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امیرعبداللهیان:

نفوذ معنوي ايران در منطقه
به معناي مداخله نيست

كرد« :موضوع آتشبس با پیشنهاد روشن و صریح آقای ظریف در بیانیه پایانی گنجانده
ش��د ».وي با بيان اينكه برخی کش��ورها و دیپلماتهای ارشد آنها در ارتباط با ما مطرح
میکنند که ایران نفوذ خود را در منطقه نادیده بگیرد ،افزود« :پس از  37س��ال ایران با
توجه به گفتمان و رفتار منطقیاش در منطقه نفوذ پیدا کرده است و ما آن را در راستای
تأمین حداکثری منافع و امنیت ملی و نیز کمک به جهان اسالم به کار میبریم .حاال اگر
برخی طرفها نفوذ ایران را به دخالت ترجمه میکنند ،مشکل و کج فهمی آنهاست».

معاون عربي و آفريقاي وزیر خارجه با اشاره به آنچه دخالت ایران در منطقه از سوی
رس��انههای غربی و مقامات این کشورها عنوان میکنند ،گفت« :ما بدون تردید در همه
کش��ورهای منطقه دارای نفوذ هس��تیم اما این نفوذ به معنای مداخله ما در کشورهای
منطقه نیست ».به گزارش ایسنا ،حسین امیرعبداللهیان روز گذشته در سخنانی درباره
تحوالت و مقاومت منطقه در دانشگاه صنعتی شریف درباره اينكه آتشبس به پیشنهاد
ایران در بیانیه پایانی و جمعبندی مذاکرات وین درباره سوریه گنجانده شده است ،تصريح

رئيس مجلس شورای اسالمی:

اگر ساختار مردمساالری ایجاد نشود ،عده ای با حرفهای عوامانه قدرت میگیرند

وزير كشور در واكنش به سخنان وزير
خارج��ه عراق اطمين��ان داد در مرزهاي
اي��ران هيچ موضوع «نگ��ران كنندهاي»
وجود ندارد .ابراهيم جعفري وزير خارجه
عراق ،روز يكش��نبه در حاش��يه نشست
س��وريه در وين گفته بود« :دستگاههای
اطالعاتی کش��ورش به اطالعاتی دست
یافتهاند که نشان میدهد فرانسه ،امریکا
و ایران در میان کش��ورهای هدف حمله
تروریس��تها قرار دارند ».روز گذش��ته
عبدالرض��ا رحمان��ي فضلي در نشس��ت
مطبوعاتي با رسانههاي خارجي در پاسخ
به س��ؤالي در اين باره گف��ت« :هم خود
تروریس��تها به صورت آش��کارا ایران را
تهدید کردهاند و هم با توجه به اس��ناد و
مدارک و اعترافات تروریستهای دستگیر
ش��ده میفهمی��م ک��ه ای��ران در برنامه
تهدیدهاي تروریستها قرار دارد».
به گزارش ايسنا ،وي با بيان اينكه «ما
برنامه جامعی ب��رای تقویت و صیانت از
جامعهمان داریم ك��ه از لب مرز تا عمق

عکس :خانه ملت

ديروز همايش «اس��تحكام س��اخت
درون��ي ق��درت جمهوري اس�لامي» در
دانش��گاه عالي دف��اع ملي برگزار ش��د،
جايي كه ش��خصيتهاي مؤثر در اركان
رسمي قدرت ،ديدگاههاي خود را درباره
ظرفيتها و چالشهاي ساخت قدرت در
كشور بيان كردند .رئيس مجلس شوراي
اس�لامي ،نگاهي جامع گرايانه داشت و
همراه با برش��مردن معضالت اجتماعي
به عنوان يك عامل تهديدآفرين ،از نبود
انسجام در شيوههاي سياست ورزي گفت
و برخي رويهها را نيز نكوهش كرد .وزير
اقتصاد تحليلي از ظرفيتها و چالشهاي
پس��ابرجام ارائه داد و س��ردار س�لامي،
جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران نيز
از مزيتها و توان نظامي نيروهاي مسلح
كشور گفت.
ëëضرورت ايجاد
ساختارهاي مردمساالري
رئيس مجل��س در س��خنراني خود،
مردمس��االري را ي��ك آورده مه��م براي
كش��ور و يكي از داليل ارتق��اي جايگاه
اي��ران در منطق��ه برش��مرد و گفت :ما
وقتي شكل مردمس��االري را ميپذيريم
بايد س��اختارهاي آن را نيز ايجاد كنيم،
در غير اين صورت عدهاي از مرد ساالري
اس��تفاده ميكنند .بنابراين تش��كيالت
بسيار مهم است ،در حالي كه بعضي اين
پز را ميدهند كه ما به تش��كيالت كاري
نداريم كه اين حرف ،عوامفريبانه است.
به گزارش ايسنا ،علي الريجاني در بيان
وجود ضرورت تشكيالت در دموكراسي،
خاطرنشان كرد :اگر تشكيالت دموكراسي
وجود نداشته باشد عدهاي با حرفهايي
رأي ميآورند و بدون عملياتي كردن آنها
كن��ار ميروند ،اما اگر تش��كيالت وجود
داشته باشد ،آن تشكيالت آبروي خود را
با حرفهاي پوپوليستي نميبرد.
وي ،حاكم شدن ادب سياسي را يكي
ديگر از پيامدهاي وجود چنين تشكيالتي
خواند و تصريح كرد :اما اگر تش��كيالت
رشد پيدا نكند افراد نگاه موقت به جامعه
و سياس��ت خواهند داشت ،اين درحالي
اس��ت كه در ش��رايط وجود تشكيالت و

