
 بدنه قایق های تندرو سپاه 
رادار گریز شد

دریادار علیرضا تنگســیری بــا اعالم اینکه حجم و 
کیفیت حضور ما در منطقه باعث شــده تا دشمن 
از خلیج فارس متواری شــود، از رادار گریز شدن 
بدنه های قایق های این نیرو خبر داد که سعی شده 

از تولیدات ساخت داخل استفاده شود.
بــه گزارش ســپاه نیوز؛ ســردار دریادار پاســدار 
علیرضا تنگســیری فرمانده نیروی دریایی ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمی در حاشیه آیین تجلیل 
از برگزیدگان جشنواره مالک اشتر گفت: بر اساس 
فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نصب العین 
قرار دادن اشراف فرماندهی کل و اهداف جشنواره 
مالک اشــتر توسط فرماندهان و در معرض داشتن 
وضعیــت و عملکرد یگان ها و نیــرو ها مانند یک 
مانیتور برابر خود ، دوازده ســال اســت که شاهد 
برگزاری این جشنواره هســتیم. وی درباره الحاق 
های صورت گرفتــه در این نیــرو اظهارکرد:طی 
حدود  ۳ ســال گذشــته ۸ الحاق داشــته ایم که 
عموما از تجهیزات داخلی بوده اســت و در اختیار 
رزمندگان قرار گرفته اســت و به فضل الهی بازهم 
در آینده شــاهد چنین اتفاقات مبــارک خواهیم 
بود. تنگســیری یکی از افتخــارات نیروی دریایی 
و مجموعه ســپاه را اســتفاده از دانش و تولیدات 
ســاخت درون کشور و دانشمندان ایرانی دانست و 
ادامه داد: همان طور که می دانید نیروی دریایی ما 
یک نیروی راهبردی کاملی است و هر آنچه که در 
دیگر نیرو ها وجود دارد را در اختیار داریم ، از تانک 
و تانک های آبی تــا هواپیماهای بال ثابت ، پهباد 
ها ؛ لذا  همواره تالش داشــته تا با دیگر نیرو ها و 
ســازمان های نظامی و نیز وزارت دفاع در ارتباط،  
تعامل و همکاری های مستمر در تولید سامانه ها و 
تجهیزات مورد نیاز باشد. وی  با اشاره به اینکه آن 
دانش بنیادی هم که حضرت آقا تاکید بر آن دارند 
در واقع راهبرد و راهنمــای ما در این عرصه بوده 
و ما همواره تالش کــرده ایم تا از تجهیزات دانش 
بنیادی استفاده کنیم. فرمانده نیروی دریایی سپاه 
پاســداران درباره رادارگریز شدن قایق های تندرو 
جدید گفت:ما بدنه های قایق هایمان را رادار گریز 
کردیم و ســعی این اســت که از بدنه های ساخت 
داخل استفاده کنیم. وی با تاکید بر اینکه حجم و 
کیفیت حضور ما در منطقه باعث شده تا دشمن از 
خلیج فارس متواری شــود، گفت: در عین حال  ما 
همواره به کشور های منطقه گفته ایم که خودمان 
مــی توانیم امنیت را برقرار کنیــم و الحمد اهلل  با 
رفتن آمریکایی ها امنیت بیشــتری در این منطقه 

حساس و راهبردی برقرار شده است.

دریچــــه

مداحان، بایدها و نبایدهایشان

طرح مسائل شیعه و سنی در مداحی ها و مولودی 
خوانــی برخــی مداحان کــه همراه بــا اهانت به 
هموطنان اهل سنت است چیزی جز پاشیدن بذر 
نفاق و اختالف نیســت. چنین اتفاقاتی در راستای 
سیاست هایی اســت که رهبر معظم انقالب آن را 
شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی نام نهادند. چنین 
تعبیری را می توان برای مداحانی که در ســخنان 
خود بــه هموطنان اهل ســنت اهانت می کنند و 

اعتقادات  آنها را به سخره می گیرند به کار برد.
مداحی که در اشعار خود به دیگر مذاهب اسالمی 
توهین می کند، در واقع شیعه را تخریب می کند 
در حالی که بزرگان مذهبی و سیاســی جمهوری 
اسالمی ایران چنین رویه ای را رد و با آن مخالفت 

