
پیامک تهدید آمیز برایم نیامده است
وزیر صمت با رد شــایعات اخیر مبنی بر ارســال 
پیامــک تهدیدآمیز برای وی گفــت: هیچ پیامک 
تهدیدآمیزی  برای من نیامده اســت و این ادعا را 

من صراحتاً تکذیب می کنم.
به گزارش خانه ملت، ســیدرضا فاطمی امین وزیر 
صنعــت، معدن و تجارت در جلســه کمیســیون 
صنایع و معادن که با دســتورکار بررسی استیضاح 
او برگزار شــد، درباره برخی خبرها مبنی بر ارسال 
پیامــک تهدیدآمیز بــرای وی، گفت: هیچ پیامک 
تهدیدآمیزی  بــرای من نیامده اســت و این ادعا 
را بنده صراحتاً تکذیــب می کنم و هرکس چنین 
حرفی مطرح کرده اســت باید خودش پاســخگو 
باشــد. وی افزود: البتــه تعداد معــدودی درباره  
انتصابات بر من فشار آورده اند و پافشاری می کنند 
اما این که پیامک  تهدیدآمیزی برای من آمده باشد 

درست نیست و من چنین حرفی را جایی نزده ام.
وزیــر صنعت، معــدن و تجارت اضافــه کرد: اگر 
کمیته ای برای بررســی این موضوع تشکیل شود 
من آنجا اسامی را خواهم گفت اما به صورت شفاف 
و صراحتــاً می گویم که کســانی که پافشــاری بر 
انتصابات کرده اند، اسامی شــان بین امضاکنندگان 

استیضاح نیست.

 متقاضیان استیضاح
 از توضیحات فاطمی امین قانع نشدند

عضــو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس گفت: 
نمایندگانی که خواهان استیضاح وزیر صمت هستند، 

از توضیحات وی درباره عملکرد خود قانع نشدند.
لطف اهلل سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اســامی در گفت وگو با تسنیم، با 
اشاره به نشســت اعضای این کمیســیون با وزیر 
صنعــت، معدن و تجارت گفت: این نشســت برای 
بررسی موضوع استیضاح آقای فاطمی امین برگزار 
شــد. وی با بیان اینکه طراحان استیضاح مواردی 
که وجود داشــت در این جلسه بیان کردند، ادامه 
داد: وزیر صنعت نیز توضیحاتی درباره عملکرد خود 
بــه نمایندگان ارائه کرد. نماینده قزوین در مجلس 
تصریح کرد: پس از ارائه توضیحات وزیر، متقاضیان 
اســتیضاح،  از پاسخ های فاطمی امین  قانع نشدند، 
البته تا صبح فردا طبــق آیین نامه داخلی مجلس 
طراحان فرصت دارند تا نظرشــان درباره استیضاح 
وزیــر را اعام کننــد. عضو کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس اظهار کرد: در صورتی که متقاضیان 
استیضاح وزیر صمت در نظر خود تا صبح فردا باقی 
بمانند، فردا)سه شــنبه 7 تیر( این طرح از ســوی 

هیئت رئیسه مجلس اعام وصول خواهد شد.

افراد دوتابعیتی نباید در سیستم 
مدیریتی به کار گرفته شوند

عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت:  افراد دوتابعیتی 
نباید در مناصب مدیریتی به کار گرفته شوند.

حجت االسام محمد سبزی نماینده مردم ساوه در 
مجلس شورای اسامی در گفت وگو با فارس، گفت: 
افراد دوتابعیتی نباید برای سمت های مدیریتی در 
بخش های مختلف و به ویژه حوزه فرهنگی به کار 
گرفته شــوند. وی افزود: مدیــر دو تابعیتی تعلق 
خاطــری برای رتق و فتق امور در کشــور ندارد و 
نمی توان در این زمینه به وی اعتمادی هم داشت.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: چه 
تابعیت مضاعف و چه اقامت کشــور خارجی و چه 
گرین کارت در این حوزه فرقی ندارد، مدیری که به 
کار گرفته می شود نباید دل در گرو مسائلی در آن 
سوی مرزها داشته باشد. سبزی خاطرنشان کرد: ما 
باید در مدیرانی را                            در حوزه فرهنگی داشته باشیم 
که دلسوز کشور باشند و بتواندن دلسوزانه مسائل 

را                            به پیش ببرند و مشکات را                            حل کنند.