س��اختارهاي مناس��ب با مردمساالري،
نخبگان دربار ه سياس��تهاي كلي نظام
جامع��ه را توجي��ه ميكنن��د .رئي��س
مجلس با تأكيد بر اين نيازمندي كش��ور
به انسجام ،رهبري را يك عنصر انسجام
بخش براي نظام برش��مرد و اظهار كرد:
درست اس��ت كه رهبري عنصر انسجام
بخش نظام اس��ت ،اما ما همه جا نبايد از
اين ابزار اس��تفاده كنيم ،بلكه بايد عقول
جامعه انس��جام ايجاد كند .وي با اشاره
به اينكه در مسائل هستهاي رهبري بايد
خط دهند ،خاطرنشان كرد :اما اين حسن
نيست كه در همه جا از ظرفيت رهبري
استفاده كنيم ،ما بايد سازوكار دروني خود
را براي ايجاد انسجام سازماندهي كنيم.
ëëگرايشهايسوسياليستي
مانعي براي اقتصاد
الريجاني گرايشهاي سوسياليستي را
يكي از موانع رشد اقتصاد كشور عنوان و
اظهار كرد :سياستهاي اصل  44چگونه
اجرا ش��د؟ آي��ا مقصود از اينك��ه اقتصاد
مردمي ش��ود اين بود؟ ق��رار بود رقابت
واقع��ي به وجود آيد ،ولي اينگونه نش��د.
ما فكر ميكنيم اگر ش��ركتهاي مهم به
وجود آيد سرمايهداري پديد ميآيد و ما
را از مس��ير خود جدا ميكند .وي نبود
ش��ركت توانمند را اش��كال ديگر اقتصاد
دانست و افزود :ما نقش مهمي در ايجاد
مردمس��االري در ع��راق داش��تيم ،ولي
ساير كشورها از ش��رايط اقتصادي عراق
استفاده كردند .فضا هم اجازه كار جهادي
در اقتص��اد را نميدهد كه م��ا به تغيير
رويكرد نيازمنديم .الريجاني ،بوروكراسي
را از ديگر معضالت كش��ور دانس��ت كه
هي��چ دولتي زير بار تعدي��ل آن نميرود
و خاطرنش��ان كرد :تعداد پرسنل دولتي
 300هزار نفر اس��ت و م��ا چند ميليون
پرسنل داريم .از نظر رتب ه تسهيل كسب
و كار نيز رتب ه  120را داريم.
رئيس قوه مقننه با بيان اينكه مشكل
ديگر م��ا در تعه��دات دول��ت به بخش
خصوصي اس��ت ،اضافه كرد :يك وزير به
من گفت ،به بخش خصوصي  300هزار
ميليارد تومان بده��ي دارد .وقتي دولت

الریجان�ی :اگ�ر تش�كيالت
دموكراسي وجود نداشته باشد
عدهاي با حرفهاي�ي رأي ميآورند و
بدون عملياتي كردن آنها كنار ميروند
اين حس�ن نيس�ت كه در هم�ه جا از
ظرفيت رهبري استفاده كنيم ،ما بايد
س�ازوكار درون�ي خود را ب�راي ايجاد
انسجام سازماندهي كنيم

