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عربستان جرات اعزام نیرو به سوریه را ندارد
سیاست سپاه اعزام گسترده نیرو برای نبرد در سوریه نیست

فرمانده کل سپاه درباره اعزام نیروها به سوریه گفت: سیاست و تدبیر این نیست 
که از ایران افراد بسیاری برای رزم مستقیم به سوریه بروند ولی ما شاهد اشتیاق و 

عالقه در بین پاسداران برای حضور هستیم.
سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
صبح امروز در مراسم تشییع سردار شهید قاجاریان و 5 شهید مدافع حرم در ستاد 
فرماندهی نیروی زمینی سپاه اظهار داشت: ماجرای شهادت و شهید و داوطلب 
بودن برای تقدیم جان در راه اسالم و انقالب اسالمی ماجرای طوالنی است اما 
نکته مهم این است که در هر مقطع انقالب، شهیدان با آمادگی برای جانفشانی، 
خون تازه ای در مقاومت اســالمی جاری کردند و باعث پیشــبرد اهداف انقالب 

اسالمی شدند.
وی با بیان اینکه دفاع از انقالب در دفاع مقدس باعث استمرار این حرکت در منطقه 
شد، تصریح کرد: در داخل نیز با جانفشانی های صورت گرفته، امنیت بی نظیری 

در کشور حاکم است و مرزها از امنیت پایدار و باالیی برخوردارند.
سرلشکر جعفری گفت: البته تهدیدات زیادی نیز داشتیم که برخی به وقوع پیوست 
و برخی نه، مانند حمله آمریکا به کشــورهای اطراف ایران و اردو زدن در نزدیکی 
ما در دهه 80 اما همین آمادگی ها برای جانفشانی و دفاع توسط نیروهای مسلح 

بویژه سپاه اجازه نداد این امر به وقوع بپیوندد
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه وارد فاز جدیدی از تهدیدات شده ایم، افزود: تهدیدات 
اصلی از مرزهای ما دور شده که دلیل آن نیز گسترش مقاومت اسالمی بود. وی 

ادامه داد: جنگهای لبنان و فلسطین نشان داد که ارتش های تا بن دندان مسلح 
در برابر مقاومت اسالمی کارایی ندارد و آنچه دشمنان قسم خورده انقالب به 
آن رسیده اند این است که نمی توانند بطور مستقیم با حرکت مقاومت اسالمی 

مردم در منطقه مقابله کنند.
سرلشــکر جعفری گفت: تا انقالب اسالمی هســت، با تهدید و توطئه از سوی 

دشمنان مواجهیم اما با لطف خدا مکر آنها به خودشان بازمی گردد.
فرمانده کل سپاه گفت: تا زمانی که سازش نکردن با نظام سلطه و جلوگیری از 
رویکرد به غرب و امریکا و نیز پیروی از فرمایشات رهبری باشد، شاهد پیروزی در 

برابر دشمنان خواهیم بود.
وی ادامه داد:  وقتی دشمنان دیدند نمی توانند بصورت مستقیم با مقاومت اسالمی 
مقابله کنند، سلفی گری را به راه انداخته و داعش و جریان های معارض انقالب 

اسالمی را بوجود آوردند.
جعفری تصریح کرد: آنها سرمایه گزاری جدی و اساسی کردند و متاسفانه مزدوران 

منطقه ایشان مانند آل سعود نیز امریکا و اسراییل را همراهی 
کردند و تــا زمانی که انقالب اســالمی ادامه 

دارد، این شکل تهدیدات نیز وجود 
خواهد داشت.

فرمانــده کل ســپاه گفت: در 
بین همه این تهدیدات، هدف 

دشمن ثابت است و آن این 
است که جلوی توسعه 

انقــالب اســالمی و 
اسالمی  مقاومت 

را بگیرنــد و باید بدانیــم که هرچه انقالب اســالمی جلو می رود دفــاع از آن هم 
پیچیده تر می شود.

