
روز قانون اساسی؛ روز یادآوری 
عوامل ایجاب و سلب دیکتاتوری

 دوازدهم آذرماه، روز قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نامیده شده 
و یادآور مهر تأیید ملت شریف ایران بر متن  خبرگان قانون اساسی در 
همه پرسی  12آذر  1358 است، یعنی در حالی که متن قانون اساسی 
توس��ط نمایندگان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی تهیه شده 
بود، تدبیر نظام، اعتباربخشی مجدد به آن، با رأی مردم بود. همان گونه 
که نظام جمهوری اسالمی هم با انقالب مردمی در بهمن 1357، برپا 
و تشکیل شده بود، اما در فروردین ماه 1358 با برگزاری همه پرسی و 

رأی مردم ، رسمیت پیدا کرده بود.
جالب تر اینکه ایده تدوین قانون اساسی، قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
و در زمستان سال 1357 توسط امام خمینی)ره( و یارانشان در پاریس 
مطرح و در همان جا پیش نویس اولیه آن تهیه شد که البته مورد نقد و 

بررسی چندباره قرار گرفت.
در ادامه وقتی در 15 بهمن ماه همان سال، وظایف دولت موقت مهندس 
بازرگان از سوی امام خمینی)ره( تعیین و اعالم گردید، تشکیل مجلس 
مؤسسان منتخب مردم، برای نگارش قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار 
گرفته و ازجمله وظایف ش��ورای عالی طرح های انقالب با ش��روع کار 
دولت جدید، با تصویب هیئت دول��ت در 8فروردین ماه 1358، تهیه 
طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسالمی و اصول آزادی عنوان شد.

با وجود این، پیگیری امام راحل)ره( برای سرعت بخشی بر روند تدوین 
قانون اساسی موجب شد که مجلس خبرگان قانون اساسی در 24آبان 
ماه، کار تدوین را نهایی کند و دو روز بعد، یعنی 26آبان، آن را در روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان برای آگاهی عمومی منتشر کردند.
در واقع این متن که هم نوع نظام سیاسی، هم روابط بین قوا در این نظام 
و هم روابط متقابل مردم و حاکمیت و حقوق مردم را مشخص کرده بود 
در فرصتی مناسب به آگاهی عمومی رسید تا قبل از انتخابات شرایط 

آگاهانه برای مردم فراهم آید.
به عبارتی، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به عنوان عالی ترین 
سند حقوقی کشور که در آن بحث ها و موضوعات کلی و کالن مربوط به 
حکومت از جمله شکل حکومت و قوای حکومتی و حقوق مردم تعیین 
شده بود، نتیجه ایده، تالش و اراده امام خمینی)ره( در جایگاه والیت 
فقیه و تجلی این گزاره تاریخی معظم له به حساب می آید که در پاسخ به 
اتهام ناجوانمردانه و بی اساس دیکتاتوری والیت فقیه، فرموند: »والیت 

فقیه آمده است تا دیکتاتوری نباشد.«
والیت فقیه نه تنها در روند انقالب اس��المی و تشکیل نظام جمهوری 
اسالمی، قانون اساسی را به عنوان ابزار ممانعت از دیکتاتوری، در اسرع 
وقت به مرحله تدوین رس��انه و به رأی مردم گذاشت، بلکه با تأکید بر 
این گزاره که »عمل به قانون، عمل به ش��رع مقدس و اس��الم است«، 

محکم ترین ضمانت پایبندی به قانون را فراهم آورد.
حال آنک��ه تا پی��ش از این، از زمان مش��روطه و دی ماه س��ال 1285 
خورشیدی، قانون اساسی در ایران به امضای مظفرالدین شاه رسیده 
و متمم آن هم در مهرماه 1286، امضا و تأیید محمدعلی ش��اه قاجار 
را دریافت داشته بود و با تغییراتی تا س��ال 1357 یعنی خاتمه دوران 
سلطنت پهلوی، به ظاهر رسمیت و اعتبار داشت، اما متأسفانه با قلدری 
و دیکتاتوری پادشاهان به ویژه در دوره پهلوی مورد نقض قرار گرفته و 

