
توهم قانونگذاری!؟
ادامه از صفحه اول

که محصول قانونگ��ذاری ناکارآمد، چیزی جز قوانین 
ناکارآمد نیست اگر چه بارها و بارها دستخوش تغییرات 
ش��ود. زبان معیار قانونگذاری، بدیع و انحصاری است 
و از هر گونه اغتشاش��ات نگارش��ی خالی است. زبان 
معیار قانونگذاری می تواند امکانات گذش��ته کش��ور 
را در موضوع��ات گوناگون در زم��ان حال برای آینده 
ای محتمل طرح ری��زی کند. زبان اصیل قانونگذاری 
محصول زیست بوم اصیل کشور است که دستخوش 
تغییرات مکرر قرار نمی گیرد و می تواند گذشته را در 
حال برای آینده مورد اس��تفاده قرار دهد. زبان اصیل 
قانونگذاری درای گفتمان اجتماعی مرتبط با خود است 
و م��ی تواند آحاد جامعه را در تحق��ق اهداف با خود 
همراه س��ازد. با زبان معیار و اصیل قانونگذاری است 
که می توان از طریق س��ازوکار تحول در قانونگذاری 

مشکالت زندگی مردم را حل نمود.

سرمقاله

درگذشت یک همکار 
زهرا عبدالمحمدی خبرنگار خبرگزاری فارس پس از 

طی یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت.
مرحوم��ه عبدالمحمدی که متولد س��ال 1366 بود، 
بیش از ی��ک دهه در حوزه پارلمانی فعالیت می کرد. 
عبدالمحمدی دوره آموزش خبرنگاری را نیز در سال 
87 در باشگاه خبری توانا طی و پس از اتمام این دوره 
فعالیت خ��ود را در فارس آغاز کرده بود. وی به پاس 
فعالیت های خود بارها مورد تجلیل مجلس ش��ورای 
اسالمی، شورای نگهبان، مرکز پژوهش های مجلس، 
کمیس��یون های تخصصی مجلس، دیوان محاسبات 
و... قرار گرفته بود. روزنامه سیاست روز فقدان همکار 
رسانه ای را به خانواده وی تسلیت می گوید و برای آن 

مرحومه طلب آمرزش دارد.

بازداشت یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-
اقتصادی پس از ورود به کشور

ی��ک منبع آگاه از شناس��ایی و دس��تگیری یکی از 
عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به 
کشور خبر داد و اظهار داشت: ج.ع با همکاری دیگر 
مرتبطان خود از طریق تاسیس شرکت های پوششی 
و سازمان یافته اقدام به پولشویی؛ جعل سند و نفوذ 

در بدنه دولتی و حاکمیتی کرده است.
وی اف��زود: برخ��ی از مرتبطین فرد مذک��ور که از 
حامی��ان جریان فتنه 88 بودند، بواس��طه ارتباط با 
برخی س��فارتخانه های خارجی پروژه نفوذ امنیتی-

اقتص��ادی را هدایت می کردند. ای��ن منبع مطلع با 
اش��اره به ارتباط این عناصر نفوذی با س��رپل های 
سرویس های اطالعاتی بیگانه گفت: بزودی جزییات 
بیش��تری از عملکردهای ضدامنیتی این شبکه نفوذ 

به اطالع افکار عمومی خواهد رسید.  فارس

اخبار

تقصیر آستینم بود
یک مقام مسئول وزارت بهداشت: مردم مراقب باشند 

و در هنگام خوردن ... آن را بررسی کنند.
نقطه چین باال را با گزینه صحیح پر کنید.

الف( مال دیگران
ب( نوشیدنی های الکلی

ج( کیک
د( چی بگم واال

همان مقام مسئول وزارت بهداشت: برخالف ادعا های 
موجود مبنی بر اینک��ه قرص هایی که در کیک های 
خوراکی گذاش��ته شده اس��ت، از نوع روانگردان ها و 
مخدر ها بوده، بررس��ی های ما این موضوع را نش��ان 

نمی دهد و این قرص ها انواع گوناگونی داشته است.
منظ��ور از "انواع گوناگون" ک��دام یک از گزینه های 

