
طحان نظیف:
 قانون اساسی با مشارکت مردم 

تدوین و تصویب شد
سخنگوی شــورای نگهبان گفت: مردم در تصویب 
قانون اساســی نقش آفرینی کردنــد و با امکانات و 
وســایل ارتباطی که آن زمان داشــتند، نظرات و 

دیدگاه های خود را مطرح کردند.
هادی طحان نظیف ســخنگوی شورای نگهبان در 
برنامه تلویزیونی »صبحانه ایران« که از شــبکه دو 
سیما پخش می شود، اظهار داشت: براساس قانون 
اساسی، شورای نگهبان نسبت به هر مصوبه مجلس 
شورای اسالمی، ۱۰ روز زمان دارد تا اظهارنظر کند 
و اگر این اقدام صــورت نگیرد، آن مصوبه خود به 
خود تبدیل به قانون می شود. البته این زمان قابل 

تمدید به بیست روز هم است.
طحان نظیف گفت: تالش می شــود تا مصوبات در 
مدت زمان ۱۰ روز بررسی شود. در غیر این صورت 
مهلــت مجددی دریافت و حداکثر ظرف مدت ۲۰ 

روز اظهارنظر می شود.
وی افزود: از این رو تعداد جلســاتی که شــورای 
نگهبــان در یک هفته برگزار می کند، وابســته به 
مصوباتی اســت کــه از مجلس دریافــت می کند. 
اکنــون به طور معمول هر هفته یک یا دو جلســه 
چهار ســاعته در صحن شورای برگزار خواهد شد، 
اما گاهــی اوقات همچون هفته اخیــر یا در زمان 
بررســی الیحه بودجه جلسات بیشتری برگزار و تا 

پاسی از شب طول می کشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: 
در جلسات شــورای نگهبان بحث ها و گفتگوهای 
بســیاری صورت می گیــرد. موافقــان و مخالفان 
نظراتشــان را بیان می کنند و در نهایت رای گیری 
می شود. اگر یک مصوبه اکثریت آرا را کسب کند، 
خالف شــرع و قانون اساسی شــناخته نمی شود و 

تبدیل به قانون می شود.
وی با بیان اینکه شــورای نگهبان بازوان مشورتی 
نیــز دارد، گفت: پیش از آنکــه مصوبات در صحن 
شورا بررســی شــود، آن مصوبات در مجمع های 
مشورتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در آن 
مجامــع از طرفین یعنی طراحان و مجریان دعوت 
می شود تا نظرات و دیدگاه های خود را بیان کنند.

ســخنگوی شــورای نگهبان گفت کــه در قم نیز 
یک مجمع مشــورتی فقهی داریم که در آنجا نیز 
مصوبات دریافتی از مجلس بررســی می شــود. تا 
زمانی که مصوبات در این مجامع بررسی و نظرات 
آن ها دریافت نشده باشد، در صحن شورای نگهبان 

مورد بررسی قرار نمی گیرد.
وی که به مناسبت ســالروز تصویب قانون اساسی 
در این برنامه تلویزیونی حضور داشت درباره قانون 
اساســی در ادامه از مردم خواست تا قانون اساسی 
را مطالعه کنند و گفت: با مراجعه به قانون اساسی 
می توان پاسخ بســیاری از ســواالت و ابهامات را 
دریافت کرد. عموم مردم می توانند به قانون اساسی 
مراجعه و آن را مطالعه کنند. این قانون ویژگی های 

منحصر به فردی دارد.
طحان نظیف با بیان اینکه مردم در تصویب قانون 
اساسی نقش داشــتند، گفت: امام پیش از آنکه به 
ایران بیایند به مرحــوم حبیبی ماموریت دادند تا 
پیش نویس قانون اساسی را آماده سازند. سپس آن 
پیش نویس در اختیار مــردم، نخبگان و علما قرار 
داده شــد تا نظرات و دیدگاه هــای خود را مطرح 
کننــد. آن پیش نویس در مجلــس خبرگان قانون 

اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
ســخنگوی شــورای نگهبان ادامــه داد: مردم در 
تصویب قانون اساســی نقش آفرینی کردند. آن ها با 
امکانات و وســایل ارتباطی که آن زمان داشــتند، 
نظــرات و دیدگاه هــای خود را مطــرح کردند؛ به 
عنوان مثال طبق خاطره ای که یکی از اعضای این 
مجلس نقل می کند، حتی مردم روستاها نیز درگیر 
تصویب قانون اساسی بودند و موضوعات را پیگیری 
می کردنــد. وی افزود: مذاکــرات مجلس خبرگان 
قانون اساســی به صورت مســتقیم از صدا و سیما 
پخش می شــد. تعدادی از افــراد تندنویس نیز در 
جلســات حضور داشتند که مشروح مذاکرات را به 
روزنامه ها و رسانه ها می رســاندند تا منتشر کنند. 
جالب این است که چند هزار پیشنهاد در خصوص 
کلیات و جزئیات اصول قانون اساسی از سوی مردم 
به آن دبیرخانه این مجلس رســید و مورد بررسی 

قرار گرفت.
این حقوقدان و اســتاد دانشگاه بیان داشت: مردم 
در روزهــای دهم و یازدهم آذر ماه ســال ۱۳۵۸ 
پــای صندوق های رای رفتنــد و ۹۹ و نیم درصد 
مشــارکت کنندگان به قانون تدوین شــده توسط 
مجلس خبرگان قانون اساســی رای موافق دادند. 
در روز ۱۲ آذر ۱۳۵۸ اعالم شــد که قانون اساسی 
به تصویب مردم رسیده است و از آن سال تاکنون 
روز ۱۲ آذر به عنوان روز »قانون اساسی« شناخته 
می شــود. طحان نظیف با تاکید مجــدد بر اینکه 
مردم درگیر فرآیند تصویب قانون اساســی بودند، 
گفت: اکنون نیز توصیه می شود که عموم مردم به 
قانون اساســی مراجعه و آن را مطالعه کنند. قانون 
اساسی سند هویتی و میثاق ملی مردم ایران است.
وی در پایان گفت: در زمینه آموزش قانون اساسی 
می توان گام های بلندی برداشــت. در کشــورهای 
دیگر هم بــه آموزش قانون اساســی به کودکان، 
نوجوانــان و عموم مردم پرداخته می شــود و الزم 
اســت در کشور ما هم نیز نســبت به این موضوع 

اهتمام جدی تری وجود داشته باشد.

خبـــر

فراخوان هــای اخیر ضد انقالب یک ویژگی مهم دارد و آن 
اینکه ضدانقالب تالش کرده فراخوان ها را به جای میادین 
بزرگ شهر به محالت منتقل کند. علت این اتفاق را در این 

مطلب شرح داده ایم.
به گزارش فارس ضدانقالب باز هم برای چند روز فراخوان 
داده است و طبق روال سابق رسانه های سعودی و انگلیسی 
متولی تبلیغــات این فراخوان ها شــده اند. اما یک ویژگی 
در این فراخوان ها مشــهود اســت و آن اینکه ضدانقالب 
چندوقتی اســت تصمیم گرفته اغتشاشــات را از میادین 

بزرگ شهر به محالت جابجا کند. 
برای فهم علت این ماجرا توجه به ۲ نکته ضروری است:

اول اینکه ضدانقالب از ابتدای این اغتشاشــات با خشونت 
زیادی وارد میدان شد که تقریبا در تاریخ بعد از انقالب این 
میزان از خشونت آنهم از ابتدای اغتشاشات بی نظیر است.
دوم اینکه ضدانقالب بهانه اغتشاشــات را یک امر دینی و 
بــاور قلبی مردم انتخاب کرد. مردم ایران نســبت به دین 
اســالم اعتقاد عمیقی دارند و بهانه قــرار دادن حجاب به 
عنوان یک واجب شرعی برای جریان سازی اجتماعی قطعا 
در جامعه دینی ایران نمی توانست مردم را علیه حاکمیت 

تحریک کند.
همین دو اشــتباه بزرگ باعث شــد مردم با فراخوان های 

ضدانقــالب همراهی نکنند و ضدانقالب در التهاب آفرینی 
بــا بی اعتنایی مردم مواجه شــود. ضدانقالب برای جبران 
کاستی هایی که ناشی از دو مولفه باال ایجاد شده بود تالش 
کرد از دو مســیر اصلی همچنان مردم را تحریک کرده و 

