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ــد اظهارات چند  ــاندي تايمز با تائي ــي س روزنامه انگليس
ــازمان انرژي اتمي كشورمان درخصوص  روز پيش رئيس س
ــي و خرابكاري  ــراي جاسوس ــورهاي غربي ب ــالش كش ت
ــالمي ايران، به بيان  ــته اي جمهوري اس ــات هس در تاسيس
جزئياتي از انفجار در نزديكي سايت هسته اي فردو پرداخته و 
اظهار نگراني كرده است كه اين انفجار به از بين رفتن منابع 

مهم اطالعاتي غرب منجر شده باشد. 
ــازمان انرژي  ــي، رئيس س ــته فريدون عباس هفته گذش
ــالمي ايران كه براي شركت در كنفرانس  اتمي جمهوري اس
ساالنه آژانس به وين رفته بود طي سخناني در اين كنفرانس،  
ــته اي  ــات هس ــرب براي خرابكاري در تاسيس ــالش غ از ت
ــن خرابكاري ها ــت و تاكيد كرد اي ــرده برداش ــورمان پ  كش

 بر اساس اطالعاتي كه در قالب گزارش هاي فصلي مديركل 
آژانس بين المللي منتشر مي شود، صورت مي گيرد. 

ــدي پيش در  ــه چن ــه انفجاري ك ــاره ب ــا اش ــي ب عباس
ــت، گفت:  ــده اس ــير كابل هاي برق قم به فردو انجام ش مس
ماشين هاي سانتريفيوژ بر اثر قطع برق از آن دوري كه دارند 
ــكل در نطنز  ــون ما قبال با اين مش ــوند، ولي چ  خارج مي ش
ــتفاده  ــراي همين پيش بيني الزم را با اس ــه رو بوديم، ب روب
ــام داديم و جلوي  ــك آپ و ثابت كننده ولتاژ انج ــري ب از بات
ــئوالن  ــي با بيان اين كه مس ــم. عباس ــكاري را گرفتي خراب
ــيرهاي مخفي  ــات هسته اي، مس ــورمان براي تاسيس كش
ــارتي مواجه  برق تعبيه كرده اند گفته بود در فردو با هيچ خس

نشديم.
ــخنان رئيس سازمان انرژي  اكنون چند روز بعد از اين س
ــد  ــه يديعوت آحارونوت مدعي ش ــورمان روزنام اتمي كش
ــرق ميان قم و فردو  ــبكه خطوط ب ــات انفجار مرموز ش جزئي
ــاندي تايمز نوشت يك ابزار  ــت و به نقل از س ــده اس فاش ش
ــي مخفي شده ميان صخره  ها پس از آن كه  نظارتي جاسوس

سربازان ايراني قصد جابه جايي آن را داشتند، منفجر شد.
ــنا، ساندي تايمز به نقل از منابع جاسوسي  به گزارش ايس
ــيله نظارتي  ــربازان ايراني يك وس ــت: س ــرب مدعي اس غ
جاسوسي را كشف كردند كه در ظاهر يك سنگ، در نزديكي 

تاسيسات فردو كار گذاشته شده بود.

ساندي تايمز به نقل از منابع غربي كه به نامشان اشاره اي 
نكرد، نوشت: اين سنگ قالبي وقتي منفجر شد كه نيروهاي 
ــتزني در منطقه براي  ــته در حال گش ــه ماه گذش ــي ك امنيت
ــن در فردو بودند،  ــي پايانه هاي ارتباطي و خطوط تلف بررس

سعي كردند آن را جابه جا كنند.
ــان ايراني  ــي، كارشناس ــته اين روزنامه انگليس به نوش
ــزاري را يافتند  ــي كردند و بقاياي اب ــه انفجار را بررس صحن
ــات  كه قادر به رهگيري اطالعات كامپيوترها در اين تاسيس
ــانتريفيوژها  ــه در آن اورانيوم از طريق س ــود ك ــته اي ب هس

غني سازي مي شود.
ــاندي تايمز نوشت بيم آن مي رود يك منبع اطالعاتي  س

مهم غرب از دست رفته باشد.
ــدا اخبار اين انفجار را  ــت ايران ابت اين گزارش مدعي اس
ــته فريدون عباسي، رئيس سازمان  مخفي كرد اما هفته گذش
ــرژي اتمي ايران فاش كرد كه خطوط برق ميان قم و فردو  ان