پول نميدهد بخش خصوصي هم انگيزه
پي��دا نميكند .ما به مق��ررات ثابت دراز
م��دت در بخش اقتص��ادي نيازمنديم تا
بخش خصوصي از ثبات شرايط اطمينان
حاصل كند .همچنين بايد دولت كوچك
ش��ود تا هزينهها كاهش يابد .اس��تخدام
 500هزار نفر در دولت قبل كار اش��تباه
و خالف قانون بود.
وي ب��ا بيان اينكه ما حدود  400هزار
ميليارد تومان طرح كلنگ زني در كشور
داريم كه كار اش��تباهي بود ،خاطرنشان
كرد :ما در بودجه س��ال قبل اجازه داديم
كه دولت اين طرحها را واگذار كند ،ولي
اين كار انجام نشد .ما نميتوانيم نقدينگي
جامعه را به سمت توليد ببريم.
در جامع��ه نقدينگي وج��ود دارد و
در همين ط��رح وام  25ميليوني ديديم
كه برنامه چن��د ماهه ،چن��د روزه تمام
ش��د؛ بنابراين نقدينگي در جامعه وجود

دارد ،ولي بس��تر آن فراهم نشده كه اين
نقدينگي به سمت توليد برود.
ëëتغيير سهم دين و مسائل عرفي
رئي��س مجلس در بخ��ش ديگري از
س��خنان خود ،ب��ه مس��ائل اجتماعي و
فرهنگي نيز اش��اره ك��رد و با بيان اينكه
س��هم دين و مس��ائل عرفي ما تغييرات
زي��ادي ك��رده و تلق��ي م��ا از دي��ن يا
اجتماعيات با  100س��ال پيش متفاوت
ش��ده اس��ت ،گفت :رهبر معظم انقالب
در س��فر به خراسان شمالي نكته مهمي
را دربار ه س��بك زندگ��ي مطرح كردند و
بايد به آنها توجه كنيم .ما اگر ميخواهيم
قدرت زندگي خود را مس��تحكم كنيم،
بايد اش��كاالت خود را در حوزه فرهنگي
و اجتماعي مدنظر ق��رار داده و براي آن
راه��كار تعريف كني��م .رئيس مجلس با
اش��اره به تأثير منفي رش��د آسيبهاي
اجتماعي بر س��اختار قدرت ،تأكيد كرد:
اين آمار ب��راي جامعه ما عالمت مثبتي
نيست .آسيبهاي اجتماعي هم خود را
زود بروز نميدهن��د ،ولي مثل خوره در
ق��درت ملي تأثير ميگذارن��د .براي حل
آس��يبهاي اجتماعي بايد همسرنوشتي
تقويت ش��ود تا انس��جام قدرت ملي ما
افزايش يابد زيرا آسيبهاي اجتماعي به
هم سرنوشتي ضربه وارد ميكند.
ëëدو بيماري اقتصاد كشور
از نگاه وزير اقتصاد
وزير امور اقتصادي و دارايي ،از ديدگاه

اقتص��اد مقاومتي به تبيين اس��تحكام
س��اخت درون��ي ق��درت در جمهوري
اسالمي پرداخت.
عل��ي طيب نيا ،اقتص��اد مقاومتي را
يك تغيير جهت اساسي در سياستهاي
اقتصادي كشور توصيف و اظهار كرد :با
پيگيري سياس��تهاي اقتصاد مقاومتي
قرار است اقتصاد ايران كه داراي رشدي
ان��دك ،پرنوس��ان و منبعمح��ور بوده
اس��ت ،به اقتصادي با رشد ،باثبات و نيز
آسيبناپذير در برابر تكانههاي خارجي
ش��ود و از برونزايي به سمت درونزايي
و در عي��ن حال بروننگري تغيير جهت
يابد .اين عضو دولت ،مش��اركت اندك
م��ردم در فعاليتهاي اقتصادي و اتكاي
اين اقتصاد به نفت را دو بيماري سنتي
اقتصاد ايران دانس��ت كه موجبات رشد
اقتص��ادي پايين را براي كش��ور فراهم
آورده است.
وي افزود :ش��رايط پس��اتحريم هم
ميتواند مطالبات مردم را توسعه دهد و
هم منجر به اتخاذ سياس��تهاي غلطي
چون افزايش واردات شود و تنها پيروي
از اقتصاد مقاومتي ميتواند در اين فضا
راهگشا باش��د .وزير اقتصاد با اشاره به
تحريمه��اي ناعادالنه غ��رب عليه ايران
اظهار كرد :پس از اينكه دشمن نتوانست
از طريق تحميل يك جنگ هشت ساله
به كش��ور به اهداف خود برس��د ،شروع
به شناس��ايي نقاط ضعف و آسيبهاي
كشورمان كرد و به اين نتيجه رسيد كه
كشور ما در توليد و مصرف داخلي كام ً
ال
وابسته به درآمدهاي نفتي و عمر توليد
در ايران كمتر است و با شناخت همين
نقاط ضعف شروع به تحميل تحريمهاي
اقتصادي عليه ما كرد.
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينكه ام��روز در
شرايطي قرار گرفتهايم كه زبان تحريم و
تهديد عليه كشور اندك اندك جاي خود
را به تعامل محترمانه به ايران داده است،
افزود :زمينههاي توافق هس��تهاي كه از
طريق اقتصاد مقاومتي فراهم شد فضايي
ايجاد كرد كه تحريمها و تهديدها جاي
خود را به تعامل محترمانه بدهد.

