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با 24 امضا و در 11 محور

 طرح استیضاح ظریف تحویل هیات رییسه مجلس شد

طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با 24 امضا و در 11 محور 
تحویل هیات رییسه مجلس شورای اسالمی شد.

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رییسه مجلس در حاشیه جلسه علنی روز سه 
شنبه خانه ملت در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، افزود: طرح استیضاح وزیر امور 
خارجه به هیات رییسه مجلس امروز تقدیم شده و ما آن را برای بررسی بیشتر به 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع دادیم.
وی یادآور شد: این طرح استیضاح ابتدا در این کمیسیون بررسی می شود، اگر 
پس از بررسی تعداد امضاهای آن به کمتر از 10 نماینده برسد، استیضاح در صحن 
علنی مجلس بررسی نمی شود ولی اگر تعداد امضاها باالی 10 بود استیضاح در 

مجلس بررسی می شود.
به گزارش ایرنا، متن کامل طرح استیضاح ظریف خطاب به هیات رییسه مجلس 

به شرح زیر است:
اینجانب امضا کنندگان زیر به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی به 
استناد اصل 89 قانون اساسی و ماده 220 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 
تقاضای استیضاح جناب آقای دکتر محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه به دالیل 

زیر را داریم.
1 - اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب از جمله اتهام پولشویی به جمهوری اسالمی

2- بی توجهی به اقتصاد در دیپلماسی کشور و عدم اجرای برنامه های اعالمی به 
مجلس شورای اسالمی جهت اخذ رای اعتماد

3- عدم توجه کافی به توسعه و فعال کردن روابط با عموم کشورها در قاره آسیا، 
آفریقا و آمریکای التین

4- استفاده از برخی سفیران ناکارآمد که ارزیابی عملکرد آنها در توسعه روابط با 
کشورهای مقصد قابل ارائه نمی باشد از باب نمونه سفیر ایران در استرالیا

5-فرصت سوزی و عدم انتخاب سفیر برای برخی کشورهای دوست که ارتباط 
خوبی داریم ولی تا مدتها در آن کشورها سفیر نداشتیم. مانند چین و هند.

6- دستگیری دیپلمات های ایرانی در کشورهای اروپایی به بهانه های واهی و عدم 
مقابله به مثل و تحرکات کافی در دفاع از دیپلمات ها

7 - عدم استفاده از فرصت هایی که مقاومت در منطقه فراهم کرد.
8- موضع منفعالنه دستگاه دیپلماسی در خصوص کشتار حجاج در منا و عدم 

احقاق حقوق ملت ایران و خانواده های آنها
9- به کارگیری افراد نامطمئن در مذاکرات حساس و مهم

10- تهدید بنیه دفاعی کشور و از بین رفتن توانایی آن
11- عدم تامین منافع ملت ایران در قراردادهای منعقد شده

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر وعضو شورای مرکزی فراکسیون 
نمایندگان والیی مجلس طراح این استیضاح است.

در پی اظهارات اخیر ظریف درباره پدیده پولشویی در کشور و هشدار وی مبنی 
بر این که دلیل فضا سازی هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود منافع 
اقتصادی افراد است، منتقدان رییس دستگاه دیپلماسی محمل تازه ای برای هجمه و 
تخریب وی پیدا کردند. ظریف در این گفت و گو تاکید کرده بود که » من نمی خواهم 
این پولشویی را به جایی نسبت دهم « با این حال منتقدان وزیر امور خارجه به 
وی نسبت اتهام زنی به نظام دادند. وزیر امور خارجه پس ازفضاسازی ها گفت که 
مستندات سخنان او در دسترس عموم است ولی باز هم منتقدان دولت موضوع را 
رها نکردند. هنگامی که صدای منتقدان بلندتر شد، دادستان کل کشور خواستار ارائه 
مستندات وزیر امور خارجه شد و در نهایت نامه 12 صفحه ای ظریف در این خصوص 
29 آبان ماه جاری به دادستانی ارسال شد. حاجی دلیگانی عضو شورای مرکزی 
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس روز گذشته به ایرنا گفت: اگر نامه وزیر امور 
خارجه به دادستان کل کشور درمورد پولشویی در اختیار ما قرار گیرد آن را بررسی 
می کنیم اما اگر در اختیار ما قرار نگیرد به مسیرمان برای استیضاح ادامه می دهیم.

