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 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

ایران خود را در برقراری امنیت منطقه مسئول می داند

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: جمهوری اسالمی ایران خود 
را در برقراری امنیت منطقه مسئول می داند و تاکنون به خوبی این امنیت 

را برقرار کرده است.
به گزارش ایرنا، »امیر سرتیپ امیر حاتمی«، صبح دوشنبه در دومین همایش 
پیشرانه های دریایی که در دانشگاه شریف اظهارداشت: ما یک کشور دریایی هستیم 
و دریای عمان، خلیج فارس و همچنین دریای خزر فرصت ها و موقعیت ویژه ای را 

برای کشور به همراه دارد که اگر آن ها استفاده نکنیم تبدیل به تهدید می شوند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه امنیت بسیاری از افراد در 
دریایی است که ما در ساحل آن قرار داریم، گفت: بخش اعظمی از انرژی جهان از 

تنگه هرمز که ما در ساحل آن قرار داریم، تامین می شود.
امیر حاتمی با اشاره به نقش جمهوری اسالمی ایران در تامین امنیت دریایی گفت: 
نیروی دریایی ارتش در دریاهای آزاد حضور مقتدرانه و امنیت بخشی دارد و توانسته 
است در کنار نیروی دریایی سپاه امنیت یکی از مهمترین آب راهه های جهان را به 

خوبی تامین کند.
وی تصریح کرد: می دانیم که  این  امنیت برای ما و دیگران  مهم است؛ خود را 
مسئول برقرار امنیت در منطقه می دانیم و تا کنون این امنیت را به خوبی برقرار 

کرده ایم.
وزیر دفاع همچنین به برگزاری رزمایش اخیر نیروی دریایی ارتش در جنوب کشور 
و شمال اقیانوس هند اشاره کرد و گفت: شناورهایی که در این رزمایش بکارگرفته 

شدند، تولید داخل بودند و بلوغ صنایع دریایی کشور را نشان دادند.
حاتمی عنوان کرد: امروز توانایی باالیی برای تولید شناورهای تندرو و ناوشکن 
داریم اما باید ناوشکن های سنگین را هم تولید کنیم؛ در حوزه زیر دریایی، کالس 
های سبک و متوسط را با دانش بومی می سازیم اما نیازمند تولید زیردریایی کالس 

سنگین نیز هستیم.
وزیر دفاع در ادامه از سنگ اندازی دشمنان در مسیر پیشرفت کشور گفت و 
توضیح داد: ما درگیر  جنگ  تحمیلی اقتصادی هستیم که با ابزارهایی همچون جنگ  
روانی و اطالعاتی پشتیانی می شود اما این جنگ نیز می تواند برای ما فرصت 

آفرین باشد.
امیر حاتمی اضافه کرد:هر زمانی که کشور ما در یک موقعیت مناسب قرار گرفته 
است، به خاطر نزدیکی به دریا و کسب قدرت دریایی بوده و البته در دوره هایی نیز 

کامالً از این موضوع مهم غفلت شده است.
وی افزود: در چند سده اخیر منتهی به انقالب اسالمی، ما نسبت به حوزه دریایی 
غفلت داشتیم به طوری که قدرت دریایی ما طی قرون گذشته رو به کاهش و 

اضمحالل رفته است.
وزیر دفاع خاطرنشان کرد: حضور در دریا نیازمند ابزار و الزاماتی است وامروز از 

راهبرد های مهم برای ورود به حوزه قدرت دریایی، داشتن فناوری دریایی است.
امیر حاتمی با بیان اینکه 95 خانواده محصوالت مورد نیاز صنایع دریایی را به 
صورت بومی تولید می کنیم،عنوان کرد: در چهار دهه اخیر با توجه به تدابیر فرمانده 
معظم کل قوا، توجه خوبی به حوزه دریا شده که در اثر آن بخشی از الزامات بازیابی 

قدرت دریایی در حوزه نظامی و غیرنظامی محقق شده است.

