
برپایی نمایشگاه دستاوردهای دفاعی 
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به 
عملکرد یکســال گذشــته وزارتخانه متبوع خود و 
انتشــار بخش عمومی آن، گفت: ۳۱ مرداد ماه روز 
صنعت دفاعی نمایشگاه دستاوردهای دفاعی اعم از 
تمام دستاوردهای این حوزه در طول یکسال گذشته 
را به نمایش خواهیم گذاشت. این نمایشگاه با حضور 

رئیس جمهور و روسای قوا افتتاح خواهد شد.
امیرســرتیپ محمدرضا آشــتیانی در گفت وگو با 
خانــه ملت، در خصوص اقدامــات وزارت دفاع در 
ایجاد یک اکوسیســتم برای جذب مشارکت بخش 
خصوصی و توسعه نوآوری در حوزه دفاعی، گفت: 
این کار در وزارت دفاع جزء اولویت هاست. با توجه 
به فرمایشــات مقام معظم رهبری و دستور رئیس 
جمهور نمایشــگاهی را اخیرا برگزار کردیم که در 
آن دستاوردهای سرریز فناوری های دفاعی در این 
حوزه را به نمایش گذاشتیم. وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح  افزود: نزدیک 6 هزار شرکت در 
حال حاضر با ما کار می کند که حدود ۱00 شرکت  

را شرکت های دانش بنیان تشکیل می دهد.

 ناو خلیج فارس طی دو سال آینده 
به آب انداخته می شود 

فرمانده نیروی دریایی ارتش از الحاق ناو آموزشی 
خلیج فارس به ناوگان نیروی دریایی طی دو سال 

آینده خبر داد.
امیر دریادار شــهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران درباره دستاوردهای 
نیــروی دریایی ارتش گفت: با توجه به ویژگی ها و 
ساختار زیردریایی بعثت، مراحل طراحی مفهومی 
و همه بخش های نظــری و احصاء فناوری های آن 
تمام شــده و در مرحله ســاخت قرار گرفته است 
که روند و ســرعت خوبی دارد؛ با توجه به مسائل 
تکنیکی زمان به آب انداختــن این زیردریایی در 
حال حاضر مشخص نیست. وی در پاسخ به سوالی 
دیگر درباره زیردریایی کالس فاتح اظهار داشــت: 
همه توانمندی ها از بُعد فنــی و تجهیزاتی احصاء 
شده و فروند دوم و سوم فاتح در حال ساخت است؛ 
تعداد آن بســتگی به تدبیر ستادی دارد و با توجه 
به میــزان تهدیدات در نهایت تعدادش مشــخص 
می شود اما مهم ترین نکته این است که محدودیتی 
برای ســاخت نداریم. وی خاطرنشــان کرد: بنیان 
و بنــای ما بر این اســت که حتما از شــرکت های 
دانش بنیان استفاده شود. بر همین اساس عزیزانی 
را بــه عرصه آورده ایم که هم در این حوزه کســب 

تجربه و هم به نیروی دریایی کمک کنند. 

