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چهار شنبه   17 مهر 1398
10 صفر 1440   9 اکتبر 2019  شماره 3526

   سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران با ابراز خرسندی از برگزاری موفقیت آمیز دور اول انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس نمایندگان تونس این مهم را به ملت 
و دولت تونس تبریک گفت.سید عباس موسوی برگزاری موفقیت آمیز دور اول انتخابات ریاســت جمهوری و مجلس نمایندگان تونس و انتقال روان قدرت در این کشور را بیانگر تقویت و تحکیم 

دمکراسی و نقش اساسی مردم این کشور دانست.

سال گذشته ۱۸۰ جلسه هیئت منصفه 
برگزار شد

   نماینده رئیس قوه قضاییــه در هیئت منصفه 
مطبوعات گفت: در ســال گذشــته 18۰ جلســه هیئت 
منصفه مطبوعات برگزار شد که در این جلسات 8۰ رسانه 

محکومیت گرفتند.
قاضی ناصر ســراج در نشســت ســاالنه هیئت منصفه 
مطبوعات، گفت: در حال حاضر 11۹11 نشریه مکتوب الکترونیک و دیجیتال در سراسر 
کشور داریم که ۵۵۰۰ نشــریه در تهران و 6۴11 نشریه در سایر استان ها فعالیت می 
کنند. در سال گذشته 18۰ جلسه هیئت منصفه برگزار شد که در این جلسات 8۰ رسانه 
محکومیت گرفتند که عمدتاً محکومیت های شان مالی بود. همچنین در سال گذشته 

7۵ نشریه برائت گرفته و دادگاه سایر نشریات تجدید وقت شد.
وی ادامه داد: بنای هیئت منصفه مطبوعات در ســال گذشته مذاکره با مطبوعات 
و پیشــگیری از جرائــم البته این اقــدام با حمایت وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی 
انجام گرفــت و در هیــات منصفه مطبوعــات محکومیت هــا با درجــه حداقل به 
اجرا درآمد. قاضی ســراج ادامه داد: در اســتان تهران 21 نفر عضــو هیئت منصفه 
مطبوعات هســتند و در ســایر اســتان ها 1۴ نفر از اعضای این هیات هســتند. در 
سراســر کشــور در مجموع ۴۴1 نفر عضــو هیات منصفــه مطبوعات هســتند که 
 طبــق قانون تــا پایان مهرمــاه جــاری همه آنــان انتخــاب و معرفی می شــوند.
وی از رئیس سابق سازمان تبلیغات اسامی تشکر کرد و به رئیس جدید این سازمان 
که عضو هیات منصفه مطبوعات شد، خوشامد گفت. قاضی سراج همچنین از اقدامات 
سید رضا تقوی رئیس سابق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تشکر  و اعام کرد که او 

نیز نمایندگی این شورا در هیات منصفه مطبوعات را بر عهده دارد.

از روز دوم انقالب، دشمنی با جمهوری 
اسالمی آغاز شد

   جانشین فرمانده کل سپاه گفت: در برابر توطئه های دشمنان از توان بازدارندگی 
و اقتدار برخورداریم.

دریادار پاســدار علی فدوی جانشــین فرمانده کل سپاه 
پاسداران در نهمین سالگرد تدفین شهدای گمنام در دانشگاه 
شاهد طی سخنانی گفت: شهدا در باالترین درجات قرار دارند 
که حتی ذهن ما نیز نمی تواند به جایگاه آن ها خطور کند، باید 

از معنویات شهدا برای خود بهره ببریم، شهدا زنده اند.
وی با بیان اینکه اکنون بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقاب 
اسامی می گذرد، گفت: دشمن از روز دوم انقاب اسامی یعنی 2۴ بهمن ۵7 دشمنی با 

جمهوری اسامی را آغاز کرد.
جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ماهیت دشمنی غرب با انقاب اسامی از نوع منافع 
سیاسی، اقتصادی و دنیوی نیست، اضافه کرد: اگر دشمنی ما با غرب بر سر دنیا بود، تاکنون 
با هم به توافق می رسیدیم و مذاکرات پاسخ می داد، اما ماهیت دعوای ما حق و باطلی است 