با بی اعتنایی ها عماًل فاقد اعتبار بود.
مهم ترین ضربه به قانون اساسی کودتای اسفند 1299 و 28مرداد 
1332 به حساب می آید که یکی برای برای سرکار آوردن رضاخان 
میرپنج و دومی ب��رای بقای فرزند او محمدرضا پهلوی انجام ش��د. 
در هر دو کودتا، بیگانگان نقش اصلی را داش��تند و در آن به قانون 
اساسی و حق ملت بزرگ ایران جفایی بزرگ ش��د و نتیجه آن نیز 
دیکتاتوری و استبدادی سیاه و سنگین در تاریخ کشورمان بود که 
ثمره خبیثه ای چون وابستگی داشت، تفاوتی که در دو قانون اساسی 
دوران جمهوری اسالمی با گذشته، بس��یار اساسی است در حقوق 
ملت است که متأسفانه به دلیل تعجیل و فقدان نگاه همه جانبه گر 
در دوران مشروطه، بیش��ترین تمرکز بر وظایف، اختیارات و نقش 
مجلس شورای ملی و مجلس سنا، صورت گرفته و البته برای جبران 
متممی جداگانه تهیه ش��ده ب��ود. اما در قانون اساس��ی جمهوری 
اسالمی نه تنها براساس اصل ششم، اداره امور کشور با اتکا به آرای 
مردم و از راه انتخابات قرار داده شد، بلکه حقوق ملت در فصل سوم 
به تفصیل مورد توجه ق��رار گرفته و بر آزادی های م��ردم در قالب 
آزادی تشکیل جمعیت ها، آزادی مطبوعات، آزادی شغل و... راه بر 
شکل گیری هرگونه دیکتاتوری و استبداد بسته شده است. متأسفانه 
در فضای فعلی کش��ورمان، ش��اهد ش��کل گیری یک طنز تاریخی 
هس��تیم که با هدایت و کارگردانی حامیان دیکتاتورهای پهلوی و 
رژیم های استبدادی برخی کش��ورهای عربی، شدیدترین اقدامات 
و رفتارهای اس��تبدادی و دیکتاتوری و در رأس آن قانون س��تیزی 
توس��ط جمعی ناآگاه و تحریک شده توسط رس��انه ها و ابزار جنگ 
ادراکی دش��من، با تصور نفی دیکتاتوری انجام می ش��ود. جالب تر 
اینکه کارگردانی این معرکه دقیقاً توسط همان جریان دیکتاتوری 
سلطنتی و حامیان کودتاهای ننگین برپایی و تداوم رژیم دیکتاتوری 
س��لطنتی یعنی امریکا و انگلیس و ابزار آن هم رسانه های کودتایی 
یعنی بی بی سی، رادیوفردا و نوع پیوندی یا دورگه انگلیسی-سعودی 

یعنی ایران اینترنشنال هستند.
ناگفته نماند که رفتار انگلیس، امریکا و متحدان صهیونیستی و سعودی 
آنان در اغتشاشات اخیر تاحدودی قابل فهم است، چراکه همین والیت 
فقیه که آزادی را به م��ردم هدیه داده و با قانون اساس��ی و گرایش به 
قانون گرایی مانع بازگشت دیکتاتوری و وابس��تگی شده، بزرگ ترین 
ضربه را به اس��تعمارگران و متحدان آنها زده اس��ت ول��ذا این میزان 
خصومت و کینه ورزی از سوی آنان قابل فهم می باشد. اما نگرانی جدی، 
معطوف به جمعیتی است که آزادی خود را مدیون همین والیت فقیه 
هستند ولی ابزار و بلندگوی قدرت های استعماری و جریانات استبدادی 

مورد حمایت استعمارگران و سلطه طلبان شده است.

 واکنش عضو دفتر رهبر معظم  انقالب
 به ماجرای بولتن  خبری

عضو دفتر حفظ و نشلر آثار رهبر معظم انقاب اسلامی به اخبار 
منسلوب به رهبر انقاب در بولتن یک رسلانه واکنش نشان داد. 
به گزارش ایسنا،  مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب 
در حساب کاربری خود نوش��ت: »عالوه بر آنکه اغلب اخبار و مواضع 
منسوب به رهبر معظم انقالب در بولتن خبری یک مجموعه رسانه ای، 
به دلیل غیردقی��ق، ناقص و گاه جعلی بودن غیرمعتبر اس��ت، باید به 
اغراض شوم دشمن توجه داشت که اخباری دروغ را به عنوان اخبار این 

بولتن محرمانه مطرح کند. « 
در پی انتش��ار اخبار و نقل قول  هایی از رهبر معظم انقالب اسالمی در 
فضای مجازی به عنوان مطالب مندرج در بولتن های غیر رسمی، یک 
منبع مطلع به ایرنا گفت: مطالب منتشر شده و انتساب آنها به معظم  له 

فاقد اعتبار است. 
وی در این زمینه افزود: به اذعان دس��ت اندرکاران تولید این جزوه ها، 
مطالب مذکور بدون طی کردن مراحل صحت سنجی، و صرفاً با هدف 
جمع آوری شنیده  ها و ش��ایعات در فضای مجازی و محافل رسانه ای 
گردآوری و در اختیار معدودی از افراد قرار داده شده، بنابراین هیچ گونه 

اعتبار و ارزش اسنادی ندارد.

