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در پیامی؛

رهبر معظم انقالب درگذشت حجتاالسالم
مظاهری را تسلیت گفتند

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
با صدور پیامی درگذشت روحانی خدمتگزار و واعظ شهیر
حجتاالسالم مهدی مظاهری را تسلیت گفتند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی مقام معظم رهبری
متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به شرح زیر است:
بسمهتعالی
درگذش��ت روحان��ی خدمتگ��زار و واع��ظ ش��هیر
حجةاالس�لام آقای ح��اج مهدی مظاه��ری رحمةاهلل
علی��ه را به هم��هی دوس��تداران و ارادتمندان و تربیت
ش��دگان مناب��ر مؤثر آن مرحوم و باالخ��ص به خاندان
مکرّم و بازماندگان محترم ایشان تسلیت عرض میکنم.
زمزم��هی معنویِ دعا و نیایش آن مرحوم در ش��بهای
جمعه و س��حرهای م��اه مبارک رمضان طی س��الهای
طوالنی در شمار یادگارهای معنوی شهر عزیز اصفهان
است و امید است همواره برقرار باشد.
سیّد علی خامنهای
 22دیماه 1396

توضیحات دادستان کل کشور
درباره خودکشیهای اخیر در زندانها

دادس��تان کل کش��ور به ارائه توضیحاتی در زمینه
خبرهای منتش��ر شده درباره خودکش��یهای اخیر در
زندانهای کشور پرداخت.
به گ��زارش ایس��نا ،حجتاالس�لام و المس��لمین
منتظ��ری در جم��ع خبرن��گاران با اش��اره ب��ه تعداد
بازداش��تیهای اعتراضات اخیر و وضعی��ت فعلی آنان،
گفت :کس��انی که نق��ش مهمی در تخریب نداش��تند،
آزاد ش��دند و تعداد اندکی باق��ی ماندند .در این زمینه
فرقی بین دانش��جو و غیردانشجو نیست و مالک درباره
بازداشت شدگان عمل آنهاست.
وی ادامه داد :فردی که در اراک خودکش��ی کرده
در زندان نیروی انتظامی بوده و پزشکی قانونی در حال
تحقیق در این زمینه اس��ت و بناب��ر گزارشها وی هم
خودکشی کرده است.
دادستان کل کشور در پایان درباره خبر خودکشی
فردی در دزفول نیز تاکید کرد :این خبر جعلی است.

سلیمی:

برجام ب ه جای گالبی« ،حنظل» به بار آورد
گروه سياست هم��ه میدانی��م ک��ه وجود
نیرویه��ای مس��لح قوی و
گــزارش دو
توانمند در جمهوری اسالمی
ای��ران یکی از مؤلفهه��ای بازدارندگ��ی در مقابل
تهدیدات��ی اس��ت ک��ه از س��وی دش��منان علیه
کشورمان میشود.
واقعي��ت در تمام دنیا س��اري و جاري اس��ت
این اس��ت که هر سیاس��تمداری كه پشت سرش
توان باالي نظامي نباش��د ،به واقع فاقد فاكتورها و
مؤلفههاي اقتدار است.
هزینههای دفاعی یک کش��ور شاخصی برای
نش��ان دادن اهمیت مس��ائل دفاعی و نظامی هر
کشور اس��ت و این امکان را به کارشناسان نظامی
میدهد تا ب��ه درک بهتری از موضع کشورش��ان
درباره اهمیت دفاع برسند.
نگاهی به روند افزایش بودجه نظامی کشورهای
منطق��ه و خریده��ای تس��لیحاتی و ارتق��ای توان
نظامی آنها نش��ان میدهد ،آنها تالشهای بسیاری
را ب��رای تقویت توان نظامی خ��ود انجام میدهند.
بنا به گزارشات موسس��ات آماری اروپایی از جمله
ش��رکت چندملیتی «پرایس واتر ه��اوس کوپرز»
کشورهای عمان با ۱۶.۷درصد  ،عربستان سعودی
با ۱۰.۴۱درصد  ،کویت  6.47درصد ،امارات 4.80
درصد ،بحرین  4.75درصد از تولید ناخالص داخلی
خود را به بودجههای نظامی اختصاص دادهاند.
ای��ن درحالی اس��ت ایران با وج��ود تهدیدات
گس��ترده از جانب دش��منان و وضعیت حس��اس
منطق��ه خاورمیان��ه تنه��ا 3.03درص��د از تولید
ناخال��ص داخلی خود را به ای��ن بخش اختصاص
داده است و حاال سخن از کاهش بودجه دفاعی در
مجلس به میان آمده است.
کاهش بودجه دفاعی به  1.2درصد
اخیرا ً ،رئیس کمیته دفاعی مجلس ،از کاهش
بودجه دفاعی کش��ور از  ۵به  ۱.۲درصد در الیحه
بودجه پیش��نهادی دولت خب��ر داد و تاکید کرد:
ح��وزه امنیتی و دفاعی کش��ور ،خط قرمز مجلس
است.
اردش��یر نوریان عضو کمیسیون تلفیق بودجه
 ۹۷و رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسالمی،
درباره وضعیت اعتبارات دفاعی پیش��نهاد شده از
س��وی دولت در الیحه بودجه  ۹۷اظهار داش��ت:

واکنش سخنگوی دولت
به احتمال خروج آمریکا از برجام

نوبخ��ت گف��ت :تمهی��دات مختلفی ب��رای خروج
احتمالی آمریکا از برجام از س��وی ایران در نظر گرفته
شده است.
به گزارش تس��نیم ،محمدباقر نوبخت س��خنگوی
دول��ت درباره واکنش ایران به خ��روج احتمالی آمریکا
از برجام اظهار داشت :با توجه به اینکه تمهید مقدمات
در شورایعالی امنیت ملی و مراجع خاص صورت گرفته
پاس��خ بس��یار قوی و محکمی از طرف ای��ران دریافت
خواهد کرد.

پیام تبریک وزیر اطالعات
به حجتاالسالم والمسلمین حاج علی اکبری

وزیر اطالعات انتصاب حجتاالس�لام و المسلمین
حاج علی اکبری به عنوان رییس شورای سیاستگذاری
ائمه جمعه کشور را در پیامی به وی تبریک گفت.
به گزارش ایس��نا ،دربخش��ی از پیام س��یدمحمود
علوی آمده اس��ت :انتصاب شایسته جناب عالی توسط
مق��ام معظ��م رهب��ری (مدظل��ه العالی ) را ب��ه عنوان
رئیس شورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه کشور تبریک
میگویم.

ننجون
تک مضراب بین صحبت های برادر نوبخت

سخنگوی دولت :با توجه به ضرورت تنظیم بازار
به خصوص در ش�ب عی�د ،رئیس جمه�ور مأموریت
وی�ژهای به وزی�ر صنعت ،مع�دن و تج�ارت و وزیر
جهادکشاورزی دادند تا نسبت به ذخیرهسازی میوه
به ح�د کفایت احتیاجات مردم در ای�ام نوروز اقدام
کند.

ننج�ون :باعث زحم��ت می ش��ود .واهلل ما راضی
نیس��تیم به خاطر چهارتا پرتقال و س��ه تا موز اینهمه
وزیر و وکیل و آدم مهم خودشان را به زحمت بیندازند.
هم��ان تخم مرغ را ارزان کنید ک��ه رنگش بکنیم و به
ج��ای عیدی بدهیم دس��ت بچه ه��ای فامیل خودش
کفایت می کند.

رئیس جمهور از دولت یازدهم قصد داشت برای
جوان�ان اقدام بزرگی انجام دهد لذا ما برای این مهم
بر موضوع اشتغال متمرکز شدیم.

ننجون :خب جوانان لیاقت نداشتند .هوای به این
پاکی را الکی الکی آلوده کردند.حقش��ان است به جان
خودم!
نوسازی و ایمنسازی شهرها برای مقابله با زلزله
از برنامههای دیگر دولت و توقع مردم است.

ننجون :شما را به خدا اینکارها را نکنید .دلمان به
همین زلزله خوش است که گاهی بیاید و یک تکانی به
ما بدهد که خیال نکنیم مرده ایم.

در س�طح کش�ور و هم س�طح تهران بافتهای
فرس�وده را شناسایی کردیم و برنامه داریم تا آنها را
به صورت محلهای تخریب و بازسازی کنیم.

ننجون :عرض نکردم؟ البته تا مرحله تخریب پیش
می روید و طبق معمول نوسازی یادتان می رود.

در شهرها عالوه بر بازسازی بافت فرسوده برنامه
داریم تا هم آلودگی را از بین ببریم.

ننج�ون :همه مردم معت��رض 1را عوض کاالهای
بنجل چینی به کش��ور دوست و برادر چین صادر کنید
مشکل آلودگی هم حل می شود.
دول�ت خ�ود را همیش�ه آم�اده کرده ت�ا نقد را
بپذیرد...

ننجون :ما هم همیشه آماده ایم دستور بدهید در
این ستون ما را تخته کنند.

نماینده محالت در مجلس گفت :برخی مسئوالن اجرایی
ط��وری از اوضاع اقتصادی کش��ور گالی��ه میکنند که گویی
منتظرند مس��ئوالن اروگوئه و افغانس��تان بیایند و مش��کالت
کشور را حل کنند.