زیر است؟
الف( اسمارتیز
ب( قرص برنج
ج( حب نشاط

د( قرص ندانم کاری مسئوالن
همچنان همان مقام مس��ئول: قرص های جاس��ازی 
ش��ده در کیک ها اقدامی س��ازمان یافته و هدف دار 

علیه صنایع غذایی کشور است.
به نظر ش��ما کدام یک از گزینه های زیر عامل اصلی 

این عملیات شوم است؟
الف( یکی از بوق های اس��تکباری وابسته به شرق و 

غرب و در راس آن آمریکای جهانخوار
ب( یکی از ایادی مزدور وابسته به عمه رهبر کره شمالی

ج( سفیر نپال در گینه بیسائو
د( من نبودم دستم بود و تقصیر آستینم بود.

ننجون

البی سنگین »زنگنه« برای جلوگیری از اعالم وصول استیضاح
یکی از امضاکنندگان طرح اس��تیضاح وزیر نفت از البی گس��ترده و سنگین 
زنگن��ه برای جلوگیری از ارس��ال گزارش کمیس��یون ان��رژی در مورد این 

استیضاح به هیئت رئیسه مجلس جهت اعالم وصول خبر داد.
علی اصغر یوس��ف نژاد اظهار کرد: هنوز گزارش کمیس��یون انرژی در مورد 
اس��تیضاح وزیر نفت به هیئت رئیس��ه مجلس ارسال نش��ده، بنابراین اعالم 
وصول نمی شود. حجت االسالم نصراهلل پژمانفر یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح 
وزیر نفت گفت: مراحل آیین نامه مجلس برای ارس��ال گزارش کمیسیون انرژی در 
مورد اس��تیضاح وزیر نفت به هیئت رئیس��ه طی ش��ده، این استیضاح دو جلسه در 

کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار گرفت و امضاکنندگان قانع نشده اند.
نماینده مردم مش��هد افزود: کمیس��یون انرژی باید این گزارش را به هیئت رئیسه 

مجلس ارائه می کرد.  مهر

رئیس جمهور در جریان »زمان دقیق« اجرای طرح بنزینی بود
عضو کمیسیون ش��وراها و امور داخلی کشور گفت: رحمانی فضلی در تاریخ 
۲۲ آبان ماه در جلس��ه هیئت دولت با حضور رئیس جمهور اعالم کرده بود 

که ساعت صفر بامداد جمعه ۲۴ آبان ماه، قیمت بنزین افزایش می یابد.
احمد علیرضابیگی اظهار داشت: در این جلسه آقای رحمانی  فضلی اعالم کرد 
چهارشنبه ۲۲ آبان ماه دقیقاً دو روز قبل از اعالم رسمی افزایش قیمت بنزین، 
بنده در جلس��ه هیئت وزیران گزارش��ی ارائه دادم و اعالم شد که در روز جمعه ۲۴ 
آبان ماه، افزایش قیمت بنزین انجام خواهد ش��د. در آن جلسه رئیس جمهور حضور 
داش��ت بنابراین وی از افزایش قیمت بنزین در روز جمعه اطالع داش��ت. مسئوالن 
وزارت اطالعات و نیروی انتظامی نیز در کمیس��یون ش��وراها بیان داشتند که ما به 
دولت اعالم کرده بودیم با توجه به مطالبات انباشته شده مردم، احتمال اغتشاش و 

بروز مشکالت امنیتی در صورت افزایش قیمت بنزین وجود دارد.  مهر

دشمنان از علم ایران هراس دارند
 دانشمند ایرانی که به تازگی از زندان آمریکا آزاد شده، گفت: آن چیزی که 

دشمنان را ناراحت می کند و نسبت به آن هراس دارند علم ایران است.
مس��عود سلیمانی دانش��مند ایرانی در مراسم اس��تقبال از آزادی از زندان 
آمریکا در دانش��گاه تربیت مدرس گفت: آن چیزی که دش��منان را ناراحت 
می کند و نسبت به آن هراس دارند علم ایران است و آنها را به معنای واقعی 

دچار نگرانی  می کند و پیشرفت کشور را نمی توانند تحمل کنند.
وی افزود: هیچ چیز مهم تر از این نیس��ت که کش��ور بر روی توان داخلی خودش 

بایستد و آن هم تنها با علم است.
وی گف��ت: می دانم کمبودهایی وجود دارد اما از همه دانش��گاهیان و دانش��جویان  
خواهش می کنم با قدرت و س��رعت بیشتر در حوزه علم و فناوری تالش های خود 

را  ادامه دهند.  تسنیم

در چنین مواقعی تکذیب کارس��از نیست باید 
تأیید کرد و هشدار داد.

