
 »زاهدی وفا« از مجلس 
رأی اعتماد می گیرد؟

قرار است امروز برنامه ها و صالحیت گزینه پیشنهادی 
تصــدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن 

علنی مجلس بررسی شود.
حجت االسالم ســید ابراهیم رئیسی پس از آنکه به 
عنوان رئیس جمهور کشورمان انتخاب شد، اعضای 
کابینه خود را جهت کســب رأی اعتماد به مجلس 
شورای اســالمی معرفی کرد. حجت اهلل عبدالملکی 
گزینه پیشنهادی رئیســی برای وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی بود. عبدالملکی در سوم شهریور ۱۴۰۰ 
با ۱۹۱ رأی موافق، ۵ رأی ممتنع و ۷۷ رأی مخالف و 
با کسب اعتماد نمایندگان مجلس یازدهم، به وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت.
عمــر عبدالملکی به عنــوان وزیــر کار کوتاه بود و 
اعتراضات گســترده بــه عملکــرد وی و نارضایی 
بازنشســتگان از میزان افزایش حقوقشــان دســت 
به دســت هم داد تا عبدالملکی بــا ارائه نامه ای به 

رئیس جمهور رسماً استعفای خود را اعالم کند.
علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت با اشاره به 
اســتعفای وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، گفت: 
عبدالملکی برای دومین بار اســتعفا داد که این بار 

مورد پذیرش رئیس جمهور قرار گرفت.
بالفاصله محمدهادی زاهدی وفا به عنوان سرپرست 
این وزارتخانه منصوب شــد و سه ماه در این سمت 
باقی ماند. ۱۵ شــهریور ماه بود که سید نظام الدین 
موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از دریافت 
نامه رئیس جمهــور مبنی بر معرفــی زاهدی وفا به 
مجلــس بــرای تصــدی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی خبر داد. ۲۹ شــهریور ماه نیز نامه معرفی 
محمدهادی زاهدی وفا، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
اعالم وصول شد. قرار است امروز جلسه بررسی سوابق 
و برنامه هــای زاهدی وفا در صحن علنی مجلس و با 

حضور رئیس جمهور برگزار شود.
طبق آیین نامه داخلی مجلس، در جلسه رأی اعتماد 
به وزیر پیشــنهادی ابتدا نظر کمیسیون تخصصی 
درباره برنامه های ارائه شــده وزیر به نمایندگان ارائه 
می شــود. طبق گفته ولی اســماعیلی، نایب رئیس 
کمیسیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی، وزیر 
پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانست نظر 
مثبت کمیســیون اجتماعی را کسب کند. بنابراین 
گزارش این کمیسیون در قالب اعالم نظر مثبت در 

صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
زمان در نظر گرفته شده برای رئیس جمهور در دفاع 
از وزیر پیشنهادی یک ساعت است و وزیر پیشنهادی 
نیز نیم ســاعت وقت دارد تا نظــرات و دیدگاه های 
خود را برای نمایندگان تشریح کند. طبق آیین نامه 
داخلی مجلس، در جلســه رأی اعتماد، دو نماینده 
بــه عنوان مخالف و دو نماینده به عنوان موافق وزیر 
پیشنهادی نظرات خود را بیان می کنند که هر کدام 
۱۵ دقیقــه وقت دارند. آن ها می توانند بخشــی و یا 
کل وقت خود را به نماینــده دیگر واگذار کنند. در 
مجموع، زمان برگزاری جلسه رأی اعتماد دو ساعت 
و نیم به طول می انجامد و رأی گیری در جلسه رأی 
اعتماد به صورت ورقه ای اســت.در سوابق مدیریتی 
زاهدی وفا، ســمت هایی چون معاون امور اقتصادی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده 
وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیون های تخصصی 
شــورای عالی تحقیقات و فناوری، شــورای اقتصاد، 
کمیسیون اقتصادی دولت، شــورای پول و اعتبار و 
شورای عالی انرژی دیده می شود. زاهدی وفا همچنین 
ســابقه عضویت در کارگروه ویژه نفت، شورای عالی 
توســعه صادرات غیر نفتی، ستاد تنظیم بازار، ستاد 
تدابیــر ویژه اقتصادی شــورای عالــی امنیت ملی، 
کارگروه طرح تحول اقتصادی، شــورای عالی تدوین 
برنامه پنجم، شــورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، 
شورای آمایش ســرزمین، شورای عالی آمار، کمیته 
ملی اهداف توســعه هزاره و کارگروه تدوین ضوابط 
حمایت از صادرات غیر نفتی را در کارنامه خود دارد.
زاهدی وفــا همچنیــن در دولت ســیزدهم معاون 
اقتصــادی معــاون اول رئیــس جمهــور بــود. از 
مسئولیت های علمی و پژوهشی زاهدی وفا می توان 
به استادیاری دانشگاه امام صادق )ع(، مدیر مسئولی 
دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اســالمی و سردبیری 