رییس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع:

توربین 25 مگاواتی بزودی ساخته می شود

رییس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
اولین توربین 25 مگاواتی در حوزه پیشرانه های دریایی  گفت: ساخت 

دستور کار این نیرو است و بزودی به این فناوری دست می یابیم.
به گزارش ایرنا، امیر دریادار »امیر رستگاری« روز دوشنبه در دومین همایش 
پیشرانه های دریایی که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، اظهار داشت: سازمان 
صنایع دریایی از سال 1390 برنامه جامع خود را در راستای قطع وابستگی و 

دستیابی به فناوری ها و نیاز های حوزه پیشرانه دریایی آغاز کرد.
وی افزود: در این برنامه طراحی و تولید موتور های بنزینی، موتور های دیزلی، 
سامانه های انتقال قدرت، سامانه های رانش دریایی و پروانه سامانه های کنترل و 

مانیتورینگ را در دستور کار خود قرار دادیم.
رییس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع ادامه داد: در برنامه پنج ساله پنجم 
توسعه دستیابی به موتور های دیزلی را در دستور کار خود قرار دادیم و در برنامه 
ششم با همکاری شرکت های دانش بنیان، ساخت اولین توربین 25 مگاواتی را در 

دستور کار قرار داده ایم، که ان شاءاهلل بزودی به این فناوری دست خواهیم یافت.
دریادار رستگاری افزود: این سامانه به لحاظ فنی و قابلیت سرعت کاربرد وسیعی 

در شناور های نظامی دارد و در تکمیل زنجیره بومی سازی به ما کمک می کند.
تبریز،  با شرکت های دانش بنیان، دانشگاه های مختلف  امروز  وی عنوان کرد: 
دانشگاه فردوسی، دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر 
و بسیاری از شرکت های داخلی و خارجی در حوزه ساخت پیشرانه های دریایی 

همکاری مستقیم داریم.
رییس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در بخش دیگری از سخنان خود به 
رونمایی از اولین سامانه پیشران واترجت اشاره کرد و گفت: این سامانه با توجه 
به شرایط موجود در خلیج فارس و احتمال خوردگی در مقابل خوردگی ها بسیار 

مقام است.
دریادار رستگاری اظهار داشت: این سامانه با توجه به اینکه زائده ای را در کف 
شناور ایجاد نمی کند قابلیت حضور در آب های کم عمق را به وجود می آورد و 

می تواند در توقف و تغییر جهت سریع شناورها، موثر باشد.
وی با بیان این که خط تولید سامانه پیشران واتر جت ملی راه اندازی شده است، 
گفت: این موتور یک هزار و 20 اسب بخار قدرت تولید می کند و می تواند در 

شناورهای متوسط مورد استفاده قرار گیرد.
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عراقچی در بغداد با عادل عبدالمهدی دیدار کرد
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با نخست وزیر عراق دیدار کرد. به گزارش ایسنا، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه که صبح امروز )دوشنبه( وارد بغداد پایتخت عراق شد، دقایقی پیش در دفتر نخست وزیری عراق با عادل 

عبدالمهدی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار که ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد و هیأت همراه عراقچی نیز حضور داشتند دو طرف در خصوص آخرین وضعیت روابط 
میان تهران و بغداد و راهکارهای تقویت آن گفتگو کردند. به گزارش العالم، عراقچی در این دیدار سالم گرم رهبر معظم انقالب اسالمی و رئیس جمهور ایران را به نخست وزیر عراق ابالغ کرد.

واکنش روحانی:به دستورات بی ربط اعتنا نکن

خط و نشان برای »وزیر جوان«

 تغییرات هیأت اجرایی مرکزی انتخابات در الیحه جامع انتخابات چیست؟

یک  که  است  ارتباطات«  وزیر  »شخص  به  من  »خطاب 
که  باشد  جوابگو  متعال  خداوند  پیشگاه  در  باید  روزی 
برای پاک سازی فضای مجازی همکاری نکرده و نمی کند 
و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را زیر پا می گذارد«. 
این بخشی از گفته های انتقادآمیز و صریح دادستان کل 
کشور است که روز گذشته در رابطه با فضای مجازی و 

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات مطرح کرد.
فرارو- رییس جمهور در واکنش به شکایت دادستان کل کشور 
از وزیر ارتباطات گفت: وزیر جوان دولت، کار خودش را با قدرت 

انجام می دهد و به دستورات بی ربط اعتنا نمی کند.
حسن روحانی صبح امروز )دوشنبه( در جمع مدیران وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: قوه قضاییه می گوید که از 
وزیر جوان دولت شکایت می کند، در حالی که وزیر کار خودش را 
با قدرت انجام می دهد. او به نفع مردم کار می کند و به دستورات 
بی ربط اعتنا ندارد. یک نفر در قوه قضائیه می گوید از او شکایت 