رئیس مجلس شورای اسامی:
بسیج می تواند هر گرهی را در هرجا باز کند

رئیلس مجللس بلا بیلان اینکله تاکنلون از ظرفیت های کشلور و 
فرصت  هلا بله خوبلی اسلتفاده نکردیلم تأکید کلرد: بسلیاری از 
مشلکات کشلور را می تلوان در برنامله هفتم توسلعه حلل کرد. 
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف روز پنج  ش��نبه در همایش ملی رؤس��ا 
و دبیران ش��ورای نیروهای انقالب اس��المی ضمن تبریک میالد حضرت 
زینب )س( و هفته بس��یج، گفت: هرچه داریم را مدیون فرهنگ بسیجی 
هستیم و اگر دوران دفاع مقدس و رشادت های بسیجیان نبود امروز هیچ 
فناوری اجتماعی آشنا به موضوعات روز و برخاسته از مکتب اهل بیت )ع(، 

قرآن و اسالم در مسائل فرهنگی نداشتیم. 
قالیباف با تأکید بر اینکه معجزه انقالب را نباید دست کم گرفت اظهار کرد: 
بسیج می تواند هر گرهی را در هرجا باز کند بنابراین قدر آن را باید بدانیم و در 
تقویت این فرهنگ کوشا باشیم تا به اصالت فرهنگ بسیج خدشه وارد نشود. 
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه مبنای تحلیل ما برای بررسی آنچه در 4۰ سال 
گذشته انجام دادیم و نقشه راه ما، باید بیانیه گام دوم انقالب باشد، افزود: در 
طول 4۰ سال گذشته دشمنان داخلی و خارجی با هر توطئه ای تالش کردند 
که انقالب ما را با شکست قطعی روبه رو کنند، در مقاطعی هم وادادگی  هایی 
دیده شد اما در نهایت می توانیم نمره قبولی را به جمهوری اسالمی ایران 
بدهیم چرا که اجازه نداد تغییر رفتار در ما ایجاد کنند. قالیباف با بیان اینکه 
ما در مسائل داخلی نمی توانیم نمره قابل قبول به خودمان بدهیم چرا که از 
ظرفیت های کشور و فرصت  ها استفاده نکردیم تأکید کرد: اما ضعف های این 
4۰ سال را در برنامه هفتم می توان جبران کرد تا افق روشنی پیش روی کشور 
و مردم قرار گیرد. وی با بیان اینکه در حوزه حکمرانی باید روش، رویکرد و 
رفتارمان را اصالح کنیم، افزود: در حوزه اقتصادی فرصت های بزرگی داریم، 

تنها باید کارآمد شویم، در واقع ارزش کانونی حکمرانی، کارآمدی است. 

 سامی در اجتماع طایه داران اقتصاد مقاومتی:
بسیج فرمول غلبه

 بر هر مشکل،  چالش و بحرانی است
دشلمنان می خواهند جوانلان ما بلا مدل و اندیشله غربی باشلند 
و سلعودی بیندیشلند. آنها وحلدت مللت ایلران را نمی خواهند و 
وقتلی جوانان ملا در تیم ملی پیروز شلوند، آنها غمگین می شلوند. 
به گزارش سپاه نیوز؛ سردار سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل سپاه در 
اجتماع عظیم 1۰هزار نفری طالیه داران اقتصاد مقاومتی در شیراز، حضرت 
زینب)س( را تجلی واالی انسانی و عرفانی در قالب یک زن عنوان و اظهار 
کرد: همواره در تاریخ 43س��اله انقالبمان برای غلبه بر هر مشکل، چالش، 
بحران و هر جنگی، یک فرمول دفاع همه جانب��ه داریم و امام خمینی)ره( 

شجره طیبه بسیج را در این راه پابرجا ساختند. 
سالمی با بیان اینکه هر گرهی هرچند پیچیده با دست بسیجیان باز شده 
و خواهد شد، خطاب به بسیجیان تأکید کرد: شما به پای فرزند رسول خدا 
صادق الوعد بودید و در هر صحنه سختی به داد مردم رسیدید و اگر همه دنیا 
در اوج نابرابری قدرت، جنگی به مردم تحمیل کرد، شما پابرجا در کنار مردم 
ایستادید، ترس و وحشت را به درون سنگرهای دشمن بردید و در میان باران 
گلوله  ها ذکر گفتید و سرزمین های اشغال شده را آزاد کردید. وی افزود: همه 
استکبار و دشمنان ما در همه جای دنیا برای نابودی شما ایستاده اند اما شما 

قوی تر، مستحکم تر و ثابت قدم تر ایستاده اید. 
فرمانده کل سپاه گفت: دشمنان با هر چه دارند سعی می کنند در قلب مرد 
و زن ایرانی تردید ایجاد کنند، اما به تعبیر قرآن نمی توانند شیئی را از شما 
بگیرند. بسیجی اولین کسی است که در سیل، زلزله، آتش سوزی، و جنگ به 