مطالعات امنیت اقتصادی اشاره کرد.
یکــی از انتقادات نماینــدگان مجلس به زاهدی وفا 
آن اســت که وی در دورانی که سرپرســت وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، ارتباط بســیار کمی 
با مجلس برقرار کرد. علی اصغر خانی، نماینده مردم 
شاهرود در مجلس شورای اســالمی در این زمینه، 
گفت: زاهدی وفا چندین ماه سرپرست وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بــود و در آن مقطع ارتباطی با 
مجلس شورای اســالمی نداشت. حتی پس از آنکه 
وی به صورت رســمی برای تصدی این وزارتخانه به 
مجلس معرفی شد، باز هم ارتباط خود با مجلس را 
تقویت نکرد.البته مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران 
علت این مســئله را توضیــح می دهد و در گفتگو با 
مهر، می گوید: زاهدی وفا زمانی که سرپرست وزارت 
کار بود، تالش کرد وزارتخانه را از التهاباتی که بر اثر 
استعفای وزیر ایجاد شده بود، خارج کند. به نظرم بر 
همین مبنا بود که زاهدی وفا رایزنی های بیرونی را به 
حداقل ممکن رســانده بود. وی به دنبال آن بود که 
در وزارتخانه آرامش حاکم شود، چرا که مسائلی مثل 
افزایش حقوق بازنشســتگان و حقوق آنان از جمله 
مسائل مهم این وزارتخانه بود که باید این مسائل را 

ساماندهی می کرد.
به هر صورت بایــد منتظر ماند و دید آیا زاهدی وفا 
می توانــد از مجلس رأی اعتماد بگیرد یا آنکه رئیس 
جمهور باید گزینه دیگری را برای وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسالمی معرفی کند.

خبــــر

حضرت آیــت اهلل خامنه ای فرمانده معظــم کل قوا صبح 
دیروز دوشــنبه در مراســم مشــترک دانــش آموختگی 
دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح در سخنان 
مهمی با اشــاره به حوادث اخیــر تأکید کردند: با صراحت 
می گویم این حوادث طراحی امریکا، رژیم صهیونیســتی و 
دنباله روهای آنها است. مشــکل اصلی آنها با ایران قوی و 
مستقل و پیشرفت کشور است. ملت ایران در این حوادث 
کاماًل قوی ظاهر شــد و در آینده نیز هر جا که الزم باشد، 

شجاعانه وارد میدان خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای ورود به میدان با حضور بر 
مزار شــهیدان گمنام و قرائت فاتحه، به دلیران و قهرمانان 
دفاع از اســالم و ایــران درود فرســتادند. فرمانده کل قوا 

سپس از یگانهای حاضر در میدان سان دیدند.
رهبر انقالب اســالمی در این مراســم در سخنان مهمی 
درباره حوادث اخیر کشــور گفتنــد: در این حوادث بیش 
از همه به ســازمان انتظامی کشــور و به بسیج و به ملت 
ایران ظلم شد. البته ملت ایران در این حادثه نیز همچون 
حوادث دیگر کاماًل قوی ظاهر شد و در آینده هم به همین 