و این نوع دعوا تمامی ندارد؛ چرا که طبق آیات قرآن حق و باطل کنار هم جمع نمی شوند.
جانشین فرمانده کل سپاه  با بیان اینکه جنس انقاب اسامی با مابقی انقاب های دنیا 
متفاوت است، گفت: دشمن پس از شکست توطئه های فراوان و علیرغم اینکه ۳1 سال از 
جنگ می گذرد و دشمنی هایش بیشتر شده است، جرات شلیک حتی یک تیر به سوی ما 
ندارد؛ چرا که در مساله توان و اقتدار ۳ مرحله مهم است که ملت ها می توانند، در پی این 
مراحل باشند، یکی از این مراحل این اســت که کشور توان دفاع از خود را داشته باشد که 
انقاب اسامی بسیار سریع به این توان دست یافت و دلیل آن نیز 8 سال دفاع مقدس است.
دریادار فدوی افزود: مرحله دوم بازدارندگی اســت، در این مرحله هر کس قصد حمله 
به کشوری را دارد، در محاســبات خود به این نتیجه می رسد، که ضرر حمله به آن کشور 
بیش از منافع آن است و لذا از حمله منصرف می شود، دنیا سال های کمی پس از جنگ 
به این نتیجه رسید که ایران قدرت بازدارندگی دارد و می تواند، کشوری که علیه آن اقدام 
کند، را پشیمان کنند. وی گفت: مرحله سوم مرحله ای است، که دشمن در پی ایجاد توان 
بازدارندگی در برابر قدرت است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی اضافه 
کرد: امروز دشمنان ما در موضعی هستند، که در پی کسب قدرت بازدارندگی در برابر انقاب 
اسامی هستند، حوادثی که اخیرا به وجود آمده نشان می دهد که اگر انقاب اسامی بخواهد 
اقدامی علیه دشمنان خود کند، آن ها قدرت بازدارندگی ندارند و نمی توانند، مدعی باشند 

که این قدرت را دارند.
وی با بیان اینکه دشمن اگر مطمئن باشد، می تواند، کاری کند که ما نباشیم، این امر را به 
فردا موکول نمی کند، گفت: این قدرت و عظمت کشور به دلیل قدرت مادی و دنیوی نیست؛ 
چرا که در تجهیزات مادی آن ها بسیار جلوتر از ما هستند، اما در تمام توطئه ها و دشمنی 

های خود با کشور ایران شکست خوردند.
وی ادامه داد: قدرت کشــور ما و جبهه مقاومت علیه غرب بر اساس قواعد الهی است و 
خداوند که قادر مطلق است، هر آن چه بخواهد می تواند، انجام دهد، اگر به قواعد الهی عمل 

کنیم، همه مستکبرین عالم در یک جبهه باشند نیز نمی توانند در برابر ما بایستند.
دریادار فدوی گفت: استقامت، پایداری و صبر امامین انقاب اسامی بیش از ۴۰ سال 

مثال زدنی است.

  یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با بیان این که «حوادث عراق در آســتانه برگزاری راهپیمایی اربعین 
عادی نیست»، گفت: خوشــحالی رسانه های عربستان نشان می دهد 
که می خواهند از اعتراضات مســالمت آمیز مردم عراق با هدف تحت 
تاثیر قرار دادن روابــط ایران و عراق بهره بــرداری کنند. به گزارش 
کائنات به نقل از ایسنا، عاء الدین بروجردی با اشاره به حوادث اخیر 
در عراق گفت: آنچه مسلم است حوادث عراق در آستانه اربعین عادی 

نیست حتما از پشتوانه تحریک برون مرزی برخوردار است و آمریکا و 
رژیم صهیونیستی در آن نقش آفرینی کردند. خوشحالی رسانه های 

عربستان هم نشانه  دیگری می باشد.
وی خاطرنشان کرد: در نظام آزادی همچون عراق مردم حق اعتراض 
دارند. لذا اعتراض به مشــکات موجود در جامعه عراق غیر طبیعی 
نیست آنها به برخی از کاستی ها درون عراق و نه برگزاری مراسم اربعین 
اعتراض دارند. کســی با اربعین مخالفتی ندارد بیشتر فضا سازی ها و 

جنگ روانی برای منحرف کردن اذهان عمومی درباره  دلیل اعتراضات 
مردم عراق انجام می شود.

بروجردی با بیان این که «این اعتراضات کنترل شده است و تاثیری 
در بزرگترین گردهمایی جهان نخواهد داشت» گفت: قطعا امسال هم 
شاهد راهپیمایی عظیم اربعین خواهیم بود. البته که تاش می کنند که 
سیاست همبستگی بین ایران و عراق را خراب کنند که موفق نخواهند 
شد. چون پیوند ما عمیق تر و مستحکم تر از آن است که بتوانند در آن 

تاثیرگذار باشند.
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس در 
پایان با تاکید بــر وجود امنیت در عراق بــرای برگزاری راهپیمایی 
اربعین گفت: همیشــه چند ده هزار نیروی امنیتی در عراق مسئول 
حفظ امنیت برای برگزاری مراســم اربعین هستند بر همین اساس 
هم مرزهای کشورمان باز شده است و اگر احتیاج به احتیاط باشد از 

قبل اعام می شود.