اقدامات قابل توجهی در حوزه معیشت 
کارکنان ارتش انجام شده است

رئیــس دفتر نظامی فرمانــده معظم کل قوا گفت: 
اقدامات قابل توجهی در حوزه معیشــت کارکنان 

ارتش انجام شده است.
ســردار محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی معظم 
کل قوا در آیین افتتاح پروژه ۳۱۲ واحدی مهر والیت 
۳، منازل مسکونی کوی شهید نامجو نیروی زمینی 
ارتش طی ســخنانی اظهار داشت: این پروژه نشانگر 
بخشــی از توانمندی نیروی زمینــی ارتش در حوزه 
مهندســی و ساخت منازل مســکونی است که کار 
قابل توجه و تجلیلی است. وی ادامه داد: مقام معظم 
رهبری فرمودند که ارتش ۲ اقدام را در دســتورکار 
خود قرار دهد یکی تاش در حوزه معیشت کارکنان 
و دیگری تاش در ارتقای توان رزم که باید گفت در 
بخش نخست ما هر چه تاش کنیم در قبال مجاهدتی 
که عزیزانمان در ارتش دارند کم اســت؛ اما در عین 
حــال وظیفه داریم همت کرده و در همه عرصه ها به 
بهترین نحو و کیفیت خدمات را به این عزیزان ارائه 
دهیم. سردار شیرازی خاطرنشان کرد: اصل سرمایه 
امروز ما بر نیروی انســانی متکی است و باید تاش 
کنیم تا از نیروی انسانی کیفی و متخصص بهره مند 
شــده و تا حد توان از این ظرفیت های ارزشمند در 
جهت رسیدن به اهداف اســتفاده کنیم. وی با بیان 
اینکه تاکنون تاش های زیادی در عرصه های مختلف 
رزمی، آموزشی و بهبود وضعیت معیشتی انجام شده 
ادامه داد: اما با این حال همچنان فاصله زیادی با نقطه 
مطلوب داریم؛ همچنین باید قدردان ســرمایه های 
داخلی باشیم و از ظرفیت سربازان که نیروی انسانی 
جوان ما هســتند اســتفاده کنیم و آنان را به خوبی 
آموزش داده و بر مهارت های فردی و اجتماعی شان 
بیفزاییم که بعد از دوران خدمت مقدس ســربازی با 

کوله باری از تجربه وارد جامعه شوند.

اخبار

احمد وحیــدی با بیان اینکه از روزهای آینده ســامانه 
حج و زیارت برای ثبت نام مشتاقان زیارت اربعین فعال 
می شــود، گفت: همه زائران باید در این سامانه ثبت نام 
و مــرز و مدت زمانی کــه می خواهند در عتبات عالیات 

بمانند را مشخص کنند.
احمد وحیدی وزیر کشور در نود و یکمین نشست ستاد 
مرکزی اربعین حســینی)ع(، خدمت در مسیر اباعبداهلل 
الحســین)ع( را توفیق الهی دانســت کــه باید با تاش 

بیشتر، قدردان آن بود.
وی با اعام اینکه از روزهای آینده ســامانه حج و زیارت 
برای ثبت نام مشتاقان زیارت اربعین حسینی )ع( فعال 
می شــود، گفت: همه عزیزانی کــه در این فعالیت مهم 
فرهنگی شرکت می کنند، باید در این سامانه ثبت نام و 
حتی مرز و مدت زمانی که می خواهند در عتبات عالیات 

بمانند را مشخص کنند.
وحیدی بر فراهم ساختن حداکثر ظرفیت برای پذیرش 
زائــران اربعین حســینی، تاکید کرد و افــزود: ایمنی، 
آســایش، ارزانی و راحتی سفر، خواســته ها و انتظارت 