در حاشیه جلسه مجلس انجام شد

نصب بنر اعتراضی درباره پروژه های مسکونی مجلس 
در راهروهای پارلمان

یک نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی بنری را در اعتراض به وضعیت 
پروژه های مسکونی مجلس در راهروی پارلمان نصب کرد.

به گزارش ایسنا، اکبر اعلمی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز )سه شنبه( مجلس 
بنری را در راهروی پارلمان نصب کرد، که در آن نوشته بود:

با اینکه پروژه مسکونی کوثر مجلس از سال 86 آغاز شده و اکنون در سال 97 
هستیم چرا با وجود پیگیری های مستمر صدها شریک و هیات مدیره مجتمع و 
ریاست مجلس از تسویه حساب با شرکا و پرداخت حق و حقوق کامل آنان خودداری 

کرده و مجتمع را تحویل نمی دهید«.
در متن جداگانه ای خطاب به علی الریجانی و هیات نظارت آمده است با وجود 
گذشت چهار سال از زمان تسلیم شکایات مختلف، چرا به پرونده پروژه مسکونی 

کوثر سوهانک مجلس و شکایات مال باختگان رسیدگی نمی شود.
اعلمی وکالت پرونده این دو پروژه مسکونی را به عهده دارد.

پس از دقایقی از نصب این بنر و ارائه توضیحات اعلمی به خبرنگاران، حراست 
مجلس، اعلمی را مجبور به جمع آوری این بنر کرد.

رئیس کمیسیون شوراها:

از طریق وزارتخانه های اطالعات و کشور پیگیر تعیین 
تکلیف صالحیت »حناچی«هستم

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی با بیان 
این که موضوع بررسی صالحیت حناچی شهردار منتخب شورای شهر را از 
طریق وزرای اطالعات و کشور پیگیری می کند، گفت که باید هرچه زودتر 

تکلیف حناچی مشخص شود تا زمان از دست نرود.
محمدجواد کولیوند در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: بنده به عنوان رییس کمیسیون 
شوراها از طریق وزارتخانه های اطالعات و کشور موضوع آقای حناچی را پیگیری 
می کنم. امیدوارم هرچه زودتر تکلیف شهردار پایتخت نهایی شود. حیف است که 

در پایتخت زمان را از دست دهیم. باید زودتر وضعیت شهردار تعیین تکلیف شود.
وی افزود: با توجه به پایان مهلت 10 روزه بررسی صالحیت آقای حناچی، وزیر 
کشور می تواند طی نامه ای درخواست رسیدگی طوالنی تر را داشته باشد و برای 
بررسی بیشتر زمان بیشتری را تقاضا کند. رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس شورای اسالمی در پایان گفت: اگر صالحیت آقای حناچی مشخص نشود 
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 سوال ملی از وزیران ارشاد و اطالعات اعالم وصول شد
 سوال ملی نمایندگان شاهین شهر و بافق از وزیران اطالعات و فرهنگ و ارشاد اسالمی در جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، احمد امیرآبادی عضو هیات رییسه مجلس 
اعالم کرد: سوال ملی محمد رضا صباغیان نماینده بافق از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درخصوص سیاست این وزارتخانه در زمینه ارتقای فرهنگی و برنامه تجمع هفتم آبان در پاسارگاد اعالم وصول می شود. وی از دیگر موارد اعالم وصولی را 

سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از وزیر اطالعات درباره اتخاذ مواضع ناصواب و عملکرد ضعیف در موضوعات مهم و حیاتی کشور عنوان کرد. 