در هفدهم آگوست دچار قطعي شد.
ــد كه هدف از انفجار  در گزارش هاي ابتدايي تصور مي ش
قطع تامين برق تاسيسات فردو و صدمه زدن به سانتريفيوژها 

ــس بين المللي انرژي  ــان آژان ــت. با اين حال بازرس بوده اس
اتمي كه يك روز پس از انفجار از فردو بازديد كردند، به هيچ 
صدمه  يا اختاللي در فعاليت هاي فردو در گزارش كاري خود 
ــاندي تايمز نوشت رهگيري اطالعات  ــاره اي نكردند.  س اش
كامپيوترها و خطوط تلفن اين تاسيسات تحليلگران غربي را 

قادر مي كرد خروجي سانتريفيوژها را ارزيابي كنند.
رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان در سخنان خود در 
ــف مواد منفجره در تجهيزات هسته اي  وين همچنين از كش

كشورمان خبر داده بود.

جاسوسي از تاسيسات هسته اي  ايران به روايت روزنامه انگليسي
 روزنامه ساندي تايمز نوشت: ايران يك ابزار جاسوسي مهم  را در نزديكي تاسيسات فردو كشف كرده است

تهران ميزبان اجالس راديو 
تلويزيون هاي اسالمي

ششمين اجالس مجمع عمومي اتحاديه راديو تلويزيون هاي 
ــانه هاي مقاومت، تداوم بيداري اسالمي ــالمي با شعار «رس  اس

ــور جهان در   تا پيروزي» با حضور حدود 280 مهمان از 35 كش
سالن همايش هاي صدا و سيما آغاز به كار كرد.

ــم افتتاحيه اين  ــالمي در مراس ــوراي اس رئيس مجلس ش
اجالس، درباره اهميت اتحاديه گفت: نفس حضور چنين تجمع 
ــيار ارزشمند است چرا كه  ــانه اي بزرگي در دنياي امروز بس رس
امروزه ديوارها فروپاشيده است و مردم جهان از راه هاي مختلف 
ــب مي كنند.از مهم ترين برنامه هاي اين اجالس  اطالعات كس
سه روزه  مي توان به چهارمين دوره بازار فيلم اسالمي، جشنواره 
اتحاديه و سومين نمايشگاه تجهيزات رسانه اي و فناوري رسانه 
ــاره كرد.همچنين در اين اجالس دو موضوع آسيب شناسي  اش
ــالمي و جهان آينده و توازن قدرت ها بررسي  جريان بيداري اس

خواهد شد./ واحد مركزي خبر 

مرسي: داشتن روابط محكم با ايران 
براي مصر مهم است

رئيس جمهور مصر، ايران را بازيگري مهم در منطقه دانست 
ــران در حال حاضر براي  ــتن روابط محكم با اي و تاكيد كرد داش

مصر مهم است.
ــي در مصاحبه با تلويزيون  ــزارش رويترز، محمد مرس به گ
دولتي مصر، با اشاره به اين كه اين كشور هيچ مشكل بنياديني با 

ايران ندارد، گفت: ايران بخشي از راه حل در سوريه است.
محمد مرسي به سفرش به تهران براي شركت در كنفرانس 
ــاره كرد و گفت: من با سفر به ايران خواستم اين  غيرمتعهدها اش
ــورهاي منطقه  ــورد تاكيد قرار دهم كه چگونه كش ــاله را م مس
ــكالت منطقه داشته  مي توانند نقش مثبتي در حل و فصل مش

باشند./ واحد مركزي خبر

طرح دو فوريتي براي استعفاي 
نامزدهاي  رياست جمهوري

تعدادي از نمايندگان مجلس با امضاي طرحي دو فوريتي به 
دنبال استعفاي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، شش ماه 

قبل از برگزاري انتخابات هستند.
ــات، نامزدهاي انتخابات  ــال حاضر طبق قانون انتخاب در ح
ــئوليت  ــش ماه قبل از برگزاري انتخابات از مس مجلس بايد ش
خود استعفا  كنند؛ اما براي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري 
چنين الزامي وجود ندارد. تاكنون حدود 40 نفر از نمايندگان اين 
طرح دوفوريتي را امضا كرده اند. اين طرح، طرحي جدا از اصالح 
ــب دو فوريت ديروز تقديم هيات  ــت و در قال قانون انتخابات اس