زائران عزیز اربعین حسینی است.
وزیر کشور خواستار توجه جدی به ایمنی در تمام حوزه 
ها اعم از حمل و نقل، بهداشــت و امنیت زائران شــد و 
اظهار کرد: نخستین مساله سهولت در سفر، حمل و نقل 
است و باید به طور ویژه به آن توجه کنیم. باید به دنبال 

آن باشــیم تا حمل و نقل را تا استان های مرزی ریلی 
کنیم چرا که ایمنی، راحتی و حجم مســافران در حمل 

و نقل ریلی باال است.
وحیــدی بر رایزنی مــداوم با طرف عراقــی تاکید کرد 
و ادامــه داد: در نقاط مــرزی و در داخل عراق و موقع 
برگشــت، تردد زائران سامان دهی شود تا در این هوای 
گرم معطل نشوند. وی هزینه حمل و نقل هوایی را برای 
سفر به عتبات عالیات، گران دانست و بر مدیریت کردن 

آن تاکید کرد.
وزیر کشور اضافه کرد: امکانات پشتیبانی همچون آب و 
غذا باید به خوبی ساماندهی و ظرفیت های متنوع کشور 
به کار گرفته شــود. وحیدی برنامه ریزی برای اســکان 
زایران در داخل عراق را ضروری دانســت و یادآور شد: 
باید تحلیل دقیقــی از حضور مردم و اینکه از کدام مرز 

می روند و چند روز در عراق می مانند، داشته باشیم.
وی همچنیــن دربــاره مدیریت بیمــاری کرونا در ایام 
اربعین حسینی)ع(، اظهار کرد: تاکید ستاد ملی مدیریت 

بیماری کرونا بر تزریق دز یادآور است.
وزیر کشور با ذکر این نکته که دشمن بر اختاف افکنی 
میــان ایران و عراق تمرکــز دارد و البته در اجرای این 
هدف ناکام مانده اســت، خاطرنشان کرد: زیارت اربعین 
حســینی )ع(، دوســتی و اتحاد ملت ایــران و عراق را 

تقویت می کند.

وزیر کشور:

زائران اربعین حسینی باید در سامانه حج و زیارت ثبت نام کنند
پژوهشــگر و تاریخ پژوه حوزه انقاب اسامی گفت: نگاه 
حداکثری بهشتی که موجب می شد با پتانسیل مدارا و 
ســازش، جذب باالیی را برای جبهــه انقاب به ارمغان 
بیاورد، یکی از دالیلی بود که شهید بهشتی را در تیررس 

حذف از سوی مخالفین قرار داد.
عبــاس ســلیمی نمیــن،در گفت وگو با الــف درمورد 
جایگاه شــهید بهشــتی و اهمیت شــخصیتی او گفت: 
مهم ترین ویژگی شــهید بهشــتی، که موجب شده بود 
نســبت به سایر اشــخاص انقاب اســامی در جایگاه 
باالتری قــرار گیرد و بــه عنوان یکی از اســتوانه های 
اصلی نظام تازه تأســیس معرفی شــود تــوان و قدرت 
مدیریتی ایشــان بود. او در پیش برد کارهای اجرایی با 
توجه به ســوابقی که به آن اشــاره خواهم کرد، مهارت 
 خوبی داشــت؛ چیزی که بزرگانی نظیر شهید مطهری 

فاقد آن بودند. 
شهید مطهری گرچه یک مولّد و متفکر بزرگ محسوب 
می شد و دارای آثار مختلف در موضوعات گوناگون است، 
اما توان الزم را برای اداره و مدیریت کردن نداشــت، یا 
بهتر اســت بگوییم به اندازه شــهید بهشتی در این امر 
موفق نبود.  اتفاقات پیش از انقاب اسامی در حسینیه 
ارشاد نشــان داده بود که  شهید مطهری اساساً تحمل 