میدان می آید و در هر عرصه ای می درخشد. 
سرلشکر سالمی با بیان اینکه اگر فقر در  جایی از سرزمین مان رخ بنماید، 
اولین کسانی که وارد عرصه می شوند، بسیجیان هستند که جان خود را در 
بیابان  ها و خیابان  ها به خطر می اندازند تا زندگی مردم به خطر نیفتد، تصریح 
کرد: بسیجی در صحنه حاضر است و سرود پیروزی می خواند و امید را به 
ارمغان می آورد. وی بابیان اینکه در مقابل بسیج دشمنان بزرگی وجود دارند، 
افزود: اینها در  کالم ، مثل هم عمل می کنند و آمده اند که نور بسیج را خاموش 

کنند چرا که از این تجلی نور خدا، هراس دارند. 
فرمانده کل سپاه با اشاره به عاجز بودن دشمنان در مقابل رهبری و بسیج، 
تأکید کرد: رهبر ما نایب امام زمان)عج( است و چند موضوع را به افتخار ملی 
تبدیل کرده که امریکا نمی تواند آن را بپذیرد. انقالب اسالمی ایران در دیگر 
کشور ها با تدبیر رهبر انقالب، نفوذ گفتمانی یافته و باعث شده تا استقالل 
واقعی به ارمغان بیاید. ایران در حال ساخته ش��دن اس��ت و این امر، برای 

دشمنان و استکبار قابل قبول نیست. 
وی با اشاره به اینکه امروز به رغم اینکه دشمن می خواهد ایران به مخروبه 
تبدیل شود، ایران در حال ساخته شدن است، تصریح کرد: ایران توانسته 
امروز به عنوان یک قدرت مقتدر ظاهر شود و دشمن در حال فرار از جهان 
اسالم اس��ت و وقتی می بیند هر چه فش��ار بیاورد، این ملت مستحکم تر 
می شود، به غضب می آید. برای همین است در  پس پرده هدایت سیاسی 
آشوب در ایران، دخالت آشکار دارند تا اهداف شان را از این مسیر دنبال کنند.  
سردار سالمی گفت: دشمنان می خواهند جوانان ما با مدل و اندیشه غربی 
باشند و سعودی بیندیشند. آنها وحدت ملت ایران را نمی خواهند و وقتی 
جوانان ما در تیم ملی پیروز شوند، آنها غمگین می شوند و سعی می کنند 
حتی در میدان های ورزش��ی از پیروزی خوشحال نش��وند، اما این ملت 
قوی، مقتدر و عزیز است. وی افزود: دشمن نمی خواهد ملت ایران در هیچ 
عرصه ای پیشرفت کند.  فرمانده کل سپاه گفت: ما ایرانی می خواهیم مستقل 
و خوداتکا که بتواند همه نیازهای خود را تأمین کند و از منافع حیاتی کشور 

و مظلومان مقتدرانه دفاع کند. 
فرمانده کل سپاه تصریح کرد: ما ایران را مقتدر و عزیز می خواهیم و تا وقتی 
جوانان در صحنه هستند، چنین ایرانی ساخته می شود. سرلشکر سالمی با 
بیان اینکه ما یک  ملتیم و قهرمانان بزرگی داریم گفت: شهیدان نیرومندی 
داریم که هر کدامشان برای پیش بردن تمدنی زیبا و بزرگ، حجت هستند. 
ما می خواهیم خواب های شوم و آشفته دشمنان این سرزمین را تحقق نیافته 

ببینیم. ما می خواهیم ایرانی بمانیم و مسلمان ایرانی باشیم. 
فرمانده کل سپاه در پایان تأکید کرد: ما نه فقط برای شکست نخوردن بلکه 
برای شکست دشمن هم نیرو داریم. رهبری داریم که ما را در مسیر رشد و 

تعالی قرار می دهد.  

در فضای مجازی، 
سلنندج سلقوط 
کرده و در دسلت تجزیه طلبان است، در فضای 
حقیقی املا رئیس جمهور که بلرای افتتاح یک 
طرح بزرگ آبر سانی به این شلهر رفته و قاعدتًا 
باید در حومه شهر باشلد،  به بازاری در سنندج 
می رود و با استقبال مغازه داران روبه رو می شود، 
بازاری کله در فضای مجازی در اعتصاب اسلت! 
در فضای مجازی و رسلانه های لندنی، کشور در 
فضای رکود و خمودی اسلت، در فضای حقیقی 
جور دیگری اسلت، یعنلی کار بلدون توجه به 
این فضا ادامه دارد. طرح آبرسلانی به سلنندج 
بعد از دو طرح بلزرگ در خوزسلتان و همدان، 
سلومین آنهاسلت. رئیس جمهور همچنین در 
مسجدی پشلت سلر امام جماعت اهل تسنن 
سلنندج نماز خواند تا ندای وحدت زنده بماند.

