از ابزار نظامي 
استفاده نمي شود. رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور تأكيد 
كرد: امروزه تهديدات ما مردم محور شده اند و در حقيقت استفاده 
از ابزار رسانه براي تاثيرگذاري بر افكار عمومي در سراسر جهان 
براي درگيركردن مردم با حكومت در دستور كار قرار گرفته است. 
وي درباره پدافند سايبري، اظهار داشت: امريكايي ها ادعا كرده اند 
كه پاسخ سرنگوني پهپاد را به  صورت حمله سايبري داده ايم، اما 
يافته هاي ما چنين چيزي را ثابت نكرد و ما هيچ نش��انه اي را در 
خصوص حمله سايبري كش��ف نكرديم. رئيس سازمان پدافند 
غيرعامل با بيان اينكه ما براي همه دستگاه هاي اجرايي كشور در 
حوزه هاي مختلف طرح مقابله اي ايجاد و بر اساس آنها رزمايش 
هم اجرا كرديم، تصريح كرد: ما سال گذشته در پنج حوزه پدافندي 
رزمايش داش��ته ايم. بنابر تدبير ش��وراي عالي فض��اي مجازي 
رزمايش ها بر اساس كاركرد فضاي مجازي و اينترنت بوده است. 

س��ردار جاللي عنوان كرد: در مرحل��ه اي از رزمايش ها به اين 
نتيجه رسيديم كه ۸٥درصد زيرساخت هاي كشور در صورت 
قطع اينترنت هم توان ادامه فعالي��ت دارند. از آن زمان تا امروز 
1٥رزمايش اجرا شده و 64رزمايش هم تا دو ماه آينده برگزار 

خواهيم كرد. وي با اعالم اينكه سال گذشته ۳۸۰رزمايش در 
مدارس داشته ايم، خاطرنشان كرد: هزار رزمايش قطع مولد برق 
داشته ايم كه البته برخي سازمان ها دچار ايراد بوده اند. امسال دو 
رزمايش هسته اي در نيروگاه بوشهر بر اساس ابالغيات آژانس 
بين المللي انرژي اتمي داشتيم كه رسانه اي نشد و امسال همين 
رزمايش را در ني��روگاه تهران هم خواهيم داش��ت. همچنين 
رزماي��ش پدافند بيولوژيك ه��م در اس��تان هاي آذربايجان و 
خراسان برگزار مي كنيم. رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور 
ادامه داد: در عسلويه و ماهشهر هم رزمايش شيميايي داشتيم 

كه تمامي ظرفيت بهداش��ت و درمان را پ��اي كار آورديم. در 
جزيره خارك با محوريت تخليه جمعيت رزمايش برگزار كرديم. 
همچنين دو رزمايش قطع سيگنال در صدا و سيما داشتم و با 
فرض حذف مركزيت تهران اين رزمايش انجام شد كه توانمندي 

خوبي در صدا و سيما در اين حوزه وجود داشت. 
س��ردار جاللي در خصوص وضعيت پدافند غيرعامل ش��هري 
نيز با بيان اينكه ۷٥درصد جمعيت كش��ور در شهرهاي باالي 
2۰۰هزار نفر ساكن هستند، گفت: كشف نقاط آسيب پذيري 
در اين ش��هرها بسيار مهم اس��ت كه از ٥1 ش��هر در 2٩ شهر 

طرح هاي ما ٥۰درصد پيشرفت داش��ته است كه تا پايان سال 
به اتمام مي رسانيم. 

وي گفت: با توجه به اينكه ما درگير يك مدل تهديد هيبريدي 
هس��تيم كه محور آنها اقتصادي اس��ت، تالش كرديم راهبرد 
دفاع تركيبي در استان ها را اجرايي كنيم. راهبرد ما در حوزه 
اقتصاد اول ثبات نرخ ارز اس��ت كه بانك مركزي در اين حوزه 
خوب عمل كرد و با ثبات در حوزه ارزي در حال گذار به مرحله 

تبديل تهديد به فرصت هستيم. 
رئيس س��ازمان پدافند غيرعامل كش��ور در پاس��خ به سؤال 
خبرن��گار فارس در خص��وص تهديدات بيوتروريس��م، عنوان 
كرد: بيوتروريسم دو بخش بيو و تروريسم دارد كه در خصوص 
بيو، استفاده از موجود است اما تروريس��م كه به معناي اعمال 
خرابكارانه است، كشف آن در حوزه مأموريت وزارت اطالعات 
اس��ت. س��ردار جاللي گفت: اينكه گفته مي ش��ود كسي ترور 
بيولوژيك شده است، براي بررسي آن بايد سابقه پزشكي فرد 
مورد بررسي قرار گيرد، مواردي كه تا كنون به ما ارجاع شده از 

منظر ما قابل اثبات نبوده  است. 
رئيس س��ازمان پدافند غيرعامل كش��ور در خصوص استفاده 
مسئوالن از تلفن هاي هوشمند، تأكيد كرد: در حوزه گوشي هاي 
هوشمند قرار بود با سه الگو توليد شود. در دو الگوي اوليه قرار 
بود كه گوشي هوشمند مصون سازي ش��ود كه اين كار توسط 
وزارت دفاع و شركت صاايران انجام شده و مسئوالن مي توانند از 
اين گوشي ها استفاده كنند. در الگوي سوم قرار بود كه ساخت 
يك گوشي از صفر تا صد را خودمان انجام دهيم كه اين كار در 

حال طي كردن مراحل خود است.