به خیابان بکشاند:
یکم: ترفند دروغ گویی و دوم: ترفند کشته سازی

اما مشــت جریان برانداز باز شــد و ترفندهای این جریان 

یکی پس از دیگری لو رفت. انتشــار آمار ۳۸ هزار دروغ در 
4۵ روز و رو شدن پرونده 4۰ فوتی هفته های گذشته که 
ضدانقالب تالش کرده بود فوت آنها را گردن نظام بیاندازد 

بدبینی مردم به این جریان را مضاعف کرد.
از طرفــی رویکرد مدارای نظام با فضــای تندی که ایجاد 
شده بود سبب شد مردم به مرور خود به اغراض ضدانقالب 
و مدعیــان »زن، زندگی، آزادی« بیشــتر پــی ببرند و از 

همراهی با این جریان حذر کنند.

چرا ضدانقالب به فراخوان های محالت روی آورد؟
عدم همراهی مردم باعث شــد ضدانقالب نتواند تجمعات 
گســترده ای را تدارک ببیند. فراخوان هایی که با تبلیغات 
رسانه های سعودی و انگلیسی با تمام توان تبلیغ می شدند 
هم نتوانســت اعتماد مردم را جلب کنند و چنین شد که 
ضدانقالب از ایجاد اغتشاشــات گسترده نا امید شود. فیلم 
و تصویــر میادین خالی در اوج فراخــوان های ضدانقالب 
حیثیتــی برای ضدانقالب باقی نگذاشــت و این جریان از 
اواخــر آبان، چاره را تنها در این دید که با ژســت خالقانه 
بخواهد فراخــوان های خود را از میادین بزرگ به محالت 

جابجا کند.
فراخــوان برای محالت یک ویژگی مهــم دارد و آن اینکه 
بــا یک گروه کوچــک تخریب گر می توان در یک شــب 
همزمــان در ۱۰ ها محله شــهر عملیــات تخریبی انجام 
داد و ادعــا کــرد در محالت مختلف مردم با اغتشاشــات 
همراهــی کردند. هیچ کســی هم انتظار یــک تصویر از 
جمعیــت انبوه نــدارد. این ترفنــد را می تــوان آخرین 
 ابتــکار ضدانقالب برای پرکردن خــال عدم همراهی مردم 

تعبیر کرد.

امیر حیدری خبر داد:

 نیروی زمینی ارتش 
به سامانه پدافند هوایی مسلح شد

فرمانده نیروی زمینی ارتش از ورود نخســتین سامانه پدافند هوایی به این نیرو 
در راستای طرح های ارتقای لبیک نزاجا خبر داد.

بــه گزارش روابط عمومی ارتش، امیر کیومرث حیــدری فرمانده نیروی زمینی 
ارتش درباره آخرین دستاوردهای این نیرو گفت: برای اینکه کارآمدی یگان های 
نیــروی زمینی ارتش مطابق با نیازهای عملیاتی روز انجام شــود باید ویژگی ها، 
مختصات و مشخصاتی داشته باشد، در این راستا، سه طرح لبیک ۱، لبیک ۲ و 

لبیک ۳ را طراحی کرده و خدمت فرماندهی معظم کل قوا ارائه شد.
وی افزود: لبیک ۱ برای کارآمدســازی یگان ها برای نیاز عملیاتی روز اســت که 
یک ســاختار جدید و متفاوت از ساختار گذشته نیروی زمینی ارتش طراحی و 
خدمت رهبر انقالب ارائه شــد. این ساختار قادر است با چابکی و تحرکی که در 

ذات این ساختار دیده شده می تواند با تحرک خود در رزم نزدیک زمینی قدرت 
خود را به دشمن تحمیل کند.