تکذی��ب موضوعی که در جامعه رخنه کرده و 
ده��ان به دهان می چرخد و فیلم و عکس آن 

بازنشر می شود، از ریشه اشتباه است.
مسئولین امر در این مواقع باید پس از مشاهده 
اتفاق دست به تکذیب نزنند بلکه به بررسی و 
تجزیه و تحلیل آن بپردازند و به مردم بگویند 
که موضوع را رس��یدگی و در اس��رع وقت به 

آگاهی مردم خواهند رساند.
موضوع کیک های آلوده به قرص را می گوییم، 
همان هایی که در برخی مناطق کش��ور دیده 
ش��ده و فیلم های آن نیز پخش ش��ده وباعث 

نگرانی خانواده ها گشته است.
چنین اقداماتی، دنباله حوادثی اس��ت که در 
آبان ماه اتفاق افتاد، با فتنه ای که در روزهای 
پایانی آبان ماه امس��ال شکل گرفت، دشمنان 
توانستند به بهانه بنزین چند روزی را غبارآلود 
کنند و هزینه هایی را به مردم، کشور و انقالب 

وارد کنند.
خاموشی فتنه آشوب و بلوا ایان فتانه نیست، 
از جای دیگر بیرون می زند و این ناامن سازی 

در زمینه های دیگر نیز بروز می کند.
قرار نیست که همواره اتفاقات در کف خیابان 
های شهرهای کشورمان رخ دهد و با شرارت 
علنی و عریان و وحشیانه برخی اشرار و فتنه 
گ��ران جمعی از مردم بیگن��اه جان خود را از 

دس��ت بدهن��د، اماکن عموم��ی و خصوصی 
ویران ش��ود و امنیت ش��هر و کشور به خطر 
بیفتد. راه های بس��یاری برای دشمنان وجود 
دارد ت��ا بخواهند امنی��ت را در میان مردم بر 

هم برنند.
امنیت روانی م��ردم اکنون هدف قرا گرفته و 
اگ��ر جلوی عملیات روانی دش��من در اجرای 
پروژه های خود، گرفته نشود، می تواند تبعات 

زیادی داشته باشد.
بیماری فصلی آنفلوآنزا یک بیماری ای اس��ت 
ک��ه در فصل س��رما در همه کش��ورهای دنیا 
ش��یوع پیدا م��ی کند و حتی منش��أ اینگونه 
بیماری های ویروس��ی کشورهای دیگر است 
و به ایران نیز سرایت می یابد. حتی چند سال 
پیش ش��یوع آنفلوآنزا خوکی و مرغی در دنیا 
قربانیان زیادی داش��ت ک��ه در ایران با وجود 

سرایت کمترین تالفات را داشت.
اکنون چند روزی اس��ت که آنفلوآنزای جدید 
در ایران نیز ش��ایع ش��ده و البته چند تن از 
هموطنان نیز جان باخته اند اما همین موضوع 
از س��وی رسانه های بیگانه که سابقه دشمنی 
با جمهوری اسالمی ایران دارند، با بزرگنمایی 

و ی��ک کالغ چهل کالغ کردن، س��عی دارند 
جلوه یک فاجعه به آن بدهند.