مِس جای طال را نگیرد 

ظرفیت اقتصادی، برخورداری از تکنولوژی و امکانات 
روز جهان و جایگاه جهانی این چهار کشــور امری 
انکار ناپذیر اســت اما  آنچه در آن شاید مورد غفلت 
قــرار گرفت آن بود که از یک ســو دل بســتن به 
ســاختاری محدود به چند کشور نوعی توهم نیاز و 
انحصار گرایی را ایجاد می کند بویژه اینکه کشورهای 
مذکور دارای رویکرد و ســابقه ای استعماری بوده و 
ماهیت اســتعمار زیاده خواهی حداکثری و امتیاز 
دادن حداقلی اســت بگونه ای که »ُدر« می خواهند 
و آبنبات برای دلخوشی به طرف مقابل می دهند. از 
ســوی دیگر چشم داشت یک جامعه به یک پنجره 
موجب شــده تا سایر راه ها برای تحقق و رسیدن به 
منافع اقتصادی جهانی نادیده گرفته شده و در نهایت 
به یک خود تحریمی منجر شد. این روزها در حالی 
بار دیگر سخن از احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات 
لغــو تحریم ها میان ایران و ســایر اعضــای برجام 
به میان آمده اســت که این تجربــه گران و هزینه 
آور می تواند مولفه ای مهم برای ادامه راه دســتگاه 
دیپلماسی باشد. حقیقت آن است که در طول یک 
سال گذشــته دستگاه دیپلماســی دولت سیزدهم 
توانســته  اســت اقدامات موثر و فراگیر پیرامونی و 
فراپیرامونی با محوریت اقتصادی را محقق سازد که 
نتیجــه آن را در افزایش ترازهــای تجاری و حضور 
فعال ایران در معادالت منطقه ای و جهانی می توان 
مشــاهده کرد. کارکردی موثر و فعال که متاسفانه 
برخی کم کاری ها و عملکردهــای بازیگران داخلی 
عرصه اقتصاد  و هجمه ســنگین رســانه ای دشمن 
برای اهمیت زدایی از این دســتاوردها با برجســته 
سازی کاستی ها و مشکالت اقتصادی و پنهان سازی 
دستاوردها و کارکردها مانع از آن شده تا مردم این 
دستاوردهای دیپلماســی را بر سفره خود احساس 
نمایند. رویکــرد امروز غرب به توافــق نه برگرفته 
از جایــگاه جهانی و رویکرد تعامالتی بلکه نشــات 
گرفته از دستاوردهایی است که دستگاه دیپلماسی 
در خارج کردن دیپلماســی از چمبره غرب گرایی 
به عرصه چند جانبــه گرایی نتیجه محور و عملگرا 
صورت داده اســت. مذاکرات برجامی نیز بخشی از 
پازل ارتباطات جهانی دســتگاه دیپلماسی است نه 
صفحه پازل لذا جایگاه اروپا و آمریکا را باید به اندازه 
یک قطعه از یک پازل دید نه بیشتر از  آن. به عبارتی 
دقیق تر نباید جایگاه طال به ِمس داده شود چرا که 
تجربه نشان داده است که همگرایی با همسایگان و 
متحدان اصلی ترین راهکار برای تامین منافع کشور 
از جمله در حوزه اقتصادی اســت کــه در کنار آن 
روابط با ســه کشور اروپایی و آمریکا نیز مورد توجه 
قرار گیرد در حالی کــه در تمام این عرصه ها اصل 
مولفه حفظ و ارتقای توان نظامی به عنوان مولفه ای 
زیــر بنایی برای تحقق منافــع باید مورد توجه قرار 

گیرد و با هیچ منطقی از ان عدول نکرد.

اخبار

رئیس جمهور اظهار داشــت: محصوالت دانش بنیان تولید 
شده توســط محققان داخلی هزینه را کاهش، بهره وری را 
افزایش و ارزش افزوده زیادی ایجاد می کند و ما مصمم به 

حمایت و استفاده از آنها هستیم.
ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در حاشــیه بازدید از 
نمایشگاه مجموعه شــرکت های دانش بنیان »پیشران« با 
بیان اینکه رهبر معظم انقالب اســالمی امسال را به عنوان 
ســال تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین معرفی کرده اند 
به ظرفیت های علمی کشور اشــاره کرد و گفت: در ایران 

اقدامات فناورانه، نوآورانه و خالقانه زیادی وجود دارد.
وی مدیریــت آب و خاک را در بخش کشــاورزی مهم و 
ضروری دانســت و خاطرنشــان کرد: مشکالت کشاورزی 
با ســخنرانی و بخشنامه حل نمی شــود بلکه باید سازوکار 
ایجاد کشــاورزی فناورانه مهیا شود. رئیس جمهور با تاکید 
بر بومی سازی دانش آب رسانی زیرسطحی در کشور اظهار 
داشــت: ضروری اســت این دانش قابل عرضه برای همه 
کشــاورزان کشور باشــد و دولت نیز در این زمینه خود را 
موظف به حمایت از اقدامات فناوری پایه و علم پایه می داند.
رئیسی با ابراز خرســندی از بازدید از این نمایشگاه و تقدیر 
از تــالش متخصصین و صاحب نظــران در حوزه های دانش 
بنیــان تصریح کرد: ایــن اقدامات می تواند برای کشــور در 

زمینه های مختلف از جمله کشاورزی و صنایع گره گشا باشد و 
محصوالت و توانایی های آنها در دستگاه های کشور مورد بهره 