وزير كشور :برخي تروريستها را به كشورشان پس دادهايم

کشور را در برمیگیرد» ،افزود« :براساس
همین برنامه دس��تگاههای مختلف اعم
از نظامی ،انتظام��ی و امنیتی به صورت
هماهنگ با یکدیگر عمل میکنند .شورای
عالی امنی��ت ملی در داخ��ل هماهنگ
کننده این دستگاهها است .اگر احساس
کنیم تحوالت داخلی کشور همسایهمان
ع��راق در داخل ایران مش��کالتی ایجاد
میکند ،کیلومت��ر  50را -که خط قرمز
ع��راق اعالم کردهایم -فع��ال میکنیم».
وي در عين حال گفت كه «طبعاً این کار
با همکاری عراق صورت میگیرد ».وزير
كش��ور در واكنش به حوادث تروريستي
در لبنان و فرانس��ه گفت« :برای ما فرقی
نمیکند که این حمالت در سوریه ،عراق،
یا پاریس اتف��اق بیفتد در هر صورت آن
را محکوم میکنی��م ».وي با بيان اينكه
«متأس��فانه مرزهاي كشورهاي همسايه
جوالنگاه تروریستها شدهاست» ،تصريح
ك��رد :با توجه به اهمیت��ی که به امنیت
داخل��ی میدهیم ،کام ً
ال مواظب هر فعل

آيتاهلل آمليالريجاني:

جنايتهاي تروريستي اخير
قطع ًا محكوم است
آي��تاهلل آمل��ي الريجاني رئيس ق��وه قضائيه با
محكوم كردن حم�لات و جنايتهاي تروريس��تي
اخير در يمن ،بيروت و پاريس خواستار پاسخگويي
كش��ورهاي غربي بويژه امريكا و كش��ورهاي حامي
داعش در منطقه در قبال اين جنايتها شد.
ب��ه گزارش اداره كل رواب��ط عمومي قوه قضائيه،
آي��تاهلل آمل��ي الريجاني در جلس��ه روز گذش��ته
مسئوالن عالي قضايي گفت :گروه تروريستي داعش
مرحله جديدي از جنايتهاي خود را آغاز كرده است
و پ��س از فجايع لبنان و يمن اخي��راً هم در پاريس
عدهاي از مردم را به خاك و خون كش��يده كه قطعاً
چنين جنايتهايي محكوم است.
رئيس قوه قضائيه افزود :پرسش اصلي اين است
كه داعش را چه كساني خلق كردند و اين گروهها در
چه محيطهايي پرورش يافتند .در اين باره كشورهاي
منطقه كه حامي داعش هستند و امريكا و اروپاييها
بايد پاسخ دهند.
وي تأكيد كرد :غربيها حدود دو س��ال است كه
به ادعاي خودش��ان مشغول مقابله با داعش هستند
ام��ا حتي يك حمله جدي هم به آنها نداش��تهاند و
خودش��ان هم ميدانند كه مبارزه و مقابله واقعي با
داعش از س��وي مردم عراق و سوريه و حمايتهاي
مردمي و ارشادات كارشناسي ايران صورت ميگيرد.

و انفعاالتی که در اطراف مرزهایمان اتفاق
میافتد ،هس��تیم و ب��ا توجه به تحوالت
کشورهای عراق ،پاکس��تان و افغانستان
که در شرق و غرب کشور ما وجود دارند،
تس��لط کاملی به امور مرزی داش��تهایم
و مش��کلی در مورد امنی��ت مرزهایمان
نداریم.
ëëنگران مرزها نیستیم
وزير كشور سپس در تشريح اقدامات
اي��ران براي مه��ار تروريس��تها گفت:
وابستگان تروریس��م که از طریق ایران
میخواستند به کش��ورهای دیگر تردد
کنند ،با برخورد سخت ما مواجه شدند و