امیر حیدری با بیان اینکه طرح لبیک ۱ حدود ۳ ســال اســت که در حال اجرا 
است، بیان کرد: یگان های متحرک هجومی و واکنش سریع جزو یگان هایی است 
که در این طرح ایجاد شــده اســت. متحرک هجومی یعنی قدرت صددرصدی 
تحرک و تهاجم که هنوز بخش های ســایبری، موشکی و پهپادی آن باقی مانده 

است. این طرح یک بسته کامل از پاسخگویی به نیازهای عملیاتی روز است.
فرمانــده نیروی زمینی ارتش درباره طرح لبیک ۲ با محوریت تســلیح این نیرو 
به تسلیحات جدید تصریح کرد: ضرورت دارد نیروی زمینی ارتش به تسلیحاتی 
مجهز شــوند که چهار ویژگی داشته باشند. نخست؛ دورزن باشند یعنی بتوانند 
عمق عملیاتی لشکرهای دشمن را هدف قرار بدهند که ما مبنا را ۳۰۰ کیلومتر 
در نظر گرفتیــم. دوم؛ نقطه زنی و دقیق زنی، چرا که جنگ های آینده مبتنی بر 
اثرگذاری اســت نه تخریب. وی افزود: سومین ویژگی، هوشمند بودن تسلیحات 
اســت که بتوان با هزینه زیاد برای یک گلوله یک هدف راهبردی را منهدم کرد. 
چهارم؛ شبکه شــدن، یک هم افزایی در شبکه شــدن داشته باشند. امیر حیدری 
از تشــکیل یگان موشــکی نیروی زمینی ارتش با موشک های نقطه زن، دورزن، 

قابلیت شــبکه و هوشــمند خبر داد. فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره ســایر 
تجهیزات جدید وارد شــده به این نیرو گفت: اولین ســامانه پدافند هوایی را به 
این نیرو وارد کرده ایم که توانمندی های بســیار قابل توجهی دارد. وی با اشاره 
بــه توانمندی پهپادی نیروی زمینی ارتش بیان کرد: یگان پهپادی را با چندین 
پایگاه منطقه ای بسیار گسترده ایجاد کرده ایم که همه پهپادهای موجود در آن ها 

هوشمند، دقیق زن، نقطه زن و چند قابلیت دیگر را دارا هستند.
امیر حیدری در ادامه از ورود تسلیحات هوشمند به نیروی زمینی ارتش خبر داد 
و گفت: در این راستا، هوشمندسازی توپخانه ۱۵۵ میلی متری به پایان رسیده و 

این هوشمندسازی در سایر بخش ها نیز ادامه دارد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش هدف از طرح لبیک ۳ نزاجا را حوزه مهندسی اعالم 
کرد و افزود: این طرح در حوزه مهندســی است. ساخت پادگان ها، بیمارستان ها 

و خانه های سازمانی از این جمله هستند.
وی در پایان با بیان اینکه ما از ارتقای منزلت کارکنان خود غافل نبودیم، خاطر 
نشــان کرد: در این راستا، ۳۱ طرح لبیک را برای کارکنان نیروی زمینی ارتش 
طراحی کردیم و ســه اصل والیت محوری، عدالت محوری و شایسته ساالری را به 

عنوان اصول فرماندهی تعریف کرده ایم.
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گزارش
ویژگی فراخوان های اغتشاشگران 

عقب نشینی ضدانقالب از میادین بزرگ به محالت

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی توضیحاتی درباره جلسه غیرعلنی 
صبح امروز مجلس و دولت ارائه کرد.

به گزارش مهر، ســیدنظام الدین موسوی در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست 
مشترک امروز مجلس و دولت گفت: در ادامه جلسات مشترکی که بین مسئوالن 
قوای کشــور برگزار می شــود، امروز مجلس میزبان مسئوالن عالی قوه مجریه و 

اعضای دولت بود.
ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: عالوه بر جلسات متعددی که بین 
رؤســای قوا، بین کمیسیون ها و وزرا و بین اعضای هیئت رئیسه مجلس و هیئت 
دولت برگزار می شــود، در صحــن مجلس نیز همه اهتمام ما به این اســت که 

جلسات مشترک بین دولت و مجلس برگزار شود.
موســوی ادامه داد: امروز هم به مناسبت هفته مجلس، رئیس جمهور و اعضای 
کابینــه به مجلس آمدنــد و مباحث مختلفی به ویژه درباره مســائل اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی مطرح شد. همچنین برخی از موارد و موضوعات در جلسات 
گذشــته مورد تاکید قرار گرفته بود که باید پیگیری می شد که در این جلسه به 