بــرداری قرار گیرد. رئیس جمهور با تاکید بر حمایت دولت از 
فعالیت های دانش بنیان، اظهار داشت: نباید شرایط به گونه ای 

باشد که محقق و تولیدکننده ای بگوید برای محصول دانش 
بنیان خود که امکان تجاری سازی آن هم وجود دارد، بازاری 
ندارم اما در عین حال دستگاه های مختلف همان محصول را 
از خارج از کشور وارد کنند. هرگز دستگاهی نباید این کار را 
انجام دهد. رئیســی افزود: چرا باید محصولی که در داخل با 
استانداردهای الزم تولید شــده، از خارج از کشور وارد شود، 
این جفا به تولید و تولیدکننده اســت لذا با قدرت جلوی این 
نوع اقدامات را می گیریم. رئیس جمهور در حاشــیه بازدید از 
بخش های مختلف این نمایشــگاه که بیش از ۳ ســاعت به 
طول انجامید، در گفتگو با متخصصان، کارشناسان و مدیران 
مجموعــه شــرکت های دانش بنیان »پیشــران« در جریان 
جزئیات فعالیت ها و تولیدات این نهاد نوآوری، فناوری و علم 

آفرینی کشور قرار گرفت.
از مهم تریــن دســتاورد های آنها می توان به بومی ســازی 
فناوری های کشــاورزی هوشــمند و پیشــتاز، سیســتم 
ســیالژ علوفه و یونجه تَر، فناوری های حوزه پزشــکی فرد 
محــور از جمله کیت های تخصصی تعیین مســیر درمان 
ســرطان بر اساس شــبکه ژنی اختصاصی هر بیمار، آنتی 
بادی منوکلونال درمان سرطان، واکسن mRNA، غشاهای 
تصفیــه آب و فاضالب و فناوری های نوین تولید مثل دام 

سبک و سنگین )IVF و IVM( اشاره کرد.

سخنگوی دولت:

 ۱700 طرح در هفته دولت 
به بهره برداری می رسد

به گفته بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دولت سیزدهم با شعار " دولت مردم 
" یکسالگی اش را گرامی می دارد.

وی که در نشست هفتگی خود با رسانه ها سخن می گفت با بیان این مطلب، دوم 
شــهریور را آغاز هفته دولت خواند و افزود: برای این هفته ستادی تشکیل و هر 

روز از آن با نامهای  دوم شــهریور، میثاق با والیت،  سوم شهریور، فسادستیزی و 
عدالت، چهارم شهریور، تحول و خالقیت، پنجم شهریور، خانواده و سالمت، ششم 
شــهریور، اخالق و معنویت، هفتم شــهریور، دانش و پیشرفت و هشتم شهریور، 
شجاعت و عقالنیت نام گذاری شده اند. وی از اجرای طرح هایی مطابق با اسامی 
روزهای هفته دولت خبر داد و اظهار داشت: در این هفته مجموعا بیش از هزار و 
700 طرح به ارزش بیش از ۹0 هزار میلیارد تومان و هزار و 600 میلیون یورو به 

بهره برداری می رسد و بیش از ۴۳ هزار فرصت شغلی را ایجاد کرده اند.
ســخنگوی دولت در رابطه با رتبه بندی معلمان نیز بیان کرد: این طرح پس از 
ده سال بالتکلیفی باالخره وعده رئیس جمهور پیش از یکسالگی دولت سیزدهم 
اجرایی شــد. در حال حاضر نیز سازمان برنامه و بودجه رقم علی الحسابی را به 

این آیین نامه که در حال اجرا است اختصاص داده است.
بهادری جهرمی همچنین در پاســخ به سیاســت روز در رابطــه با فعالیت های 
هوافضای دولت سیزدهم گفت: این دولت بعد از یک دوره رخوت در حوزه صنعت 
هوافضا، تحول را آغاز کرده و بر همین اســاس شورایعالی فضایی پس از چندین 
ســال عدم فعالیت ، با ریاست جمهور تشکیل شد. در مجموع دولت مصمم است 
عقب ماندگی ها در حوزه صنعت فضایی را جبران کند وی با بیان اینکه ماهواره 
خیام که کارش از قبل آغاز شده بود با رفع ایرادات قرارداد قبلی ) تبدیل قرارداد 
خرید محصول به انتقال فناوری و ایرادات حقوقی( به فضا پرتاب شــد. همچنین 
سه ماهواره مشابه دیگر در دست تولید داریم و به تدریج در آنها میزان مشارکت 