الزم را برای کار تشکیاتی ندارد. 
وی افزود: بهشــتی چنین اعتقاد داشت و اینطور عمل 

می نمود که  با حداقل اشــتراکات هــم باید کنار آمد و 
دست به همکاری زد؛ آنچیزی که او را در چنین موضعی 
قرار داده بود سابقه درخشان ایشان در هامبورگ است، 
جایی که به خوبی دریافت، برای محقق کردن اهداف از 
کوچک ترین همکاری و مســاعدت هم نباید دریغ کرد. 
شناخت خوب بهشتی از جبهه مقابل خودش او را به این 
مسأله رسانده بود که مسلمین با هر اشتراکات کوچکی 
هم که باهم دارند باید دســت در دســت هم بگذارند تا 
در هدف مشــترکی که دارند توفیق کسب کنند. شهید 
بهشتی دست یازیدن به اســتقال را این می دانست که 
باید از همه ظرفیت ها استفاده کرد و پیروزی اصلی را در 
گرو همین اتحاد می دانست. حضور او در خارج از کشور 
و دیدی که او از بیرون به مســائل داشت در شکل گیری 

این نگرش مؤثر بود. 
سلیمی نمین بیان کرد: این نوع نگاه حداکثری بهشتی 
که موجب می شــد با پتانســیل مدارا و سازش، جذب 
باالیــی را برای جبهه انقاب بــه ارمغان بیاورد، یکی از 
دالیلی بود که شــهید بهشــتی را در تیررس حذف از 
ســوی مخالفین قرار داد. خط مقابل انقاب اســامی 
بهشتی را برای انقابی ها نقطه جذبی می دانست که باید 
حذف شــود، برای همین اســت که از پیش از انقاب، 
ترور شخصی و شخصیتی بهشتی از مهم ترین برنامه های 

مجاهدین خلق بوده است.

سلیمی نمین:

دلیل ترور شهید بهشتی، قدرت »جذب حداکثری« او بود

رییس جمهور گفت: قانوِن عادالنه به دســت مجریان عادل 
اجرا می شــود و در قوای ســه گانه تصمیم گرفتیم گرفتار 

حاشیه ها نشویم.
سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور کشورمان با حضور در 
مراسم گرامیداشت هفته قوه قضاییه، که در سالن اجاس 
سران برگزار شــد گفت: در ادوار گذشته مسؤوالن گرفتار 
حاشیه ها شدند و برخی از کارها عقب ماند. تصمیم جدی 
ما این است که گرفتار حاشیه ها نشویم و به متن بپردازیم. 
متن، خدمت خالصانه به مردم اســت. وی افزود: بســیار 
به آینده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشــور امیدوارم. 
دردهای مردم امروز باید شــنیده شــود. نه حق عقب گرد 

داریم و نه حق درجا زدن.
رییس جمهــور در تحلیل حادثه هفتــم تیر گفت: جریان 
نفاق با پشتیبانی نظام سلطه تصمیم داشت که چهره های 
برجســته و نمــاد انقاب را تــرور کند. جریــان نفاق با 
پشتیبانی نظام سلطه ســعی کرده شیطنت خود در ایران 
را ادامه دهد که تاکنون موفق نشــده و نمی شوند. جریان 
انقابی  باید مســیر را با دقت بنگرند تا جریان نفوذ نتواند 
اهداف پلید خود را در این کشــور دنبال کند. بســیاری از 
دوســتان بی نام و مخلصانه در کل کشــور تاش می کنند 
و بنده بــه عنوان طلبــه خدمتگزار به عنوان کســی که 
 آشــنا با کار همکارانم در دســتگاه قضایی هستم، قدردان 

این تاش ها هستم.
رییســی ادامه داد: از همکارانــم و بخصوص از آقای اژه ای 
که بیش از ۴۰ ســال تجربه کار قضایــی دارند و گفتمان 
حفظ ســرمایه اجتماعــی ضمن مبارزه با فســاد و تاش 
برای برقراری عدالت دارند، تشــکر می کنم. ایشان و سایر 
همکاران در این دســتگاه، با تاش بســیاری تحقق سند 

تحول و نیز ارتقای آن را دنبال می کنند.