هن��وز هم درباره بیم��اری آنفلوآنزا در ایران و 
ش��دت گس��ترش و تلفات آن در رسانه های 
بیگانه و فض��ای مجازی دروغ پ��ردازی های 
بس��یاری می ش��ود. این موضوع پایان نیافته، 
مس��ئله دیگری برنامه ریزی می شود، وجود 
ق��رص در کی��ک هایی که دان��ش آموزان در 

برخی شهرهای کشور آنها را دیده اند.
تکذیب این اتفاق در ش��رایطی که گستردگی 
رس��انه های مجازی اجازه نمی دهد تا حتی 
یک مس��ئول فرصت فکر کردن داشته باشد، 
کار اشتباهی است که باعث دامن زدن بیشتر 

به آم موضوع می شود.
هر چند اگر هم سخنان تکذیب کننده درست 
باش��د، اما آنقدر حجم انتشار و گسترش خبر 
دورغ باال است که حتی اجازه تفکر به مخاطب 
را هم نمی دهد و بس��یار سریع بر روی افکار 

عمومی تأثیر مستقیم خود را می گذارد.
جنگ روانی با اس��تفاده از روش هایی که در 
رس��انه های رسمی و غیر رس��می دیده می 
ش��ود، در پی ایجاد ناامنی فکری و دهنی در 

میان مردم اس��ت. تسری این ناامنی فکری و 
ذهنی باعث می ش��ود تا افکار عمومی از این 
پس به هر نکته ای، موضوعی، در هر مبحثی 
مانن��د مواد خوراکی و دیگ��ر نیازمندی های 

الزم شک کند.
چنین اتفاقی باعث می ش��ود، اعتماد مردم از 
محصوالت داخلی از بین برود، وضعیت تغذیه 
نامناسب تر شود، شرایط تولیدی در کارخانه 
تولید مواد غذایی از حالت عادی خارج ش��ود، 
اعتماد مردم به مراکز نظارتی و بهداش��تی از 
بین برود و البته نارضایتی نیز در پی داش��ته 

باشد.
همه می دانند که ش��رایط به خاطر برجام در 
کش��ور چگونه است، اما قرار نیست که امنیت 
غذایی کشور نیز به خاطر آن به خطر بیفتد. 

تحری��م هایی ک��ه آمری��کا علی��ه جمهوری 
اس��المی ایران وضع کرده، تازگی ندارد، همه 
این تحریم ها و حتی ش��دیدتر از آن، پیش از 
این نیز وجود داشته است اما هیچگاه تأثیر آن 

تا این اندازه نبوده است.
در ای��ن می��ان ضعف در کنت��رل و نظارت بر 
تحریم های اقتصادی و جنگ روانی که علیه 

جمهوری اس��المی ایران شکل گرفته مشهود 
اس��ت، چرا که مسئولین مرتبط با هر موضوع 
و مسئله ای بسیار دیر هنگام وار عمل شده و 
پاس��خ می دهند، برای زهری که ریخته شده 
دیر پادزهر تهیه می شود و برای جلوگیری از 
تأثیر اقدام جنگ روانی واکسن هم تهیه نمی 

شود تا پیش گیری کند.
در واقع راه برای ورود دش��من از هر روزنه ای 
باز است تا بتواند تأثیر خود را بگذارد. مسئله 
کیک ه��ا، آنفلوآنزا، فتن��ه ای که در روزهای 
پایان��ی آبان م��اه رخ داد و حتی موضوع ایدز 
گرفتن اکثر مردم یک روس��تا در چهار محال 
و بختیاری از همان دس��ت اقدامتی است که 
هم جنگ روانی درون آن اس��ت و هم جنگ 

فیزیکی و اقدام به آشوب و اغتشاش.
بارها گفته ش��ده و دلس��وزان تأکید کرده اند 
که باید همه دس��تگاه ها با توجه به ش��رایط 
موجود، هوش��یارتر و آماده تر باش��ند و مردم 
را نیز با پیش بینی هایی که می کنند نسبت 
به اتفاقات آینده آگاه و هوش��یار سازند اما باز 
هم می بینیم، مس��ئولین و رس��انه ها در ایم 
مق��والت یا ورود نمی کنند یا بس��یار ضعیف 

وارد می شوند.
ماجرای کیک های حاوی قرص آخرین اقدام 
نخواهد بود و بای��د باز هم در انتظار اقداماتی 
باش��یم که دشمنان برنامه ریزی کرده اند.اگر 

دیر بجنبیم شاید اتفاقات بدی بیفتد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در حکمی حجت االس��الم حمید ش��هریاری را به دبیرکلی مجمع 
تقریب مذاهب اسالمی منصوب کردند.

متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است: جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ حمید شهریاری دامت توفیقاته به 
پیشنهاد شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسالمی جنابعالی را که بحمداهلل از دانش و تجربه ی الزم برخوردار میباشید 
به دبیرکلی آن مجمع منصوب میکنم و امیدوارم در ادامه ی تالشهائی که در مدیریتهای پیشین به کار رفته، جناب عالی 
نیز به توفیقات بزرگ دست یابید. امروز نشانه های ناکامِی سیاست های تفرقه افکن میان برادران مسلمان بیش از همیشه 
مشهود است، و این در حالی است که تالش استکبار جهانی برای ایجاد تفرقه در دهه های اخیر بیش از همیشه بوده است. 
بحمداهلل  امروز در سراسر جهان اسالم عقالنیت برخوردار از هدایت الهی، نخبگان و فرزانگان و خیرخواهان را بیش از 
پیش به پایداری در برابر فتنه ها و خصومتهای مذهبی تشویق میکند و این به طور کامل نقطه ی مقابل سیاستهای کفر و 
استکبار جهانی است که به آتش افروزی میان مسلمانان دل بسته و به فرقه سازی روی آورده است و بحمداهلل در چندین 
آزمایش به سختی شکست خورده است. انتظار از مجمع تقریب آن است که با استفاده از ظرفیت بی انتهای عقالنیت 
اسالمی که در نیروهای فکری و علمی جهان اسالم وجود دارد بویژه برگزیدگان جوان و پر نشاط، گام بلندی در تقریب 
فکری و عملی مذاهب اسالمی، برداشته و حرکتی را که از چند دهه پیش آغاز شده نوسازی نماید، بحول اهلل و قّوته- الزم 
میدانم از زحمات ارجمند عالم بزرگوار جناب حجت االسالم والمسلمین آقای اراکی در مدت تصدی این مسئولیت سنگین 

تشکر کنم. توفیقات الهی را برای همگان خواستارم. سّیدعلی خامنه ای – ۲۴ آذر 13۹8

حض��رت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی در 
پاس��خ به نامه ی یک دخت��ر نوجوان درب��اره موعد تکلیف 
اله��ی، ورود ب��ه این وادی را تبریک گفتن��د و توصیه هایی 

برای دختران و پس��رانی که به این عرصه تکلیف الهی وارد 
می شوند، بیان داشتند.

متن پاسخ رهبر انقالب اس��المی به شرح زیر است: »دختر 
خوب��م! وارد ش��دن ب��ه وادی تکلیف الهی، بر ش��ما مبارک 
باد. ش��ما اکنون مخاطب خدای بزرگ و مهربان می باش��ید 
و این ش��رف عظیمی اس��ت. سعی کنید دس��تورات خدا را 
ی��اد بگیرید و به آن عمل کنید. این، ش��ما را خوش��بخت و 
ارزش��مند و مفید برای دیگران خواهد کرد. رهبران اس��الم 
یعن��ی پیغمبر و ائم��ه ی معصومین علیهم الس��الم بهترین 
پیش��وایان اند؛ سعی کنید آنها را بشناس��ید و پیروی کنید. 
درس خواندن و تهذیب اخالق و هوش��یاری سیاسی همراه 
با تالش های انقالبی، وظایفی هس��تند که دختران و پسران 
این نسل باید آنها را هرگز فراموش نکنند. من سالگرد مکلف 
 ش��دن ش��ما را تبریک می گویم و برای ش��ما دعا می کنم.« 

 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

خالصه ای از جلسه روز گذشته مجلس 
شهرداری ها دیگر مجاز به تراکم  فروشی نیستند

تعیین سهم شهرداری ها از محل مالیات نقل و انتقال امالک، موافقت مجلس 
با کلیات طرح ساماندهی کارکنان دانشگاه پیام نور، اعالم وصول طرح تشکیل 
س��ازمان نظام معلمین جمهوری اس��المی از مهمترین اخبار جلسه علنی روز 

گذشته مجلس شورای اسالمی بود.
جلس��ه علنی مجلس شورای اسالمی به ریاس��ت مسعود پزشکیان برگزار شد 
و الیح��ه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه  ش��هرداری ها و دهیاری ها، بررس��ی 
کلیات طرح س��اماندهی کارکنان قراردادی دانش��گاه پیام نور و ... در دستور 