متخصصان ایراین در طراحی و ساخت این ماهواره ها افزایش می یابد.
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گزارش
رئیسی تأکید کرد: 

کاهشهزینههاوافزایشبهرهوریبابهرهگیریازتولیداتدانشبنیان

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه کل رد مال بابک زنجانی یک میلیارد و ۹66 
میلیون یورو اســت از سرنخ های خوب و قوی برای شناسایی اموال او در داخل و 

خارج از کشور خبر داد و گفت که نامبرده اکنون در زندان است.
به گزارش خبرنگار سیاســت روز مســعود ستایشی ســخنگوی قوه قضاییه روز 
سه شنبه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده جاسوس سوئدی اظهار 
داشت: این پرونده در دادسرای تخصصی تهران تحت رسیدگی قرار دارد و اتهام 

این فرد جاسوسی است و تاکنون در بازداشت به سر می برد.
ستایشــی افزود: توسط ضابطین اســناد و مدارک خاصی به دست آمده است و 
پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی اســت و ممکن است عناوین اتهامی دیگری 

هم اضافه شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده شکایت سیدحسن 
خمینی از حسین دهباشی گفت: برای این پرونده در ناحیه ۳۱ دادسرای تهران 
قرار نهایی صادر و به آن اعتراض می شــود و پرونده با صدور کیفرخواســت در 
شــعبه ۱0۵0 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود و طبق رأی صادره 
آقای دهباشــی به 6 ماه حبس محکوم می شود و اکنون با اعتراض به رأی بدوی 
فعال پرونده در شعبه اول تجدید نظر تهران در جریان رسیدگی است.  در صورت 

قطعی شدن حکم پرونده، نتیجه اعالم می شود.
ستایشی در پاسخ به ســوالی درباره بازداشت یکی از سر شبکه های فساد به نام 
الکس) شــهروز سخنوری( که دو سال پیش به همراه مادر و فردی که رابط وی 
بود، دســتگیر شــد، گفت: اتهام او راه اندازی شبکه سازمان یافته فساد است، با 
توجه به اینکه در حوزه فساد و مقابله با آن با کسی تعارفی نداریم و این موضوع 
مورد تاکید رئیس قوه قضاییه و بزرگان نظام در عرصه های مختلف است و رهبر 

معظم انقالب نیز همواره به آن تاکید داشــته اند، دستگاه قضا در حوزه مقابله با 
شبکه های سازمان یافته فساد اقدامات مثبتی انجام داده است.

وی ادامــه داد: این فرد به اعدام محکوم شــد همچنین متهمان دیگر به موجب 
فراهم کردن زمینه فســاد به هشت ســال حبس محکوم شدند و حکم در حال 
اجرا است. متهم دیگری هم در پرونده است که حکم وی هنوز اجرا نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مصطفی 
تاج زاده و اتهامات وی گفت: یک اتهام تشــویش اذهان عمومی و یک اتهام دیگر 
هم تبلیغ علیه نظام اســت. وی ادامه داد: حوزه معــاون اول قوه قضاییه، طبق 

بررسی های انجام شده پیگیر موضوع است. 
سخنگوی قوه قضاییه در پاســخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط 
هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست 

در دادگاه ویژه ای در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح شد.
ستایشــی ادامه داد: این پرونده در مرحله جلسات دادرسی با نقص تحقیقات به 
دادسرا بازگشت و دادسرا در راستای رفع نقص اقدامات موثری انجام داده است و 
پرونده پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه اعاده می شــود. وی اضافه کرد: موضوع 
عمده بحث اعتراض برخی از نکات نظریه کارشناســی است هرچند کارشناسی 