رئيسه مجلس شد. / فارس

تذكر به رئيس جمهور درباره درخواست 
160  رواديد براي سفر به آمريكا

زهره طبيب زاده، نماينده تهران در مجلس شوراي اسالمي 
ــح رئيس  جمهور پيرامون علت  ــتار توضي طي تذكر كتبي خواس
ــات 160 نفري به  ــد از دولت آمريكا براي هي ــت روادي درخواس

منظور شركت در اجالس  سازمان ملل شد.
روزهاي گذشته اعالم شد كه نهاد رياست جمهوري از دولت 
ــرده بود كه رواديد ــت رواديد ك ــكا براي 160 نفر درخواس  آمري

 20 نفر صادر نشد./ مهر

فائزه هاشمي در اوين
فائزه هاشمي به منظور اجراي حكم محكوميت خود شامگاه 

شنبه بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. 
ــاني دادسراي عمومي و انقالب  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــعبه 15 دادگاه انقالب  ــوي ش ــمي قبال از س تهران، فائزه هاش
ــش ماه  ــالمي تهران به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام به ش اس

حبس محكوم شده بود./ ايرنا

ايهود باراك: در موضوع هسته اي ايران 
نمي توانيم روي دنيا حساب كنيم

وزير جنگ رژيم صهيونيستي بار ديگر به تنها بودن اين رژيم 
در طرح حمله به تاسيسات هسته اي ايران اذعان كرد.

به گزارش روزنامه صهيونيستي تايمز اسرائيل، ايهود باراك 
در مصاحبه اي كه بخشي از آن در رسانه هاي صهيونيستي منتشر 
ــده، گفته است كه اسرائيل نمي تواند در موضوع پيشگيري از  ش
ــليحات هسته اي، به دنيا  ــتيابي ايران به توانايي ساخت تس دس
متكي باشد.باراك ضمن اذعان به وجود برخي اختالف ها ميان 
ــتي عنوان  ــت وزير رژيم  صهيونيس  او و بنيامين نتانياهو، نخس
ــت كه با وجود اين اختالف ها، او و نتانياهو در موضوع  كرده اس

چگونگي برخورد با ايران هم  عقيده هستند./ فارس

كمي از سياست

حاجي زاده: دشمن توانايي مديريت  جنگ با ايران را ندارد50  مورد اخطار هوايي در زمان برگزاري اجالس عدم تعهد در تهران
فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبيا از بيش از 50 مورد 
ــورهاي عضو  ــان برگزاري اجالس كش ــار هوايي در جري اخط

جنبش عدم تعهد در تهران خبر داد.
ــماعيلي كه در  ــرزاد اس ــرتيپ ف ــنا، امير س به گزارش ايس
ــم گراميداشت هفته دفاع مقدس در صحن علني مجلس  مراس
ــخن مي گفت، افزود: اين اخطارها به هواپيماهاي منطقه اي  س
ــدن به مرزهاي  ــه قصد نزديك ش ــد ك ــه اي داده ش و فرامنطق

جمهوري اسالمي ايران را داشتند.
وي گفت: قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياي ارتش به عنوان 
متولي اصلي دفاع از آسمان جمهوري اسالمي با پراكندگي بيش 
ــه عنوان يكي از اركان اصلي تامين امنيت و به  ــه ب از 3000 نقط
تعبير فرماندهي معظم كل قوا، اولويت اول نيروهاي مسلح و خط 

مقدم دفاع از كشور است.
ــتقالل  ــور به اس ــتيابي كش ــماعيلي با تاكيد بر لزوم دس اس
ــلح جمهوري  ــي ادامه داد: مجموعه دفاعي نيروهاي مس نظام
ــبكه پدافند هوايي كشور به دليل  ــالمي ايران بخصوص ش اس

ــتكبار جهاني، رفتارهاي دوگانه و تبعيض آميز  نيات خبيثانه اس
ابرقدرت ها، اعمال تحريم عليه كشورمان و عدم وجود صداقت 
در گفتار و رفتار برخي كشورها ناگزير به استقالل نظامي است و 
اين استقالل تنها در سايه  پشتيباني و حمايت هاي مستمر كليه 
مبادي كشوري و لشكري از نيروهاي متخصص بومي و تقويت 
زيرساخت هاي دفاعي در راستاي تحقق فرمايشات مقام معظم 