   رهبر معظــم انقاب اســامی صبح دیروزاز نمایشــگاه 
شرکت های دانش بنیان و فناوری های برتر )ایران ساخت( در حسینیه 

امام خمینی)ره( بازدید کردند.
در این بازدید دو ساعته، حضرت آیت اهلل خامنه ای ضمن دیدن از 
۳۰ غرفه شرکت های دانش بنیان و گفت وگو با فناوران و پژوهشگران، 
در جریــان آخرین دســتاوردهای علمــی و فنــاوری و پروژه های 

تجاری سازی شده جوانان و متخصصان ایرانی قرار گرفتند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به طرح ایجاد پهنه های 

نوآوری در کنار دانشگاهها و مراکز علمی مستعد، ایران را بزرگ ترین 
زیست بوم نوآوری در غرب آسیا دانست و افزود: اکنون بیش از ۴۵۰۰ 
شرکت دانش بنیان با درآمد ۹۰ هزار میلیارد تومانی، زمینه اشتغال 

مستقیم ۳۰۰ هزار نفر را فراهم کرده اند.
پس از سخنان ستاری، رهبر انقاب اسامی با تأکید بر لزوم عبور از 
اقتصاد نفتی و عوارض فرهنگی آن، گفتند: یکی از گایه های جوانان 
در نمایشــگاه امروز این بود که بعضاً همان محصــول یا تولید آنها را 
دســتگاههای دولتی از خارج وارد می کنند که این ناشی از فرهنگ 

اقتصاد نفتی است و باید این نگاه غلط اصاح شود.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای خطاب بــه معاون علمــی و فناوری 
رئیس جمهور افزودند: نباید اجازه دهید این موانع پیش پای جوانان 
فعال ایجاد شــود، هر چه می توانید در این خصوص تاش کنید، من 

نیز هر چه بتوانم کمک خواهم کرد.
رهبر انقاب اسامی همچنین با تشــکر از پژوهشگران و فناوران 
و دست اندرکاران نمایشــگاه، در لوح یادبود متنی به این شرح مرقوم 

کردند:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جلوه ی درخشان استعداد ایرانی و هّمت انقابی را در این نمایشگاه 
دیدیم و خدا را سپاس گفتیم. کار اساسی و بنیانی برای بهره گیری از 
انگیزه ها و توانهای باال باید جداً دنبال شــود. این مهمترین وظیفه ی 
مسئوالن دولتی اســت. به خداوند توکل کنید و با امید و شوق قدم 
بردارید، یقیناً خواهید توانســت به مشــکات اقتصادی کشور پایان 

دهید، ان شاءاهلل.
سّیدعلى خامنه ای- 16 مهر 1398

موسوی: انتخابات تونس نقش اساسی مردم این کشور را نشان داد

خبرنامه

بروجردی:
برای برگزاری راهپیمایی 
 اربعین امنیت در عراق
 وجود دارد

در حسینیه امام خمینی)ره( انجام شد؛
بازدید رهبر انقالب از 
نمایشگاه شرکت های 
دانش بنیان وفناوری های 
برتر

 سربازان جوشیده
 از متن ملت ایران هستند

  امام جمعه موقت تهران خطــاب به ماموران انتظامــی پایتخت گفت:  امنیت 
جامعه با گام های شما پیش می رود، اگر پایتخت امروز زیباترین امنیت را تجربه می کند و 
تهران نماد امنیت قاره و کره خاکی است به پشتوانه خلق امنیت توسط شما سربازان است.
حجت االسام و المسلمین سید محمدحسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران با حضور در 
مراسم صبحگاه مشترك پلیس، گفت: برای نیروهای انتظامی و نظامی چند رسالت و مسئولیت 
مهم تعریف شده که اولین رسالت، ایجاد پناهگاه و دژ مستحکم برای مردم است. امام جمعه 
موقت تهران ادامه داد: فرزندان مومن، مقتدر، شجاع و با صابت فرماندهی کل قوا در نیروهای 
مسلح و نیروی انتظامی مایه اقتدار منطقه و کشور هستند. وی با بیان اینکه اگر فرمانده نیروی 
انتظامی تهران بزرگ با اقتدار در ایفای مسئولیت خویش قدم برمی دارد، تکیه گاهش سربازان 
شجاع نیروی انتظامی هستند، گفت: اگر فرمانده کل قوا با قدرت مقابل استکبار ایستاده به پشتوانه 
سربازان و ملت بزرگ ایران است. وی ادامه داد: امنیت جامعه با گام های شما پیش می رود، اگر 
پایتخت امروز زیباترین امنیت را تجربه می کند و تهران نماد امنیت قاره و کره خاکی است به 
پشتوانه خلق امنیت توسط شما سربازان است. ســربازان بر گام های استوار خویش با الهام از 
رهنمودهای معظم کل قوا استوار بایستید، امروز شما برای تمام امت اسام عزت و امنیت آفریدید. 
ابوترابی فرد ادامه داد: سربازان جوشیده از متن ملت ایران هستند و این ساح ملت ایران است که 
در دست شما است و مردمی ترین نیروی مسلح کره خاکی را دارد، مگر در این حادثه اخیر سیل 