می کند خب شکایت کنید.
وی ادامه داد: ما وقتی جوان بودیم در دوران جنگ تا ۷2 ساعت 
به راحتی نمی خوابیدیم، ولی االن نمی توانیم. سن که باال می رود 
احتیاط و توجه به دستگاه های نظارتی و دادگاه به ذهن می آید، اما 
وقتی که جوان هستی اصالً دادگاه را قبول نداری و می روی کار 
خود را انجام می دهی؛ وزیر جوان ما هم کار خودش را با قدرت 
انجام می دهد. این وزیر می شود نه این که کسی که حساب می کند 

که پس از پایان دولت به کجا می رود.
ماجرای خط و نشان برای وزیر جوان دولت چیست؟

مجازی  فضای  امور  معاون  جاویدنیا  جواد  فرارو،  گزارش  به 
دادستان کل کشور روز گذشته از شکایت دو هزار نفر از مردم 
اهواز و دادستان کل کشور از وزیر ارتباطات خبر داد. وی درباره 
علت شکایت مردم اهواز از وزیر ارتباطات گفت: مردم اهواز از وزیر 
ارتباطات بابت عدم ایجاد بستر امن و الزم برای فضای مجازی در 

کشور شکایت کردند.
»خطاب من به »شخص وزیر ارتباطات« است که یک روزی 
باید در پیشگاه خداوند متعال جوابگو باشد که برای پاک سازی 
فضای مجازی همکاری نکرده و نمی کند و مصوبات شورای عالی 

فضای مجازی را زیر پا می گذارد«.
این بخشی از گفته های انتقادآمیز و صریح دادستان کل کشور 
است که روز گذشته در رابطه با فضای مجازی و محمدجواد 

آذری جهرمی وزیر ارتباطات مطرح کرد.
حجت االسالم والمسلمین منتظرى، دادستان کل کشور، در 
همایش ملى »پلیس، عدالت ترمیمى و پیشگیرى از جرم« که 
دیروز در دانشکده علوم و فنون انتظامى دانشگاه علوم انتظامى 
اعتراضات و حرف ها و  از  اینکه یکی  بیان  با  امین برگزار شد، 
گله های ما به مسئولین فرهنگی و به کسانی که امروز سردمدار 
مدیریت فضای مجازی هستند، این است که چرا باید جامعه 
اسالمی ما این قدر رها باشد که شاهد این همه جرم و گناه در 
جامعه باشیم؟ او در ادامه گفت: به صراحت می گویم مسئولینی 
که مدیریت فضای مجازی را در اختیار دارند و آن هایی که در 
اجرای دستور صریح و مؤکد رهبری مقابله کرده و می کنند، باید 
حواس شان باشد. خطاب من به »شخص وزیر ارتباطات« است که 
یک روزی باید در پیشگاه خداوند متعال جوابگو باشد که برای 
پاک سازی فضای مجازی همکاری نکرده و نمی کند و مصوبات 

شورای عالی فضای مجازی را زیر پا می گذارد.
وی افزود: آمار واصله که امسال در طول این 10 ماهه داشتیم 
حکایت از این دارد جرائمی که بستر آن ها فضای مجازی است 
و جرائم رایانه ای محسوب می شوند 1۴0 درصد افزایش داشته 
است و کالهبرداری های رایانه ای با 300 درصد رشد بیشترین 

جرم رایانه ای را در کشور رقم می زند، این آمار وحشتناکی است 
و این هشداری به مسئولین است. خطاب من به کسانی است 
که می توانند این فضا را از آلودگی ها پاک کنند ولو 50 درصد 

هم که بتوانند.
منتظری گفت: چه کسی مسئول این رشد است؟ چه کسی 
مسئول این جرائمی است که خانواده ها و جامعه و جوانان ما را 
تحلیل می کند. به صراحت می گویم مسئولینی که مدیریت فضای 
مجازی را در اختیار دارند و آن هایی که در اجرای دستور صریح 
و مؤکد رهبری مقابله کرده و می کنند، باید حواس شان باشد. چه 
زمانی و چند سال قبل بود که مقام معظم رهبری هشدار داده 
و بحث راه اندازی شبکه ملی اطالعات را مطرح کردند؟ شورای 
عالی فضای مجازی را تشکیل دادند. اساسنامه را تصویب و ابالغ 
کردند. چه کسی مسئول این فضای آلوده است که باید پاک سازی 
کند؟ هرگز ما قائل نیستیم و نمی گوییم که فضای مجازی را شما 
ببندید. امروز استفاده از فضای مجازی بسیار در زندگی تأثیرگذار 