ورزیده و می ورزند.
شــاخص، حضرت آیت اهلل خامنه ای هستند و هر 
یــک از مداحانــی که خالف اوامــر و توصیه های 
ایشــان عمل کند، بــه واقع مصــداق ضد والیت 
فقیه اســت. حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنانی 
دربــاره مداحی فرموده اند: »بارها ما گفته ایم، برای 
آدمهای آگاه و مّطلع از اوضاع جهان و جهان اسالم 
هم این مثل روز روشــن است که امروز اختالفات 
مذهبی در میان مســلمانان، یک وسیله و برگه ای 
اســت در دست دشمنان ما. یک شمشیر در دست 
دشــمنان ما، همین اختالفات مذهبی است. علنی 
کردن اختالفات، صریح کردن مخالفتهای اعتقادی، 
به زبــان آوردن مطالبی که کینه ها را برمی افروزد، 
یکی از وسایلی است که دشمن ما از آن بیشترین 
اســتفاده را دارد میکند. حاال ]اگر[ ما جوری عمل 
بکنیم که این مقصود دشــمن برآورده بشود، این 
لــوا نِعَمَت اهللِ ُکفراً اســت. در جلســات نباید  بَدَّ
کینه ورزیهــای مذهبی را زیاد کــرد؛ این را چقدر 
باید تکرار کرد؟ بارها تکرار کرده ایم؛ بعضی حاضر 
نیســتند ]گوش کنند [. شــما بیــش از دیگران 
باید مراقب باشــید. کاری نکنیم که دشــمن را در 
مقصودی که دارد، موّفق بکند؛ شمشــیر دشــمن 
را تیــز بکند. بزرگان مــا، علمای مــا، مراجع ما، 
شــخصّیت های بزرگ دنیای اســالم همیشه ما را 
توصیه کردند به همین معنا. این یک نکته اســت؛ 

نکته ی بسیار اساسی است.«۳1/01/1۳9۳
از این دست ســحنان از رهبر معظم انقالب بسیار 
اســت. به تازگی نیز یکی از مداحان در یک مراسم 
مولودی اشعاری را خوانده که با منویات رهبری در 
تضاد اســت. باید با اینگونه مداحان برخورد قانونی 
شود و حتی برای این قشر مراحل گزینش و ضوابط 
قانونی اعمال شود و مجوز مداحی صادر شود تا از 
تأثیر مخرب برخی از آنها که باعث وهن اســالم و 

تشیع می شوند جلوگیری کرد.

سرمقاله

رئیس جمهور از جایگاه واالی بازنشســتگان در کشور به 
عنوان صاحبان تجربه تجلیــل کرد و از اراده جدی دولت 

برای تقویت معیشت آنان خبر داد.
ســید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور در جلســه ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت که یکشــنبه شب برگزار شد، با 
گرامیداشــت روز تکریم بازنشستگان، از اراده جدی دولت 
برای حمایت و تقویت معیشــت بازنشســتگان کشور خبر 
داد. رئیس جمهــور با بیان اینکه دولت با رعایت عقالنیت 
در تصمیم گیری ها خود را مکلف به اجرای عدالت می داند، 
گفت: چنانکه پیش از این هم بارها اعالم شــده، دولت به 
طور کامل در جریان مســائل اقتصادی جامعه و معیشــت 
اقشــار مختلف از جمله بازنشســتگان قرار دارد و توجه به 
این مســئله حیاتی و تالش برای بهبــود آن، لحظه ای از 

اولویت های اینجانب خارج نشده است. 
رئیسی با تاکید بر اینکه بررسی موضوع حقوق بازنشستگان 
در مسیرهای کارشناسی قرار دارد، بخش های مرتبط با این 
موضوع را مکلف کرد که هر چه سریع تر تصمیمات مؤثر و 

منطبق با قانون و به نفع معیشــت بازنشستگان، در مسیر 
ابالغ و اجرا قرار گیرد.