 اژه ای:وظیفه خود می دانم با تمام توان 
به کمک قوه مجریه بیایم

حجت االســام والمســلمین محســنی اژه ای رئیس قوه 
قضاییه نیز در همایش سراســری قوه قضاییه بیان کرد: در 
حالی که جهان بین دو قدرت شــرق و غرب مادی تقسیم 
شــده بود کســی گمان نمی برد یک نهضت دینی بتواند 

بدون وام گرفتن و بدون اتکا به شرق و غرب پیروز شود.
رئیس قــوه قضاییه با بیان اینکه مردم یکپارچه و یکدل با 
پیروی از مقتدای خودشــان از امــام دیروز و امام امروز بر 
همه نقشــه های دشمن پیروز شدند، بیان کرد: امام و امت 
توانســتند با پیوند وسیع یک الگوی وسیع از حکمرانی به 
نام مردم ساالری دینی ارائه دهند. وی با بیان اینکه امروز 
وظیفه خود می دانم با تمام توان با مجلس انقابی تشریک 
مســاعی داشته باشــیم تا با کمک هم قوانین متناسب با 

زمان، متناســب با خدمت به مردم و متناســب با مقابله با 
نقشه های دشمن تدوین کنیم، گفت: وظیفه خود می دانم 
با همــکاری تمام نیروهــای نظامی، انتظامــی و امنیتی 
آرامش، رفاه و امنیت مردم را تامین کنیم. باور دارم تقویت 
قوه قضاییه از لحاظ نیروی انســانی و اداری به نفع مجلس 
و دولت خواهد بود. تقویت قوه قضاییه می تواند به منویات 
قوه مجریه کمک کند. تقویت قوه قضاییه می تواند موجب 

اجرای بهتر قوانین مجلس شود.

 قالیباف: اساس فعالیت هایمان
 خنثی سازی تحریم هاست

رئیس مجلس شــورای اســامی گفت: بر این باوریم که 
با نگاه خنثی ســازی تحریم و رفــع تحریم در حال انجام 
وظایفمان هستیم و اســاس فعالیت هایمان، خنثی سازی 

تحریم ها است.
در این همایش محمدباقر قالیباف نیز، ضمن تبریک هفته 
قوه قضاییه به مســئوالن قضایی کشور و گرامیداشت یاد 
شهید بهشتی )ره( و شــهدای 7 تیر، گفت: با تدبیر مقام 
معظــم رهبری و دقت نظر ایشــان در انتصابات اخیر قوه 
قضاییــه که از درون قوه انجام شــد، رونــد تحول در قوه 
قضاییه مشهود است و انسان هر روز نسبت به حرکت قوه 

قضاییه امیدوارتر می شود.
رئیس مجلس با بیان اینکه بیانیه گام دوم نقشه و سند راه 
اســت، تصریح کرد: یکی از ِویژگی های شهید بهشتی این 
بود که به هر آنچه که معتقد بود، بیان می کرد و خود را نیز 
ملزم به عمــل آن کار می کرد. وی با بیان اینکه باید نظام 
اسامی را مقتدر و کارآمد کنیم، گفت: کشور نیازمند یک 
نظام حکمرانی محکم و متعالی و نیازمند یک مشــروعیت 
استمراری است و آن منوط به کارنامه و عملمان در انجام 

کارهایمان است.
رئیس مجلس شــورای اســامی ادامه داد: طبق فرمایش 
مقــام معظم رهبــری در بیانیه گام دوم انقــاب، باید از 
برداشتمان از الگوی حکومت علوی به سمت زمینه سازی 
حکومت مهدوی حرکت کنیــم. قالیباف بیان کرد: بر این 
باوریم که با نگاه خنثی سازی تحریم و رفع تحریم در حال 
انجام وظایفمان هســتیم و اســاس فعالیت هایمان، خنثی 

سازی تحریم ها است.
رئیس مجلس با اشــاره بــه اینکه در بحــث پایه بودجه 
قــوه قضاییه باید تجدید نظری کنیم تا براســاس رشــد 
ســالیانه مســیر خود را طی کند، گفت: در حوزه اصاح 
قوانین، بحث اطاله دادرســی از موضوعاتی اســت که باید 
 بــه صورت الیحه بــه مجلس بیاید تا براســاس آن کار را 

پیش ببریم.
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گزارش
رییسی در مراسم گرامیداشت هفته قوه قضاییه: 