 با هشدار به رژیم صهیونیستی و آمریکا

الریجانی: معامله قالبی قرن در منطقه شکل نمی گیرد

رییس سازمان بسیج مستضعفین:

برای توزیع کاالهای کشف شده از انبارهای احتکار مشکالت قانونی داشتیم

رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که ایران پای 
مقاومت ایستاده است، گفت: مقابل رژیم اسرائیل خواهیم 
ایستاد و نمی گذاریم به منطقه مسلط و معامله قالبی قرن 

در منطقه شکل بگیرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علی الریجانی دوشنبه شب در 
مراسم اختتامیه سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 
با تجلیل از مسئوالن برگزار کننده این کنفرانس اظهار داشت: نکته 
مهمی که درحال حاضر با آن مواجه هستیم، تحرکاتی در منطقه و 
در بین کشورهای مهم اسالمی است که باید ماهیت آن را شناخت.

وی با طرح این سوال که این تحرکات چه خصوصیاتی دارد، 
امنیتی  ریختگی  بهم  تحرکات  این  خصوصیات  از  یکی  افزود: 
درمنطقه است که برخی به عمق این ناامنی در مناطق اسالمی 

دامن زده اند که ریشه در اختالف سنی و شیعه ندارد.
رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به حوادث عراق، سوریه 
و افغانستان یادآور شد: مگر در این کشورها سنی و شیعه زندگی 
نمی کردند. به هرحال نشانه عمده این اتفاقات ایجاد ناامنی و به هم 

ریختگی امنیتی درمنطقه است.
الریجانی نکته دوم در تحرکات منطقه را خلق جریانات تندرو 
و تروریستی دانست و گفت: مشخص است که این موارد را کجا 
درست می کنند. در حالی که آنها داعیه خالفت دارند، نتیجه آن 

خونریزی زیاد و استهالک انرژی کشورهای اسالمی است.
وی با اشاره به مسابقه تسلیحاتی در منطقه خاطرنشان کرد: 
حجم زیادی سالح درحال وارد شدن به منطقه است. این طبیعی 

نیست زیرا امنیت منطقه آنقدر نیاز به سالح ندارد.
رییس مجلس شورای اسالمی افزود: کشورهای بسیار کوچک 
هستند که سه برابر گستره خود سالح خریداری می کنند، روشن 

است که این کشورها قدرت استفاده از آن را ندارند.
وی به سخنان ترامپ در خصوص یمن اشاره کرد و اظهار داشت: 
سخنان رییس جمهوری آمریکا ماهیت این کشور را به خوبی نشان 
می دهد، ترامپ خیلی صریح می گوید ما نمی توانیم مقابل کشوری 
که در یمن دست به جنایت می زند بگیریم چون به ما پول می 

دهد.
رییس مجلس شورای اسالمی در توضیح انگیزه توزیع سالح در 
منطقه گفت: این اقدام تنها باعث ایجاد آشفتگی بیشتر در منطقه 

می شود.
الریجانی به ایجاد صف کشی در منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: 
آرایش جدیدی در منطقه درحال شکل گیری است که این امر 

طبیعی نیست،
کشورهایی در منطقه هستند که مردم و سیاستمدارانشان می 
دانند که دشمنی به نام رژیم اسرائیل در این منطقه وجود دارد اما 

آن را به حال خود رها کرده اند.
وی در ادامه ایجاد آشوب و به هم ریختگی در منطقه را خلق 
جریان های تندرو دانست و گفت: منشاء این جریانات معلوم است 
را  اسالمی  نیروهای  انرژی  می خواهند  آنها  است.  کجاها  از  که 

مستهلک کنند.
رییس مجلس با بیان اینکه گروه های تروریستی منطقه را دچار 
فرسودگی کرده اند، افزود: حوادث تروریستی همچنان در منطقه 

ادامه دارد اما در عراق و سوریه تا حدودی کاهش پیدا کرده است.
در  را  می خواهند سالح هایشان  ها  آمریکایی  گفت:  الریجانی 
منطقه بفروشند و پولی در بیاورند و در واقع سرقت اموال منطقه در 

پوشش دیگری است.
وی ادامه داد: گاهی ترامپ هم که خیلی حرف های عجیب و 
غریبی می زند به صورت شفاف در حرف هایش ماهیت آمریکایی ها 
را نشان می دهد اما قبالً حرف هایش را در لفافه و بزک شده می زدند.