         
طرح انتقال آب س��د آزاد کردستان به تصفیه خانه 
س��نندج با حضور رئیس جمهور به ش��کل رسمی 

افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری، 
پروژه آبرسانی از سامانه انتقال آب سد آزاد کردستان 
به تصفیه خانه س��نندج یکی از پروژه های نیمه تمام 
استان بود که اجرای آن از 22 بهمن سال 1399 آغاز 
ش��ده بود و تا پایان دولت دوازده��م فقط 15 درصد 
پیشرفت داشت، اما در دولت سیزدهم اجرای آن در 
اولویت  قرار گرفت و با اقدام جه��ادی دولت مردمی 
85 درصد باقیمانده طرح اج��را و این پروژه تکمیل 
شد. برای اجرای این پروژه که به لحاظ توپوگرافی در 
یکی از ناهموار ترین و صعب العبور ترین مناطق کشور 
اجرا ش��ده، 85۰ میلیارد تومان هزینه شده است. با 
بهره برداری از این طرح عالوه ب��ر ارتقای قابل توجه 
کیفیت آب شرب و انتقال ساالنه حداقل 57 میلیون 
مترمکعب آب سالم به شهر سنندج، پایداری آب شرب 

نیز تا افق سال 1425 تأمین خواهد شد. 

     دشمن بداند از مسیر پیشرفت
 باز نمی گردیم

رئیس جمهور طی س��خنانی در آیی��ن مردمی آغاز 
بهره برداری از پروژه آبرسانی به شهر سنندج گفت: 
»دولت مردم��ی از ابتدا اعالم کرد که ب��ه دنبال آغاز 
پروژه جدید نیست و تمرکز خود را بر تکمیل کارهای 
عقب مانده قرار می دهد که ناتمام ماندن آنها مردم را 
رنج می دهد. دولت مردمی تحقق دیگر خواسته های 
مردم استان کردستان از جمله اتصال خط آهن را نیز با 
جدیت دنبال می کند تا هر چه سریع تر به نتیجه برسد 
و بنده ش��خصاً تا زمان برطرف شدن همه مشکالت 
سفرهای استانی و نظارت های میدانی را ادامه خواهم 

داد. «
رئیس��ی کوتاه کردن زمان تکمیل طرح آبرسانی به 
سنندج را از مصادیق کار مجاهدانه و انقالبی برشمرد و 
اظهار داشت:  معتقدیم همین مدل و روش را می شود 
در دیگر نقاط کشور هم دنبال کرد تا کار ها سریع تر 
به نتیجه برس��د. رئیس جمهور در بخش دیگری از 
سخنانش کردس��تان را دیار مجاهدت های خاموش 

توصیف کرد که ش��اهد ایثار و فداکاری های مردم و 
دلدادگان انقالب اس��المی بوده است و تصریح کرد:  
وجب به وجب کردستان شاهد ایستادگی و مقاومت 
مردمی در برابر گروه های ضد انق��الب و بدخواهان 
انقالب اسالمی اس��ت. دش��منان از ابتدای پیروزی 
انقالب اسالمی به خیال اینکه می توانند در اینجا برای 
خود جای پایی ایجاد کنند، در کردستان فتنه انگیزی 
کردند، اما مردم آگاه و بصیر کردس��تان آنها را ناکام 
گذاشتند. رئیسی با بیان اینکه در قضایا و اغتشاشات 
اخیر نیز دشمنان مثل همیشه، یک بار دیگر اشتباه 
محاس��باتی مفتضحی داشتند، خاطرنش��ان کرد: 
دشمنان تصور کردند که با تحریک برخی می توانند 
کردستان را ناامن کنند، اما از این نکته غافل بودند که 
نهال انقالب اسالمی در کردستان و دیگر نقاط کشور 
امروز به درخت تنومند و تناوری تبدیل شده که با این 

باد ها و نامالیمات حتی به لرزه هم نمی افتد. 
رئیس جمهور با تمجید از وحدت و انسجام حاکم بر 
کشور به ویژه در استان هایی مثل کردستان که سنی 
و شیعه به شکل مس��المت آمیز در کنار هم زندگی 

می کنند و به دشمن مجال جوالن نمی دهند، گفت: 
کردستان دیار مردمان مجاهد و سلحشور است. 