صورت خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکیــد کردند: در آینده نیز هر 
جا که دشــمنان بخواهند اختاللی ایجاد کنند، آنکه بیش 
از همه سینه ســپر خواهد کرد، ملت شجاع و مؤمن ایران 

است.
ایشــان ملــت ایــران را همچــون موالی خــود حضرت 
امیرالمومنین علی)ع( ملتی مظلــوم و در عین حال قوی 
خواندند و افزودنــد: در این حادثه ای که پیش آمد، دختر 
جوانی درگذشــت که دل ما هم سوخت اما واکنِش به این 
حادثه که بدون تحقیق و بدون اینکه امر مســلّمی وجود 
داشته باشــد، عده ای بیایند خیابانها را ناامن کنند، قرآن 
آتش بزنند، حجاب از ســر زن محجبه بکشــند، مسجد و 
حســینیه و خودروی مردم را به آتش بکشند، یک واکنش 

عادی و طبیعی نبود.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر اینکه این اغتشــاش ها 
برنامه ریزی شــده بود، گفتند: اگر قضیه این دختر جوان 
هم نبود، بهانه دیگری به وجود می آوردند تا امسال در اول 

مهر، در کشور نا امنی و اغتشاش ایجاد کنند.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردنــد: من به صراحت 
می گویم این اغتشاش ها و ناامنی ها، طراحی امریکا و رژیم 
غاصب و جعلی صهیونیســتی بود و حقــوق بگیران آنها و 

برخی از ایرانی های خائن در خارج به آنها کمک کردند.
ایشان افزودند: برخی افراد نسبت به اینکه گفته شود فالن 
حادثه طراحی و کار دشــمن بوده است، حساس هستند و 
سینه سپر می کنند برای دفاع از سازمان جاسوسی امریکا 
و صهیونیستها و انواع تحلیل ها و لفاظی های مغالطه آمیز را 

نیز به کار می گیرند تا بگویند کار خارجی ها نیست.
رهبــر انقــالب اســالمی خاطرنشــان کردنــد: در دنیا، 
اغتشاش های زیادی به وجود می آید و در اروپا و به خصوص 
فرانســه و پاریس هر چند وقت یک بار اغتشــاش مفصلی 
به وجود می آید اما آیا تاکنون شــده است که رئیس جمهور 
امریکا مجلس نمایندگان امریکا از اغتشاشــگران حمایت 
کننــد و بیانیه بدهند؟ آیا ســابقه دارد کــه پیام بدهند و 
بگویند در کنار شــما هستیم؟ آیا ســابقه دارد رسانه های 
جمعی وابســته به ســرمایه داری امریکا و مــزدوران آنها 
همانند برخی دولت های منطقه و از جمله ســعودی ها از 
اغتشاشــگران در این کشــورها حمایت کنند؟ و آیا سابقه 
دارد امریکایی هــا اعــالم کنند که ما فالن ســخت افزار یا 
نرم افزار اینترنتی را در اختیار اغتشاشگران قرار می دهیم تا 

به راحتی ارتباط برقرار کنند؟
حضرت آیــت اهلل خامنه ای افزودند: اما چنین حمایت هایی 
در ایــران بارها اتفاق افتاده اســت. پس چگونه اســت که 
برخی ها دســت خارجــی را نمی بینند و چگونه انســان 
هوشــمند احساس نکند که در پشت این حوادث دستهای 

دیگری در کار است.
ایشــان با تأکید بر اینکه اظهار تأسف امریکایی ها برای از 
دنیا رفتن یک دختر دروغ اســت و آنها برخالف ظاهر، به 
علت به دست آوردن این بهانه برای حادثه آفرینی شادمان 
هســتند، گفتند: در کشور،  مسئوالن سه قوه اظهار تأسف 
کردند و قوه قضاییه قول داده است که موضوع را تا نهایت 
دنبال کند تا مشــخص شــود مقصری وجود دارد یا نه و 