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه منطقه چقدر ظرفیت 
سالح دارد، یادآور شد: این موضوع نشان می دهد که آنها دنبال 

ایجاد آشفتگی در منطقه هستند.
الریجانی در ادامه گفت: صف کشی جدیدی با ابعاد تازه ای در 

منطقه شکل گرفته است که نشان می دهد شرایطی که امروز 
در منطقه ایجاد شده طبیعی نیست.، مگر ایران چه اختالفی با 

عربستان و کشور امارات دارد؟
وی افزود: ما اگر با سعودی ها مخالفیم به خاطر رفتار عجیب و 
غریب و جنایت آنها در یمن است چرا که یمن کشور اسالمی در 
منطقه است؛ اگر ما به امارات خورده می گیریم به خاطر دخالت در 

اوضاع یمن و کشتار مردم این کشور است.
حمایت  در  اماراتی ها  و  سعودی ها  داد:  ادامه  مجلس  رییس 
از آمریکا و رژیم اسرائیل برای جنایت علیه مردم یمن و دیگر 
کشورهای منطقه راه غلطی می روند بنابراین نباید از ایران انتظار 
داشته باشند که در این کار و راه غلط ، آنها را تایید و حمایت کند.

این  بداند  باید  نتانیاهو  گفت:  اسالمی  مجلس شورای  رئیس 
دوره گردی که در منطقه به راه انداخته، ظرفیتی برای رژیم اسرائیل 
ایجاد نمی کند و کشورهایی هم که به این دوره  گرد راه می دهند، 

ظرفیتی نخواهند داشت.
وی افزود: برخی ها اظهار می کنند که ایران قصد دارد هالل 
شیعی ایجاد کند که باید بگوییم ما چه نیازی داریم که هالل شیعی 
به راه بیندازیم، البته این حرف آنها نیست و این حرفها را در دهان 

آنها گذاشته اند.
و  آمریکایی  اینکه تحوالت در منطقه طرح  بیان  با  الریجانی 
اسرائیلی است، گفت: نباید به خطا برویم چرا که آنها می خواهند 

رژیم صهیونیستی را بر منطقه مسلط کنند.
رئیس مجلس شورای اسالمی بار دیگر یادآور شد: این دوره گردی 
که نخست وزیر نگون بخت رژیم صهیونیستی در منطقه به راه 
انداخته، نتیجه ای ندارد او فکر می کند که موقع آن رسیده که 

تسلط خود را بر منطقه نشان دهد.
با این اقدامات به موضوع  با بیان اینکه آنها می خواهند  وی 
فلسطین خاتمه دهند، تاکید کرد: این کار یکی از اهداف طرح 
آمریکایی - انگلیسی است یعنی اینکه منابع ملت ها را در منطقه 
چپاول کنند، البته باید بدانند که شرایط دنیا تغییر کرده و آگاهی 

مسلمانان بیشتر شده است.
الریجانی با بیان اینکه ایران، تنها کشوری است که 40 سال 

برابر آمریکا و اسراییل ایستاده است، خاطر نشان کرد: آنها می دانند 
حرف هایی که علیه ایران درباره حمایت از تروریسم می زنند، دروغ 
است، با وجود شکستن کمر تروریست ها در عراق و سوریه توسط 
جمهوری اسالمی ایران، رئیس جمهوری آمریکا می گوید که ایران 
تروریست است، البته دلیل آن روشن است می خواهند ایران هدفی 
برای چپاول گری آنها در منطقه باشد و آرایش سیاسی ایجاد کنند.