به گزارش فارس ،حجتاالسالم علیرضا سلیمی با یادآوری
تاکید رهبر معظم انقالب بر درمان زخمهای کش��ور به منظور
دور کردن مگسها ،گفت :متاس��فانه برخی در کشور به جای
دور کردن مگسها بیش��تر عاشق جمع شدن مگسها هستند

برنامه ششم در بودجه نظامی هم رعایت نشد

کشورمان برقرار اس��ت ،تقویت بنیه دفاعی کشور
از اهمیت ویژهای برخوردار است.
ایران نه تنها از س��وی دشمنان منطقهای خود
بلکه از سوی دشمنان قسم خوردهای چون امریکا و
اسرائیل دائماً در معرض تهدیدهای امنیتی قرار دارد
و دشمنان در تبلیغات خود علیه کشورمان مرتباً از
گزینههای روی میز سخن به میان میآورند.
از این رو ضرورت دارد که حوزه دفاعی کشور
فارغ از هر گونه نگاه خاص مورد توجه قرار گیرد.
در این ش��رایط نمیتوان امنیت کشور و دفاع
از آن را ب��ا دیدگاهه��ای خوش��بینانه پیش برد و
تقویت حوزه امنیتی و تقویت بنیه دفاعی کش��ور
یک خط قرمز به شمار میرود.

مطاب��ق قانون برنامه شش��م توس��عه ،س��رجمع
اعتبارات دفاعی در بودجههای س��االنه باید معادل
 ۵درص��د کل اعتبارات عمومی باش��د و در قالب
تبصرهها و بندهای مختلف تنظیم شود و تخصیص
الزم صورت بگیرد.
وی تصریح کرد :با وجود این حکم قانونی ،آن
چیزی که در الیحه پیشنهادی دولت برای بودجه
 ۹۷مشاهده میشود این است که عدد  ۵درصد به
 ۱.۲درصد تقلیل یافته است.
رئیس کمیته دفاعی مجلس ش��ورای اسالمی
افزود :بر این اساس ،س��رجمع اعتبارات ،ردیفها
و اقالمی که برای تقویت بنیه دفاعی کش��ور باید
منظور ش��ود ،حدود  ۱.۲درصد از بودجه عمومی
کش��ور است و بسیاری از پیش��نهاداتی هم که در
حوزه بودجه دفاعی ارائه ش��ده ،منوط به برداشت
از صندوق توسعه ملی است که آن هم ساز و کارها
و ضوابط مخصوص به خودش را دارد.
نوریان با تاکید ب��ر اینکه نگاه دولت به بخش
دفاع��ی باید تقویت ش��ود ،ادامه داد :وقتی عدد ۵
درصد که مورد تاکید برنامه شش��م توسعه است،
رعای��ت نش��ده یعنی اینک��ه آنچه ارائه ش��ده در
مغایرت با برنامه شش��م اس��ت؛ البته پیشنهاداتی
برای اصالح این عدد از طرف اعضای کمیس��یون
تلفیق ارائه ش��ده و باید منتظر باش��یم تا ببینیم
کمیسیون در نهایت چه تصمیمی میگیرد.
وی تاکید کرد :تمام نمایندگان مجلس به ویژه
اعضای کمیس��یون تلفیق بودجه نسبت به اهمیت
مس��اله دفاع و امنیت ملی هیچ ش��بهه و تردیدی
ندارند ،هرچند به معضالت و محدودیتهای دولت
نی��ز آگاه هس��تند و میخواهند ب��ه دولت کمک
کنند ،اما درباره حوزه دفاعی کش��ور تعارف ندارند
و معتقد به تقویت بنیه دفاعی کشور هستند.

توجه خاص بودجه دفاعی امریکا به ایران
نکته قابل توجه این اس��ت ک��ه دونالد ترامپ
رئیسجمهور آمری��کا در الیحه بودجه دفاعی این
کش��ور در س��ال مالی  ،2018عالوه بر مش��خص
کردن بودجهه��ا و هزینههای بخ��ش دفاعی این
کشور ،سیاستهای دفاعی در مورد ایران تشریح و
الزاماتی را درباره ایران به تصویب رسانده است.
از جمل��ه این الزام��ات ،گزارشده��ی درباره
فعالیتهای ایران در س��وریه ،گزارشدهی درباره
قدرت نظامی ایران ،نظارت بر فعالیت هواپیماهای
تجاری ای��ران ،نظ��ارت بر همکاریه��ای نظامی
ایران ،نظارت بر همکاری بخش هواپیمایی تجاری
با س��پاه ،تمدی��د نظارت بر فعالیتهای موش��کی
ایران و تحریمها و ...اس��ت که نش��ان میدهد این
کش��ور با چه دقتی مسائل دفاعی در کشورمان را
بررس��ی و مورد ارزیابی قرار میدهد و بسیاری از
سیاس��تهای این کشور بر اس��اس این ارزیابیها
صورت میگیرد.