سه قوه تصمیم گرفته  اند گرفتار حاشیه نشوند

سرلشــکر باقری عضویت رژیم صهیونیستی در ســنتکام و استقرار تجهیزات و 
حضور آن در رزمایش ها را بسترســاز ایجاد تهدیداتــی برای منطقه عنوان کرد 
 و گفــت: ما ایــن تهدیــدات را برنمی تابیم و مطمئنا در قبــال آن عکس العمل 

نشان می دهیم.
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو های مسلح در دیدار با 
ندیم رضا رئیس کمیته مشترک روسای ستاد ارتش پاکستان اظهار داشت: بدون 
تردید در سال های اخیر با تاش فرماندهان و مسئوالن دو کشور روابط فی مابین 

توسعه خوبی یافته و این روابط باید توسعه و استمرار یابد. 
وی با بیان اینکه ما معتقدیم دو کشــور از ظرفیت های قابل توجهی برخوردارند، 
گفت: باید در راســتای تقویت همکاری های مشــترک بیشتر تاش کنیم؛ در ۵ 
ســال گذشــته ما تعامات و رفت آمد های زیادی بین مسئوالن نظامی ایران و 
پاکستان را شاهد بوده ایم که این روند باید گسترش یابد و موجب ایجاد امنیت 
در مرز های دوکشــور گردیده و دو کشــور در ســایه این امنیت و آرامش روابط 
اقتصــادی را مورد تاکید قرار دادند. وی ادامه داد: مســئله امنیت مرز های ایران 
و پاکســتان از مهمترین مسائل بین دو کشور بوده است و بنده در سفری که به 
پاکســتان داشــتم به طور  جدی پیگیر موضوعات مشترک دو کشور به ویژه در 

حوزه امنیت مرزی بوده ام. 
سرلشکر باقری بیان داشــت: رویکرد جمهوری اسامی ایران به توسعه روابط با 
همســایگان نگاه ویژه ای دارد و این مهم در دولت جدید نیز تقویت شده و رو به 
توســعه است. وی افزود: در سال های اخیر روابط نظامی ایران و پاکستان توسعه 

چشــمگیری داشته که این روابط ســبب امنیت و اثربخشی در توسعه اقتصادی 
دو کشور شده است. 

سرلشــکر باقری با بیان اینکه منطقه ای که جمهوری اســامی ایران و پاکستان 
در آن قرار  دارند بســیار مهم و حساس اســت، گفت: این منطقه از حساسیت 
فزاینده ای برخوردار است به ویژه اینکه رویداد ها و تحوالت اخیر سبب مداخات 

کشور های فرامنطقه ای شده و مشکاتی در سطح منطقه ایجاد کرده است. 
رئیس ســتاد کل نیرو های مسلح، رژیم صهیونیستی را در راس مداخله گری ها و 
زمینه ساز بی ثبات در منطقه اعام کرد و گفت: این رژیم  با اجرای طرح هایی در 
صدد ایجاد ارتباط با کشور های منطقه و دست یابی به اهداف مداخله گرانه است. 
وی عضویــت رژیم صهیونیســتی در ســنتکام و اســتقرار تجهیــزات و حضور 
آن در رزمایش هــا را بسترســاز ایجــاد تهدیداتــی برای منطقه عنــوان کرد و 
 افــزود: ما ایــن تهدیدات را برنمی تابیــم و مطمئنا در قبــال آن عکس العمل 

نشان می دهیم. 
رئیس ستاد کل نیرو های مسلح در خصوص مداخات آمریکا و رژیم صهیونیستی 

در منطقه گفت: تشــکیل گروه های تروریســتی و تکفیری در منطقه به ویژه در 
ســوریه و عراق از دیگر مواردی اســت که آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه 
ایجاد کرده و به آن دامن زدند و در ادامه روند ســلطه گری تا ســقوط این دو 
کشــور پیشرفتند. وی با اشــاره به تحوالت یمن گفت: از دیگر مسائل منطقه ما 
فاجعه یمن است که برای مدت زمان زیادی است که این روند ادامه یافته و باید 