ندیدید که یک سرباز نیروی مسلح زانو زد و یک برادر خود را نجات داد؟

درخواست مسکو برای دسترسی شهروند 
بازداشت شده روس به خدمات کنسولی

   ســخنگوی وزارت امورخارجه روسیه گفت، مســکو انتظار دارد که ایران 
هرچه زودتر دسترســی شهروند روس بازداشت شــده در تهران به خدمات کنسولی 

را فراهم کند.
ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه در گفت وگو با یک شبکه تلویزیونی 
داخلی درباره بازداشــت یولیا یوزیک، روزنامه نگار روس در ایران گفت: ما خواســتار 
دسترسی او به خدمات کنســولی در ایران شده ایم و انتظار داریم که در آینده نزدیک 
این اتفاق رخ دهد. وی در ادامه با بیان اینکه وزارت امورخارجه روسیه با خانواده این 
روزنامه نگار روس در ارتباط اســت، تصریح کرد که بخش کنسولی سفارت مسکو در 
تهران نیز با مادر یوزیک در تماس است. زاخارووا افزود: سفیر ایران نیز در این ارتباط 
فراخوانده شد و معاون وزیر امورخارجه کشــور با او گفت وگو کرده است. این رایزنی 
بسیار جدی بود. ما از طرف ایرانی اطمینان یافتیم که این مسئله به زودی حل و فصل 
خواهد شد. سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه تاکید کرد: من نیز می توانم به شما 
اطمینان دهم که تمام کارها (برای حل این مسئله) در حال انجام است. یولیا یوزیک 
دوم اکتبر (1۰ مهرماه) در تهران بازداشت شد. علی ربیعی سخنگوی دولت کشورمان 
درباره علت بازداشت این شهروند روس اظهار داشت: پرونده این خبرنگار خانوم مربوط 
به معاونت ضد جاسوسی نیســت و مربوط به تخلفات پیرامون ویزای ایشان بوده و به 

سرعت هم رسیدگی می شود.

وزارت خارجه در بیانیه ای تاکید کرد
ایران با هر گونه عملیات نظامی احتمالی در سوریه 

مخالف است
 وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران ضمن نامشــروع خواندن 
حضور نظامیان آمریکایی در سوریه، اقدام ایاالت متحده آمریکا برای رفع اشغال 
اراضی سوریه و خروج نیروهای نظامی این کشور از سوریه را اقدامی می داند که 

می بایست بسیار زودتر از این اتفاق می افتاد.
در بیانیه وزارت امور خارجه آمده اســت: وزارت امــور خارجه جمهوری 
اسامی ایران با ابراز امیدواری برای ایجاد صلح و ثبات در سوریه و منطقه به 
دنبال اقدام اخیر آمریکا، اخبار نگران کننده از احتمال ورود نیروهای نظامی 
ترکیه به خاك سوریه را از نزدیک دنبال کرده و معتقد است چنین اقدامی 
در صورت وقوع، نه تنها نگرانی هــای امنیتی ترکیه را برطرف نخواهد کرد؛ 
بلکه منجر به وارد آمدن خســارات مادی و انسانی گسترده ای خواهد شد و 
بر این اساس جمهوری اســامی ایران با هر گونه عملیات نظامی احتمالی 

مخالف است.
جمهوری اسامی ایران برای برقراری تماس فوری با مقامات ترکیه و سوریه به 
منظور رفع نگرانی های موجود از طریق مسالمت آمیز آمادگی دارد و تاکید می 
نماید که احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه و نیز توافق آدنا مبناهای 

مناسبی برای این گفت وگوها می باشند.

میز خبر

  رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور با 
تاکید بر اینکه ما چیزی به عنوان تهدید نداریم بلکه با 
فرصت های مخاطره آمیز روبه رو می شویم، گفت: تمام 
حرف ما این اســت که بتوانیم راه بهره مندی کامل از 

فرصت های مخاطره آمیز را پدید بیاوریم.
ســردار غامرضا جالــی در نشســت تخصصی 
«هوشمندسازی و دفاع ســایبری از زیرساخت های 
حیاتی و عمده کشور» در دانشگاه آزاد اسامی با اشاره 
به موضوع پدافند شــهری به تحوالت حوزه شــهری 
کشور در سده اخیر، گفت: در دهه های گذشته به دلیل 
فقدان برنامه ریزی توسعه ای جامع برای شهرها شاهد 
یک جابه جایی گســترده جمعیتی در کشور از سمت 
روستاها به شهرها بوده ایم که این موضوع سبب شده نرخ 
شهرنشینی در ایران از متوسط نرخ جهانی هم پیشی 
گیرد و این رویداد شهرهای ما را با چالش ها و مشکاتی 