در این جلسه عالوه بر بررسی موضوع حقوق بازنشستگان، 
تصمیماتی نیز درباره الزامات مربوط به اسقاط خودروهای 

فرسوده اتخاذ شد.
بر این اســاس وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ارائه 
گزارشــی از وضع تولید خودرو، موتورســیکلت و کامیون 
در کشور، پیشــنهاد خود در زمینه حل مشکالت موجود 
در اجرای طرح اســقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده 

را مطرح کرد.
اعضا پس از بحث و بررســی در این باره مقرر کردند دولت 
در راســتای اجرای قانون جدید ساماندهی صنعت خودرو، 
الزامات اجرا، راهکارهای رفع موانع و مشکالت و نیز تعیین 
تکلیف این طرح را در قالب الیحه ای دو فوریتی به مجلس 
شورای اســالمی ارائه کند تا هر چه سریع تر زمینه اجرای 

قانون مذکور فراهم شود.
در پایان جلســه نیز گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در خصــوص تکالیف مندرج در قانــون مصوب بودجه کل 
کشور در راستای اجرای هر چه ســریع تر قانون واگذاری 
ســهام براســاس اولویت های گوناگون تعیین شده، مورد 

بررسی قرار گرفت.
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گزارش
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر شد

دستور رئیس جمهور برای حل مسئله حقوق بازنشستگان

با تالش های شــبانه روزی و اقدامات اطالعاتی گسترده  سربازان گمنام امام زمان 
)عج(، شــبکه  بزرگ و سازمان یافته ی جعل و فساد اقتصادی، شناسایی و تمامی 

اعضای آن دستگیر شدند.
با تالش های شبانه روزی و اقدامات اطالعاتی گسترده ی سربازان گمنام امام زمان 
)عج(، شبکه  بزرگ و سازمان یافته ی جعل و فساد اقتصادی، شناسایی و کلّیه ی 

اعضای آن دستگیر شدند.
این باند 1۳9 نفره طی سال های اخیر در استان های تهران و البرز، با سوءاستفاده 
از مدارک هویتی افراد مســتمند و معتادان بی خانمان و از راه جعل گســترده و 
حرفه ای اسناد شــخصی و دولتی، اقدام به ثبت شرکت های صوری می کردند و 

در مرحله ی بعدی نیز با جعل اسناد و مهرهای مورد نیاز، اقدام به تأسیس 267 
شــرکت کاغذی کرده بودند. تبهکاران مذکور سپس با سوءاستفاده از کارت های 
بازرگانــی افراد دیگر و فروش فاکتورهای صوری بــه برخی مؤدیان، درآمدهای 

نامشروع خود را پنهان می کردند.                       

متهمین مــورد بحث، عالوه بر اقدامات مجرمانــه ی پیش گفته، مبادرت به فرار 
مالیاتی یازده هزار میلیارد تومانی نیز کرده بودند که به رغم بکارگیری شیوه های 
کاماًل پیچیده، اما با عنایات الهی و پی گیری های هوشــمندانه، فشــرده و چند 
ماهــه ی اطالعاتی، مورد شناســایی و بازداشــت قرار گرفته و پــس از تکمیل 
تحقیقات و جمع آوری مســتندات، پرونده به همــراه کلیه ی متهمین در اختیار 

مقام قضایی قرار گرفت.
وزارت اطالعات قطعاً شــیوه ها و ســرنخ های کشف شــده در این پرونده را در 
ره گیری فعالیت باندهاِی مشــابِه احتمالی مورد استفاده قرار داده و در شناسایی 
و برخورد با چنین باندهایی از پای نخواهد نشست و برخورد قاطع خواهد نمود.

اعضای شبکه  جعل و فساد اقتصادی 
دستگیر شدند

رئیس مجلس: 

انقالب با حرف های مفت 
 تند و فضولی کردن 
به جایی نمی رسد

رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: امروز هرکســی 
کارآمدی دین را در جامعه به اثبات برساند، انقالبی است؛ 
یعنی به جوان امروز که نشــان دهد نظریه اسالم سیاسی 
امــام خمینــی )ره( می تواند زندگی مــردم را هم در بعد 
معنوی و هم مادی اداره کند؛ چنین رفتاری بیانگر انقالبی 
بودن است و هر کسی غیر از این رفتار کند ضدانقالب بوده 