وی در بحش دیگری از سخنان خود به موضوع سوریه و دفاع از حرم اهل بیت)ع( 
اشــاره کرد و افزود: سیاست و تدبیر این نیســت که از ایران افراد زیادی برای رزم 
مستقیم به سوریه برود ولی ما شاهد اشتیاق و عالقه در بین پاسداران برای حضور 

هستیم.
سرلشکر جعفری ادامه داد: برخی ابهام دارند که جنگ در سوریه به ما چه ربطی 
دارد و آن را یک امر داخلی می دانند که بســیار ســاده اندیشانه است و البته البته 
خیلی ها هم می دانند که دفاع از سوریه، در واقع دفاع از مقاومت اسالمی است و 

از رسیدن تهدیدات به مرزهای ما جلوگیری می کند.
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه رقابت و اصرار زیادی بین یگانهای زمینی ســپاه 
برای این رزم و مبارزه وجود دارد، گفت: وقتی می گوییم برای این کار مستشاری، 

محدودیت داریم، ناراحت می شوند.
وی با تاکید بر اینکه در عراق و سوریه از حریم والیت دفاع می شود، افزود: رهبر 

معظم انقالب در دیدار با خانواده شهدای مدافع حرم تاکید کردند که اگر این دفاع 
صورت نگیرد، تهدید به مرزهای ما می آید.

وی ادامه داد: برای همین بسیار اهمیت دارد که نیروها برای دفاع از کشور، بسیار 
دورتر از مرزها می جنگند.

سرلشکر جعفری با بیان اینکه شهدا بدون تردید می دانند که این مبارزه و استقامت 
است که زمینه ظهور را فراهم می کند، گفت: دشمن اصلی و نیروهایی که در روز 
موعود مســتقیما پای جنگ پیش بینی شده در احادیث و روایات هستند، همین 
دشمنان داخلی اسالمند نه امریکایی ها و مسیحی ها و شهدا نیز با همین فکر در 

برابر تروریست ها می ایستند.
فرمانده کل سپاه، یک دل شدن مردم عراق و ســوریه و ایران و ... را تحقق امت 
واحده اسالمی دانست و اظهار داشت: دشمن برنامه ریزی کرده تا جلوی توسعه 
مقاومت اسالمی را بگیرد اما انقالب اسالمی با وجود همه دشمنی ها و توطئه ها 

در حال پیشرفت است و ما نیز باید مراقب باشیم از قافله شهدا عقب نمانیم.
همچنین سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در حاشیه مراسم 
تشییع سردار شهید محسن قاجاریان و 5 شهید مدافع حرم دیگر در ستاد فرماندهی 
نیروی زمینی سپاه، با حضور در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه پیروزی های اخیر 
در سوریه و شکست های گسترده و پی در پی جبهه مقابل مقاومت تمام محاسبات 
آنها را به هم ریخته است، در پاسخ به سؤالی در خصوص ادعای عربستان مبنی 
بر اعزام نیرو به سوریه گفت: آنها فکر می کردند با پشتیبانی و تامین مالی می توانند 
امتیازی در ســوریه به دســت آورند ولی پیروزی های اخیر جبهه مقاومت، تمام 

برنامه های آنها را به هم ریخته است.
وی گفت: آنها ادعا کرده اند که نیرو اعزام خواهند کرد اما فکر نمی کنم جرات چنین 
کاری داشته باشند چون ارتش آنها یک ارتش کالسیک است و تاریخ نشان داده 

توان مقابله با رزمندگان اسالم را ندارند.
سرلشــکر جعفری افزود: این کار آنها به منزله تیر خالص به خودشــان خواهد 
بــود که البته ظاهرا راه دیگری جز این نمی بینند اما در این صورت شکســت آنها 