آن مسائل نیز پرداختیم.
موســوی اظهار داشــت: دولتمردان توضیحاتی درباره وضعیت اقتصادی کشور، 
تالش های دولت برای رفع کمبود دارو، وضعیت شاخص های اقتصادی، بازرگانی 
و صنعت و همچنین گزارشی درباره سفرهای استانی به نمایندگان مجلس ارائه 
دادند. وی با اشــاره به اینکه در این جلســه درباره آخرین وضعیت برنامه هفتم 
توسعه و الیحه بودجه ســال آینده بحث و تبادل نظر شد، گفت: رئیس جمهور 
هم در ســخنان خود در وهله اول تاکید کرد که هم مجلس و هم دولت خادمان 
مــردم هســتند و باید برای رفع مشــکالت مردم به ویژه در حــوزه اقتصادی و 

معیشتی تالش کنند.
موســوی بیان کرد: رئیس جمهور عالوه بر اینکه بر افزایش تعامالت بین مجلس 
و دولت تاکید کرد، به بازخوانی مواردی از الیحه بودجه ســال گذشته پرداخت 
و تاکید کرد کــه نمایندگان مجلس در بودجه آینده بــر تمرکززدایی و عدالت 
محوری توجه کنند و در برنامه هفتم توســعه نیز به سیاست های کلی ابالغی از 

سوی مقام معظم رهبری توجه داشته باشند.
وی ادامــه داد: از طرف مجلس هم عالوه بر رئیس مجلس شــورای اســالمی، 
رؤسای کمیسیون های برنامه و بودجه و فرهنگی و همچنین ۶ نفر از نمایندگان 
به تشــریح دیدگاه های خود پرداختند. نمایندگان مجلس به واســطه ارتباطات 
مستقیمی که با مردم دارند، موضوعات مختلفی را مطرح کردند که بخش عمده 

آن درباره مسائل معیشتی و اقتصادی مردم بود.
وی گفت: رئیس مجلس شورای اسالمی نیز بر افزایش تعامل بین دولت و مجلس 
تاکید کرد و تحلیلی از شرایط داخلی و خارجی و شرایط موجود جامعه ارائه کرد. 
وی نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود کشــور را برشــمرد و تاکید کرد که باید 
برای حل این مســائل فکر کنیم و از طریق افزایش ســطح کارآمدی و باال بردن 

سطح روابط مجلس و دولت مشکالت کشور را حل و فصل کنیم.
موسوی ادامه داد: قالیباف در این جلسه بر لزوم توجه به مساله محوری در برنامه 
هفتم توسعه و الیحه بودجه تاکید کرد و گفت ما باید به سمت حل مسائل کشور 

برویم و حتماً این مساله محوری باید در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.
ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس شــورای اســالمی گفت: درباره مسائل روز 
و اعتراضات و اغتشاشــاتی که در این مدت شــاهد بودیم، مطالبی مطرح شــد 
و نماینــدگان مجلس و دولتمــردان تاکید کردند که بهتریــن راه مقابله با این 
اغتشاشات و بهترین راه رسیدن به ثبات کشور، توجه به مطالبات واقعی مردم به 

ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت است.
وی بیان کرد: هم دولتمردان و هم نمایندگان مجلس تاکید کردند مردم همیشه 
همراه با انقالب هستند و به خوبی به توطئه های دشمن واقفند. همه ما می دانیم 
که دشــمن یک جنگ ترکیبی گســترده علیه ایران راه انداخته است. در جلسه 

مشــترک دولت و مجلس تاکید شــد که همراهی مردم به این معنا نیســت که 
هیچ گونه اعتراضی به عملکردها وجود ندارد و مردم ضمن اینکه معتقد به نظام 
هســتند گالیه ها و اعتراضاتی هم دارند که طبیعتاً همــه ما باید برای رفع این 

مشکالت تالش کنیم.
موســوی ادامه داد: تاکید دولت و مجلس در این جلسه آن بود که الیحه بودجه 
ســال ۱4۰۲ باید به نحوی تنظیم و تصویب شود که شاهد عدالت در پرداخت ها 
باشــیم. برنامه هفتم توسعه نیز محصول مشــترک دولت و مجلس خواهد بود و 
قرار بر این شد که بعد از تدوین بودجه، بالفاصله برنامه هفتم توسعه که آن هم 
در حال تدوین اســت، به مجلس ارائه شــود و حتماً برنامه هفتم توسعه مسئله 