غنی روی این پرونده انجام شده است اما به هر حال حق شکات و اولیای دم بود.
ســخنگوی قوه قضاییه در پاســخ به ســوالی دربــاره پرونده قتــل محیط بان 
کرمانشــاهی گفت: مطلع شــدیم که چندی پیش، فردی به نام یوسف فالحی 
داروندی توســط یکی از محیطبانان به نام برومند نجفی به قتل رســیده است. 
بــرای این پرونده پس از فرایند رســیدگی به اتهام قتل عمد حکم قصاص صادر 
شــد و این رأی در دیوان عالی کشــور هم تایید شــد و البته اهتمام ویژه برای 
گذشــت و اصالح ذات البین در شرف نتیجه گیری بود و برخی به جای اینکه در 
راستای تحقق ســازش و صلح قدم بردارند اعالم کردند که دادگاه در شرف این 
است که از اجرای حکم منحرف شود و منجر به این شد که پدر مقتول در زمان 
 انتقال محکوم از دادگاه به زندان با ســالح جنگی این فرد را با شلیک سه گلوله 

به قتل رساند.
در پایان نشست خبری ســخنگوی قوه قضاییه، مجید نوری فرزند حمید نوری 
نیز حضور یافت و مسعود ستایشی ســخنگوی قوه قضاییه ضمن اعالم اعتراض 
شــدید به اقدام علیه حمید نوری از سوی دادگاه سوئد گفت: صالحیت دادگاه و 
فرایند رســیدگی به پرونده آقای نوری را قبول نداریم. ستایشی افزود: نوری در 
سخت ترین شرایط نگهداری می شــود و از دسترسی های اولیه محروم است؛  از 
تماس با خانواده محروم شــده و هیچ ارتباطی با خانــواده ندارد. در فرصتی که 
برای تجدیدنظرخواهی مقرر شــده متن فارسی را علیرغم حضور مترجم به وی 

نداده اند.
سخنگوی قوه قضاییه خطاب به پســر حمید نوری گفت: به شما قول می دهیم 
که اقدامات الزم را در مورد پرونده حمید نوری انجام می دهیم. رأی شــهودی بر 

اساس شهادت یک سری افراد مسئله دار صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد

 آخرین وضعیت جاسوس سوئدی 
و محکومیت الکس به اعدام

رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی بـا اشـاره بـه وجـود 
مشـکالت جـدی در قانون نظام مهندسـی کشـور و لزوم 
اصـالح آن گفـت: نظـارت بـر سـاخت و سـازها جنبـه 
صـوری پیـدا کـرده و بایـد در ایـن بـاره چاره اندیشـی 

اساسـی کنیـم.
قالیبـاف، در نشسـت علنـی دیروزمجلـس،  محمدباقـر 
ضمـن رسـیدگی به گـزارش حادثـه متروپل، با تسـلیت 
بـه خانواده هـای داغدیـده در ایـن حادثـه و همچنیـن 
از مشـکالت جـدی  آبـادان گفـت: یکـی  مـردم شـهر 
و اساسـی در حـوزه سـاخت و سـاز، بحـث مربـوط بـه 
درآمدهای پایدار شـهرداری هاسـت. قالیبـاف افزود: این 
موضوع همیشـه بـر زمین مانده و باعث شـده طرح های 
تفصیلـی و جامـع و بعد سـازمان مهندسـی و نظـارت بر 
سـاخت و سـازها جنبه صوری پیدا کرده اسـت و دولت و 
مجلـس بایـد در این مورد چاره اندیشـی اساسـی کنیم. 
رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی در ادامـه گفـت: قانون 
نظـام مهندسـی مشـکالت جـدی دارد و دوسـتانمان در 

کمیسـیون عمـران بایـد ایـن قانـون را اصـالح کنند.
بایـد  افـزود: نکتـه دیگـری کـه در ایـن گـزارش  وی 
تأکیـد شـود ایـن اسـت کـه بسـیاری از سـاختمان ها 
مثـاًل  می دهنـد  انجـام  غیرقانونـی  بهره برداری هـای 
برخـی از سـاختمان ها تغییـر کاربـری پیـدا می کننـد 
پایـان  بـرای کارکـرد دیگـری  یعنـی سـاختمانی کـه 
کار گرفتـه امـروز در آن کار دیگـری انجـام می دهنـد 
کـه ایـن مسـئله یکـی از معضـالت جـدی مـا اسـت 
بـه همیـن دلیـل بخشـی از اتفاقـات ناگـوار بـه دلیـل 
ناامنـی سـازه ها و بخـش دیگـر بـه تغییـر کاربری هـای 
غیرقانونـی در سـاختمان هایی کـه برای چنیـن کاربری  