و در مسیر انقالب حرکت نکرده است.
محمدباقر قالیباف صبح دیروز در دهمین اجالس رایزنان 
فرهنگی جمهوری اســالمی ایران با اشاره به اینکه امروزه 
برخی تصور می کنند کار فرهنگی، کار رانتی است و دولت 
بایــد مرتباً بودجــه بدهد تا این نوع اقدامــات ادامه یابد، 
گفت: بنده البتــه خالف این نظر را دارم و معتقدم امروزه 
انجام فعالیت فرهنگی در کشــور، از جهت اقتصادی جزو 
مجموعه هایی اســت که می توان روی آن ســرمایه گذاری 
کرد مانند همــه فعالیت های اقتصادی دیگر و حتی از آن 

انتفاع اقتصادی داشت.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی بــا بیان ایــن که من 
نمی خواهم شــما را از زاویه دیپلماسی فرهنگی نگاه کنم 
بلکه شما باید یک مجاهد و مهاجر فی سبیل اهلل و نمادی از 
جعفر طیار باشــید، گفت: انقالب اسالمی نعمت بزرگی به 
نام امام )ره( به ما داد و ما را با او آشــنا کرد؛ در این میان 
ما با بزرگانی همچون شهید هاشمی نژاد و مجاهدان بزرگی 
همچون حضرت آقا آشــنا شدیم و اگر امروز اندیشمندان 
خارجــی متوجه شــدند که فرهنگ مقوله مهمی اســت، 
بایــد اذعان کــرد انقالب اســالمی فلســفه وجودی اش 
 ذاتــاً مبنی بــر فرهنگ بوده و اصاًل انقالب اســالمی یک 

انقالب فرهنگی است.
رئیــس قوه مقننه با اشــاره به اظهارات یکــی از رایزنان 
فرهنگی در خصوص شــهید ســلیمانی مبنی بر اینکه او 
شــهید جبهه فرهنگ بود، گفت: اتفاقاً شــهید سلیمانی 
مــرد میدان بود که می جنگیــد و در حقیقت رزمنده بود 
و کار امنیتی می کرد و با گلوله ســروکار داشــت و به حد 
ضرورت کار سیاســی انجام می داد اما نکته مهم اینجاست 
که اندیشــه وی برخاسته از اندیشــه امامین انقالب بود و 
اعتقاد داشــت اگر قرار باشــد به مقولــه کار نظامی خود 
با رویکــرد امنیت محور نگاه کند، انقالب اســالمی پیش 
نخواهــد رفت، بنابراین برای مقابلــه با جنگی که تحمیل 

شده و ظلمی که برای مســلمین و انسان ها رخ داده باید 
به جای رویکــرد تهدیدمحور، به مردم نگاه کند و رویکرد 

جامعه محور داشته باشد.
وی تأکیــد کرد: در واقع شــهید ســلیمانی از جمهوری 
اســالمی درخواست تیپ و لشــکر نکرد زیرا وی نگاهش 
به کســانی بود که طبــق فرموده امام )ره( تــا آخر پای 
انقالب خواهند ایستاد و آن افراد کسانی جز مستضعفان و 

محرومان نبودند که طعم فقر را چشیده اند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه افزود: امروزه اگر در 
اطراف تهران سری به رزمندگان زینبیون و فاطمیون بزنید 
مشــاهده می کنید که افرادی جانباز هستند که حتی برای 
معیشتشــان مشــکالت دارند اما در جبهه مقاومت حضور 
داشــتند؛ در واقع بر اساس این مهم باید اذعان کرد شهید 
ســلیمانی بحث امنیت و دفاع را با نگاه فرهنگی اداره کرد 
و پــای آمریکا را از منطقه برید و نیروهای داعش را از بین 
برد، بنابراین بــا نگاه فرهنگی می توان به مقوله اقتصاد نیز 
نگاه کرد و به کار فرهنگی نیز باید با این رویکرد توجه کرد.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه دشمنان در مقابل جمهوری 
اسالمی استراتژی خود را تغییر داده و زمین بازی را عوض 
کردند، افزود: در واقع آنها مشــاهده کردند امپریالیسم و 
کمونیســم در این زمینه نمی تواند حریف انقالب اسالمی 
شوند؛ بنابراین بالفاصله افراد ژئواستراتژیست آنها اقدام به 
ایده پــردازی کرده و با تغییر زمین بازی، رویکرد خود را از 
حوزه فرهنگ به جنگ نظامی تغییر دادند و تهاجم جنگی 
رخ داد و در نتیجه اولویت همه ما به موضوع جنگ مرتبط 