نگاهی به وضعیت منطقه
نبای��د فراموش ک��رد با وضعیتی ک��ه اکنون
در منطق��ه و جهان به وی��ژه در محیط پیرامونی

تاکید نمایندگان مجلس
در همین حال نمایندگان مردم همواره تاکید
کردهان��د که ایج��اد امنیت و مبارزه ب��ا گروهها و

خطی��ب موق��ت ای��ن هفت��ه نمازجمعه
ته��ران گف��ت :انقالب اس�لامی ،انقالب
تريبــــون
پابرهنگان و جنوب ش��هری و روستاییان
است و باید اینها به نوا برسند نه اشرافیان مرفه بیدرد.
به گ��زارش تس��نیم ،حجتاالس�لام والمس��لمین کاظم
صدیقی خطیب موقت این هفته نماز جمعه تهران با اش��اره به
اغتشاشات اخیر کشور گفت :فتنه چهرههای منافق را مشخص
میکند ،در این اغتشاشات دوست و دشمن مشخص میشود.
در این فراز و نشیبها گوهر افراد جامعه نمود پیدا میکند.
وی با اش��اره به اینکه اغتشاشات اخیر عوامل بیرونی دارد
و از س��وی آنان طراحی شده است افزود :این اتفاقات طراحی
آمریکا و صهیونیس��م و عربس��تان و پادوهای آنها که منافقین
آدمکش قرار دارند ،بود .این برای ما قابل توقع نبود که بعد از
فتنه  88با چنین فتنهای مواجه شویم.
وی اظهار داش��ت :آنهایی که گفتمان انقالب را به حاشیه
میرانند و مس��ائل جزئی بیارزش را عم��ده میکنند و دنبال
ارضای هوسهایش��ان هس��تند ،میگویند تا ک��ی انقالب باید
باشد؟ دشمن بیکار نیست و منتظر همین غفلت شماها است،
تا احس��اس کنند مردم مش��کل دارند تا وارد شوند و از همان
نقطه ضربه میزنند.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد :همیش��ه باید دست به
ماشه و بسیجی باشید.
حجتاالس�لام صدیقی با بیان اینکه تا ش��رف و استقالل
حاصل ش��ده از خون ش��هیدان پابرجا باشد دشمن عنادش را
روزاف��زون خواهد کرد ،تصریح کرد :در برابر این دش��من باید

دریادار فدوی:

فرمانده نیروی دریایی سپاه
با اشاره به وضعیت این نیرو
پاس�ـداران
در حراس��ت از آبه��ای ایران
در خلی��ج ف��ارس تاکید ک��رد :توانمن��دی ما در
حوزههای مختلف از جمله موش��کی و پهپادی از
خلیج فارس ت��ا تنگه هرمز و حتی فراتر از دریای
عمان را دربر میگیرد.
دریادار فدوی با اش��اره به عملکرد رزمندگان

«فتنه اغتشاش» توسط غرب در کشور ایجاد شد

گفتمان انقالب پابرجا باش��د ،دولت محت��رم نیروهای انقالبی
را از گردونه س��نگرهای خدمت بیرون نکند ،آس��یب و سیلی
میخ��ورد و ل��ذا نمیتواند مملکت را اداره کن��د ،این ممکلت
با انقالب ،اس��تقالل پیدا کرده است؛ روحیه لیبرالی و اشرافی
ب��رای جامعه مفید نب��وده و االن هم با ای��ن روحیه نمیتوان
خالءهای مملکت را پر کرد.
وی ،بیتوجهی به فرهنگ و ایمان را از عوامل سواستفاده
دشمن دانست و گفت :ما در جنگ برتر شدیم و تولید مقاومت
کردی��م ،مرزها را درنوردیدیم و انق�لاب را صادر کردیم ،حاال
جنگ نرم فرهنگی و اقتصادی در دستور کار دشمن است.
ام��ام جمعه موق��ت تهران با بیان ای��ن مطلب که مجلس
نش��ان دهد دیدبان خوبی ب��رای جامعه و خانه مردم اس��ت،
تصریح کرد :باید در قانونگذاری س��راغ مسائل اصلی برود ،نه
موراد حاشیهای که مقابله با شورای نگهبان را در پی دارد ،این
مسائل حاشیهسازی و کار مجلس نیست.
حجتاالسالم صدیقی اضافه کرد :در بودجه ،برای فرهنگ
بودجهای قابل اعتنا در نظر گرفته نش��ده اس��ت .به حوزههای
علمیه توجه نمیش��ود و همه بودجههایی که پیشبینی شده
درصد کمی از یک دانشگاه از دانشگاههای کشور است.
حجتاالس�لام صدیقی در ادام��ه ،فقرزدایی را موردتوجه
قرار داد و گفت :اینها همیش��ه در میدان هس��تند ،اگر جنگ
باش��د اینه��ا بچههایش��ان را میفرس��تند ،از ای��ن اش��راف و
باالنش��ینها در صحنههای خطر ندیدم که کس��ی سینه سپر
کن��د و بای��د در بودجه هم جهت حمایتی را از اقش��ار ضعیف
جامعه پیشبینی کنید.