روبه رو کرده است.
وی با اشــاره به اینکه در کنار این موضــوع، ورود 
فناوری ها به حوزه شــهری سبب شده تا شهرها دچار 
تحوالت فناورانه شوند، گفت: دانش شهرسازی ما، بیشتر 
شهر را یک پدیده فیزیکی و کالبدی در نظر می گیرد 
در حالی که باید برنامه های توسعه ای شهر با نگاه و افق 
جدیدی همچون امنیت افزایی، فناوری محوری و سایر 

موارد رشد پیدا کند.
جالی با تاکید بر اینکه رهبری وظایف و ماموریت های 
مهمی برای پدافنــد غیرعامل در نظــر دارند، گفت: 
امن سازی زیرساخت های حساس و حیاتی کشور در 
برابر هر نوع از تهدید و رفع آسیب پذیری ها از یک سو 
و تامین بسترهای حفاظت از مردم در شرایط بحرانی 

از سوی دیگر مهم ترین اهداف پدافند غیرعامل است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشــور با اشاره به 
تصویب سند راهبردی پدافند شهری تاکید کرد: ما در 
این سند دو مســئله مهم صیانت از مردم و حفاظت از 
زیرساخت ها در جغرافیای شهری را در دستور کار داریم، 
برای مثال در بخش حفاظت از مــردم درصدد ایجاد 

آمادگی برای حفاظت از مردم در شرایط بحران، توانایی 
اداره مردم، تامین نیازهای اساسی، تضمین کارکردهای 

حیاتی خدماتی و مدیریت رسانه ای بحران هستیم.
وی در خصوص مولفه حفاظت از زیرساخت ها گفت: 
حفظ تداوم کارکرد خدمات، مصون سازی زیرساخت ها 
در برابر تهدیدات، تهیه طرح های پاســخ اضطراری و 
ارتقای آمادگی ها از جمله اهداف سند پدافند شهری 
است. باید شهرها را به گونه ای آماده کنیم که در شرایط 
فرضی بحران بتوانند تمام نیازهای مردم را پاســخگو 

باشند.
جالی به موضــوع ورود فناوری های نوین به حوزه 
شهری اشــاره کرد و گفت: این فناوری ها بسیاری از 
مفاهیم پایه و بنیادین را دچار تغییر و تحول کرده اند و ما 
امروز باید در خصوص ارتباط بین مردم، زیرساخت ها و 

فناوری دقت نظر بیشتری داشته باشیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه 
بیش از 6۰ تا 8۰ سیستم در جغرافیای شهری وجود 
دارد، گفت: درهم تنیدگی این سیستم ها و اثراتی که بر 
هم دارند، مانند هم افزایی، تخریب یا وابستگی متقابل 
باید در الگوهای پدافند شــهری مورد توجه قرار گیرد 
چرا که بدون در نظر گرفتن این سیستم ها نمی توان در 

خصوص ارتقای تاب آوری سخنی گفت.
وی با اشاره به اینکه ورود فناوری ها درکنار فرصت های 
متعدد، تهدیداتی نیز برای حوزه شهری پدید می آورد، 
ادامه داد: برای مثال هوشمندی امکان مدیریت و کنترل 
از راه دور را پدید می آورد امــا در ذات این فرصت یک 

تهدید هم نهفته است.
جالی با تاکید بر اینکــه می توان گفت ما چیزی به 
عنوان تهدید نداریــم بلکه با فرصت های مخاطره آمیز 
روبه رو می شــویم، ادامه داد: تمام حرف و هنر پدافند 
غیرعامل این اســت که بتواند راه بهره مندی کامل از 

فرصت های مخاطره آمیز را پدید بیاورد.
فرمانده قرارگاه پدافند سایبری کشور، تلفیق شهر و 
حوزه سایبری را سبب ایجاد یک دارایی حیاتی به نام 

شهر سایبری دانست و گفت: ما باید از این دارایی مهم 
صیانت کنیم و بتوانیم در شرایط بحران نسخه های پاسخ 

فوری داشته باشیم.
جالی با اشاره به اینکه باید الگوی دفاع هوشمندانه 
از زیرساخت ها و دارایی های سایبری به ویژه در سطح 
شــهرها تدوین شــود، اظهار کرد: این رویکرد سبب 
می شود تا تاب آوری زیرساخت ها در برابر بحران ها ارتقا 
پیدا کند. در ذات فناوری اشراف و کنترل وجود دارد و 
در مسیر حرکت به ســمت شهر هوشمند باید مراقب 
باشیم این اشراف و کنترل در اختیار دیگران قرار نگیرد.
جالی با اشاره به اینکه سیســتم های شهری باید 
شبکه ای – جزیره ای باشند، گفت: هر سیستم در کنار 
ارتباطی که با دیگر سیستم ها دارد باید بتواند به طور 

مستقل و جزیره ای نیز کارکرد خود را انجام دهد.
وی مدیریت دستی هوشمندی در کنار هوشمندی 
دیجیتال را از دیگــر موارد مهم دانســت و گفت: هر 
سیستمی در کنار هوشمندی دیجیتال باید به صورت 