محور خواهد بود.
وی تصریح کرد: یکی از مشــکالت عمده که ما در برنامه های پنج ساله داشتیم، 
این بوده که بعضاً برنامه ها شــعاری و بدون توجه به مســئله محوری بوده و بر 
اســاس گزارش های دستگاه های نظارتی، برنامه های پنج ساله گذشته نهایتاً بین 

۳۰ تا 4۰ درصد محقق شده که شایسته نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی درباره زمان برگزاری جلسه رأی 
اعتماد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی بیان کرد: طبق قانون پس از اعالم وصول 
نامه معرفی وزیر پیشــنهادی، ۱۰ روز فرصت اســت تا جلسه رأی اعتماد برگزار 
شود و بر این اســاس احتماالً هفته آینده جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی 

راه و شهرسازی برگزار خواهد شد.
موســوی در پاسخ به سوالی درباره تاکید رئیس مجلس شورای اسالمی مبنی بر 
اینکه ابتدا باید الیحه برنامه هفتم و ســپس الیحه بودجه به مجلس ارائه شود، 
گفت: رئیس مجلس شورای اســالمی بر اساس قانون این موضوع را مطرح کرد 
چرا که طبیعتاً باید قانون برنامه وجود داشــته باشد و بر اساس آن الیحه بودجه 
ارائه شــود. وی تاکید کرد: البته اگر شرایط دولت به گونه ای باشد که بخواهد با 
مقداری تأخیر برنامه ۵ ســاله را بنویسد و به مجلس ارائه دهد، باید مجوزهایی 
را کســب کند تا بتواند بعداً برنامه را با مجلس ارائه دهد. رئیس سازمان برنامه و 

بودجه در این جلسه گفت که برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است.

 نشست غیرعلنی مجلس و دولت 
با محوریت مسائل روز 

سرلشکر باقری گفت: دشمنان اگر چشمداشتی به منافع 
ایران در خلیج فارس، ســواحل، جزایر و سکوهای نفتی 

داشته باشند، با نیروهای قهرمان سپاه مواجه هستند.
به گزارش سپاه نیوز؛ سرلشــکر باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مســلح پــس از بازدید از منطقــه دوم نیروی 
دریایی ســپاه و نمایشگاه دســتاوردهای دفاعی نیروی 
دریایی ســپاه اظهار داشت: ســالیان طوالنی است که 
مسئولیت عملیاتی حفاظت از خلیج فارس و تنگه هرمز 
به عهده سپاه اســت که با تجربیات ارزشمندی که این 
نیروی دالور از دوران دفاع مقدس و تامین امنیت خلیج 
فارس به دســت آورده اند در این سال ها در حال توسعه 

توان و قدرت و ارتقای آمادگی هستند.
سرلشــکر  باقری افزود: نیروی دریایی سپاه امروز از نظر 
کمیت و کیفیت تولید شــناورهای رزمی و موشک انداز 
و مین ریز و سایر انواع شناورهای سطحی و موشک های 
برد بلند و نقطه زن دارای توانایی های بی نظیری است که 
قابل مقایســه با گذشته نیست و با تکیه این توان دفاعی 
توانسته از خلیج فارس به طور کامل محافظت کند. وی 
گفت: دشمنان می دانند اگر نیت و چشمداشتی به منافع 
ایران در خلیج فارس، ســواحل، جزایر و سکوهای نفتی 

داشته باشــند با نیروهای قهرمان سپاه مواجه هستند و 
در یکی دو موردی که نیروهای گشتی آمریکا به اشتباه 
به حریم سرزمینی ایران وارد شدند دستگیر و با عطوفت 
و مالیمت ایران آزاد شدند و تعهد کتبی دادند که تکرار 

نکنند و تا کنون تکرار هم نکرده اند.
ســردار باقری با بیان اینکه با تالش و مجاهدت نیروی 
دریایی ســپاه امنیت کامال پایــداری در خلیج فارس و 
تنگه هرمز برقرار اســت افزود: ارزیابی امروز ما هم موید 
این است که نیروهای سپاه با روحیه عالی و با قدرت از 