سخنگوی کمیسیون امنیتملی مجلس
گف��ت :فتنه اخیر که از س��وی غربیها و
پارلمــــان
ایادی آنها در منطقه در پی اعتراضات به
حق مردم در کشورمان شکل گرفت ،فتنه اغتشاشات بود.
به گزارش تسنیم ،سید حس��ین نقویحسینی سخنگوی
کمیس��یون امنیتمل��ی و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای
اس�لامی در س��خنرانی پیش از خطبههای نمازجمعه دیروز با
موضوع تحلیلی بر رویدادهای اخیر کشور ضمن گرامی داشت
ی��اد و خاطره امام خمینی(ره) بنیانگذار نهضت اس�لامی ملت
ایران ،گفت :امروز آنچه که ش��هدا برای آن جان دادهاند یعنی
ع��زت ،اس��تقالل و عظمت ملیت ایران باع��ث یاس و نامیدی
دشمنان شده است.
نماین��ده مردم ورامین در مجلس ب��ا تاکید براینکه امروز
آمریکا و رژیم صهیونیس��تی و قدرتهای پوش��الی اروپایی در
منطقه زمینگیر ش��دهاند و نمیتوانند سیاستهای استکباری
خود را اعمال کنند ،اضافه کرد :به همین دلیل دش��منانی آنها
با ملت ایران روزبهروز رو به افزایش اس��ت و منابع ملت ایران
را ه��دف قرار میدهند .نقوی حس��ینی بیان کرد :تمامی فتنه
های دش��منان علیه ای��ران اعم از فتنه اق��وام ،فتنه گروههای
تروریس��تی ،فتن��ه جن��گ تحمیل��ی ،فتنه ترور دانش��مندان
هستهای ایران ،فتنه  88و ...با هوشیاری و پایداری ملت ایران
خنثی شده است.
وی ادام��ه داد :ام��روز منافقین که  17ه��زار ایرانی را به
ش��هادت رس��اندهاند تحت حمایت فرانس��ه همایش و نمایش
برگ��زار میکنند و مورد حمایت کس��انی ق��رار میگیرند که

در سفر به استان قم؛

امیر حاتمی با مراجع عظام تقلید دیدار کرد
در ای��ن دوره بر تقوی��ت و بالندگی توان دفاعی با
توجه به تهدیدات دشمنان تمرکز کردهایم.
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح با ابراز
خرس��ندی و عالقه من��دی از ارائ��ه رهنمودهای
ارزن��ده علم��ا و مراجع عظام تقلی��د گفت :بر این
باوری��م که نصایح مش��فقانه مراجع و بزرگان دین
راهگشای ما در مسیر رشد و تعالی انقالب اسالمی
خواهد بود.
حرکت نیروهای مسلح در چارچوب قرآن
آیت اهلل حسین نوری همدانی نیز در دیدار با
وزیر دفاع والیت مداری و جدیت نیروهای مس��لح
جمهوری اس�لامی ایران را یک نمونه و الگو برای
جهانیان دانست و گفت :امروز نیز دشمنان انقالب
و اسالم این قدرت عظیم را درک کرده ولی راز آن
که ایمان و اعتقاد به خداوند است را هنوز متوجه

این نیرو در جریان بازداش��ت متجاوزین آمریکایی
در خلیج فارس اظهار داشت :اصلیترین پیامی که
واجب اس��ت همه به آن باور و توجه داشته باشند،
این اس��ت که خداوند متعال همواره به وعده خود
عمل میکند و تخلفی در وعده خدا نیست.
وی درب��اره واکنش آمریکاییه��ا و تلش آنها
برای آزادسازی ملوانان دستگیر شده در آن مقطع
نیز گف��ت :واکنش باط��ل در برابر حق همیش��ه
تمکین و تس��لیم و ذلت اس��ت و واکنش شیطان
بزرگ -آمریکا -این بار هم مثل دفعات بیش��مار
پس از پیروزی انقالب اس�لامی تا کنون ،تس��لیم،
تمکین ،ذل��ت و خواهش و همه اقدامات نظامی و