قطعی است.
فرمانده کل ســپاه افزود: آنها گنده گویی کردند و البتــه اگر چنین اتفاقی هم 
بیفتد، از نظر ما موضوع بدی نیست. وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی حق 
دارد از پیروزی های مقاومت در سوریه نگران باشد، در پاسخ به سؤال خبرنگار 
فارس در خصوص پیروزی بزرگ مقاومت در شکســتن محاصره دو شهر نبل 
و الزهرا اظهار داشت: این پیروزی های بزرگ نتیجه مقاومت شیعیان 
این دو منطقه بود و در آینده مقاومت اســالمی 
دستاوردهای بزرگتری خواهد داشت. 
سرلشــکر جعفــری افــزود: 
یکی از نتایــج این پیروزی ها 
این بــود که عربســتان و 
ترکیه مذاکــرات صلح 
و  بگذارنــد  کنــار  را 
ادعای اعــزام نیرو 
 به سوریه را داشته 

باشند. 

با هوشمندی رهبری ۱۱ جنگ از سر ملت برداشته شده است
امیر ناصر آراسته جانشین هیئت مشاوران نظامی فرمانده معظم کل قوا گفت:  ان شاءالله جنگی پیش نخواهد آمد، اما ما به عنوان نظامی باید تصور کنیم که لحظه ای دیگر جنگ است و اگر جنگی صورت گرفت مثل 
سابق نخواهد بود و ما تعیین کننده معادالت خواهیم بود. وی تصریح کرد: دیگر این گونه نخواهد بود که در جنگ دشمن تعیین کننده باشد و هرجا او بخواهد ما بجنگیم، هرجا ما بخواهیم می جنگیم. از هر ابزاری ما 

بخواهیم استفاده می کنیم، نه ابزاری که آنها بخواهند، آنها تمام کننده جنگ نخواهند بود و ما هروقت دل مان بخواهد جنگ را تمام می کنیم.
جانشین هیئت مشاوران نظامی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه داشته های جمهوری اسالمی ایران فراتر از داشته های دشمنان است، تصریح کرد: اگر آمریکا مطمئن بود که ایران ضعیف است در حمله به جمهوری 

اسالمی ایران لحظه ای درنگ نمی کرد، اما آنها می بینند و تحلیل می کنند که همه برادران، خواهران و همسران شهدا خم به ابرو نمی آورند و دل شان به جمهوری اسالمی ایران قرص است و حقیقتًا اگر اینها نبود 
عزت و استقالل کشور نیز نبود. قطعًا اگر همین اتفاق و حوادثی که در کشور ما رخ داد و با هوشمندی رهبر انقالب و پایبندی خانواده شهدا ختم به خیر شد در هر کشور دیگری رخ می داد آن کشور از پا در 

می آمد، اما اقتدار نیروهای مسلح و هوشمندی رهبری ما کشور را از هر خطری مصون داشته است.

روحانی از ارسال لیست ها ممانعت نکرد
نعــت  مما کشــور  وزارت  ســخنگوی 
رئیس جمهور از ارســال لیســت نامزدها 
کــرد. تکذیــب  را  فرمانداری هــا  بــه 

رت  وزا ســخنگوی  میری  حســینعلی ا
کشــور درباره ادعای یکی از رســانه های 
اصالح طلب مبنی بر این که رئیس جمهور 

مانع ارســال لیســت تائید و ردصالحیت ها به فرمانداری ها شــده و در 
حال رایزنــی با شــورای نگهبان بــرای تائیدصالحیت بیشــتر نامزدها 
است، اظهار داشت: این موضوع صحت ندارد.سخنگوی وزارت کشور 
اضافه کــرد: آقای روحانی هیــچ توصیه ای در این زمینه نداشــته اند و 
دســتور رئیس جمهور همیشــه رعایت قانون و احترام به مراجع رســمی 

و قانونی است.