ملت های  سوی  از  فلسطین  مسئله  شدن  فراموش  الریجانی 
منطقه را تحت هیچ شرایطی بعید دانست و یادآور شد: مردم منطقه 
از جنایات آمریکایی ها و اسرائیلی ها نفرت دارند و مردم کشورهای 

مسلمان نیز از آنها متنفرند.
وی خاطرنشان کرد: کشورهایی که از این نخست وزیر دوره گرد 
رژیم صهیونیستی پذیرایی می کنند باید بدانند که خود را از بین 
کشورهای  جوانان  و  خلق  مسلمانان  از  جدیدی  نسل  می برند، 
اسالمی نیز بیدار شده اند، شرایط دنیا تغییر کرده و مردم از اوضاع  
آنها مطلع می شوند، در نسل جوان کشورهای اسالمی روشنفکری 

ایجاد شده است.
رییس مجلس با بیان اینکه دوستان ما در اخوان المسلمین امروز 
متوجه شده اند که حرف هایی که کشورهای ماجراجو علیه ایران 
می زدند، درست نبود، گفت: تجربه نشان داده است که در مسئله 
سوریه، مسئله حکومت نبود بلکه می خواستند یک سنگر را علیه 

اسرائیل از بین ببرند.
الریجانی ادامه داد: ما از ابتدا در موضوع سوریه می گفتیم که با 
توافق سیاسی مسئله حل می شود، اما آنها فکر می کردند که با رفتار 
نظامی می توانند کار را پیش ببرند، به سعودی ها و اماراتی ها هم 
می گوییم که شما در اول پیروزی انقالب در ایران اشتباه کردید، 
زیرا در ایران انقالب باشکوهی شد اما شما به جای این که در کنار 

ملت ایران بایستید، در مقابل ملت ایران قرار گرفتید.
وی اضافه کرد: صدام را علیه ملت ایران تحریک کردید، اما بعد 
گفتید که اشتباه کرده اید و ما از این اشتباه شما گذشتیم، اما امروز 
از این اشتباه شما برای حمایت از آمریکا و صهیونیست ها نمی گذریم 

و پاسخ رفتارهای شما را خواهیم داد.
و  ایستاد  خواهیم  اسرائیل  مقابل  ما  اینکه  بیان  با  الریجانی 

نمی گذاریم که معامله قالبی قرن شکل بگیرد، تصریح کرد: آنها 
می خواهند اسرائیل را در منطقه حاکم کنند، اما ایران نمی گذارد. 
دوره کشورهایی که مقابل آمریکا و اسرائیل سر خم می کنند، 

گذشته است.
وی تصریح کرد: می گویند که چرا ایران از حزب اهلل لبنان حمایت 

می کند، اگر حزب اهلل نبود که شما لبنان را یک لقمه می کردید.
رییس مجلس یادآور شد: کشورهایی که در قضیه فلسطین 
لغزش کرده اند، زیان می بینند. این کشورها دوره زمانی کوتاه را برای 
دستاورد بزرگ فدا کرده اند و به زودی از این شرایط عبور می کنیم، 
اما رفتار این کشورها در خاطر مسلمانان می ماند و همه می فهمند 
که شما در شرایط خطیر منطقه نخست وزیر بدبخت اسرائیل را به 
کشورتان دعوت می کنید، کشورهای اسالمی نباید خودشان را انقدر 

ارزان عرضه کنند.
الریجانی تاکید کرد: جریان مقاومت هر سال مقاوم تر و قدرتمندتر 
می شود و سرمایه نخبگان مقاومت رو به صعود است، بنابراین این ها 
از این الفاظی نظیر معامله قرن که برای خودشان درست کرده اند، 

نتیجه ای نمی گیرند.
وی با بیان اینکه باید برخی کشورهای منطقه از این دوگانه 
بازی ها دست بردارند و رو راست باشند، گفت: ما این رفتارها را از 
شما نمی پذیریم، نمی شود کشورهایی را علیه ایران تحریک کنید و 