شد که امری طبیعی بود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به تجربیات حاصل 
از جنــگ تحمیلی بیان کــرد: در یک ســال اول جنگ 
کــه بنی صدر فرمانــده کل قوا بود، هیــچ امکاناتی اعم از 
تســلیحات و حتی نان و آب به رزمندگان داده نمی شــد، 
حتی اجازه نمی دادند ما از اهواز به سمت خط مقدم برویم 

و می گفتند اینجا جای بچه ها نیست!
وی اضافه کرد: این مهم در حالی است که فرهنگ انقالب 
اجازه نداد بچه های انقالبی تســلیم شــوند و چند ماه بعد 
از کنار رفتــن بنی صدر که نتیجه تفکر انقالبی شــهدای 
مظلومی مانند شــهید بهشــتی و مجاهدان بزرگی مانند 
حضــرت آقا بــرای احیای تفکر ناب مبتنــی بر اهل بیت 
بود دیدیم که چگونه عملیات های شکســت حصر آبادان، 
بیت المقــدس، فتح المبین و ...رقم خــورد و پیروزی های 

بزرگی را در جبهه ها برای ملت ایران رقم زد.
قالیباف در این زمینه افزود: در آن زمان بر ســر پول دعوا 
نبود بلکه بر ســر جان ها دعوا بــود زیرا به وعده الهی باور 
داشــتیم و فضا معنوی بود؛ شهید سلیمانی عنوان می کرد 
اگر می خواهیم بگوییم که در بهشت چطور زندگی خواهیم 
کرد باید بگوییم همان طور که در دوران دفاع مقدس رفتار 

و زندگــی می کردیم زیــرا در آن دوران افــراد با یکدیگر 
صــادق و برادر بودند. وی گفت: نتیجه آن اقدامات موجب 
شــد اسرائیل و آمریکا که می خواســتند ما را ساقط کنند 
خواسته شان محقق نشد، همچنین آنها می خواستند ما را 
در مرزهــای خود نگه دارند و در اطراف ما حضور داشــته 
باشــند که این موضــوع هم رقم نخورد. امــروزه عظمت 
انقالب اسالمی موجب شــده از شبه قاره هند تا مدیترانه 
با قدرت در صحنه های امنیتی محکم ایســتاده ایم و بیخ 

گوش رژیم صهیونیستی حضور داشته باشیم.
رئیــس قوه مقننه با اشــاره بــه تغییر مجدد اســتراتژی 
آمریکایی ها در قبال ایــران گفت: آنها پس از ناکام ماندن 
در عرصه نظامی و امنیتی اکنون به این نتیجه رســیده اند 
هیــچ راه دیگری ندارند و باید از راه مبارزه فرهنگی باورها 
را تغییــر دهند. وی با بیان این که امروزه همه ما شــکل 
هم شــدیم اما هیچ کدام شکل انقالب نیستیم، اظهارکرد: 
انقالبــی با حرف های مفت و تند و به تعبیر رهبر انقالب با 
سوپرانقالبی ها، انقالبی نمی شود؛ امروز هر کسی کارآمدی 
دین را در جامعه به اثبات برســاند، انقالبی اســت؛ یعنی 
به جوان امروز که نشــان دهد نظریه اســالم سیاسی امام 
می توانــد زندگی مردم را هــم در بعد معنوی و هم مادی 
اداره کنــد؛ چنین رفتــاری بیانگر انقالبی بودن اســت و 
هرکســی غیر از این رفتار کند ضدانقالب بوده و در مسیر 

انقالب حرکت نکرده است.
رئیس مجلس شــورای اســالمی اظهار کرد: برای کسب 
موفقیت در همه عرصه ها باید به دو عنصر برجسته ایمان 
کامل به ســنت های الهی و ایمان به مردم توجه داشــته 
باشــیم؛ موضوعی که در مدیریت ۴0ساله شهید سلیمانی 
نیز برجسته است. او مردم را قبول داشت و همواره کارش 
را بــا مردم پیش می برد و در حــوزه نظامی نیز با رویکرد 