رئیس جمهور مهم  ترین مسئله امروز کشور را به ویژه 
برای مسئوالن و کارگزاران خدمتگزاری صادقانه به 
مردم دانست و اظهار داشت: » آنچه باعث عصبانیت 
دشمن شده همین اس��ت که امروز پروژه ای که باید 
در طول چند س��ال اجرا  می ش��د، در مدت چند ماه 
اجرا شده اس��ت. ملت ایران از مس��یر پیشرفت باز 
نمی گردد. اغتش��اش و بلوای اخیر برای این بود که 
دشمن می خواهد قطار پرشتاب پیشرفت کشور در 
عرصه های مختلف را از حرکت باز دارد، اما مسئوالن 
کشور با کمک و همراهی مردم نباید اجازه دهند که 
این قطار از حرکت باز بماند.  « رئیسی به ظرفیت های 
چشمگیر استان در عرصه های مختلف به ویژه نیروی 
انسانی جوان، تحصیل کرده و کارآمد اشاره کرد و گفت: 
استفاده از نیروی انسانی بومی در استان در شرایط برابر 
قطعا بر نیروی غیربومی تقدم دارد. ظرفیت های استان 
برای اینکه کردستان بیکار نداشته باشد و حتی از خارج 
استان نیروی کار جذب کند کامالً کافی است و نیاز به 

همت مضاعف مسئوالن دارد. 
    امنیت خط قرمز جمهوری اسامی ایران

س��ید ابراهیم رئیس��ی همچنین در دیدار جمعی 
از خانواده های شهدای امنیت اس��تان کردستان و 
تعدادی از جانبازان اغتشاشات اخیر، وحشی گری و 
بی رحمی های بانیان و عامالن اصلی اغتشاشات اخیر 
را یادآور رفتارهای داعشی دانست و تأکید کرد: امنیت 
خط قرمز جمهوری اسالمی ایران است و همه کسانی 
که در قضایای اخیر مرتکب قتل و ایجاد جراحت برای 
مردم و نیروهای حافظ امنیت شده اند، باید به دست 
عدالت سپرده ش��وند. رئیس جمهور تأکید کرد که 
امنیت خط قرمز و مهم  ترین و محوری  ترین مسئله 
برای هر جامعه و کشوری است و هیچ مردم و کشوری 
اجازه نمی دهند کس��ی امنیت آنه��ا را به مخاطره 
بیاندازد. رئیس��ی همچنین در ادامه با خانواده های 
تع��دادی از قربانیان اغتشاش��ات اخیر در اس��تان 
کردستان نیز دیدار کرد و ضمن شنیدن سخنان آنان 
تأکید کرد که مطمئن باشید همه اقدامات الزم برای 
شناس��ایی عوامل جان باختن و قاتالن عزیزان آنها 

انجام خواهد شد. 
      کاهش نرخ تورم و قیمت ها

 دغدغه اصلی دولت
رئیسی سپس عصر پنج شنبه، در دیدار با جمعی از 
علما، روحانیون، ائمه جمعه و جماعت استان، با اشاره 
به دستاوردهای دولت در مهار روند افزایشی تورم و 
کاهشی شدن نرخ آن با وجود اثرات ناشی از اجرای 
قانون مردمی کردن یارانه ها، خاطرنشان کرد: دولت 
کار خود را با تورم حدود 6۰ درصدی آغاز کرد اما نرخ 
تورم در اسفند سال 14۰۰ به 35 درصد کاهش یافت. 
پس از اجرای قانون مردمی ک��ردن یارانه  ها و متأثر 
از برخی تحوالت جهان��ی و از جمله افزایش جهانی 
نرخ تورم، ت��ورم در ایران نیز مج��ددا افزایش یافت 
که این روند افزایشی نیز در حال حاضر کنترل شده 
اس��ت. رئیس جمهور همچنین به رسیدن نرخ رشد 
اقتص��ادی از 4 دهم درصد در ش��هریور 14۰۰ به 5 
درصد در اسفند همان سال اشاره کرد و گفت: امسال 
نیز نرخ رشد اقتصادی حدود 4 تا 5 درصد خواهد بود. 
دغدغه اصلی دولت کاهش نرخ تورم و قیمت  ها است و 
همزمان افزایش نرخ رشد را نیز در الیحه بودجه سال 
آینده لحاظ خواهد کرد. رئیسی در ادامه تأکید کرد: 
ما دشمن انقالب اسالمی را کسانی نمی دانیم که در 
رخدادهای اخیر تحت تأثیر هیجانات و احساسات به 
خیابان آمدند و از سر غفلت حرفی هم زدند، دشمن 
واقعی جمهوری اسالمی امریکا و رژیم صهیونیستی 
هس��تند. البته واکنش نظام جمهوری اس��المی به 
کس��انی که در این مدت مرتکب قتل و ایجاد ناامنی 

شدند قاطعانه و سخت است. 