بعد آدم بفرستید و بگویید که می خواهیم با شما کار کنیم.
آمریکایی ها در منطقه فکر  این که  ادامه داد:  رییس مجلس 
می کنند که با زور و اسلحه می توانند دستاوردی پیدا کنند، از آن 

سودی نمی برند.
الریجانی توضیح داد: سعودی ها فکر می کنند که با بمباران در 
یمن می توانند مشکلی را حل کنند، اما یمنی ها مردم رشیدی 
هستند و اگر کسی وارد سرزمین شان شود تا بیرون راندن و پیروزی 
نهایی او را رها نمی کنند، البته سعودی ها نیرو ندارند و افرادی را 

اجیر می کنند.
وی افزود: سعودی ها هم مثل آمریکایی ها اشتباه فکر می کنند 
که با فشار و تحریم نتیجه می گیرند، اما جوابی که می خواهند را 

به دست نمی آورند.

عملکرد  به  اشاره  با  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
اتحادیه ها بیان داشت: به نظر من اتحادیه در مساله توزیع 
کاالهای مکشوفه از انبارهای احتکار بسیار بهتر و قوی می 

توانستند عمل کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی بسیج، سردار 
غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در خصوص انبارهای 
احتکار و شناسایی های صورت گرفته توسط نیروهای بسیجی در 
سراسر کشور اظهار داشت: در کشف انبارهای احتکار شده بسیج 

خیلی وسیع عمل کرد، اما یک نگرانی داشتیم و آن ترخیص و 
رساندن محتوای این انبارها به دست مردم بود.

وی با بیان اینکه بسیج در بخش کشف و تشخیص بسیار موفق 
عمل کرد، تشریح کرد: در مراحل بعدی مشکالت قانونی وجود 
داشت که بسیج به صورت مستقل نمی توانست وارد شود و اگر چه 
دوستان در تعزیرات به دنبال کمک بودند، اما دست آنها نیز بسته 
بود. رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به عملکرد اتحادیه ها 
بیان کرد: به نظر من اتحادیه در مساله توزیع کاالهای مکشوفه از 

انبارهای احتکار بسیار بهتر و قوی می توانستند عمل کنند.
غیب پرور در ادامه یادآور شد: بارها درخواست کمک به تعزیرات 
را داده بودیم و بسیج هم اعالم آمادگی کرد، اما به خاطر مشکالت 
قانونی این کمک عمالً رخ نداد و اجناس به خوبی به دست مردم 

نرسید و دچار مشکالتی شدیم.
وی با تاکید بر لزوم هماهنگی بیشتر عنوان کرد: حرکت جدیدی 
باید آغاز و هماهنگی ها بیشتر شود تا در ادامه شناسایی انبارهای 

جدید بتوانیم توزیع مناسب و درستی داشته باشیم.

 رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش:

ارتش نمره قبولی گرفته است
 رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: این نیرو در 40 سال اخیر با 
تمام ظرفیت برای حسن انجام مأموریت خود تالش کرده و نمره قبولی گرفته 

است.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی نیروی زمینی ارتش، حجت االسالم 
و المسلمین »عباس محمد حسنی« در یازدهمین همایش فرماندهان نیروی زمینی 
ارتش، اظهارداشت: طبق اصل 143 قانون اساسی کشور، ارتش پاسداری از استقالل 
و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی را برعهده دارد، با توجه به این سه وظیفه 
خطیر می توان بیان کرد که مأموریت ارتش بسیار بزرگ است و ارتش دارای سازمان 

بزرگی است که چنین مأموریت عظیمی به آن واگذار شده است.
وی افزود: ارتش در اسالم جایگاه بلند و در نظام جمهوری اسالمی ایران اهمیت 
بسیاری دارد، بررسی بیشتر این سه وظیفه نشان از آن دارد که ارتشی ها در میان 
سیاسیون و مردم بسیار محبوب هستند و کارنامه درخشان ارتش گواه آن است که 