معاندین داخل��ی و خارجی از اولویتهای مجلس و
مردم است .سیدحس��ین نقویحسینی سخنگوی
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ش��ورای اس�لامی در این ب��اره از وضعیت بودجه
دفاعی در الیحه بودجه سال  97انتقاد کرده بود و
گفت :وضعیت بودجه دفاعی در الیحه بودجه سال
 97مناس��ب نیست که در مجلس تالش میکنیم
نواقص آن جبران شود.
وی تاکید کرد :دولت نسبت به ارتقای بودجه
دفاعی در الیحه بودجه سال  97کمتوجهی کرده
است .از سوی دیگر حشمتاهلل فالحتپیشه ،عضو
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
نی��ز با تاکی��د بر اینکه دولت موظف اس��ت الیحه
سنواتی بودجه را براساس سیاستهای کلی نظام
و قانون برنامه شش��م توس��عه ارائه ده��د ،تاکید
ک��رد :در این دو قانون فرادس��تی بر بودجه ،اعالم
ش��ده حداقل 5درصد بودجه عمومی کش��ور باید
ب��ه تقویت بنی��ه دفاعی جمهوری اس�لامی ایران
اختصاص پیدا کند ،اما در بودجهای که هماکنون
دولت داده ،اعداد بس��ختی به 2درصد میرس��د و
ب��ه عبارتی احکام توس��عهای قانون برنامه شش��م
توسعه و سیاس��تهای کلی کشور ،اجرا نشده که
این موضوعی اس��ت که باید در کمیسیون تلفیق
بررسی بودجه سال  97مورد توجه قرار بگیرد.
پیش��تر س��پاه ،ارتش ،بس��یج ،وزارت دفاع و
س��تاد کل نیروهای مس��لح تنه��ا نهادهایی بودند
ک��ه بودجه نظامی دریافت می کردند اما در برنامه
شش��م ردیف جدیدی با نام ارتق��ای توان دفاعی
کشور اضافه ش��ده که در اختیار وزارت دفاع قرار
گرفته است و بایستی به این موضوع توجه ویژهای
صورت گیرد.
موضوعات��ی مانند مبارزه با تروریس��م ،حمایت
از مرز گس��ترده ایران ،ناامنی در کشورهای منطقه،
اقدامات ماجراجویانه امریکا ،اس��راییل و عربستان،
مبارزه با اش��رار و قاچاقچیان ،مب��ارزه با گروههای
مختلف و معاند در داخل کشور نیازمند ردیف بودجه

کاهش سطح بودجه دفاعی
دولت در الیحه بودجه  97به نحو محسوس و
غیر قابل باوری بودجه دفاعی کشور که مشتمل بر
کلیه بخشهای نظام��ی اعم از پدافندی و آفندی
و نی��ز طرح و برنامههای این مجموعه اس��ت را تا
سطح بودجه دفاعی سالهای گذشته(تقریبا قریب
به بودجه دفاعی سال  )90-91پایین آورده است.
بر اس��اس آنچ��ه در الیحه بودجه س��ال 97
کش��ور که توس��ط دول��ت تدوی��ن و برنامهریزی
ش��ده است اکثر بخشهای توس��عهای ،تحقیقاتی
و حت��ی عملیاتی نیروهای نظامی کش��ور با رکود
محسوس��ی که بر اثر کمبود منابع و بودجه شکل
خواهد گرفت ،به محاق خواهند رفت .ش��اید تنها
بخشهای��ی از مجموع��ه دفاعی  -نظامی کش��ور
ش��اهد اندک رش��د بودجهای داشتهاند که آن هم
بر اس��اس آنچه کارشناس��ان نس��بت به خطرات
پیرامونی کش��ورمان در منطقه بازگو میکنند هم
اندک و حتی ناچیز است.
این درحالی است که کارشناسان تاکید دارند
که جنگهای نظامی آین��ده ،نبردهایی در حیطه
هوایی ،موش��کی و جنگال(جنگ الکترونیک) و با
تدقیق بیشتر ،نبردهایی غیر زمینی خواهند بود.
از این رو برخی چنین بودجه ریزی را نش��ان
از نبود مشاوره با مسئوالن و دست اندرکاران امور
نظامی می دانند.
یادمان باشد وحشت دشمنان از توان موشکی
ای��ران و برنام��ه ریزی های متفاوت ب��رای از بین
ب��ردن آن  ،یپیش��رفت های خی��ره کننده پدافند
هوایی ،دس��تیابی به تکنولوژیه��ای ممنوعه ،فوق
س��رّی و مخفی غرب از جمله تکنولوژیهای لیزی
کنترل ،مهندس��ی معکوس در ساخت  ،هدایت و
فرمان دهی به هواپیمای بدون سرنشین و هزاران
م��ورد دیگر از جمله مس��ائلی اس��ت که همچنان
دش��منان نس��بت به توان نظامی کشورمان نگران
س��اخته و ایران با نقره داغ کردن تروریست های
داعش در دیرالزور س��وریه توس��ط توان موشکی
دس��ت برتر ایران را به جهان نشان داد و دشمنان
را بر س��ر جای خود نشاند .بنابراین کاهش بودجه
دفاعی ایران جای برای دفاع ندارد.

نقویحسینی:

با مردم با صداقت سخن بگویید

توان موشکی سپاه از خیلج فارس
تا فراتر از دریای عمان را دربر گرفته است

جداگانه هستند که الزم است مورد توجه نمایندگان
در تدوین بودجه دفاعی کشور قرار گیرد.