ژه
وی

  سایت ضد انقالب »ایران آزادی« یادداشتی از یک زندانی سیاسی 
در اوین منتشر کرده که دروغ بودن اعتصاب غذای حسین رونقی 
را افشا می کند. همچنین افشا می کند که رونقی تعهد کتبی داده 

و آزاد شده است. 
این زندانی در ابتدای یادداش��ت، خود را و نوشته اش را اینگونه 
معرفی می کند: »متن از علی نوری، زندانی سیاسی زندان اوین، 
بند 4، سالن 3« و بعد می نویس��د: »اولین باری که قصد داشتم 
یادداشتی در این باره بنویس��م، چند روز از ورود حسین رونقی 
به بند 4، سالن 3 می گذشت؛ هنگامی که درخبر ها می  شنیدیم 
مورد ضرب وشتم قرار گرفته، هر دو پایش شکسته و … . او روی 
پاهایش بود و آسیبی نیز در بدنش وجود نداشت. متأسفانه فضای 
رسانه به گونه ای ترتیب داده شده بود که هیچ شخص یا جریانی 

ریسک انتشار مطلبم را نپذیرفت. «
علی نوری که حاال پس از آزادی حسین رونقی، فضا را کمی برای 
صحبت آزادتر دیده و از موج فشار لشکر سایبری طرفدار رونقی 

کاسته شده، یادداشتش را منتشر کرده است. 

او می افزاید: »حسین رونقی اگرچه به خاطر اعتصاب غذایی که 
پس از بازداشت آغاز کرد، دچار ضعف بدنی شده بود اما هنگام 
ورود به بند، هیچ گونه آس��یب بدنی مبنی بر مورد ضرب  و شتم 
قرار گرفتن و به تبع آن شکستگی دست و پا نداشت. زمانی هم 
که توسط جمعی از زندانیان سیاسی تر و خشک  می شد، مصرف 
عسل و ارده بخشی از اعتصابش بود! و بنا بر شهادت چند زندانی 
سرم دریافت می کرد تا اینکه به بیمارستان بقیه اهلل منتقل شد. 
بعد از بازگشت از بیمارستان به زندان، مدتی را در بهداری تحت 
سرم درمانی با تزریق ویتامین و مکمل بود و در نهایت به سوییتی 
اختصاصی با همان شرایط قبلی ) سرم ویتامین، قندی، مکمل، 

عسل و ارده( و چند روز بعد آزاد شد.« 
او در عین حال می نویسد که »قصد پرداختن به حواشی نمایش 
اعزامش به بیمارستان را ندارم« و دلیلش را این می نویسد که »هر 
آنچه را که به چشم دیده ام، می گویم« و به نظر می رسد منظورش 
بلوای دروغین مقابل بیمارستان دی باشد که به خاطر دروغ های 

خانواده رونقی، عده ای آن را برپا کردند و خود بازداشت شدند. 

علی نوری که از حامیان آشوب های اخیر است، در ادامه می نویسد: 
»روایت کذبی که جریان رسانه ای متبوع حسین رونقی به انضمام 
اعضای خان��واده اش از وضعیت او س��اخته و پرداخته کردند با 
برجسته سازی و حقنه کردن وضعیت او وقایع مهم جنبش اخیر 
را برای چند روز، عماًل به محاق برد. در همان حال که از یمین تا 
یسار رسانه  ها از حسین رونقی و وضعیت وخیمش می گفتند و 
می نوشتند، همزمان از یک طرف مدعیانی که خود را افشاگران 
ابتذال شر می دانستند، اعتصاب غذا را که آخرین ابزار یک زندانی 
برای احقاق حقش است، به ابتذال کشانده و از طرف دیگر، سایر 

اخبار را به حاشیه  می راندند. «
او در انتهای مطلبش می نویس��د: »اگرچه که او در حضور مقام 
قضایی و دو شاهد کتباً متعهد شد تا اطالع ثانوی سکوت اختیار 
کند تا موجبات آزادی اش فراهم شود، ولی بی صبرانه در انتظار 
شنیدن الطائالتش می مانم و نیک می دانم در اسرع وقت مورد 
هجوم این فاشیس��ت   ها و حواریونش��ان قرار خواهم گرفت اما 

باکی نیست. «

افشاگری یک زندانی سیاسی علیه حسین رونقی
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فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی 
با بیلان اینکه نیلروی دریایی بلا پیچیده  ترین 
تجهیلزات و بدون کسلب اجلازه از دیگران در 
حریم مجاز دریایی حضور پیلدا می کند، گفت: 
امریکایی  ها پس از توقیف قایق هایشان در دریای 
سلرخ به التماس افتادند تا قایق هایشان را پس 
دهیم و دیگر جرئت نکردند وارد این منطقه شوند. 
به گزارش ایرنا، امیر دریادار شهرام ایرانی در سخنرانی 
پیش از خطبه های نمازجمعه این هفته تهران گفت: 
امروز نیروی دریایی توانس��ته اس��ت با بهره گیری 
از توانمندی های داخل��ی جوانان، دانش��مندان و 
صنعتگران کش��ور، پرچم نظام مقدس جمهوری 