غالباً به کشورهایشان عودت داده شدند.
برخی افراد تروریس��تی را که به عنوان
گروههای تروریستی بازداشت کردهایم،
ماهه��ا در اختیارم��ان بودند و س��پس
به کش��ور خودش��ان پس داده ش��دند
مگر آنکه قصد خراب��کاری در ایران را
داش��تند .رحمانی فضلی با بیان اینکه
«داعش را گروه تروریس��تی در منطقه
میدانی��م» گفت :ایران تنها کش��وری
بود که از اول جلوی داعش و گروههای
ش��بیه آن ،چ��ه در عراق و س��وریه و
چه در لبنان ایس��تاد .وی با اش��اره به
نشس��ت س��هجانبه میان عراق ،سوریه
و ایران در رابطه با مقابله با تروریس��م
منطقه ،گفت :هر س��ه کشور به توافق
رس��یدهاند ک��ه در س��وریه نشس��ت
سهجانبهای داش��ته باشند ،اما با توجه
به ش��رایطی که در عراق ایجاد شد ،این
نشست به تعویق افتاد .ما آمادگی حضور
در این نشس��ت را داریم و آن را ضروری
میدانیم.

يه اتهام « جوسازي» عليه عملکرد رسانه ملي درباره «برجام» اعالم شد

شکايت صدا و سيما از دو نماينده مجلس
پير مؤذن نماينده اردبيل :دادگاه علني برگزار شود

در پي سخنان کمال الدين پيرمؤذن نماينده اردبيل
ي بر ش��کايت رئيس رس��انه ملي
در صحن مجلس ،مبن 
از سه نماينده مجلس ،ادارهکل روابطعمومي صداوسيما
توضيحاتي را پيرامون اين شکايت و داليل آن ارائه کرد.به
گزارش «مهر» در اين اطالعيه آمده است« :آقاي پيرمؤذن
مدعي شده است که جاي شاکي و متشاکي عوض شده
اس��ت و ما بايد از رئيس صداوسيما براي توهين به اقوام
شکايت کنيم ،در حالي که ايشان از من ،آقايان قاضيپور
و شجاعي شکايت کرده است .در پاسخ بايد گفت که اوالً،
آقاي پيرمؤذن تالش دارند تا موضوع شکايت را شخصي
جلوه دهند ،در حالي که ش��کايت مذکور ،شکايت رسانه
ملي اس��ت و ثانياً شکايت سازمان صداوسيما صرفاً از دو
نماينده بوده که موض��وع آن نيز هيچ ربطي به ادعاهاي
مطرح ش��ده درخصوص برنام��ه «فيتيل��ه» ندارد؛بلکه
موضوع به جوسازيهاي ايشان نسبت به عملکرد رسانه
ملي در پوش��ش خبري و برنامهاي بررسي «برجام» بوده
اس��ت ».اين اطالعيه تأکيد کرد« :شکايت صداوسيما از
دو تن از نمايندگان مجلس بهخاطر اظهارات خالف واقع
و نس��بتهاي ناروا به رسانه ملياس��ت ».در واکنش به
اين موضع «جام جم» ،کم��ال الدين پير مؤذن نماينده
اردبيل از ش��کايت صدا و سيما عليه خود استقبال کرد و
خواستار برگزاري «علني» دادگاه شد .وي به «ايرنا» گفت:
«شکايت صدا وسيما از بنده و يکي ديگر از نمايندگان به

دليل انتقادهاي ما به نحوه پرداختن صداوسيما به موضوع
«برجام» و نحوه پخش جلس��ات کميسيون ويژه برجام
مجلس اس��ت.پيرمؤذن خاطرنش��ان کرد« :صدا و سيما
در هنگام بررس��ي «برجام» در کميسيون ويژه و پخش
جلس��ات آن خوب عمل نکرد و ما ش��اهد بوديم که در
برخي از مواقع اظهارات نمايندگان دولت را پخش نکرده و
توگوهاي خبري از عليرضا زاکاني براي
در بسياري از گف 
صحبت دعوت ميکرد» .سيد رمضان شجاعي کياسري
عضو «ش��وراي نظارت بر س��ازمان صدا و سيما» نيز در
حاشيه جلسه علني روز گذشته مجلس گفت« :شکايت
صدا و سيما جزو شکايتهايي است که بايد در «گينس»
ثبت ش��ود».او ضمن ابراز بياطالعي از محتواي شکايت
گفت« :من از اين مس��أله خبر ندارم مگر اينکه به دادگاه
بروم و بدانم که محتواي اين شکايت چيست؟» شجاعي
کياس��ري افزود« :روزنامه «ايران» مطلب��ي از من درباره
دوگانگي صدا و سيما راجع به «برجام» مطرح کرده بود.
آقا تأکيد کردند که جامعه دو قطبي نشود .من هم مصاحبه
کردم که صدا و سيما نبايد زمينههاي اين دوگانهسازي را
فراهم کند» .اين نماينده مجلس در پاسخ به سؤالي درباره
اينکه اقدام صدا و سيما ميتواند براي ممانعت از تشکيل
هيأت بازرس��ي در شوراي نظارت و سازمان صدا و سيما
باشد گفت« :احتمال دارد که اين هيأت بازرسي تشکيل
شود ،اما بايد اول به تصويب برسد.