ارتش طی 40 سال  اخیر وظیفه خود را به درستی و به نحو احسن انجام داده است.
نماینده ولی فقیه در ارتش با بیان این که ارتش همچون خورشید در آسمان غیرت 
کشور می درخشد، خاطرنشان کرد: ماموریت عظیم ارتش زمانی به طور کامل محقق 
می شود که ارتش دارای توان و آمادگی رزمی باالیی باشد، در این میان توان رزمی 
دارای سه زیرشاخه تجهیزات و ادوات رزمی به روز، نیروی انسانی عالم، ماهر و کاربلد 
و برخورداری از تکنیک و تاکتیک به روز جنگی است که دستیابی به این سه مهم در 

سایه خرید، اختراع و انواع آموزش محقق می شود.
انسانی کاربلد،  با تاکید بر علم و آگاهی نیروی  حجت االسالم محمد حسنی 
خاطرنشان کرد: برخی کشورهای خود فروخته منطقه از جمله رژیم سعودی  بیچاره، 

تجهیزات به روزی دارند، اما توان استفاده از این تجهیزات را ندارند و تنها تجهیزات را 
به وام گرفته اند و علم را دریافت نکرده اند واین عاملی می شود که ارتش این کشور در 

برابر ارتش های به روز و آماده توان مقابله نداشته باشد.
وی افزود: آمادگی رزمی برخالف توان رزمی که برپایه تجهیزات نظامی و سخت افزار 
است، بر پایه روح و روان و نرم افزار است که با دارا بودن سه مولفه عشق به مکتب، 

عشق به میهن و عشق به ملت، محقق خواهد شد.
رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تاکید کرد: افرادی که شجاعت، صالبت، 
غیرتمندی، ناموس دوستی، آزادگی، امانت داری و توکل کامل به خدا را آموزش 
ببینند عشق به مکتب، عشق به میهن و عشق به ملت را در خود احساس خواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در ارتش خاطرنشان کرد: خروجی آموزش های دینی، تعهد و 
خروجی آموزش های رزمی، تخصص خواهد بود که بنابر گفته پیامبر اکرم )ص(، دین 
و علم در کنار یکدیگر است و اگر این دو موضوع از یکدیگر جدا شود آتش افروزی رخ 

می دهد و در تاریخ نمونه های بارزی برای این گفته وجود دارد.
گزینش های  در  است  این  بر  سعی  کرد:  تاکید  محمدحسنی  االسالم  حجت 
استخدامی و تعیین رده های مدیریتی به گونه ای عمل شود که ارتش عشق اول 
کارکنان، باشد، زیرا موارد غیر از این موضوع عاملی می شود که فرد آن طور که باید از 

جان و دل برای خدمت خود به ملت و ارتش هزینه نکند.
وی یادآور شد: ارتقای معیشت کارکنان ارتش برای تمام فرماندهان مشخص است 
و این موضوع جزء برنامه های فرمانده محترم کل آجا و فرماندهان محترنیروها از جمله 
از برنامه های اولویت دار فرمانده والئی زمینی ارتش امیر حیدری عزیز قرار گرفته و با 
توجه به تاکیدات رهبر معظم انقالب در زمینه معیشت مردم، فرماندهان برای ارتقای 

معیشت کارکنان برنامه ریزی مناسبی دارند.
حجت االسالم والمسلمین محمد حسنی با اشاره به فرمایش امام خمینی)ره( مبنی 
بر اینکه حفظ نظام اسالمی مهمتر از حفظ جان ولی عصر )عج( است خاطرنشان کرد: 
هرموردی که مقدمه حفظ نظام اسالمی باشداست انجام آن واجب و ترک آن حرام 
است، از آن جا که همکاری با سازمان حفاظت اطالعات از مقدمات حفظ نظام اسالمی 

است بنابراین همکاری با این سازمان مقدس واجب عقلی، شرعی و ملی است.