اینکه مقصر کیســت؟ تحقیق یعنــی همین. حال، چگونه 
می شود یک سازمان و یک مجموعه عظیم خدمتگزار برای 
احتمال اینکه خطایی سر زده باشد، مورد تهمت قرار گیرد. 
هیچ منطقی پشــت سر این کار نیســت و این، کار عاملی 
جز دستگاههای جاسوسی و سیاست گذاران عنود خارجی 

ندارد.
رهبر انقالب اسالمی با طرح این سؤال که انگیزه دولتهای 
خارجی برای ایجاد اغتشــاش و ناامنی در کشور چیست؟ 
افزودند: آنها احساس می کنند کشور در حال پیشرفت به 
سوی قدرت همه جانبه اســت و این موضوع را نمی توانند 

تحمل کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به شتاب گرفتن پیشرفت 
کشور در همه بخشــها و تالشها برای گشوده شدن برخی 
گره های قدیمی و فعال شدن بخش تولید و دانش بنیان ها 
و توانایی کشــور برای خنثی کردن تحریم ها تأکید کردند: 
آنها نمی خواهند این پیشــرفتها در کشور شکل بگیرد و به 
منظور متوقف کردن این حرکت، برای تعطیلی دانشگاهها 
و ناامنی خیابانها و درگیر شدن مسئوالن به مسائل جدید 
در شمال غرب و جنوب شرق کشور، برنامه ریزی کرده اند.

ایشــان با تأکید بر اینکه دشمن در محاسبات خود درباره 
شــمال غرب و جنوب شــرق کشور دچار اشــتباه است، 
گفتنــد: من در میان قوم بلوچ زندگی کرده ام و آنها عمیقاً 
به جمهوری اسالمی وفادار هســتند. قوم ُکرد نیز یکی از 
پیشــرفته ترین اقوام ایرانی و عالقمند به میهن، اســالم و 

نظام هستند بنابراین نقشه آنها نخواهد گرفت.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: طراحی و اقدامات 
دشمنان نشــان دهنده باطن آنها است. همان دشمنی که 
در اظهارات دیپلماســی می گوید مــا قصد تهاجم به ایران 
و تغییر نظام و قصد دشــمنی نداریم، چنین باطنی دارد و 
به دنبال توطئه ایجاد اغتشــاش،  نابود کردن امنیت کشور 
و تحریک هیجان کســانی اســت که ممکن است با برخی 

هیجان ها تحریک شوند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با تأکید بــر اینکه امریکا فقط 
مخالف جمهوری اســالمی نیست و با ایران قوی و مستقل 
نیز مخالف است، افزودند: آنها به دنبال ایران دوران پهلوی 
هستند که همچون گاو شیرده مطیع اوامر آنها بود. ایشان 
گفتند: پشــت صحنه قضایای اخیر، ایــن زورگویان قرار 
دارنــد و دعوا بر ســر از دنیا رفتن یک دختــر جوان و یا 
بر ســر با حجاب و بدحجاب نیســت. خیلی از کسانی که 
حجاب کامل ندارند، جزو هواداران جدی جمهوری اسالمی 
هستند و در مراسم مختلف شرکت می کنند. دعوا و بحث 
بر سر استقالل و ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسالمی 

است.
رهبر انقالب اســالمی در ادامه چند نکتــه را بیان کردند 
و افزودنــد: این کســانی که در خیابانها فســاد و تخریب 
می کنند، همه یک حکم ندارند برخی جوانان و نوجوانانی 
هســتند که بر اثر هیجان ناشــی از مالحظــه یک برنامه 
اینترنتی به خیابان می آینــد. چنین افرادی را می توان با 

یک تنبیه متوجه کرد که اشتباه می کنند.