ëëآماده گفتوگو با عربستان هستيم
وزیر کش��ور همچنين ب��ا بیان اینکه
قب��ل از فاجعه «من��ا» آمادگی گفتوگو
با عربس��تان را داشتیم ،خاطرنشان کرد:
«ایران ب��ر پایه توافقنامهها و تعهدنامهها
آمادگی هم��کاری با کش��ورهای طرف
قرارداد را دارد .حتی قبل از حج امس��ال
ما اعالم کردهایم که با توجه به توافقنام ه
امنیتی که با عربس��تان داشتهایم ،آماده
گفتوگ��و با این کش��ور بر پایه ش��رایط
جدید منطقه هستیم».
رحماني فضلي در بخ��ش ديگري از
اين نشس��ت ،در پاسخ به س��ؤالي درباره
انتخابات اسفندماه مجلس شوراي اسالمي
و خبرگان رهبري «قانونی بودن»« ،سالم
بودن» و «باشکوه بودن» را سه ويژگي مد
نظر دولت براي انتخابات پيش رو برشمرد
و گفت :انتخابات در دورههای مختلف باب
طمع را برای دشمنان ما ایجاد کرده است
و آنها میخواهن��د از انتخابات به عنوان
تنش اجتماعی -سیاسی استفاده کنند.

ëëجانشين فرمانده كل سپاه:
 24ساعته در حال توليد
قدرت جديد هستيم
جانش��ين فرمانده كل سپاه پاسداران
ني��ز هم از حوزه نرمافزاري و هم از حوزه
س��ختافزار نظامي ب��ه موضوع همايش
پرداخت .س��ردار حسين سالمي با اشاره
ب��ه اينكه ما  24س��اعته در ح��ال توليد
قدرت جديد هستيم ،تصريح كرد :آنقدر
آزمايشهاي تس��ليحاتي و سيستمهاي
دفاعيمان زياد ش��ده اس��ت ك��ه براي
جلوگيري از نظامي ش��دن فضاي افكار
عمومي از انتشار و رس��انهاي كردن آنها
خ��ودداري ميكني��م .وي با اش��اره به
اينكه ما امروز ق��درت بازدارنده عظيمي
را توليد كردهايم و پيشرفتهاي موشكي
و تسليحاتي زيادي داشتهايم ،اظهار كرد:
منحني ق��درت ما رو به صعود اس��ت و
توانستيم دش��من را از مركز تحوالت به
يك بازيگر عادي و حتي گاهي حاش��يه
نشين بدل كنيم.
س��ردار سالمي ،با بيان اينكه در نظام
سلطه امنيت آن چيزي است كه در غرب
معنا ميشود ،افزود :در مقابل اين منطق
ام��ام خميني(ره) انقالب��ي كردند تا اين
رويه را كه در س��لطه جهاني حاكم بود،
فرو بپاش��انند و نظم كهن قدرتها را در
هم بشكنند و در عين حال قدرت را تحت
فرمان استقالل و آزادي قرار دهند.
اين مق��ام نظامي با تأكيد بر اينكه ما
ب��راي مقابله با ائت�لاف جهاني قدرتمند
نيازمند قدرت هس��تيم ،ادامه داد :براي
مقابله با اين ائتالف جهاني عليه ملتهاي
مسلمان نيازمند قدرت هستيم و با ضعف
نميتوان بر غرب و انس��جام جهاني عليه
ملتهاي مس��لمان غلبه كرد .جانشين
فرمانده كل س��پاه ،اسالم را منبع اصلي
قدرت كشور و عاش��ورا را نماد اصلي آن
برش��مرد و خاطرنش��ان كرد :مجموعه
اي��ن مباني به عنوان پاي��ه اصلي هويت،
شخصيت و انقالب ماست و با استفاده از
همين مباني توانستهايم بسرعت ،تمركز
اس��تراتژيك دش��من را برخ��ود ،به يك
فرضيه راهبردي بديل كنيم.