بازندگی در بودجه بازدارندگی

صدیقی:

وزی��ر دف��اع و پش��تیبانی
نیروه��ای مس��لح و هیئ��ت
ارتش اسلام
هم��راه ضمن بازدید از مرکز
بصی��رت افزایی الغدی��ر قم ،با جمع��ی از مراجع
عظام تقلید دیدار کرد.
به گ��زارش روابط عموم��ی وزارت دفاع ،امیر
س��رتیپ حاتمی همچنین در نشس��تی با مدیران
ارشد وزارت دفاع در استان قم در جریان اقدامات
و فعالیتهای آنان در این استان قرار گرفت.
امیر حاتمی در ادامه با حضور در بیوت حضرات
آیات جوادی آملی ،مکارم شیرازی ،علوی گرگانی،
ن��وری همدان��ی و تولیت آس��تان مقدس حضرت
معصومه (س) ،گزارش��ی از فعالیتهای وزارت دفاع
در حوزههای فرهنگی و صنعتی ارائه کرد.
امی��ر حاتمی توجه ویژه ب��ه مدیریت جهادی
در تولید دس��تاوردهای راهب��ردی دفاعی را یکی
از اولویته��ای مهم و تاثیر گ��ذار در وزارت دفاع
دانست و ادامه داد :امروز به لحاظ نظامی و دفاعی
در بهترین ش��رایط قرار داریم و ب��ا حمایت های
دولت محترم و هدایت های فرمانده معظم کل قوا

و برای آنها دلسوزی میکنند.
وی با یادآوری س��خنان دولتم��ردان مبنی بر میوه دادن
برجام اظهار داش��ت :البته برجام میوه داده است اما ظاهرا به
جای سیب و گالبی «حنظل» تلخ به بار آورده است.

نشدهاند .وی با اشاره به اینکه فعالیت وزارت دفاع
از اهمی��ت بس��یاری برخوردار اس��ت ،اظهار کرد:
نیروهای مس��لح باید از نظر قدرت عبادی ،نظامی
و جهادی افراد قوی را در اختیار داشته باشد و در
چارچوبی که قرآن قرار داده است حرکت کند.
آیت اهلل نوری همدانی با بیان اینکه دش��منان
باید همیش��ه رعب و وحشت شما را در دل داشته
باشند ،عنوان کرد :سرمایه نظامی که در جمهوری
اسالمی وجود دارد در هیچ جای دیگر نیست.
وی ادامه داد :والیت مداری و جدیت نیروهای
مس��لح جمهوری اس�لامی ایران یک نمونه و الگو
برای جهانیان است
قدر نعمت استقالل را بدانیم
آیتاهلل عل��وی گرگانی نیز در دی��دار با وزیر
دف��اع با اش��اره به اینکه بای��د از درون خودمان را

دیپلماتیک آنها مؤید این اصل بود.
ف��دوی درخصوص دیدار با رهبر معظم انقالب
نیز ک��ه پس از ای��ن ماجرا صورت گرف��ت ،یادآور
ش��د :فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنهای
(مدظله العالی) همه پاس��داران انقالب اسالمی در
نیروی دریایی س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی را
خاصه آنهایی که مستقیم در این ماجرا بودند ،مورد
لطف قرار داده و فرمودند« :باالخره بچه ها شجاعت
به خرج دادند ،فقط هم ش��جاعت نبود؛ ش��جاعت
هم��راه با ایمان و همراه ب��ا درک بهنگام ،یعنی در
وقت عمل ک��ردن .خیلی از کاره��ای ما انجام می
گی��رد منتها نه در وقت خ��ودش .وقتی یک کاری

داعیه حقوق بش��ر دارند باید از آنها پرسید آیا جنایتهای این
گروهک را در ایران ندیدهاند؟
نقوی حسینی گفت :دشمن فتنه تحریم اقتصادی و فتنه
 88را ایجاد کرد و همه نیروهای خود را بس��یج کرد که ملت
ایران و جمهوری اسالمی را تضعیف کند که مردم با حضور در
حماسه  9دی این فتنه را خنثی کردند.
وی ادامه داد :دشمن همچنین فتنه تهاجم فرهنگی ،ترور
دانش��مندان هستهای و فتنه انزوای سیاس��ی کشورمان را در
پیش گرفت که با ایستادگی ملت ایران با شکست مواجه شد.
نماینده مردم ورامین در مجلس اظهار داش��ت :دش��من،
داعش را پایهگذاری کرد تا جنگ مذهبی در جهان اس�لام راه
بیندازد و ملتهای مسلمان را یک قرن درگیر این مسئله کند
و انرژی آنها را به هدر بدهد اما این فتنه ریشهکن شد و برای
آنها این شکست قابل پذیرش نیست.
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس اف��زود :مردم
گرفتار هس��تند و مش��کالت اقتصادی دارن��د ،گرانیها لجام
گسیخته شده و تولید با مشکل مواجه است اما این اعتراضات
نباید مورد بهرهبرداری دشمن واقع شود.
وی ب��ا بیان اینکه دش��من هم��ه نیروهای خ��ود را برای
استفاده از این اعتراضات بسیج کرد ،گفت :دشمن تمام تالش
خ��ود را انج��ام داد تا از این نمد اعتراض��ی ،کالهی برای خود
بدوزد و امنیت کشورمان را به خطر بیندازند.
نماین��ده م��ردم ورامین در مجلس با تاکی��د بر اینکه این
فتنه طراحی شده بود ،ادامه داد :ملت ایران بار دیگر به صحنه
آمدند و بین اعتراض و اغتشاش تفکیک ایجاد شد.