می شـود. مربـوط  نشـده اند،  سـاخته 
قالیبـاف اظهـار کـرد: متأسـفانه سـازمان شـهرداری ها و 
نظام مهندسـی مشـکالت عمدتاً نظارتـی و قانونی دارند 
و مـا عمـاًل منفعـل شـده ایم لذا حـوادث، آتش سـوزی ها 

و ریزش هـا ریشـه در این مسـئله دارد بنابرایـن باید این 
مشـکالت اساسـی حـل و فصل شـوند، همچنیـن اکنون 
سـاختمان های بزرگـی مخصوصـاً در کالنشـهرها وجـود 
دارد کـه هم در سـازه ها مشـکل دارند و هـم در کاربری، 

بـه همیـن دلیـل سـاختمان های پرخطری شـده اند.
وی دربـاره مسـئله مدیریت بحـران نیز بیان کـرد: اجازه 
دهیـد بـا صراحـت بگویـم؛ در دولـت گذشـته بـه مدت 
بیـش از دو سـال یـک بـار هـم شـورای عالی مربـوط به 
بحـران کشـور تشـکیل نشـد البتـه آن زمـان نیـز تذکر 
کتبی نسـبت بـه این موضوع دادیـم؛ همچنین اعتبارات، 
تجهیـزات و وظایفی که این شـورا در پیشـگیری و حین 
حادثـه و بعـد از حادثـه دارند مشـخص نیسـت در حالی 
کـه اعتبـارات آن مشـخص و روشـن در بودجـه می آیـد 
عملکـرد  و  هزینه کـرد  بایـد  همیشـه  کـه  آن  ضمـن 
سـازمان بحـران همـراه بـا بودجه بـه صحـن مجلس )به 
دلیـل اهمیتـی کـه دارد( بیاید امـا نگاه به ایـن وضعیت 
از ابتـدای سـال تا اکنون نشـان می دهد بـه اعتبارات این 

مهـم در حـوزه بحران توجهی نشـده اسـت.
رئیس مجلس شـورای اسـالمی خاطرنشـان کرد: آخرین 
نکتـه مربـوط بـه مناطـق آزاد اسـت چـرا کـه بر اسـاس 
مـاده )6۵( احـکام دائمـی همـه این مسـئولیت ها به جز 
مسـائل دفاعـی و امنیتـی بـه عهـده مناطق آزاد اسـت و 
لـذا امیدواریـم مناطق آزاد اشـراف و دقت الزم را داشـته 
باشـند تـا بتوانیـم پیشـگیری کنیـم البته مـا در مجلس 
یازدهـم اخیـراً در حـوزه درآمدهـای پایدار شـهرداری ها 
یـک مصوبـه داشـتیم هـر چنـد قدمـی بـه جلو بـود اما 
هنوز مشـکل درآمد پایدار شـهرداری ها حل نشـده است 
لـذا تـا این مشـکل به صـورت ریشـه ای در شـهرداری ها 
حل نشـود، مشـکالتی مانند سـاخت و سـاز و بحث های 
مربـوط بـه حـوزه نظارت های مهندسـی و صـدور پروانه 
باقـی خواهـد مانـد بنابرایـن امیدواریـم با اقدامـات همه 

مـا، دیگـر چنیـن حوادثی تکرار نشـود.

رئیس مجلس:

نظارت بر ساخت و سازها جنبه صوری پیدا کرده است
وحیدی با تاکید بر اینکه صهیونیســت ها و دشــمنان 
انقالب اسالمی، حامیان اصلی بیانیه یکی از سرکردگان 
فتنه ۸۸ هستند، از همه گروه های سیاسی خواست که 