رهبري به دست خواهد آمد.
ــه ديروز مجلس همچنين نمايندگان از رشادت ها و  در جلس
دالورمردي هاي جمعي از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس 
تقدير كردند. به گزارش ايرنا، در اين مراسم عالوه بر امير سرتيپ 
فرزاد اسماعيلي، فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا(ص) ارتش، از امير 
سرتيپ دوم شاهرخ شهرام معاون اين قرارگاه، اميرسرتيپ دوم 
احمد كريمي، امير سرتيپ سيداسماعيل موسوي و امير دريادار 
دوم حسين اشتري تقدير شد.در جلسه ديروز همچنين از مجتبي 
رحماندوست، غالمعلي جعفرزاده و بهرام بيرانوند، از نمايندگان 

جانباز مجلس با اهداي هدايا و شاخه هاي گل تقدير شد.

ــپاه گفت كه جنگ با ايران قابل  فرمانده نيروي هوا فضاي س
ــت و شايد اين جنگ به جنگ جهاني سوم  كنترل و مديريت نيس
ــورهايي به نفع ايران يا عليه  ــود، يعني ممكن است كش تبديل ش

ايران وارد جنگ شوند.
ــردار اميرعلي حاجي زاده در گفت وگو با  به گزارش فارس، س
العالم در خصوص تهديدات دشمنان اظهار كرد: اصوال جنگ بين 
ايران با رژيم صهيونيستي يا آمريكا به صورت مستقل را نمي توان 
تصور كرد، يعني هر كدام از اين دو طرف، شروع كننده جنگ باشد، 

ديگري نيز وارد جنگ خواهد شد.
وي افزود: ما آمريكا و رژيم صهيونيستي را كامال در كنار هم 
ــويم كه رژيم صهيونيستي  مي بينيم و اصال نمي توانيم متصور ش
بدون پشتيباني آمريكا چنين جنگي را آغاز كند. به همين دليل در 
ــده و حتما  صورت بروز جنگ قطعا ما با هر دو طرف وارد جنگ ش

با پايگاه هاي آمريكا درگير خواهيم شد.
حاجي زاده ادامه داد: در صورت بروز چنين شرايطي، اتفاقاتي 
مي افتد كه قابل كنترل و مديريت نيست و ممكن است اين جنگ 

به جنگ جهاني سوم تبديل شود.
ــدد و غيرقابل تصور  ــناريوهاي متع ــاره به س حاجي زاده با اش
ــرد: در صورت آغاز جنگ،  ــران در صورت بروز جنگ، تأكيد ك اي
ــورهاي  ــورهاي اطراف ما و داخل كش پايگاه هاي آمريكا در كش
همسايه هدف قرار خواهد گرفت و حتي از طرف مردم داخل اين 

كشورها حتما تهديد خواهد شد.
ــته و انهدام شش هواپيماي  ــاره به حادثه هفته گذش وي با اش
ــي در منطقه يا هدف قرار گرفتن  ــي در يك پايگاه نظام آمريكاي
تانكرهاي حامل سوخت يا كشته شدن سربازان آمريكايي توسط 
ــرايطي روي مي دهد كه ما  مردم منطقه، گفت: اين اتفاقات در ش
ــت رژيم  ــي درگيري نداريم، ولي تصور كنيد، آيا ممكن اس با كس
ــتي با ما درگير شود ولي از طرف ديگر آمريكا وارد اين  صهيونيس
ــا آمريكا نپردازند. به هيچ  ــود يا مردم منطقه به مقابله ب جنگ نش
وجه چنين چيزي را نمي توان تصور كرد و اين جنگ بسرعت تمام 

منطقه را فرا خواهد گرفت.
حاجي زاده تأكيد كرد: نبايد اين گونه تصور كرد در صورت بروز 

جنگ، كشورهاي منطقه اعالم بي طرفي كنند.
فرمانده نيروي هوا فضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
ــت: ما قطعا اين پايگاه ها را هدف قرار  ــه گفت وگو با العالم گف ادام

ــم، زيرا ما اين پايگاه ها را جزو خاك آمريكا مي دانيم و نه  مي دهي
خاك قطر يا بحرين و افغانستان.