ما با ردگی��ری که در فض��ای اطالعاتی
داریم میدانیم که میخواهند از این فضا
اس��تفاده کنند .وی همچنین در پاس��خ
به س��ؤالی درباره وجود برخی نگرانیها
برای تأیید صالحیتها از س��وی شورای
نگهبان در انتخابات سال جاری گفت كه
هيأتهاي اجرايي در بررسي صالحيتها
براس��اس اس��تعالم از مراجع چهارگانه
صالحیتها عمل خواهد كرد.
وزیر کش��ور در پاسخ به سؤالي درباره
بازداش��ت صد هكر در ايران تصریح کرد:
«حتم��اً بازداش��ت این تع��داد از هکرها
از طریق مج��اری قانون��ی و با همکاری
دستگاههای امنیتی و قضایی بوده است.
یکی از جرایم مهم فضای سایبری حضور
هکرها اس��ت ،از نظر س��ایبری ایران در
ش��رایط مطلوبی ق��رار دارد چه از لحاظ
آموزشی و چه از لحاظ تکنولوژی و حق
قانونی ما است که از تمام امکانات خودمان
هم از نظر سلبی و هم ایجابی استفاده و از
حیطه امنیت خود دفاع کنیم».
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دیگه چه خبر
نخستین جلسه محاکمه سعید مرتضوی برگزار شد

اولین جلس��ه رس��یدگی به پرونده مدیرعامل سابق سازمان تأمين اجتماعی با
ش��کایت پاليزدار و تعدادی از کارگران یک شرکت تولیدی در شعبه  1057ویژه
رس��یدگی به جرایم کارکنان دولت به رياست قاضي حيدري به صورت غیرعلنی
برگزار ش��د .در ابتداي جلس��ه عباس پاليزدار ش��كايت خود را مبني بر افترا ،نشر
اكاذيب و اعتراض به بازرس��ی از منزل خود مطرح كرد و س��پس مصطفي ترك
همدان��ي ،وكيل تعدادي از كارگران يك ش��ركت توليدي به بيان ش��كايت خود
پرداخت .به گزارش «ایرنا» ،به دليل ضیق وقت موضوع ش��کایت وکیل س��ازمان
تأمين اجتماعی ،يك شاكي خصوصي ديگر به نام ترابي و همچنين گزارش تحقيق
و تفحص مجلس ش��وراي اسالمي ،به جلس��ه روز  16آذرماه موكول شد .همزمان
«ایس��نا» اعالم کرد که مرتضوی پس از پایان جلسه دادگاه با بیان اینکه «پس از
تفهیم اتهام بنده از خود دفاع کردم» ،بخشی از دفاعیاتش را مطرح کرد که در این
زمان ترک همدانی با اعتراض خطاب به وی گفت« :ش��ما مسائل محرمانه دادگاه
را قرار نیست منتشر کنید ».مرتضوی هم با خنده پاسخ داد که «شما هم شکایت
کنید!» و ادامه داد« :دفاعیاتم را در دادگاه به رئیس دادگاه گفتم و فضای آن موقع
را مط��رح کردم و همچنین این موضوع که گروه پالی��زدار با ایجاد جنگ روانی و
تبلیغاتی خوراک تبلیغاتی برای رسانههای بیگانه بودند را در دادگاه گفتم».

تالش متهمان برای جلب رضایت مطهری

وکیل علی مطهری از تالش متهمان حادثه شیراز برای جلب رضایت موکلش
خب��ر داد .مصطفی ترکهمدانی در گفتوگو با «ایلنا» ،با اش��اره به پرونده حادثه
ش��یراز و حمله به علی مطهری گفت« :منتظر صدور حکم پرونده هس��تیم ،البته
متهم��ان پرونده در این مدت تالش زیادی دارند تا رضایت آقای مطهری را جلب
کنند ».وی افزود« :متهمان بارها درخواست اعالم رضایت از سوی موکلم را مطرح
کردند .آقای مطهری هم اعالم کرد تنها در صورت مش��خص ش��دن و شناس��ایی
دستوردهندگان این حمله حاضر است به متهمان پرونده یا همان حملهکنندگان
کمک کند ».ترکهمدانی خاطرنشان کرد« :موکلم تمایل به اعالم رضایت دارد اما
باید شرایطی که عنوان کرده نیز فراهم شود».

ابتکار :صدا و سیما در جایگاه رسانه ملی ظاهر شود

معاون رئیس جمهوری گفت« :صدا و سیما باید بتواند از خط و مشی خود به
عنوان رسانه ملی صیانت کند ».به گزارش «ایرنا» ،معصومه ابتکار دیروز و در سفر
به ش��یراز ،انعکاس برنامههای دولت در صدا و سیما را حق مدیران ملی دانست و
افزود« :ما وظیفه داریم به عنوان یک مدیر ملی اس��تفاده متناس��بی از رسانه ملی
برای ترویج فرهنگ محیط زیس��ت ،تش��ویق و ترویج برنامههای زیست محیطی
دولت و پاسخگویی به مردم داشته باشیم».