رئيس سازمان پدافند غيرعامل:

نشانه اي از پاسخ سايبري امريكا به سرنگوني پهپاد نيافتيم

دیدگاه

محمد  اسماعیلی
   گزارش  یک

روح�انی منك�ر موج�وديت     خبر
و ق�ان�ونيت نه�اد ش�ورای 

نگهب�ان ني�ست.
به گزارش مهر، علي ربيعي س��خنگوي دولت ديروز در تبيين 
مواضع هفته گذش��ته رئيس جمهور كه بازتاب گسترده ای در 
محافل سياسی و رسانه ای داشت، گفت:آنچه رئيس جمهور در 
سخنان خود به آن اشاره كرده و مي كنند بي سابقه نيست و پيش 

از اين به صورت علني و غيرعلني مطرح شده است. 
ربيعي افزود: همه نخبگاِن نظام قبول دارند قانون اساسي ما 
ظرفيت هاي بس��يار عظيمي در درون خود دارد كه همواره 
مي تواند بق��اي نظام مق��دس جمهوري اس��المي ايران را 
تضمين كند. وظيفه رئيس جمهور است كه اين ظرفيت ها 

را فعال كند. 
وي با بيان اينكه خود قانون اساسي اين مس��ئوليت را بر عهده 
رئيس جمهور گذاش��ته است، اظهار داش��ت: فعال سازي قانون 
اساسي به منظور تحقق اهداف و آرمان هاي شناخته شده انقالب 
اسالمي ايران براي خدمت به مردم در نسبت اعمال حاكميت بر 

سرنوشت خود يك حركت انقالبي و الزم است. 
س��خنگوي دولت تأكي��د كرد: به نظ��ر م��ن رئيس جمهور در 

هفته گذش��ته چند نكته راهبردي را بيان كردند. نخست آنكه 
رئيس جمهور به ضرورت رشد و توسعه كشور اشاره كردند. در 
خصوص اقتصاد معيش��تي بارها اعالم كردند كه مي توان يك 
زندگي اقتصادي محدود و كوچك داش��ت اما ب��دون تعامل با 
جهان امكان اس��تفاده از فرصت هاي جهان براي رشد و توسعه 

ملي وجود ندارد. 
ربيعي با بيان اينكه منظور از تعامل س��ازش و تس��ليم نيست، 
افزود:روحاني از تعامل سازنده در برابر تقابل سخن گفته است. 

س��خنگوي دولت اضافه كرد: همين تعامل سازنده در نيويورك 
باعث شد رئيس جمهور به جاي فرار از مذاكره باب مذاكره سازنده 
را بگشايد و امريكا را از مدعي مذاكره به متهم مذاكره گريزي بدل 

سازد اما مسئله اصلي اصاًل مذاكره نيست. 

ربيعي گفت: مسئله اين است كه دشمن مي خواهد ايران 
را به كش��وري ضعيف از حيث تجاري، مال��ي و صنعتي 
اقتصادي تبديل كند. ما نه تنها در بعد امنيتي و دفاعي كه 
بحمد اهلل سرآمد هستيم در بعد معيشتي هم بايد قدرت 

اول منطقه باشيم. 
وي همچنين تصريح كرد: دولت امري��كا بداند ملت ايران ملتي 

نيست كه با فشار حداكثري اقتصادي از پاي درمی آيد. 
سخنگوي دولت همچنين درباره اظهار نظر رئيس جمهور 
درباره ش��وراي نگهبان، گفت: روحاني منكر موجوديت و 
قانونيت نهاد ش��وراي نگهبان نيس��ت و اگر به مجلس اول 
اش��اره مي كند اوالً به تكثر اين مجلس توجه دارد و ثانياً به 
حساسيت خود جوش ملت كه با وجود نامزدهاي راديكال 
در آن انتخابات، بدون ش��وراي نگهبان به رجال معتدل و 

صاحب نامي رأي دادند. 
وي تأكيد كرد: االن هم با وجود شوراي نگهبان اين امكان وجود 
دارد كه مردم بتوانند به گزينه ه��اي متنوعي رأي دهند. كافي 

است اين شورا عمل كند و اصل را بر مشاركت بگذارد.

ربيعي در نشست خبري:

»روحاني« منكر موجوديت شوراي نگهبان نيست