حضرت آیــت اهلل خامنه ای با تأکید بــر اینکه در مجموع 
همه کســانی که به خیابان آمده اند در مقابل ملت ایران و 
جوانان مؤمن و غیور، عده بسیار کمی هستند، گفتند: البته 
برخی از این افرادی که به خیابان می آیند، از بازمانده های 
عناصر ضربه خورده از جمهوری اسالمی همچون منافقان، 
تجزیه طلبان، ســلطنت طلبان و خانواده های ساواکی های 
منفور هســتند که قوه قضاییه باید به تناسب مشارکت در 
تخریبهــا و ضربه به امنیت خیابانها، مجازات تعیین، و آنها 

را محاکمه کند.
نکته دیگری که رهبر انقالب اســالمی به آن اشاره کردند، 

مواضع برخی خواص در ابتدای این ماجرا بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: در اول کار برخی خواص 
بدون تحقیق و احتماالً ناشی از دلسوزی، اطالعیه و بیانیه 
دادند و اظهار نظر کردند. برخی از آنها اتهام را به ســمت 
سازمان انتظامی بردند و برخی هم مجموعه نظام را متهم 
کردند. اکنون که دیدند قضیه چیســت و نتیجه حرف های 
آنان با برنامه ریزی دشــمن چه اتفاقاتی را در خیابانها رقم 
زده اســت، باید کار خود را جبــران و صریحاً اعالم کنند 
با آنچه اتفاق افتاده و با برنامه دشــمن خارجی، مخالفند. 
ایشان افزودند: وقتی عنصر سیاسی امریکایی این قضایا را 
به دیوار برلین تشــبیه می کند باید بفهمید قضیه چیست 
و اگر نفهمیدید حاال بفهمید و صریحاً موضع گیری کنید.

رهبر انقالب اســالمی همچنین به موضع گیری های برخی 
چهره های ورزشی و هنری اشــاره و خاطرنشان کردند: از 
نظــر من این موضع گیری ها هیچ اهمیتی ندارد و نباید در 

مورد آنها حساسیت به خرج داد.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردنــد: جامعه هنری و 
ورزشــی ما سالم است و در آن عناصر مؤمن و با شرف کم 

نیستند و موضع گیری چند نفر ارزشی ندارد.
ایشان البته افزودند: تطبیق اینکه موضع گیری آنها عناوین 
مجرمانــه دارد یــا نه با قوه قضاییه اســت ولــی از لحاظ 
عمومی، موضع گیری این افراد ارزشی ندارد و جامعه هنری 

و ورزشی با این مواضع دشمن شادکن آلوده نخواهد شد.
رهبر انقالب اســالمی در پایان این بحث یاد و خاطره همه 
شــهدای راه حق و شــهدای انتظامی و نیروهای مسلح و 
شــهدای مدافع امنیت و بویژه شــهدای اخیــر را گرامی 

داشتند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان، ورود 
چند هزار جوان با نشاط و پر انگیزه دانشگاهی به مجموعه 
نیروهای مســلح در هر ســال را قدرت و بشارتی بزرگ و 
حامل پیام نوســازی و اســتحکام برای کشــور خواندند و 
گفتند: حضور جوانان ایرانی در بخش های گوناگون علمی، 
اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور حقیقتاً امیدآفرین است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تبلیغات گمراه کننده 
بدخواهان در نشــان دادن تصویری ناامید، بی مســئولیت 
و گسســته از ارزشــها از جواِن ایرانی، خاطرنشان کردند: 
واقعیت در نقطه مقابل این تبلیغات اســت و حرکت نسل 

جوان ما در همه عرصه ها یک حرکت درخشنده است.
ایشــان در این زمینه به نقش آفرینــی جوانان در دفاع از 

میهن و امنیت کشــور، کمک به جبهه مقاومت و حرکت 
مقدس دفاع از حرم، خدمات اجتماعی، پیشرفتهای علمی، 
تولیــد و ابتکار، حضور میلیونی در آیین های مذهبی مانند 
راهپیمایی عظیم اربعین و راهپیمایی جاماندگان، مقابله با 
بیماری همه گیر، نهضت کمک های مؤمنانه، جهاد فرهنگی 
و امداد در حوادث طبیعی اشــاره کردنــد و افزودند: این 
جوانــان خســتگی ناپذیر و فعال در میانه میــدان، هرگز 
ناامید و گسسته از ارزشها نیستند و البته پیشتاز همه این 