این منطقه محافظت می کنند.
وی پس از بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی نیروی 
دریایی ســپاه هم گفــت: امروز از نمایشــگاه طرح های 
تحقیقاتی و پژوهشــی و خودکفایی نیروی دریایی سپاه 
بازدید کردیم، نمایشگاهی که نشان می دهد با مشارکت 
شرکت های دانش بنیان و دانشمندان کشورمان کارهای 
ارزشمندی انجام شده است. برخی از طرح های ارائه شده 
در نمایشگاه به مرحله تولید رسیده وبرخی دیگر د مرحله 
تحقیــق و پژوهش اســت. در این نمایشــگاه نمونه های 
فراوانــی از طرح هــای تحقیقاتی در حــوزه دقت افزایی 

موشک ها و قدرت مین و موارد دیگر عرضه شده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: 

نیروی دریایی سپاه قابل مقایسه با گذشته نیست
نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: سفر حجت االسالم 
رئیسی به کردســتان نشانه اقتدار نظام، امنیت کشور و 
تدبیــر رئیس جمهور بــود و این پیام را به مســتکبران 

مخابره کرد که از ترفندهای خود نفعی نمی برند.
لطــف اهلل ســیاهکلی نماینده مردم قزویــن در مجلس 
شورای اسالمی در گفتگو با مهر، درباره سفر اخیر رئیس 
جمهور به استان کردســتان گفت: مهمترین پیامی که 
ســفر رئیس جمهور به غرب کشور داشــت این بود که 
به دنیا بگوید جایی کــه آنها فکر می کنند ناامنی ایجاد 
شــده، کاماًل امن و آرام اســت. باید توجه داشته باشیم 
اســتان کردستان با کردستان عراق مرز مشترک دارد و 
از این طریــق منافقان، ناامنی های متعددی را به داخل 
کشور پمپاژ می کنند؛ بنابراین این منطقه می تواند یکی 
از نقاطی باشــد که در خطر است. وی یادآور شد: سفر 
حجت االسالم رئیسی در این مقطع زمانی خاص، نشان 
داد که امنیت در ایران برقرار است تا حدی که مقامات و 
مسئوالن بلندپایه به راحتی به نقاطی که در اخبار ناامن 

جلوه داده می شدند رفت و آمد می کنند.
سیاهکلی تصریح کرد: چنین اقدامی، اقتدار نظام، امنیت 
کشــور و همچنیــن تدبیر و شــجاعت رئیس جمهور را 

می رساند و این پیام را به استکبار جهانی مخابره می کند 
که از ترفندهایی که تاکنون پیاده کرده اند نفعی نخواهند 
برد و بار دیگر جمهوری اسالمی با این قبیل اقدامات آنها 

تسلیم خواسته های یک طرفه شان نخواهد شد.
نماینده مردم قزوین در مجلس شــورای اســالمی بیان 
کرد: بزرگترین برنامه ای که اســتکبار جهانی برای ایران 
دارد، ساقط کردن نظام اسالمی است؛ البته مدت هاست 
که دست آنها برای ما رو شده است، دشمن در این مسیر 
همه ترفندهای خود را به کار بسته است، از جمله آنکه 
جنگ های نیابتی در عراق، سوریه، لبنان و افغانستان را 
برای ترســاندن ایران به راه انداخت تا جلوی پیشرفت 

جمهوری اسالمی را بگیرد.
وی تاکید کرد: وقتی دشــمن در این زمینه موفق نشد، 
تصمیم گرفت جنگ درونی ایجاد کند و در ایران جنگ 
داخلــی به راه بیندازد؛ در این راســتا از همه ظرفیت ها 
و رسانه های خود اســتفاده کرد. مهمترین و اصلی ترین 
هدف آنها این بود که در کشــور ناامنی ایجاد کنند؛ اما 
ســفر رئیس جمهور به کردستان نشان داد علیرغم همه 
تالش ها و ســنگ اندازی های استکبار جهانی، امنیت در 

کشور برقرار است.

نماینده مجلس:

سفر رئیس جمهور به کردستان نشانه امنیت و اقتدار نظام بود