تقویت کنیم زیرا اگر از درون دچار فساد شویم در
مقابل کوچکترین تحریکی آس��یب پذیر هستیم،
گفت :باید نسبت به رفع نقاط ضعف اهتمام داشت
تا مورد سوء استفاده دشمنان قرار نگیرد.
وی اظهار کرد :دش��من همیشه در کمین این
انقالب و اسالم بوده است و چنین شرایطی نیازمند
هوش��یاری و دقت نیروهای نظامی و دفاعی است
زیرا دش��منان هر زمانی که ب��ه غفلت این نیروها
پیببرد فتنه جدیدی را آغاز میکنند .وی با بیان
اینک��ه امروزه بزرگترین نعمت یعنی اس��تقالل را
داریم د :دش��من شناسی و دوست شناسی باید با
دقت بیشتری انجام شود
افتخار کشورهای اسالمی
به سرداران شجاع ایرانی
از س��وی دیگر ،تولیت آستان مقدس حضرت
معصومه(س) نیز در دیدار وزیر دفاع با بیان اینکه
تمام کش��ورهای اسالمی به وجود سرداران شجاع
ایرانی افتخار میکنند ،گفت :امیدواریم با فرماندهی
مقام معظم رهبری ،رشادتهای سرداران نیروهای

تأخیر افتاد ،آن وقت دیگر فایده ای ندارد .ش��ما به
لحظه عمل کردید ،کارتان بسیار عالی بود ،کارتان
بس��یار جالب بود و درست در وقت خودش هم این
کار صورت گرفت .آنها را کشاند به آب های ما ،که
شماها را به جانشان بیاندازد ،این طور دستهایشان
را روی سرشان بگذارند و تسلیم بشوند .این حادثه
کار خدا بود ،در وقت خوبی انجام گرفت ،ش��ما هم
عالی عمل کردید؛ زنده باشید.
وی درخص��وص مهمترین تهدید این روزهای
ایران در خلیج فارس تاکید کرد :ما به حول و قوه
الهی در خلی��ج فارس ،تنگه هرمز ،دریای عمان و
هر دریایی که پاس��داری از انقالب اسالمی ایجاب

مس��لح و حمایت مردم انقالبی بتوانم زمینه س��از
ظهور حضرت ولیعصر(عج) باش��یم .آیت اهلل سید
محمد سعیدی با اشاره به اینکه نظامی که در دنیا
بتوانند با آزادی تمام از اس�لام دم بزند دش��منان
زیادی دارد ،مطرح کرد :دشمن همیشه در کمین
سرنگونی این نظام است
ارتش و نیروهای مسلح بازوان نظام هستند
آی��تاهلل العظمی جوادی آملی در این دیدار با
وزیر دفاع در سخنانی اظهار داشت :اسالم قدرت را
با عظمت به همراه دارد ،لذا فرمود نه س��لطه پذیر
باشید و نه سلطه گر.
آیتاهلل جوادی آملی با اش��اره به رشادتهای
نیرویه��ای مس��لح در دوران دف��اع مق��دس
خاطرنش��ان کرد :اینکه دسیس��هها و فتنهها اثری
ندارد و خروش م��ردم آنها را آنها را بیاثر میکند
برای این اس��ت ک��ه مردم تربیت ش��ده انقالب و
اس�لام هس��تند .وی افزود :اکنون در میدان مین
هستیم و به لطف الهی در امنیتیم ،و شما عزیزانید
که بازوان این نظام هستید.

کند ،خیلی مقتدرتر از قبل و از زمان دس��تگیری
تفنگداران ش��یطان بزرگ -آمریکا -در حال انجام
تکلیف هستیم و این اقتدار را بیش از همه دشمن
اصلی ما -آمریکا -می داند؛ با توان شناوری مقتدر
و پرت��وان و بیانتها ،با توان موش��کی س��احل به
دریا که تم��ام پهنه خلیج ف��ارس و تنگه هرمز و
دریای عمان و فرات��ر از آن را در برگرفته ،با توان
ت��کاوران ویژه دریایی ،با توان هوادریای متفاوت و
پرقدرت و با توان پهپاد جوان ،مبتکر و پیش��روی
نیروی دریایی س��پاه پاسداران انقالب اسالمی که
ب��ا مجموعه توانهای مکمل و پش��تیبان ،همواره
یاری میشوند.