حاجي زاده گفت: اين پايگاه ها از نظر ما حكم سرزمين و خاك 
آمريكا را دارد و اگر درگير شويم، قطعا اين پايگاه ها را خواهيم زد.
 صفوي: آمريكا و رژيم صهيونيستي جرأت حمله به 

ايران را ندارند
ــاور عالي فرمانده معظم كل قوا نيز با تاكيد بر  ــتيار و مش دس
اين كه آمريكا و رژيم صهيونيستي جرأت حمله به ايران را ندارند، 
ــتان آمريكا خسارت هاي سياسي،  گفت: در جنگ عراق و افغانس
ــارت هاي  ــت و تحمل خس ــاني و اقتصادي زيادي ديده اس انس
ــنا، سردار سرلشكر سيد  ــنگين ديگري را ندارد. به گزارش ايس س
يحيي رحيم صفوي با بيان اين كه دشمن با اعمال تحريم ها مردم 
ــت سال دفاع  ــت، اظهار كرد: اگر تجربه هش را هدف قرار داده اس
ــران و با اقتصاد  ــمندي ملت اي ــدس را به كار بگيريم، با هوش مق
ــاي اقتصادي عبور مي كنيم.صفوي  مقاومتي از جنگ تحريم ه
ــخيص دهيم و خودمان  ــمن را تش تأكيد كرد: ما بايد راهبرد دش
ــمن نارضايتي مردم است و  ــته باشيم؛ راهبرد دش نيز راهبرد داش
ــردم به رهبري، حكومت  ــرمايه اصلي انقالب ما نيز اعتماد م س

و دولت است.
 قابليت جنگ طوالني مدت را داريم

سردار حسين سالمي، جانشين فرمانده كل سپاه نيز با اشاره به 
تهديدات رژيم صهيونيستي عليه كشورمان گفت: دكترين هاي 
ما در سطح راهبردي دفاعي است اما استراتژ ي ها و تاكتيك هاي 
ــي  ــت. يعني ما جنگي را آغاز نمي كنيم اما اگر كس ما تهاجمي اس
جنگي را عليه ما شروع كرد، ما آفند پيوسته خواهيم بود و سراسر 

حمله خواهيم كرد و متوقف نخواهيم شد.
سالمي تاكيد كرد: سازه و ساختار رزمي ما براساس تهاجمات 
ــت كه به ما  ــته به نيروهاي نظامي و منافع قدرتي اس انبوه و پيوس
ــت. ما  ــت اما پايان آن با ما اس ــمن اس حمله كند. آغاز جنگ با دش
قابليت  جنگ هاي طوالني مدت و فرسايشي را داريم و دشمن را 

فرسوده و متالشي خواهيم كرد.
ــپاه همچنين به توان موشكي سپاه  ــين فرمانده كل س جانش
اشاره كرد و گفت: توان موشكي ما قادر است هر پايگاه دشمن در 
منطقه را در هر بردي كه باشد، با قدرت تخريب باال هدف قرار دهد. 

ما دانش ساخت تمام موشك هاي مدرن را در اختيار داريم.

 جاللي: ايران عليه كشوري 
حمله سايبري نداشته است

ــازمان پدافند غيرعامل كشور، ضمن رد ادعاهاي  رئيس س
ــايت هاي بانكي آمريكا گفت:  غربي ها مبني بر حمله ايران به س

ايران هيچ گونه حمله سايبري عليه كشورها نداشته است.
ــي ديروز در يك  ــردار غالمرضا جالل به گزارش فارس، س
نشست خبري گفت: اين كه يك شخص يا گروهي از مسلمانان 
ــالم(ص) تصميم به هك  به دليل ناراحتي از اهانت به پيامبر اس
ــت كه ما رسما  ــايت هاي غربي بگيرند، موضوعي اس كردن س

اعالم مي كنيم هيچ گونه حمله اي نداشته ايم.
ــا بيان اين كه اين ادعاي  ــازمان پدافند غيرعامل ب رئيس س
غربي ها قابل بررسي است، اظهار كرد: پليس فتا در كشور ما تمام 
ــات هك و حمله را رديابي مي كند و خود آنها هم مي توانند  اقدام