انقالب و اصالحات مقابل هم نیستند
هــادی خانیکی گفــت: نباید دوگانــه ای به 
نام انقالب و اصالحــات را در مقابل یگدیگر 
دانست. این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد 
ملت ایران در سلسله نشست های انقالب به 
روایت اصالحات اظهار کرد: انقالب جامعه را 
از یک مخمصه و فروپاشی نجات داد ولی تبدیل 

انقالب به یک نظام کار آسانی نیست و نیازمند دیدگاه اصالحی است.وی گفت: 
اصالحات با اینکه متفاوت است ولی می خواهد همان دستاوردهای انقالبی را 
حفظ کند و جامعه انقالبی جامعه ای اخالقی و بدون فساد است، چیزی که در 
دولت قبل کمتر آن ها را مشاهده کردیم.خانیکی زندگی اصالحی را بسیار سخت 
تر از زندگی انقالبی دانست و افزود: در روش اصالحی بازی کردن با رقیب مهم 

است و پیروزی باهم و زمانی شکل می گیرد که نظریه ها به هم نزدیک شوند.

ائتالف بر اساس سهم خواهی نیست
ســخنگوی مجمــع اصولگرایان کشــور 
معتقد اســت لیســت ائتالف اصولگریان 
بر اســاس شایســتگی افراد و بــه دنبال 
رایزنــی همــه افراد تنظیم شــده اســت.
غالمعلی حداد عادل در حاشیه سفر خود 
به اصفهــان در خصوص گفته هایی مبنی 

بر ســهم نامتوازن گروه هــای مختلف جناح اصول گرایــی و تخصیص 
بخش عمده این لیســت به یک گروه سیاســی خاص، اظهار کرد: این 
لیســت بر اســاس ســهم خواهی هیچ گروه یا جناح خاصی بسته نشده 
است.ســخنگوی مجمع اصولگرایان کشــور تأکید کرد: این لیســت بر 
اســاس شایســتگی افراد و به دنبال رایزنی همه افراد و اعضای دخیل 

تنظیم شده است.

تایید کاهش تعداد 
نمایندگان شوراها 

مشاور حقوقی شورای عالی استان ها، گفت: شورای 
نگهبان به کاهش تعداد اعضای شوراها که خواست 
مجلس اســت ایــرادی نگرفته اســت از ایــن رو در 
انتخابات آتی تعداد اعضای شوراها کاهش می یابد.

علی دشتی با بیان این مطلب اظهار داشت: مجلس 
شــورای اســالمی در طرح اصالح موادی از قانون 
تشــکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 
کشور مواردی از قانون را اصالح کردند که عمده ترین 
آنها کاهش تعداد اعضای شورای شهر، تغییرات در 
نحوه عدل و برکناری شهردار و اصالح روش نظارت 

بر مصوبات شورا بود.

وی گفت: شــورای نگهبان در اظهارنظر اخیر خود 
در خصوص این مصوبه مجلس مــواردی را خالف 
قانون اساسی و شــرع تلقی کرد و برخی را نیز موافق 
قانون و شرع اعالم کرده است؛ متأسفانه در این میان 
در تفسیر نظریه شــورای نگهبان اشتباهی رخ داده 
اســت که خروجی آن رد کــردن کل مصوبه مجلس 
درباره شوراها است در حالی که واقعیت موضوع این 
است که شورای نگهبان در نظریه خود در خصوص 
طرح اصالح مذکور برخی از موارد را مغایر با شــرع و 
قانون اساســی تلقی کرده و در خصوص برخی دیگر 

اظهارنظر نکرده است.
مشــاور حقوقی شــورای عالی اســتان ها با تأکید بر 
اینکه عدم اظهارنظر شورای نگهبان درباره مصوبات 
مجلس به منزله تأیید آن است، بیان داشت: مواردی 
که شورای نگهبان درباره آن نظری ندهد مورد تأیید 
این شورا اســت و پس از طی مراحل تبدیل به قانون 
خواهد شد و الزم االجراست که نمونه آن کاهش تعداد 