دستی توان مدیریت و کنترل را داشته باشد.
یک عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه «رعایت 
ادب سیاسی از سوی مســئوالن و مدیران عالی کشور 
امری ضروری است»، گفت: مسئوالن باید بکوشند در 
بیانات خود همواره نزاکت و ادب سیاسی را به نمایش 
بگذارند و از ابراز ســخنانی که ممکن است احساسات 
اجتماعی را جریحه دار کند، بپرهیزند.ســیده فاطمه 
ذوالقدر درباره ضرورت رعایت اخاق و ادب سیاســی 
از سوی فعاالن سیاسی گفت: در نظام های سیاسی که 
هدف نهایی آنها صرفا دســتیابی و قبضه کردن قدرت 
است، میان سیاست و اخاق سازگاری برقرار نیست و 
تنها در صورتی میان سیاست و اخاق رابطه ای مثبت و 
سازنده برقرار خواهد بود که هدف نظام سیاسی سعادت 

بشر باشد.
وی افزود: در محدوده جغرافیایی ایران که ویژگی های 
منحصر به فردی در مکتب اسام و مذهب تشیع و تلفیق 
آنها با فرهنگ و تمدن ایران دارد، هدف وسیله را توجیه 

نمی کند و همانگونه که مرحوم شــهید سید حسن 
مدرس فرمودند، سیاســت ما باید عین دیانت باشد، 
خصوصا پس از پیروزی انقاب اسامی که همواره سعی 

در تثبیت این فضایل بوده است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: 
پس سیاستی، راستین است که با اخاق و دین سازگار 
باشد. در نگرش اسامی، سیاست راستین بر پایه اخاق، 
سعادت انسان را جستجو می کند و نظام سیاسی منهای 

اخاق، سرنوشتی جز فساد و سقوط ندارد.
وی ادامه داد: رعایت این موضوع مهم به ویژه از سوی 
مسئوالن و مدیران عالی کشور که نقش تصمیم گیرنده 
در جامعه دارند، ضروری تر و حتی حیاتی تر اســت. 
بنابراین آن ها باید بکوشند در بیانات خود همواره نزاکت 
و ادب سیاســی را به نمایش بگذارند و از ابراز سخنانی 
که ممکن است احساسات اجتماعی را جریحه دار کند، 

بپرهیزند.
ذوالقدر درباره اینکه چرا برخی به راحتی بی اخاقی 
می کنند؟ اظهار کرد: فقدان تربیت سیاسی اخاقی و 
دینی، ظاهر سازی، عوام فریبی و یا غفلت از یاد خدا و 
فاصله از انصاف و فقدان حــزب به معنای حقیقی آن، 
افراد را به ورطه بی اخاقی و لغزش در سیاست ورزی 
می کشاند. گرایش و رفتارهای افراد در حوزه سیاست، 
تحت الشعاع نظام ارزشی سیاسی است و در واقع هدف 
از تربیت سیاسی در درون هر نظام،  ساختن شخصیت 
سیاسی متناسب با هنجارها و ارزش های آن نظام در 

جامعه است. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان 
کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری، دو خطر سیاست 
را تهدید می کند: یکی اینکه سیاست از اخاق فاصله 
بگیرد و از معنویّت و فضیلت خالی شود؛ و دیگری این 
است که انسان های کوته بین، کودك منش و ضعیف، 

سیاست را در دست گیرند.
وی عنوان کرد: بنابراین بداخاقی برآمده از تهی بودن 
از فضیلت، معنویت، ضعف و بی تدبیری و میدان دادن و 
میدان داری افرادی است که در اصطاح کوتوله سیاسی 
نامیده می شوند. اگر این آفت به عرصه سیاست ورود 

کرد، دچار عیب و نقصان می شود.
ذوالقدر همچنین در خصوص اینکــه بداخاقی با 
اعتراض سیاسی چه تفاوتی دارد؟ اظهار کرد: با توجه به 
نقدپذیر بودن حکومت در نگاه دینی و مردم ساالر، انتقاد 
و اعتراض، از جمله حقوق و آزادی های سیاسی مردم 
و تکلیف مؤمنان به منظــور اصاح و بهبود یافتن امور 
حکومت به شمار می رود که بر اساس مبانی منطقی و 
عقانی، استوار بوده و توجیه پذیر است. نکته مهم در این 
رابطه، آن است که انتقاد و اعتراض، با حفظ مشروعیت 
نظام سیاسی و به عنوان تاش برای اصاح و در راستای 
همگونی و همگونگی، صورت می گیرد. از این جهت، 
الزم است در طرح انتقاد و اعتراض، شیوه های متفاوت 
و گونه های مختلف آن مد نظر قرار گیرد که با توجه به 
هدف اصلی، باید بر اساس مراحل مختلف و به صورت 

تدریجی انجام پذیرد.