است، اما این فضا را باید از آلودگی ها پاک کرد.
وی افزود: مسئولین انتظامی می دانند که چه فضای ننگ آوری 
در جامعه ایجاد شده است. سری به دادسرای مبارزه با جرائم 
فردا  منتظری گفت:  است؟  بزنید؛ چه کسی مسئول  رایانه ای 
در پیشگاه خداوند چه می کنید؟ بنده اخطار می دهم و هشدار 
می دهم، چون بخشی از مسئولیت در اختیار من است ولی ابزار در 
اختیار دیگری است، بنده عددی نیستم، وقتی می بینم در مقابل 
دستور و فرمایش مؤکد رهبری این گونه مقابله می کنند بنده دیگر 

چه بگویم؟
در همین حال و کمی بعد از انتشار این صحبت های دادستان 
کل کشور، جواد جاویدنیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل 
کشور، در گفت وگویی با خبرگزاری مهر اعالم کرد: حدود دو هزار 
نفر از مردم اهواز و مدعی العموم از وزیر ارتباطات طرح شکایت 
کرده اند که احتمال می رود بعد از بررسی پرونده، حکم انفصال از 

خدمات دولتی برای وزیر صادر شود.
وی اظهار کرد: تذکرات متعددی مبنی بر ضرورت اجرای قوانین 
و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و اجرای 
دستورات قضائی به وزیر ارتباطات داده شده بود. علیرغم اینکه 
اجرای قانون، دستورات قضائی و مصوبات شورای عالی فضای 
مجازی بر هر مسئولی واجب و الزم است، اما متأسفانه آقای وزیر 
به هیچ کدام از این تذکرات تمکین نکرده است. معاون امور فضای 
مجازی دادستان کل کشور تصریح کرد: علیرغم اینکه تالش شد 
در این قضیه به نحو مسالمت آمیزی این موضوع حل وفصل شود 
و وزیر ارتباطات به اجرای قانون تمکین کنند، اما به دلیل اینکه 
این کار انجام نشد طرح شکایتی علیه وزیر ارتباطات در دادسرای 
کارکنان تهران مطرح شده است. این طرح شکایت هم از سوی 

مدعی العموم و هم از سوی دو هزار نفر از مردم اهواز بوده است.
وی با اشاره به دلیل شکایت مردم اهواز از وزیر ارتباطات، گفت: 
مردم اهواز از وزیر ارتباطات بابت عدم ایجاد بستر امن و الزم 
برای فضای مجازی در کشور شکایت کردند، این شکایت هم به 
دلیل این است که تعدادی از جوانان جذب گروه های تکفیری 
شده و درنهایت حادثه تروریستی رژه نیرو های مسلح رخ داده و 
عزیزانشان شهید شدند. البته مردم اهواز هم از وزیر ارتباطات و هم 

مدیران اینستاگرام و تلگرام طرح شکایت کردند.
وی ادامه داد: پرونده وزیر ارتباطات در دادستانی تهران است و 

منتظر هستیم تا روند قضائی خود را طی کند.
جاویدنیا تصریح کرد: وزیر ارتباطات دو عنوان شکایت دارد؛ یکی 
عدم اجرای قوانین و مقررات دولتی و عدم اجرای دستورات قضائی 

موضوع ماده 5۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی است.
شد:  یادآور  کشور  کل  دادستان  مجازی  فضای  امور  معاون 
برای  بسترسازی  هم  ارتباطات  وزیر  شکایت  عنوان  دومین 
جاسوسی رایانه ای دشمنان از اطالعات کالن مردم )بیگ دیتا( 
است؛ طبق قانون جرائم رایانه ای، در دسترس قراردادن این گونه 

داده ها بستری برای بیگانگان جاسوسی رایانه ای محسوب می شود؛ 
بیگانگان می توانند با تحلیل دیتا و جاسوسی نقطه به نقطه ای که 
از شهروندان کشور ایجاد می شود و همچنین اطالعاتی که برای 
به کارگیری در اغتشاشات از این اطالعات به دست می آورند نظم 
و امنیت کشور را به هم بزنند و این موارد مصداق دقیق جاسوسی 