کار نمایندگان قرار گرفت.
در این جلسه نمایندگان مجلس در مصوبه ای سهم شهرداری از محل مالیات 
نقل و انتقال امالک را تعیین کردند و با واریز بخشی از ارزش گمرکی کاالهای 

وارداتی به حساب شهرداری ها نیز موافقت کردند.
براساس تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسالمی شهرداری ها دیگر مجاز به 
ف��روش تراکم مازاد و تغییر کاربری امالک ب��ر خالف طرح تفصیلی نخواهند 
بود. نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در جریان جلس��ه علنی نوبت عصر 
)یکشنبه( مجلس پیشنهاد علی مطهری نماینده تهران در خصوص الحاق یک 
م��اده به الیحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه ش��هرداری ها و دهیاری ها را 
بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. براساس این ماده الحاقی شهرداری ها 
موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و از این پس مجاز به فروش تراکم 
م��ازاد و تغییر کاربری ام��الک برخالف طرح تفصیل��ی نخواهند بود. مرتکب 

مشمول بند هفت ماده 1۹ قانون مجازات اسالمی )بدون حبس( می شود.
در ادام��ه نماین��دگان در مصوب��ه ای دیگر  ش��هرداری ها را موظف کردند که 
درآمدها و هزینه هایشان را در سامانه الکترونیکی ثبت کنند و آن را به اطالع 
مردم برس��انند. همچنین با تصویب مجلس، دس��تگاه های اجرایی و نیروهای 
مسلح موظف شدند که عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها را تا 

پایان سال مالی به حساب شهرداری ها و دهیاری های مربوطه واریز کنند.
کلیات طرح س��اماندهی کارکنان قراردادی دانش��گاه پیام نور نیز در دس��تور 
کار جلس��ه علنی  قرار گرفت و نمایندگان مجلس با کلیات این طرح موافقت 

کردند.  ایسنا 

فرمان��ده کل ارتش گفت: ما از دش��منان دعوت 
نمی کنیم ولی اگر آن ه��ا می خواهند متوجه به 
روز ب��ودن یا به روز نبودن تجهیزات ما ش��وند، 
می توانن��د امتح��ان کنن��د؛ به نظرم می رس��د 
چندین مرتبه هم امتح��ان کرده اند و ضربه اش 

را هم خورده اند.
امی��ر سرلش��کر س��ید عبدالرحیم موس��وی در 
حاش��یه مراس��م اختتامی��ه دوره رزم مقدماتی 
دانش پژوهان ارتش، درباره فضاسازی رسانه های 
بیگانه درب��اره تجهی��زات و ادوات نظامی مورد 
استفاده در ارتش، گفت: ادوات ارتش در معرض 
دید ملت قرار دارد و ش��ما خبرنگاران هم بیش 
از س��ایرین ای��ن ادوات و تجهیزات را مش��اهده 
کرده اید. مردم بای��د قضاوت کنند که آیا ادوات 
ارتش ادواتی پوس��یده اس��ت یا اینک��ه توانایی 

مقابله با هر دشمنی را دارد.
وی افزود: ما از دش��منان دعوت نمی کنیم ولی 
اگر آن ها می خواهن��د متوجه به روز بودن یا به 
روز نبودن تجهیزات ما شوند، می توانند امتحان 
کنن��د؛ به نظ��رم می رس��د چندی��ن مرتبه هم 

امتحان کرده اند و ضربه اش را هم خورده اند.
فرمانده کل ارتش ادام��ه داد: البته ما هیچوقت 
س��رمایه ای را که داری��م دور نمی ریزیم چرا که 
این سرمایه ها، س��رمایه های ملت است و ما اگر 
بتوانی��م تا آخرین گلوله از یک تانکی اس��تفاده 
کنیم که توانایی مبارزه در میدان دارد، این کار 

را انجام می دهیم.
سرلشکر موس��وی گفت: ما برای یک ریال پول 

ملت هم ارزش قائل هس��تیم و از آن کش��ور ها 
نیس��تیم که پول ملت را بگیری��م و دور بریزیم. 
برخی کشور ها صد ها میلیارد دالر پول ملت شان 
را صرف تجهیزاتی می کنند، اما نمی توانند از آن 
استفاده کنند؛ میلیارد ها دالر هزینه می کنند تا 
از آسمان کشورشان حفاظت کنند، اما می بینند 
از همان آسمان سوراخ همه چیز عبور می کند.