فرهنگی کارهایش را پیش می برد.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود با بیــان این که 
هرکسی می خواهد فعالیت و کاری انجام دهد نیازمند پول 
و اختیار نیست گفت: همواره افراد درصدد به دست آوردن 
این دو هستند؛ در واقع وقتی به افراد مسئولیت می دهید 
ابتدا درخواســت حمایت مالــی و دادن اختیار می کند اما 
تجربه ۴0ساله نشان داده علیرغم بهره مندی از این موارد 
بازهــم برخی افراد بهانه می آورند، بنابراین اعتقاد دارم اگر 
کســی می خواهد کار که به معنای هویت و جوهره انسان، 
انجــام دهد نیازمند پول و اختیار نیســت زیرا با شــروع 

فعالیت این دو مقوله نیز تأمین می شود.
قالیباف در این راســتا، افــزود: آن روزی که 110 میلیارد 
دالر در کشــور درآمد داشتیم و امروز که ۴۵ میلیارد دالر 
درآمد داریم همواره تورم وجود داشــته است، پس مشکل 
ما پول نیســت بلکه مشکل این است که کارها را درست و 

مبتنی بر سنت های یاد شده انجام نمی دهیم.

 فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
باید یک قرارگاه باشد نه یک سازمان

رئیس مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه معتقدم واژه 
»ســازمان« در عنوان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
هیچ نســبتی با انقالب ندارد، اظهار کرد: یک ســازمان با 
دو مولفه انسان های سازمانی و سازمان های انسانی مواجه 
اســت؛ بنابراین اگر یک سازمان انســانی باشد حتما یک 
نهاد محســوب می شــود لذا فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
یک »قرارگاه« اســت که خصلت سازمانی به معنای نظام 

بروکراتیک در آن وجود ندارد.
قالیباف در این راســتا با اشاره به برخی ضوابط که مانع از 
اقدامات کارامد می شــود اظهار کرد: اگر برای ایجاد چنین 
قرارگاهی که بخواهد فرهنــگ قرانی و انقالبی صادر کند 
شــما به عنــوان مجاهد الی اهلل پای کار باشــید ما هم در 
مجلس تالش می کنیم این ضوابط بی ربط را اصالح کنیم.

رئیــس قوه مقننه تصریــح کرد: اگر غیــر از رویه مذکور 
فعالیتی انجام دهیم عمر خود را تلف کرده و مدیون شهدا 
و امام راحل می شــویم؛ خدا هم با هیــچ کدام از ما عقد 
اخوت نبســته است و اگر این قوم دین خدا را یاری نکند، 
خدا قوم دیگری را انتخاب می کند. رئیس مجلس شورای 
اســالمی در این زمینــه، تصریح کرد: اگر بنا شــد عنصر 
فرهنگی باشیم و قرارگاه فرهنگی و ارتباطات تشکیل شود 
و در جهان اسالم امور را دنبال کنیم باید مخاطب خود را 
بشناسیم و بدانیم چه کسی مستضعف است. در این عرصه 
فقرا و مســتضعفان که باید از حیث فرهنگی به سراغشان 
برویم، کسانی هستند که اطالعات و آگاهی شان نسبت به 
حقایق کم بوده یا اطالعاتی ندارند لذا باید متمرکز شــویم 

و آگاهی آن ها را باال ببریم.
رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه امروزه قرارگاه فرهنگی 
در عرصه صدور انقالب فرصتی بزرگ محســوب می شود، 
تصریح کرد: باید اذعان کــرد هرجا که باورهای انقالب را 
از دســت داده ایم با مشکالت جدی مواجه شدیم و در هر 
حوزه ای که انقالبی عمل کرده ایم آورده مادی و معنوی به 
دست آورده ایم و هرکجا غیر از این رفتار کرده ایم از جهت 

مادی و معنوی به زمین خورده ایم.
قالیبــاف ادامــه داد: در واقع این قرارگاه نیازمند کشــف 
انســان هایی اســت که داوطلبانه در عرصــه حضور پیدا 
می کنند مانند کسانی که از ۴۳سال پیش که کفش مبارزه 
را پا کرده اند هنوز آن را بــه پا دارند و مجاهدان گمنامی 
هســتند که کســی هم آن ها را نمی شناســد. رئیس قوه 
مقننــه در همین زمینه اظهارکرد: در نقاطی از منطقه که 
برای امنیت آن و از بین بردن تروریســت ها خون داده ایم 
امــا در حوزه فرهنگ و اقتصاد نتوانســته ایم عملکرد قابل 
قبولی داشته باشــیم درحالی که حضور فرهنگی می تواند 