اسالمی را همچون گذشته با صالبت باال نگه دارد. 
وی افزود: نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��المی 
با بهره گیری از آخرین دس��تاورد ها و تجهیزات در 
اختیار و تجاربی که در طول هشت سال دفاع مقدس 
و دوران سازندگی به دست آورده، می تواند در عمق 
دریا ها حضور دائمی و ش��بانه روزی داش��ته باشد. 
فرمانده نی��روی دریایی ارتش جمهوری اس��المی 
تصریح کرد: امروز ناوگان نیروی دریایی راهبردی 
ارتش جمهوری اس��المی ایران در همه پهنه های 
اقیانوسی گس��ترش پیدا کرده اس��ت و اسکورت 
ش��ناورهای تجاری و نفتکش را به عنوان شاهرگ 
اقتصادی کشور در دستور کار دارد و در حال اجرای 

مأموریت اس��ت. دریادار ایرانی بیان داش��ت: امروز 
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اس��المی 
این افتخار را دارد که از همه ظرفیت علمی و صنعتی 
کشور به ویژه نخبگان و ش��رکت های دانش بنیان 
استفاده و تجهیزات خود را تأمین می کند و محتاج 

هیچ کشوری نیست. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: وقتی ناوگروه های 
کشورمان در دریا حضور پیدا می کنند، آنچه پیام برای 
همگان دارد این است که مردم ایران به رغم توطئه 
تحریم و تهدید، اقتدار خود را در باال ترین سطح حفظ 
کرده است و نیروی دریایی با پیچیده  ترین تجهیزات 
در هر جایی که حریم آبی اجازه می دهد، حضور پیدا 

می کند و از هیچ کس هم اجازه نمی گیرد. وی در عین 
حال خاطرنشان کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در چارچوب قوانین بین المللی حرکت 
کرده و کاماًل حرفه ای عمل می کند و اگر هم ببیند 
دشمن تجهیزات غیرموجه را به عرصه آورده، قاطعانه 
برخورد می کن��د. فرمانده نی��روی دریایی ارتش با 
اشاره به توقیف قایق های امریکایی در دریای سرخ 
پس از بهره گیری از ناوش��کن جماران بیان داشت: 
امریکایی  ه��ا در این موضوع به التم��اس افتادند تا 
قایق های آنها را پس دهیم که قایق های آنها به آب 
پرتاب شد و دیگر تا این لحظه هم جرئت حضور در 

این منطقه را نداشتند. 

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

امریکاییهابرایپسگرفتنقایقهایشانالتماسمیکردند

     دفاعی

ریاست جمهوری 

رسول سنائی راد

رئیسی در بازار سنندج
 سنندج با انتقال آب از سد آزاد، از سومین پروژه بزرگ آبرسانی بعد از خوزستان و همدان بهره برد 

رئیس جمهور بعد از افتتاح این طرح بزرگ، به میان مردم سنندج رفت و در بازار سنندج با مغازه داران دیدار کرد

 نماي نزديك   خبر اول

    حضور سر زده رئیسی در بازار سنندج
 بازید از بازار اصلی شهر سنندج در عصر روز پنج  شنبه از حاشیه های سفر رئیس جمهور بود که 
بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت.  در این بازدید که استاندار کردستان، فرماندار سنندج 
و جمعی دیگر از مسئوالن استان، سید ابراهیم رئیسی را همراهی می کردند رئیس جمهور ضمن 
احوالپرسی و گفت وگو با بازاریان سنندج، به حرف ها و خواسته های آنان گوش داد. بازاریان سنندج 
با دیدن رئیس جمهور به استقبال وی رفته و از وی با ش��کالت پذیرایی کردند.  رئیس جمهور 
همچنین در جریان بازدید از خیابان و پیاده راه فردوس��ی که مرکز اصلی بازار سنندج است از 
بازاریان خرید کرد. حضور سرزده رئیس جمهور در بازار مرکزی س��نندج و استقبال و ازدحام 
مردم و بازاریان از سید ابراهیم رئیسی در شرایطی است که برخی رسانه های معاند اعالم کرده 
بودند که فضای شهر سنندج همزمان با سفر رئیس جمهور امنیتی است. حجت االسالم رئیسی، 
رئیس جمهور کشورمان همچنین ظهر پنج  شنبه در جریان دیدار با علمای اهل سنت و شیعه 

کردستان، در نماز جماعت اهل سنت شرکت کرد. 