رایانه ای است.
کتاب  ماده ۷31  در  و هم  ماده 5۷۶  کرد: طبق  اضافه  وی 
تعزیرات قانون مجازات اسالمی یا ماده 3 جرائم رایانه ای اگر وزیر 
ارتباطات در دادگاه محکوم شوند، حکمی که برایشان در نظر 
گرفته می شود احتماالً انفصال از خدمات دولتی است یعنی وزیر 

ارتباطات از تمامی سمت های دولتی محروم می شود.
جاویدنیا تأکید کرد: مطالبات مردمی در فضای مجازی و حقیقی 
موجب طرح شکایت مدعی العموم از وزیر ارتباطات شد، بار ها 
عنوان شده بود که دستگاه قضائی چه کاره است؟ چرا وقتی دستور 
می دهد ولی اجرا نمی شود با خاطیان برخورد نمی شود؟ ما تالش 
داشتیم از هرگونه تنش خودداری کنیم، اما وقتی که می بینیم 
تذکرات متعددی در خصوص حفظ حقوق مردم در فضای مجازی 
رعایت نمی شود و منافع کشور بر باد می رود، مجبور شدیم که 

طرح شکایت را انجام دهیم.
امور فضای مجازی دادستان کل کشور تصریح کرد:  معاون 
امیدواریم فضای مجازی به قدری مورد اطمینان شود که دیگر 
هیچ خطری زندگی آنالین مردم و اقتصاد های آنالین را تهدید 
نکند و استقالل ایران هم در این فضا حفظ شود. به تازگی افشا 
شده است که تلگرام اطالعات کاربران ایرانی را در اختیار دشمنان 

ایران یعنی عربستان و منافقین قرار داده است.
کرد:  اظهار  کشور  کل  دادستان  مجازی  فضای  امور  معاون 
مسئوالن فضای مجازی کشور در ایجاد شبکه ملی اطالعات و 
ایجاد فضایی امن برای فعالیت مجازی ایرانیان کوتاهی کردند و 

این مسئوالن باید مورد مؤاخذه و مجازات قرار بگیرند.

به مجلس  با قید یک فوریت  انتخابات که  الیحه جامع 
شورای اسالمی ارسال شده، تغییراتی در ترکیب هیأت 

اجرایی مرکزی انتخابات ایجاد کرده است.
اول وقت خانه احزاب،  نایب رئیس  و  ارتباطات، رئیس  وزیر 

ایران،  دادگستری  وکالی  کانون های  سراسری  اتحادیه   رئیس 
نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری ها در هیأت نظارت 
و نماینده سازمان  های مردم نهاد افرادی هستند که به ترکیب 

هیأت اجرایی مرکزی انتخابات اضافه شده  اند.

اکنون ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری، ترکیب هیأت 
انتخابات را شامل وزیر کشور )به عنوان رئیس  اجرایی مرکزی 
هیأت(، یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی با 
وزیر  کشور،  کل  دادستان  رأی(،  حق  )بدون  مجلس  انتخاب 
سیاسی،  دینی،  شخصیت های  از  نفر  هفت  تعداد  و  اطالعات 
فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به انتخاب هیأت 

مرکزی نظارت بر انتخابات می داند.
ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز می گوید: 
از طرف وزارت  انتخابات  از صدور دستور شروع  بالفاصله پس 
کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل 
بخشدار  یا  فرماندار  به  را  فرعی  حوزه های  اجرایی  هیأت های 
حوزه های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف ۶ روز 
در مرکز حوزه انتخابیه، هیأت اجرایی انتخابات را با حضور هیأت 
نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال 
مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر معتمدین موضوع ماده )32( تشکیل 

دهد.
ماده 32 نیز درباره نحوه انتخاب 9 نفر معتمد می گوید: فرماندار 
یا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی 

و علی البدل هیأت اجرایی موضوع ماده )31(، 30 نفر از معتمدین 
بومی ساکن در محل یا ساکنانی که حداقل دارای پنج سال سابقه 
سکونت در حوزه انتخابیه هستند را از بین کلیه اقشار واجد شرایط 
در این قانون انتخاب و به منظور تأیید صالحیت به هیأت نظارت 