عرصه ها و حرکتها نیز جوانان با ایمان بوده اند.
فرمانــده کل قوا، نیروهای مســلح را از جمله ســتونهای 
اســتحکام ملی خواندند و با تأکید بر ضرورت تقویت این 
عامل اســتحکام بخش، خاطرنشان کردند: تقویت نیروهای 
مســلح بــرای ایراِن ما که با دشــمنان قلــدر و زورگویی 
همچــون آمریکا مواجه اســت، اهمیت مضاعــف دارد و 
مســئوالن نظامی باید بــا بکارگیرهــای راهکارهای نو و 
روزآمد، هوشمندسازی همه برنامه ها و ابزارها و تجهیزات، 
تقویت پژوهشــهای علمی و طراحی بازهای پیچیده جنگ 
ترکیبــی در مقابل جنگ ترکیبی دشــمن، قدرت دفاعی 
کشور را افزایش دهند. ایشان مســئولیت اصلی نیروهای 
مسلح را حراســت از امنیت ملی به مثابه زیرساخت همه 
ابعاد زندگی اعم از امنیت در مســائل شخصی و امنیت در 
مســائل عمومی خواندند و افزودند: بدون امنیت پیشرفت 

در هیچ عرصه ای امکان پذیر نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای این نکته را هم افزودند که ناامنی 
در کشــورهای بزرگ و از همه بدتر در آمریکا وجود دارد 
و همواره شــاهد حمله به مدرسه، فروشگاه و رستورانهای 

آن هستیم.
رهبر انقــالب، نیروهای مســلح را تأمین کنندگان امنیت 
کشــور خواندند و گفتند: بنابراین تضعیف نیروهای مسلح، 
تضعیف امنیت کشــور است و کسی که به پاسگاه پلیس یا 
پایگاه بســیج حمله می کند یا در سخنان خود به ارتش یا 

سپاه طعنه می زند، به امنیت کشور حمله می کند.
ایشان در این زمینه افزودند: پلیس موظف به ایستادن در 
مقابل مجرم و تأمین امنیت جامعه است، بنابراین تضعیف 
پلیس به معنی تقویت مجرمین اســت و کســی به پلیس 
حمله می کند، مردم را در مقابل مجرمین، اراذل و اوباش، 

سارقان و زورگیران بی دفاع می گذارد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای »امنیــِت درون زا« را امتیازی 
بزرگ برای کشــور برشــمردند و گفتند: امنیت ما کاماًل 
درون زا و بدون اتکا به دیگران است و این امنیت با امنیتی 
که دیگران از بیرون ایجاد کنند و به آن کشور نگاه استفاده 

از گاو شیرده داشته باشند، کاماًل متفاوت است.
ایشان، امنیت جمهوری اســالمی ایران را منبعث از اتکاء 
بــه قدرت پروردگار و پشــتیبانی حضــرت ولی عصر)عج( 
و اندیشــه و ایســتادگی و ملــت و نیروهــای مســلح 
خواندنــد و افزودنــد: آنکه به بیگانه متکی اســت، در روز 
مبــادا همان نیروی خارجــی او را تنها خواهد گذاشــت 
 چــرا که نــه می خواهــد و نــه می تواند از آن حراســت 

و حفاظت کند.
در این مراســم ســردار سرلشــکر باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مســلح با تأکید بر اینکه تحرکات عده ای از افراد 
غافل یا وابســته در ایجاد ناامنــی، تردیدی در حرکت پر 
افتخار ملت ســربلند ایران در جبهه حق نخواهد داشــت، 
گفت: نیروهای مسلح در کنار مردم با وحدت و یکپارچگی 
در اجرای فرمان پیشرو و راهبرد مقاومت فعال نقش آفرین 