دستاوردهای امنیتی و حتی اقتصادی را تثبیت کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: 
بر اســاس گزارش های ارائه شده از ســوی آقای باقری، ارتباط جمهوری اسالمی 
ایران با اعضای 1+۴ از طریق هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه 

دارد و موضوعات در حال گفت وگو است.
ابوالفضل عمویی در گفت وگو با تســنیم، با تشــریح نشســت این کمیســیون 
اظهار داشت: جلسه کمیســیون با دو دستور کار پیگیری شد؛ ابتدا 6 حقوقدان 
معرفی شده از سوی ریاست قوه قضائیه جهت تصدی ۳ کرسی حقوقدانی شورای 
نگهبان در صحن کمیســیون حاضر شــدند و ضمن معرفی ســوابق تحصیلی و 

کاری شان، به ارائه برنامه های خود برای عضویت در شورای نگهبان پرداختند.
وی افزود: همچنین در بخش دوم نشست، اعضای کمیسیون میزبان علی باقری، 
معاون سیاســی وزارت امور خارجه بودند تا وی طی گزارشی، به تشریح آخرین 

تحوالت سیاسی ـ بین المللی و اقدامات دستگاه سیاست خارجی بپردازد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی خاطرنشــان کرد: در همین راستا آقای باقری 
ضمن تشــریح ابعاد بحران اوکرایــن و پیامدهای آن بر تحــوالت بین المللی و 
منطقه ای، به موضوع ســفر »بایدن« به منطقه نیز پرداخت و با بیان سناریوهای 

احتمالی درباره این ســفر، تأکید کرد که سفر بایدن در دستیابی به اهداف خود 
ناکام ماند و هدف های پیش بینی شده برای آن تحقق پیدا نکرد.

عمویی گفت: همچنین درباره اقدامات صورت گرفته در دستگاه سیاست خارجی 
کشور برای پیگیری عضویت جمهوری اســالمی ایران در سازمان همکاری های 
شــانگهای و بریکس مباحثی مطرح شــد که مورد توجه وزارت امور خارجه در 

سال گذشته بود.
نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه آقای باقری بر پایدارسازی روابط اقتصادی 
کشــورمان با کشــورهای مختلف تأکید کرد، عنوان کرد: به گفته معاون سیاسی 
وزارت خارجه، تثبیت جایگاه ایران در کریدورهای بین المللی یکی از موضوعات 

هدف گذاری شده در این وزارتخانه است و در همین راستا جمهوری اسالمی ایران 
باید نقش خودش را در سوآپ انرژی در منطقه تقویت کند.

ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: بخش دیگر جلسه کمیسیون به بررسی 
روند مذاکرات هســته ای اختصاص یافت و بر اساس گزارش های ارائه شده روشن 
شد که ارتباط جمهوری اســالمی ایران با اعضای 1+۴ از طریق هماهنگ کننده 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا  آقایان »بورل« و »مورا« ادامه دارد و موضوعات 

در حال گفت وگو است.
عمویی تصریح کرد: نمایندگان در این جلســه بر ضرورت اخذ تضمین های کافی 
از طرف آمریکایی در صورت بازگشت به برجام تأکید کردند، همچنین حل وفصل 
موضوعات پادمانی یکی از موضوعاتی بود که مورد تأکید نمایندگان قرار گرفت.

وی با ابراز اینکه »مذاکره کننده ارشد کشورمان و همچنین نمایندگان حاضر در 
جلســه بر پیگیری هدف انتفاع اقتصادی مردم از توافق احتمالی تأکید کردند« 
گفت:  اعضای کمیســیون امنیت ملی در این نشســت بر اهمیت راستی آزمایی 
 از رفــع تحریم هــای طرف هــای غربــی علیه ایــران در صورت کســب توافق 

هم تأکید کردند.

جزئیات نشست کمیسیون امنیت ملی با حضور باقری

 تأکید بر ضرورت اخذ تضمین های کافی 
در صورت احیای برجام

ادامه از صفحه 1