اعضای شوراها است.
وی در تشریح بیشتر این مسئله اظهار کرد: در برخی 
از اظهارنظرها به اشتباه این تصور صورت گرفته است 
که کل مصوبه مجلس در خصوص شوراها، خالف 
قانون اساسی اســت در حالی که شورای نگهبان در 
نظریه خــود در قالب تفکر در خصوص ماده 7 قانون 
شوراها اشــاره دارد که متضمن این است که مصوبه 
مجلس در خصوص کاهش تعداد اعضای شوراهای 
اسالمی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است 
لذا نظر مجلس درباره کاهش تعداد اعضای شوراها 
با ایراد مواجه نیســت و قانون فعلی اصالح و پس از 

طی مراحل قانونی اجرایی خواهد شد.
دشــتی ادامه داد: شــورای نگهبان تنها به 4 مورد 
از مصوبــه مجلس ایراد گرفتــه و به موضوع کاهش 
تعداد اعضــا ایراد نگرفته اســت لذا ایــن اصالحیه 
یعنی کاهش تعداد اعضــا در دوره بعد از طی مراحل 
قانونی الزم االجرا اســت البته تنها ایرادی که در این 
باره از سوی شورای نگهبان وارد شده است این است 
که واژه »بیشــتر« بعد از جمعیت در مصوبه مجلس 

اعمال شود.
مشــاور حقوقی شــورای عالــی اســتان ها در پایان 
خاطرنشــان کرد: شــورای نگهبان درباره محدود 
کردن اختیارات شــوراها درباره عزل شهردار و تغییر 
مقام معترض به مصوبات شــوراها، مخالفت جدی 

داشته است.

عصر ایران نوشت: ارشاد زیر بار تهدید امام جمعه کرج نرفت
در حالی که حسینی همدانی خواستار عزل مدیر کل ارشاد استان البرز شده بود شامگاه جمعه کنسرت رحیم شهریاری طبق برنامه قبلی در 

امنیت کامل برگزار شد
 خبرآنالین نوشت: درخواست منتجب نیا از مسئوالن کشور: فکری برای تحقق حضور حداکثری کنید

قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی می گوید: اگر بناست رقابت عادالنه باشد حتما باید نیروهای قوی و مطرح طرفین با یکدیگر رقابت 
کنند.وی افزود: رد صالحیت ها حتی به الیه دوم نیروهای اصالح طلب در بسیاری از تقاط کشور رسیده است.

 جهان نیوز نوشت: تاریخ مصرف کمپین هایی نظیر "نه به مجلس مردانه" گذشته است
زهره الهیان گفت: برخی از احزاب با هدف جلب آرای بانوان، شعارهای افراط گرایانه طرح کرده و به دنبال تقابل جامعه زنان با آقایان 

هستند. لذا کمپین هایی با عنوان "کارت قرمز به نمایندگان مرد" و یا " نه به مجلس مردانه" که تاریخ مصرف آنها گذشته را راه انداخته و بحث 
سهم سی درصدی بانوان در مجلس آینده را مطرح کرده اند

 افکارخبر نوشت: هاشمی رفسنجانی در لیست خبرگان جامعتین نخواهد بود
حجت االسالم سالک گفت:ممکن است نسبت به برخی افراد نظرات مختلفی باشد اما کالن بحث ها این است که آقای هاشمی 

رفسنجانی در لیست نخواهد بود.
 انتخاب نوشت: توطئه نفوذ در انتخابات »فتنه اکبر« است

آیت الله عبدالکریم عابدینی اظهار داشت: توطئه نفوذ در انتخابات فتنه اکبر است که برخی از نشانه های این فتنه ترویج اسالم آمریکایی و 
تالش برای تغییر ارزش های انقالب است، بنابراین در زمینه ناکامی دشمن در این فتنه همچون گذشته باید اقدامات جدی انجام شود.

عکس روزسایت نگار

احترام نظامی مادر به 
فرزند شهید مدافع حرم 
درحاشیه مراسم تشییع 
دو شهید مدافع حرم در 
بجنورد؛مراسم تشییع 
فیروز حمیدی زاده و 
محمد ابراهیم توفیقیان 
دو شهید مدافع حرم 
صبح امروز شنبه با 
حضور مردم در بجنورد 
برگزار شد.

خبرنامه