تکذیب خبرسازی اسرائیل درباره شهادت سردار سلیمانی

به دنبال ادعای بنگاه س��خن پراکنی «دبکافایل» به نقل از منابع س��وریهای
تکفیری مبنی بر اینکه کاروان حامل قاس��م س��ليماني در ش��رق استان «حلب»
مورد اصابت موشک تاو قرار گرفته و در این حادثه سرلشکر سلیمانی و سه نفر از
فرماندهان ایرانی دیگر کشته (شهید) شدند؛ یک «منبع آگاه» در سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در گفتوگو با «میزان» ،ضمن تکذیب این خبر افزود« :بنگاههای
سخن پراکنی رژیم صهیونیس��تی هر از چندگاهی آرزوهای خود را در قالب خبر
در رسانههایشان منتشر میکنند و این ادعا ،ادعاهای جدیدی نیست .پیشتر هم
رسانههای عربی -عبری بارها مدعی شده بودند که توانستند قاسم سليماني را به
شهادت برسانند».

گزارش
فابیوس :ایران خواستار بقای اسد در قدرت است

وزیر امور خارجه فرانس��ه گفت که ایرانیها خواهان بقای اس��د در قدرت هستند،
چیزی که طرفهای دیگر با آن مخالفند .به گزارش ايسنا به نقل از شبکه اسکای نیوز،
لوران فابیوس ،وزیر امور خارجه فرانسه در حاشیه کنفرانس سران گروه  20در ترکیه
با بیان اینکه نشست وین درباره سوریه موجب پیشرفت در مسیر دستیابی به راهحل
برای پایان دادن به بحران این کشور شده است ،گفت :اختالف بر سر بقای بشار اسد در
قدرت هنوز ادامه دارد .فابیوس افزود :ما درباره مسأله سوریه در وین گفتوگو کردیم.
ج��ان کری ،وزی��ر امور خارجه امریکا نماینده طرف امریکایی بود و س��رگئی الوروف
همتای روسی او نیز نماینده روسیه بود .نمایندگانی از ایران و کشورهای دیگر نیز حضور
داشتند .ما درخصوص راهحل بحران سوریه پیشرفتهایی کردیم اما این توافقات درباره
همه امور نبود و خصوصاً درباره آینده اسد توافق نشد .وی گفت :ایرانیها میگویند اسد
حتماً باید باقی بماند اما دیگران میگویند که ضرورت دارد انتقال مسالمتجویانه قدرت
با حضور ش��ماری از مخالفان و رژیم فعلی صورت گیرد و به دوره ریاس��ت جمهوری
دیگری برای اسد نیازی نیست.
ëëپوتين :مسکو به حمایت ،عربستان و ایران در جنگ با تروریسم
نیاز دارد
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه که در نشست جی  20در آنتالیای ترکیه به
سر میبرد ،گفت که گروههای تروریستی از سوی  40کشور جهان از جمله کشورهای
عضو گروه  20حمایت مالی میشوند .پوتین که در حاشیه نشست جی  20با خبرنگاران
صحبت میکرد ،همچنین اضافه کرد که مسکو به حمایت امریکا ،عربستان و ایران در
جنگ با تروریسم نیاز دارد .وی گفت« :اکنون زمان آن نیست که بگوییم چه کسی در
جنگ بیشتر مؤثر است بلکه نیاز است تالشهایمان را یکپارچه کنیم».
ëëاوباما :اعزام نیروی زمینی از امریکا برای مقابله با داعش
اشتباه خواهد بود
همچنين رئیس جمهوري امريكا طي يك نشس��ت خبری در آنتالیا در نشس��ت
گروه جي  20گفت« :دولت س��وریه و مخالفان زیر نظر س��ازمان ملل مذاکره خواهند
کرد ».اوباما افزود« :راهبرد ما در سوریه مبتنی بر حمالت شدید به داعش و حمایت
از مخالفان میانهرو در سوریه است ».وی خاطر نشان کرد« :اعزام نیروهای زمینی از
امریکا برای مقابله با داعش اشتباه خواهد بود .اعزام  50هزار نظامی به سوریه مشکل را
حل نخواهد کرد ».گروه  20متشکل از امریکا ،اتحادیه اروپا ،فرانسه ،انگلیس ،آلمان،
ایتالیا ،چین ،ژاپن ،روسیه ،عربستان سعودی ،اندونزی ،استرالیا ،ترکیه ،برزیل ،آرژانتین،
کانادا ،هند ،کره جنوبی ،آفریقای جنوبی و مکزیک است.