خواهند بود.
همچنین در این مراســم امیردریادار دوم شفقت فرمانده 
منتخب دانشگاههای ارتش، سردار سرتیپ غالمی فرمانده 
دانشــگاه امام حسین و سردار ســرتیپ دوم آهی فرمانده 
دانشــگاه امام حســن گزارشــی از برنامه های اقدامات و 

برنامه های تحصیلی این دانشگاهها بیان کردند.
اجرای سرود مشترک دانشــجویی و اجرای رژه یگان های 

منتتخب بخش های دیگری از مراسم امروز بود.
مراسم مشترک دانش آموختگی نیروهای مسلح که امسال 
بر اســاس نوبت در دانشگاه افســری و تربیت پلیس امام 
حســن برگزار شد، به صورت مســتقیم و از طریق ارتباط 
تصویری در ۹ دانشــگاه دیگر نیروهای مسلح نیز دریافت 
شد و دانشجویان این دانشــگاه ها سخنان فرمانده کل قوا 

را استماع کردند.
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گزارش
فرمانده کل قوا در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های نیروهای مسلح: 

درگذشت دخترجوان دل ما را سوزاند
دشمنان با ایران مستقل و مقتدر مخالفند

فرمانــده نیروی زمینی ســپاه با اشــاره به حمــالت توپخانه ای ســپاه به مقر 
گروهک های تروریســتی تجزیه طلب اقلیم شــمال عراق گفت: در چند منطقه 
حدود ۴۰ هدف را با بیش از ۷۰ موشک و ده ها پهپاد انتحاری هدف قرار دادیم 

که با دقت ۹۹ درصدی همراه بود.
سردار سرتیپ پاسدار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در گفت وگویی، درباره 
اقدامات اخیر این نیرو در انهدام مراکز تروریســتی کومله و دموکرات مستقر در 
منطقه اقلیم شــمال عراق، اظهار کرد: عناصر تجزیه طلب کومله و دموکرات در 
ســال های گذشته تحرکاتی را علیه کشورمان داشتند؛ بدین ترتیب که تیم هایی 
را برای انجام اقدامات تروریســتی به داخل کشورمان اعزام کردند، اما عمده این 
تیم ها بعد از ورود به خاک  جمهوری اســالمی ایران مورد شناسایی و انهدام قرار 
گرفتند؛ عالوه بر این از سال ۱۳۹۵ به بعد نیز این گروه های تجزیه طلب در اقلیم 

شمال عراق شروع به ایجاد پایگاه های عملیاتی و مراکز آموزشی کردند.
وی افزود: به واســطه تحرکات یادشــده مرتباً به مســئوالن اقلیم شمال عراق 
به صورت یادداشت اعتراضی، فراخوانی بعضی از مسئوالن اقلیم، اعزام هیئت هایی 
به شمال عراق، اعتراض خود را به این افراد اعالم کردیم و هر سال به آن ها گفته 
شــده که مقصود و هدف این عناصر تجزیه طلب، ایران است؛ نمی شود کشوری 
که به عنوان دوست و همسایه ایران شناخته می شود، پذیرای عناصر تجزیه طلب 

و تروریستی که هدف و مقصد آن ها کشور جمهوری اسالمی ایران است، باشد.

وی افزود: امسال نیز از ابتدای سال هیئت هایی را نزد مسئوالن اقلیم فرستادیم و 
این موضوعات را به آن ها متذکر شدیم که این عناصر در حال توسعه فعالیت های 
خود هســتند و برای این کار پایگاه های مســتحکم بنا می کنند، مراکز آموزشی 