مربوط معرفی می نماید.
درباره  به مجلس  دولت  تقدیمی  در الیحه  امروز  آنچه  اما 
هیأت  ترکیب  شده،  تدوین  انتخابات  مرکزی  اجرایی  هیأت 
اجرایی مرکزی انتخابات را اصالح کرده است. وزیر کشور، وزیر 
اطالعات و دادستان مانند قانون فعلی در ترکیب جدی حفظ 
شده اند، اما مابقی افراد تغییر کرده اند و همگی شخصیت های 

حقوقی هستند.
انتخابات، اعضای هیأت اجرایی  طبق ماده دو الیحه جامعه 
مرکزی انتخابات، وزیر کشور به عنوان رئیس هیأت، وزیر اطالعات، 
دادستان کل کشور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، رئیس 
اتحادیه سراسری  نایب رئیس اول وقت خانه احزاب، رئیس  و 
مسئول  مدیران  نماینده  ایران،  دادگستری  وکالی  کانون های 
مطبوعات و خبرگزاری ها در هیأت نظارت و نماینده سازمان های 

مردم نهاد هستند.

 الریجانی خطاب به وزارت اطالعات:

پیامک های توهین آمیز را پیگیری کنید
رییس مجلس شورای اسالمی از وزارت اطالعات خواست موضوع پیامک 
های توهین آمیز به نمایندگان را پیگیری و با ارسال کنندگان آن برخورد 

کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، جهانبخش محبی نیا در جلسه علنی امروز دوشنبه 
مجلس در اخطاری با استناد اصل 22 قانون اساسی اظهار داشت: سالیان سال است 
که در مجلس هستیم، به انواع مختلف نقد می کنند، تخطئه می کنند، در صدا و سیما 

مرگ بر مجلس می گویند، ما می گوییم اشکالی ندارد و از دستشان در رفته است.
وی ادامه داد: کسانی که ادعای دموکراسی دینی و حفظ حقوق ملت را دارند، باید 
سعه صدر بیشتری داشته باشند، امروز پیامکی برای ما رسیده که در محتوای آن آمده 
است سالم، چه اردگاه اشرف منافقان در عراق و چه مجلس شورای منافقین در تهران 

هیچ فرقی با هم ندارند، فقط به فکر خودتان و فتنه هستید.
نماینده میاندوآب در مجلس خطاب به الریجانی گفت: به دنبال این فکر تخطئه، 
ترور و خشونت است، کسی که مجلس شورای اسالمی را که امام آن را بر آمده از 
فریادهای اهلل اکبر می داند و مقام معظم رهبری بارها در ثبوت شان مجلس بارها 
جمالت طالیی فرموده اند، چرا باید به جای نقد کارشناسی و گله بگویند مجلس 

شورای منافقین و آن طرف معادله نیز بگویند اشرف منافقین، اگر دست آن ها بر بیاید 
در این جا با تی ان تی عملیات کور و منافقانه انجام می دهند.

وی خطاب به الریجانی گفت: به عنوان رییس مجلس به وزیر اطالعات دستور دهید 
که این شماره را پیدا و با آن برخورد کند چرا که عدم کنترل این اقدامات بدون شک 
فردا غیر قابل کنترل خواهد بود. محبی نیا سپس شماره را از پشت تریبون مجلس 
قرائت کرد و اظهار داشت: خواهش می کنم به وزارت اطالعات دستور دهید که فرد یا 
جریان پشت این شماره را پیدا و به مردم معرفی کند، به نیابت از نمایندگان می گویم 

مرگ بر فکری که پشت این تخریب ها و تخطئه هاست.
وی ادامه داد: متاسفانه حاصل کار آن ها پرورش نیروهایی است که جز بی ادبی و 

در نظر گرفتن قانون کار دیگری ندارند.
علی الریجانی رییس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: وزارت اطالعات این مورد 

را پیگیری می کند این رفتار ناصحیح در کشور مشکل ایجاد کرده است.
وی اظهار داشت: وزارت اطالعات این شماره را بررسی می کند که چه کسی این 
حرف نادرست را زده است، شما توجه داشته باشید از کسانی که اخالق کثیف سیاسی 

دارند، این حرف ها را محل اعتنا قرار ندهید.