به سرعت این به این جریان خاتمه داد.
سرلشــکر باقری گفت: مسئله کشمیر یکی دیگر از مسائل جهان اسام محسوب 
می شود و موضع جمهوری اسامی ایران در این رابطه همان تدبیر و موضع رهبر 
معظم انقاب اســامی است که حمایت از مردم مظلوم و مسلمان را تحت توجه 
قرار می دهد. وی در ادامه تحلیل مســائل منطقه گفت: جنگ روسیه و اوکراین 
قطعاً بر منطقه و جهان تاثیرگذار خواهد بود و توســعه ناتو به ســمت مرز های 
روســیه و خطری برای امنیت این کشور محسوب می شود که امیدواریم طرفین 

با گفتگو مسائل و مشکات  را حل و فصل کنند. 
سرلشکر باقری گفت: مسئله افغانســتان از تاثیرگذارترین مسائل بین دو کشور 
ایران و پاکســتان است. با توجه به شرایط افغانســتان مشارکت و مداخله سایر 
اقوام در ایجاد امنیت و ثبات نقش سازنده ای در آینده این کشور خواهد داشت.

رئیس ستاد کل نیرو های مسلح در پایان تصریح کرد: ما نگران توسعه تروریسم از 
سمت افغانستان هستیم  در این خصوص برنامه هایی نیز داریم و معتقد هستیم 
که این مســائل و مشــکات با همکاری کشــور های ایران و پاکستان قابل حل 

خواهد بود؛ و نیازی به مداخله کشور های بیگانه نیست.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: 

ایران به تهدیدات منطقه  ای رژیم 
صهیونیستی واکنش نشان می دهد

 افشاگری یک نماینده مجلس 
 درباره فعالیت میز پاریس 
در بخش سینمایی کشور

نایب رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس با اشــاره به وجــود محفلی به نام میز 
پاریس در بخش سینمایی کشور از فعالیت این محفل برای سیاه نمایی وضعیت 

جامعه ایران با استفاده از فیلم های سینمایی پرده برداشت.
بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی در گفت وگو 
بــا خبرنگار پارلمانــی خبرگزاری فارس، با اشــاره به فرمایشــات رهبر معظم 

انقاب در مراســم ســالگرد ارتحال امــام راحل گفت: رهبر معظــم انقاب در 
ســی و ســومین ســالگرد ارتحال امام راحل عنوان کردند که کسانی که برای 
 دشمن جاسوســی می کنند هم به دشمن خیانت می کنند و هم اطاعات دروغ 

به دشمن می دهند.
وی افزود                                         : در ســال های قبل این جاسوسی ها به صورت مخفیانه تر انجام می شد 
اما در این سال ها شاهد هستیم که افراد فعال در این بخش با صراحت بیشتری 

به جاسوسی برای دشمن می پردازند.
نایب رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس اظهار داشــت: امروز جاسوســی را در 
قالب های مختلف و به ویژه در قالب فعالیت های فرهنگی انجام می شود و با رنگ 

و لعاب فرهنگی برای دشمن جاسوسی می کنند.
نوبــاوه خاطرنشــان کرد: هنرمندانی که بــا فیلم های سینمایی شــان به دنبال 

سیاه نمایی هستند و سعی دارند تصویری سیاه را از جامعه ایران در فیلم خود به 
نمایش بگذارند، پیاده نظام دشمن هستند. وی افزود: سناریوی این گونه فیلم ها 
عموما از خارج از کشــور به این افراد داده می شــود و این هنرمندان نیز مجری 
این دســتورات هستند و حتی ســفارتخانه های برخی از کشورها در این مسئله 

نقش دارند.
نایب رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس اظهار داشــت: از حدود ۱۰ سال پیش 
محفلــی به نام میز پاریس در بخش ســینمایی ما فعال شــد کــه این محفل 
سناریوهای نوشته شــده و دیکته شده برای سیاه نمایی از وضعیت جامعه ایران 
در قالب فیلم های ســینمایی را از کشــورهای معاند دریافت می کردند و عمده 
فیلم های سینمایی که بر اساس این سناریوها ساخته می شد در دوران اصاحات 

مجوز گرفتند.