وی با بی��ان اینکه م��ا از تجهیزات م��ان نهایت 
اس��تفاده را می کنی��م و هر ک��دام را که بتوانیم 
بهینه می کنیم و ارتقا می دهیم، گفت: اگر روزی 
قرار باش��د س��ازندگان اولیه بخشی از تجهیزات 
ارت��ش که از قب��ل از انقالب مان��ده، امروز این 
تجهیزات را ببینند حتم��ا تعجب خواهند کرد. 
به  روز رسانی، ارتقا، نگهداری صحیح و استفاده 
حداکث��ری، راهبرد ارتش در قبال آن دس��ته از 
تجهیزات ارتش اس��ت که از زمان قبل از انقالب 

باقی مانده است.
سرلشکر موس��وی با بیان اینکه ارتش جمهوری 
اس��المی ایران هر آنچه را که نیاز داش��ته باشد 
می س��ازد، عنوان ک��رد: ارتش ب��رای تهدیدات 
جدیدی که دنیا به وجود آمده تجهیزات و ادوات 

مورد نیاز را خودش طراحی و تولد می کند.
وی با بیان اینکه امروز انواع و اقس��ام تجهیزات 
ارتش اع��م از تجهیزات پدافندی، زیردریایی ها، 
اژدره��ا،  موش��ک ها،  ناوچه ه��ا،  ناوش��کن ها، 
هواپیما ه��ا و انواع تجهی��رات زمینی در داخل 
کش��ور طراحی و تولید می ش��ود گف��ت: اینکه 
دش��منان ما را مته��م کنند ک��ه تجهیزات مان 

فرسوده است، نه خیر چنین چیزی نیست. اگر 
هم دشمنان فکر می کنند با گفتن این حرف ها 
ما اموال مل��ت را دور می ریزیم و خودمان را از 
این سرمایه ها دور می کنیم، بدانند که ما چنین 

کاری نمی کنی��م.
فرمان��ده کل ارتش تاکید کرد: م��ا نه عالقه به 
جنگ داریم و نه دع��وت به جنگ می کنیم، اما 
دش��منان ما اگر خواس��تند می توانند در میدان 

جنگ، تجهیزات و جوانان ما را آزمایش کنند.
وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت ه��ای خود با 
بیان اینکه بحث بودجه بحث جدیدی نیس��ت، 
گفت: در فصل بودجه همه س��ازمان ها شروع به 
بحث کردن راج��ع به بودجه می کنند و همه به 
دنبال این هستند که اثبات کنند نیازشان بیش 
از آن چیزی است که برای آن ها پیش بینی شده 

است.
وی ب��ا بی��ان اینکه اگر س��ازمان ها ب��ه بودجه 
پیش بینی برای خودشان اعتراض کنند موضوعی 
کامال طبیعی اس��ت، عنوان کرد: دشمنان دائما 
در کش��ور ما ب��ه دنبال ای��ن می گردند که مثل 
مگ��س زخم��ی را پی��دا کنن��د و ب��ر روی آن 
بنشینند؛ ش��نونده باید عاقل باشد که دشمنان 

حرف هایشان را با چه منظوری می زنند.
فرمان��ده کل ارتش خاطرنش��ان کرد: البته متن 
کام��ل صحبت های امیر س��یاری درباره بودجه 
منتش��ر ش��ده و اگر این صحبت ها در کنار متن 
منتشره توسط رسانه های معاند قرار بگیرد، گاف 

آن ها کامال مشخص می شود.   میزان
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دشمن در حال اجرای فاز تازه ای از جنگ روانی است

امنیت غذایی مردم و کیک های حاوی قرص

فرمانده کل ارتش:
دشمنان می توانند به روز بودن یا به روز نبودن تجهیزات ما را امتحان کنند

رهبر انقالب در پاسخ به نامه یک دختر نوجوان؛

درس خواندن، تهذیب اخالق و هوشیاری سیاسی وظایف دختران و پسران است
با حکم رهبر معظم انقالب

حجت االسالم شهریاری  دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی شد