خود را تقویت و توســعه می دهند که همچون گذشــته پاسخ آن ها این بود که 
امنیت شما امنیت ما است؛ موضوعی که همواره فقط در حد حرف باقی می ماند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با تأکید بر اینکه مگر می شود در کنار مرز های ما آن 
هم در کشــوری که خودشان را به عنوان دوست ما قلمداد می کنند، تروریست ها 
نه تنهــا در آنجا النه کننــد، بلکه فعالیت های خود را علیه ایران توســعه دهند، 
خاطرنشــان کرد: فکر می کنم پشت پرده فعالیت آن ها آمریکایی ها هستند؛ زیرا 
دموکرات ها دو گروه شــده بودند، اما از چهار ســال قبل به واســطه فشاری که 
آمریکایی ها به آن ها آوردند، مجدداً با یکدیگر متحد شــدند تا اقدامات عملیاتی 
و تروریســتی را در داخل خاک ایران شــدت بخشــند و البته به موازات آن به 
مسئوالن اقلیم هم فشار آوردند که باید از عناصر یادشده پشتیبانی کنند و کاری 

به کار آن ها نداشته باشند.
وی ادامــه داد: بنابر بعضی از اطالعاتی که داریم، گویا اراده ای در برخورد با این 
عناصر تروریســتی نزد مســئوالن اقلیم وجود ندارد؛ حدود یک ماه و نیم پیش 
وزارت اطالعات، گروه تروریســتی که قصد خرابکاری در مراکز هسته ای اصفهان 
را داشت، شناسایی و بازداشت کرد؛ در اعترافات آن ها آمده که رژیم صهیونیستی 
با حضور در پایگاه های گروههای تروریستی مستقر در اقلیم شمال عراق، افرادی 

را انتخــاب کرده و با بردن آن ها به اســرائیل و پس از ارائــه آموزش های الزم، 
تیم های آموزش دیده را برای انجام فعالیت های تروریســتی به داخل خاک ایران 
می فرستند؛ لذا می توان این پایگاه ها را پایگاه های رژیم صهیونیستی نیز دانست؛ 

زیرا بهره آن ها به رژیم صهیونیستی می رسد.
فرمانده نیروی زمینی ســپاه با بیان اینکه دقت موشــک ها و پهپاد های ســپاه 
باالســت، افــزود: در چند منطقه حــدود ۴۰ هدف را با بیش از ۷۰ موشــک و 
ده هــا پهپاد انتحاری مورد هدف قــرار دادیم که با دقت ۹۹ درصدی همراه بود؛ 
این ســنگین ترین اقدام عملیات موشکی و پهپادی ســپاه بود که نتیجه بسیار 
خوبی را به همراه داشــت؛ البته در صورت تکرار اقدامات تروریســتی از ســوی 
عناصر یادشــده این عملیات ها ادامه خواهد یافت؛ زیــرا همان گونه که قباًل هم 
اعالم کردیم، عملیات های ما تا خلع سالح گروهک های تجزیه طلب ادامه خواهد 
 داشــت؛ مگر اینکه مسئوالن اقلیم شــمال عراق به این فکر بیفتند که آن ها را 

خلع سالح کنند.
فرمانــده نیروی زمینی ســپاه در ادامــه در خصوص پیام عملیات ســپاه علیه 
تروریســت ها هم گفت: آمریکایی ها و صهیونیســت ها تاکنــون همه اقداماتی را 
که می توانستند علیه کشــورمان انجام دادند. آمریکایی ها باید از تجربیات خود 
اســتفاده کنند که هیچ  خدشــه ای به جمهوری اســالمی ایران با این اتفاقات و 
اقدامات این گروه ها و عناصر تجزیه طلب وارد نمی شود؛ آن ها نه تنها در کردستان 
و شــمال غرب کشــور بلکه در جنوب شــرق و شمال کشــور هم این تجربه را 
داشتند، ولی علی رغم همه این تجربه های ناکام آن ها که باعث انسجام بیشتر ما 
هم شد، از این گونه اقدامات خود علیه جمهوری اسالمی ایران دست برنمی دارند 

که البته این هم نشان از بی عقلی آن هاست.

سردار پاکپور: 

 مقر گروهک های تروریستی را 
با دقت 99 درصدی منهدم کردیم