سردار جاللی:

چیزی به اسم تهدید وجود ندارد

 معاون اول رئیس جمهور بــا تاکید بر لزوم 
توجه به استانداردها و مسائل زیست محیطی در همه 
شرایط در کشور به ویژه شــرایط تحریم خاطر نشان 

کرد: برای سامت مردم هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
اســحاق جهانگیری معاون اول رئیــس جمهور در 
مراســم گرامیداشــت روز جهانی اســتاندارد که در 

سالن اجاس سران برگزار شــد، اظهار کرد: براساس 
آمار رســمی که از سوی ســازمان های معتبر کشور 
منتشر شده است؛ شــرایط اقتصادی کشور با وجود 
تحریم های شدید آمریکا و همچنین جنگ اقتصادی 
که آمریکایی ها آن را آغاز کردند، کشور به سمت بهتر 

شدن در حال حرکت است.
وی افزود: هم شــاخص های کان اقتصادی کشور 
و هم گزارش های که از بنگاه هــای اقتصادی وصول 
می شود، بیانگر حرکت اقتصاد به سمت شرایط بهتر  
است. البته این وضعیت به معنای آن نیست که بنگاه 
مشــکل داری در کشــور وجود ندارد و شرایط کشور 
ســخت نیســت، بلکه وضعیت امروز بیانگر شکست 
سیاســت های آمریکا علیه جمهوری اســامی ایران 
اســت؛ آمریکایی ها فکر می کردند اقتصاد ایران دچار 
فروپاشی می شــود و مردم در شرایطی قرار می گیرند 
که حرکت های خشــن بدون برنامه انجام می دهند و 
ایرانی ها قادر به برگزاری جشــن چهل سالگی نظام 

خود نخواهند بود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که از شــرایط 
ســخت عبور کرده ایم خاطر نشــان کرد: براســاس 
گزارش های که این روزها ارائه می شود، اقتصاد ایران 
هم در حال ایجاد شغل است و هم در حال حرکت به 
سمت مثبت شدن رشد اقتصادی . همچنین اقتصاد 
کشور در حال حرکت به سمتی است که طی آن نرخ 
تورم کنترل می شود. بورس نیز به عنوان یک شاخص 
بزرگ اقتصادی حرکات و رشــدهای جهشی از خود 
نشان می دهد که همه این اتفاقات نشان از ایستادگی 
فعاالن اقتصادی به ویژه بخش خصوصی وطن دوست، 
پای نظام و کشور است؛ این بخش در جنگ اقتصادی 
که در آن قرار داریم به عنوان ســربازان خط مقدم به 

خوبی فعالیت کرده اند.
جهانگیری تاکید کرد: قادر خواهیم بود که شرایط 
بهتری در کشور ترســیم کنیم. البته برای تحقق این 

شرایط، پیام و خواسته فعاالن اقتصادی این است که 
هر چه بتوانیم محیط بین المللی حاکم بر اقتصاد کشور 
را از فضای متشــنج به سمت فضای با ثبات ببریم و با 
گفت و گو و تعامل رفتار کنیــم، بتوانیم همانطور که 
نشان داده ایم اهل گفت وگو هستیم، مسائل منطقه ای 
خود که از حساسیت بســیار باالی برخوردار است را 
برطرف نمایم تا به شرایط مورد نظر خود دست بیابیم.
وی در ادامه با اشــاره بــه وضعیت امــروز منطقه 
خاورمیانه گفت: امروز منطقه حســاس و مهم خلیج 
فارس و خاورمیانه با مسائل بسیار جدی رو به رو است 
و امروز جهان درگیر مســائلی شده که در صورتی که 
یک لحظه از آن غفلت شود، به مسائل خیلی خطرناکی 
منجر می شــود؛ باید حتما در این شــرایط مسووالن 
سیاسی کشور با تدبیر و دقت این بخش را کنترل کنند 
تا هم در منطقه ما اتفاقی نیفتد و بتوانیم مسائل را با 
گفت و گو حل کنیم  و هم در سطح بین المللی بتوانیم 
فشارهای که بر اقتصاد کشور وارد شده است را به نقطه 

مطلوب برسانیم.
معــاون اول رئیس جمهــور در بخــش دیگری از 
صحبت های خود بــا تاکید بر لزوم توجه به مســائل 
مربوط به استاندارد در همه شــرایط در کشور خاطر 
نشان کرد: گاهی اوقات تصور می شــود که چون در 
دوران تحریم قرار گرفته ایم، برخی از سازمان های که به 
طور طبیعی وظیفه شان از اهمیت باالی برخودار است، 
به نوعی احساس می شود ایجاد محدودیت می کنند،لذا 
نباید مورد توجه قرار بگیرند و بلکه باید آنها را از صحنه 

کنار گذاشت.
وی افزود: عده ای ممکن است بگویند که در دوران 
تحریم و شــرایط سخت محیط زیســت و استاندارد 
ســخت گیری نکنید و به آنها کمتر توجه شود. بیان 
مطالبی از این دســت بسیار اشتباه اســت و فعاالن 
اقتصادی نباید اجازه دهند چنین زمزمه ای در کشور 

راه بیفتد.