موضع خود را با جریان فتنه و نفاق مشخص کنند.
احمد وحیدی در نشست شــورای معاونان وزارت کشور 
گفت: ماندگاری و توفیقات نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایــران در برهه های مختلف تاریخی مرهون مردمی بودن 
آن اســت. وی اضافه کرد: همواره حضور هوشــمندانه و 
معنادار مردم در صحنه ها و بزنگاه های حساس، نقشه های 
شوم و شیطانی دشمنان و معاندان نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران را نقش بر آب کرده است.
وزیر کشــور در ادامه صحبت های خود با اشاره به بیانیه 
اخیر یکی از سرکردگان فتنه گفت: حادثه ۸۸ از آن دست 
حوادثی اســت که باطن و نیات نادرســت برخی خواص 
بی بصیرت را بر همگان آشکار کرد. وی با یادآوری اینکه 
دشــمنان در تالش برای ضربه زدن به امنیت کشــور به 
بهانه اتفاقات ۸۸ بودند؛ اظهار کرد: در همان زمان، حضور 
و میدان داری مردم باعث شد که جریان فتنه و سرکردگان 
آنها شکســت مفتضحانه بخورند، در حالیکه ســران کاخ 
ســفید در پی حمایت از آشوب طلبی بودند. وزیر کشور 
خاطر نشــان کرد: در تحلیل بیانیه اخیر ســرکرده فتنه 
بایــد به واقعیت های اصلی تحوالت منطقه ای، شکســت 
سیاســت های دشــمن و وضعیت با ثبــات و امیدبخش 
سیاســت داخلی توجه کرد و اینکه فتنه گران با مشاهده 
حضور یــک دولت کامال انقالبی با پشــتوانه مردمی، در 
تالش برای حاشیه سازی و فتنه افروزی هستند. وحیدی 
ادامه داد: چگونه یک فرد حاضر می شود شرافت ها و شکوه 
بزرگی که در این مملکت خلق شــده است بی دلیل و از 

روی کینه و دشمنی زیر سوال ببرد؟
رئیس شــورای امنیت کشور تاکید کرد: امروز به اذعان 
همه تحلیل گران برجســته منطقــه ای، جریان مقاومت 
ســهم اساســی و تعیین کننده در نابودی تکفیری های 

داعش ایفا کرد و برای همین بود که وقتی حاج قاســم 
سیدالشهدای مقاومت و ســتون امنیت منطقه به دست 
پلید آمریکای جنایتکار و ارباب تروریست های تکفیری 
به درجه رفیع شهادت نائل آمد، آحاد ملت بزرگ ایران 
و بســیاری از ملت های دیگر در اقصی نقاط جهان با هر 

آیین و نژادی به سوگ نشستند.
وی تصریــح کرد: بیــان این موضوع از ســوی یکی از 
سرکردگان جریان فتنه که شــهادت شهید همدانی را 
مرگ در غربت به پای اســتبداد و حضــورش را باعث 
تثبیت پایه های رژیم کودک کش خوانده اســت؛ نتیجه 

سقوط اخالقی، روحی و فکری این فرد است.
وزیر کشــور گفت: حضور بیــش از 20 میلیون نفری از 
همه گروه ها و ســالیق سیاسی در مراسم تشییع شهید 
سلیمانی به عنوان فرمانده محور مقاومت و دفاع از حرم 
اهل بیت)ع(، نشــان از ارادت واقعی ملت بزرگ ایران به 
مدافعان حرم است، در حالیکه برخی خواص بی بصیرت 

تالش کردند که این واقعیت را مخدوش سازند.
وحیــدی یــادآور شــد که حــب قــدرت و دنیاطلبی 
سرکردگان فتنه در سال ۸۸، هزینه زیادی را به ملت و 

نظام جمهوری اسالمی تحمیل کرد.
وی ادامــه داد: امــروز کیســت که شــهید همدانی را 
نشناســد و به بزرگی و عظمــت کارش پی نبرد و نداند 
شــهادتش در دفاع از حرم، ثمره ســال ها مجاهدت در 
راه اســالم و انقالب بود. وزیر کشور افزود: باید قدردان 
رهبر عزیزمان باشــیم که همواره انقالب اســالمی را از 
دل فتنه ها و دسیسه های دشمنان به بهترین نحو، عبور 
داده اند. وحیدی شــناخت دقیق دشمنان را در گام دوم 
انقالب اســالمی ضروری دانست و گفت: گاهی شرایطی 
ایجاد می شــود که خداوند باطن افراد را برمال می سازد. 
وی تاکیــد کرد: باید عبرت بگیریم و از فتنه گران برائت 
جوییــم و مرزبندی مان را به صورت شــفاف و صریح با 

جریان فتنه و نفاق مشخص کنیم.

وزیر کشور:

گروه های سیاسی موضع خود را با جریان فتنه مشخص کنند
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