اين موضوع را بررسي كنند.
ــازمان پدافند غيرعامل با اشاره به ادعاي غربي ها  رئيس س
مبني بر انجام حمالت سايبري از سوي ايران گفت: اين كه آنها 
چنين ادعاهايي مي كنند، براي مشروعيت بخشيدن به حمالت 
خودشان است و ما نبايد در زمين آنها بازي كنيم.وي با اشاره به 
ــت  ــور دس اين كه گاهي يك فرد يا يك گروه و گاهي يك كش
ــد، اظهار كرد: برخي  ــايبري عليه ديگران مي زنن به حمالت س
ــمي و غيررسمي مسئوليت حمالت به  ــورها به صورت رس كش
ــن است، اما  ايران را پذيرفته اند كه در اين صورت تكليف ما روش
ــن را كه آنها چقدر در اين خصوص موفق بودند بايد در عرصه  اي
ــتاكس نت براي عقب  ــل ديد.جاللي ادامه داد: ويروس اس عم
ــته اي ما به مدت دو سال به كارگيري  انداختن فعاليت هاي هس
ــا در اين عرصه با  ــا در عمل مي بينيم كه فعاليت هاي م ــد، ام ش
موفقيت ادامه دارد، هر چند ما نمي توانيم به جزئيات اين ويروس 
ــاره كنيم، اما مي توانيم بگوييم سيستم هسته اي ما نسبت به  اش

اين موارد واكسينه شده است.
ــن كه هدف ما  ــد غيرعامل با بيان اي ــازمان پدافن رئيس س
ــايبري با ايمن سازي ساختارهاست، گفت:  ارتقاي بهداشت س
نسبت به گذشته كارهاي مهمي صورت گرفته و همين ويروس 
ــت كه ما را هوشيار  ــتاكس نت نيز براي ما بركات زيادي داش اس
ــيدن به وضع مطلوب بايد تالش خود را زيادتر  كرد، اما براي رس
ــخت توصيف كردن پيش بيني حمالت آينده  كنيم. جاللي با س
ــايبري گفت: يكي از ويژگي هاي حمالت سايبري  در فضاي س
ــخت بودن ردگيري آنهاست، اما ما در تالشيم  بي مرز بودن و س
ــتم هاي خود را براي مقابله با اين  ــتر سيس تا بتوانيم هر چه بيش

تهديدات آماده كنيم.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل در ادامه در پاسخ به پرسشي 
درخصوص تهديدات رژيم صهيونيستي عليه ايران گفت: به نظر 
مي رسد اين تهديدات بيشتر در عرصه اقتصادي بوده و آنها مردم 
ــدف گرفته اند تا با تهديدات اقتصادي و ناامن كردن فضاي  را ه
سرمايه گذاري، مردم را عليه حكومت بشورانند. تهديدات رژيم 

صهيونيستي بيشتر با اين هدف صورت مي گيرد.
ــد توان خود را آنقدر باال  ــي افزود: براي بازدارندگي باي جالل

ببريم تا دشمن جرأت حمله به ما را نداشته باشد.
 پدافند غيرعامل در تاريخ بشريت همواره

 وجود داشته است
ــاره به  ــت خبري با اش جاللي در بخش ديگري از اين نشس
ــدس گفت: اين موضوع ــوع پدافند غيرعامل در دفاع مق  موض

ــريت همواره مورد    نه فقط در جنگ تحميلي، بلكه در تاريخ بش
ــده  ــم، انجام ش نظر بوده و در ايام دفاع مقدس البته نه با اين اس
كه نمونه هاي آن را درخصوص مهاجران جنگزده در شهرهايي 
ــهر مي توان ذكر كرد. وي با اشاره به اين كه  مثل آبادان و خرمش
در زمان جنگ تحميلي، ايران و عراق يك قدرت تقريبا همتراز 
بودند، گفت: اما در تهديدات اخير كه آمريكا و اسرائيل جايگزين 
ــدند، اين توازن به هم ريخته و ما بايد اين موضوع را از  عراق ش
طريق پدافند غيرعامل پوشش دهيم. در اين رابطه پدافند عامل 

و غيرعامل مكمل يكديگر عمل مي كنند.
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