وی با اشاره به فعالیت برخی صنایع و تولید کنندگان 
در ســطوح بین المللی خاطر نشــان کــرد: امروز به 
شرایطی رســیده ایم که برخی از تولید کنندگان در 
سطح جهانی فعالیت می کنند و برند آنها در سطح بین 
الملل از اعتبار باالیی برخوردار اســت این شرایط به 
دلیل توجه آنها به موضوع تحقیق و توسعه و همچنین 
ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی و فعالیت در بازارهای 

جهانی حاصل شده است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که می توانستیم 
به ســمتی حرکت کنیم که بالغ بــر 8۰ میلیارد دالر 
صادرات غیر نفتی باشــد ادامه داد: اگر چنین فضای 
بین المللی برای جمهوری اسامی ایران ایجاد نکرده 
بودند، تولید کنندگان ما  در خط صادرات بیشــتر از 
تعدادی بودند که امروز در این عرصه حضور و فعالیت 
دارند. با این حال در همین شرایط تحریمی براساس 
آماری که وزارت اقتصاد و دارایی اعام کرده است بیش 
از 2۰ میلیارد دالر صادرات غیر نفتی از گمرکات کشور 

انجام شده است.
وی با اشاره به میزان واردات کشور گفت: طی شش 
ماه گذشــته حدود 2۰ میلیارد دالر واردات داشته ایم 
که این به معنای حاکم شــدن شرایط متعادل در تراز 
تجاری کشور است. این یعنی کشور به نقطه ای رسیده 
است  که میزان صادرات و وارداتش به جز نفت تقریبا 
به نقطه تعادل رسیده اســت و ما به همان میزانی که 

در داخل به ارز نیاز داریم، صادرات انجام می دهیم.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: اگر حرکتی که 
در اقتصاد کشور ایجاد شده بود کند و متوقف نمی شد  
مطمئن هستم که امروز تراز تجاری کشور بسیار باالتر  

و بهتر از رقم فعلی بود.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری با بیان این که 
براســاس شــناختی که من از تولیدکنندگان و تجار 
کشور دارم روند رشــد تراز تجاری کشور در آینده نیز 
همچنان ادامه خواهد داشت اظهار کرد: گرچه تحریم 

یک واقعیت است و ممکن است برخی کاالها به سختی 
تامین شود و برای تامین آنها هزینه های اضافی صرف 
شــود اما  من به عنوان مسئول ستاد مقابله با تحریم  
اعام می کنم هیچ تولیدکننده ای نیســت که نتواند 
نیازهای خودش را از بازارهای بین المللی تامین کند، 
البته این کار با دشــواری هایی همراه بوده اســت اما 
شرایط فعلی حتما شــرایطی زودگذر است و طوالنی 

مدت نخواهد بود.
وی تاکید کرد: تولیدکنندگان و صنعت گران نباید 
اجازه دهند مســیر رو به رشــدی که داشتند آسیب 
ببیند و واحدهایی که تولیداتشان در راستای رعایت 
اســتانداردهای بین المللی و توجه به مسائل محیط 

زیستی بوده است دچار وقفه و اشکال شوند.
معــاون اول رئیس جمهور در ادامــه صحبت های 
خود با تاکید بر اهمیت محیط زیست و لزوم توجه به 
استاندارد گفت: محیط زیست یعنی رعایت سامت 
شهروندان ایرانی و من تاکید می کنم که برای سامت 
مردم هیچ خط قرمزی در کشور وجود ندارد. اگر قرار 
باشد کاالیی تولید شــود که به سامت مردم آسیب 
بزند، حتما ســامت مردم در اولویــت باالتری قرار 
خواهد داشت. همچنین کاالهایی که تولید و در بازارها 
خرید و فروش می شــوند باید حداقل استانداردهایی 
که از سوی سازمان ملی اســتاندارد اعام می شود را 

دارا باشند.
جهانگیــری بــا بیان ایــن کــه برخــی بنگاه ها 
اســتانداردهای باالتر از اســتانداردهایی که سازمان 
ملی اســتاندارد عنــوان می کند را رعایــت می کنند 
افزود: باید در دوران تحریم، محیط زیست و سازمان 
ملی استاندارد در خصوص تولید کاالهای  با کیفیت 
توجه کنند و ان شــاء اهلل با همت فعاالن اقتصادی و 
تولیدکنندگان کشــور و همچنین سازمان  استاندارد 
و محیط زیســت دوران فعلی با موفقیت پشــت سر 

گذاشته می شود.

جهانگیری:

 برای سالمت مردم
 هیچ خط قرمزی وجود ندارد


