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    جيسون رضاييان در روزنامه شرق
حميدرضا جعفريان نوشته: به بهانه گاندو خوب است يادي هم 
بكنيم از مقاله جيسون رضائيان در شرق با عنوان »كاميابي 
روحاني، تغيير نگرش جهان به ايران« و سالمي كنيم به همه 

ساده انديشان، متوهمان و خائنيِن گرامي!

-----------------------------------------------------------
    دليلي بر فروپاشي هژموني امريكا

 جواد آقايي در توئيتي نوشته: وقتي ميگيم هژموني امريكا در حال فروپاشيست 
يعني همين كه ترامپ از تهديد به تشكر مي رسد و كمتر از دو روز پس از ساقط 
شدن گلوبال هاوك از ايران تشكر مي كند كه هواپيماي سرنشين دار امريكا را 

نزده است!
-----------------------------------------------------------

   پيش شرط يعني همين
 مريم توانا در توئيتي نوشته: ترامپ: بدون هيچ گونه پيش شرطي آماده مذاكره 
هستيم، هرگونه توافق با تهران بايد شامل موشك هاي بالستيك ايراني نيز باشد. 
لقمه به اين بزرگي)موش��ك هاي بالس��تيك( رو بدون پيش غذا )پيش شرط( 
مي خورين، خفه نشين يه وقت؟ يكي رو تو ده راه نمي دادند، سراغ خونه كدخدا 

رو مي گرفت.
-----------------------------------------------------------

  لزوم آموزش به امريكايي ها!
 حجت اهلل عبدالملكي نوش��ته: امريكايي ها ميگن گلوبال هاوك ناخواسته وارد 
فضاي ايران شده، عمدي نبوده. چند سال پيش هم سرنشيناي دستگيرشده 
قايق متجاوزشون گفته بودن سيستمامون قاطي كردن! اشتباهي وارد آب هاي 
ايران شديم! اگه اينا اينقد خبيث نبودن، مي گفتيم متخصصاشون بيان وردست 

بچه هاي خودمون، يه كم فناوري ياد بگيرن.
-----------------------------------------------------------

  وضعيت قرمز در وزارت نفت
 علي قلهكي در توئيتي نوشته: وضعيت وزارت نفت قرمزه. هر روز يه خبر فساد 
داره از كليدي ترين وزارتخانه دوران »فنا برجام« ش��نيده ميشه. اگر ساختاِر 
»فسادخيز« وزارت زنگنه)ببخشيد نفت( هر چه سريع تر دچار تغييرات نشود 
تا س��ال ها بعد از دولت دوازدهم بايد در حال جمع كردن حواشي وزارِت نفِت 

آن باشيم.
-----------------------------------------------------------

  جنگ با ايران، مادر همه باتالق هاست
سيدكميل باقرزاده با انتش��ار تصوير رهبري در كنار سامانه 
موشكي سوم خرداد )مربوط به نمايشگاه صنايع دفاعي سال 
93( در اينستاگرام خود درباره احتمال جنگ امريكا با ايران 
ُ الُملك  ِ َوَقَتَل داووُد جالوَت َوآتاُه اهللهَّ نوشت: َفَهَزموُهم بِإِذِن اهللهَّ
ِ الّناَس بَعَضُهم بَِبعٍض لََفَسَدِت األَرُض  َوالِحكَمَة َوَعلهََّمُه ِمّما يش��اُء َولَوال َدفُع اهللهَّ
َ ذو َفضٍل َعلَي العالَميَن:  مستكبران گردن كشي مي كنند و خود را برتر  َولكنهَّ اهللهَّ
از ديگران مي دانند. همه زرق و برق و خرجي كه مي كنند و ش��وكتي كه به هم 
مي زنند، براي آن است كه ديگران حس��اب كار دستشان بيايد و قوالً و عماًل به 

برتري آنها اعتراف كنند و جايگاه واالي ايشان را به رسميت بشناسند. 
اما اگر حكايت مستكبراني چون فرعون و نمرود و جالوت را در قرآن دنبال 
كنيد، خواهيد ديد كه سيره و س��نت و اراده الهي بر اين تعلق گرفته است 
كه شوكت و جبروت و ابهت پوش��الي آنان را به ذليالنه ترين شكل ممكن 
در هم شكند و آنها را خوار و خفيف س��ازد. نمرود را حشره اي ناچيز از پاي 
درمي آورد و فرعون و لشكريان تا بن دندان مسلحش ناباورانه در مقابل چشم 
موسي و همراهان بي سالح و بي دفاعش غرق مي شوند و جالوت عربده كش 
را داوود جوان با سنگي كوچك به قتل مي رس��اند و با قتل او ستون خيمه 

سپاه كفر فرو مي ريزد. 
ساقط شدن فخر صنعت پهپاد امريكا توسط يكي از سامانه هاي موشكي بُرد 
متوسط ايران گوشه اي از حقيقتي است كه واشنگتن پست چند هفته قبل 
نسبت به آن هشدار داده بود: »جنگ با ايران، مادر همه باتالق ها خواهد بود، 

چون ايران مي تواند با تاكتيك هاي نامتقارن خود، امريكا را فلج كند.« 
بي ترديد آنچه براي مس��تكبران دردآورتر از خسارت هاي مالي است، ُخرد 
شدن تصوير هيبت و جبروتي اس��ت كه از خود در ذهن مخاطبان جهاني 
برساخته اند. قيمت  پهپاد ساقط شده امريكايي در برابر ضربه اي كه حيثيت 
ابرقدرتي امريكا خورد هيِچ هيچ است! دست و پا زدن هاي خنده دار ترامپ 
از ديروز تا ح��اال در واكنش به خبر انهدام نماد قدرت اس��تخباراتي اياالت 
متحده، به خوبي نمايانگر سوزشي اس��ت كه به جان جبهه كفر و استكبار 

افتاده است. 
چرخي هم اگ��ر در صفحات فعاالن ش��اخص جهان ع��رب و كامنت هاي 
مخاطبان درباره اس��قاط پهپاد امريكايي بزنيد، عزت اسالم و ايران و ذلت 
استكبار و امريكا را بيشتر لمس خواهيد كرد. رحمت و رضوان خدا بر امام 
راحل عظيم الشأن ما كه فرمود: »من با اطمينان مي گويم اسالم ابرقدرت ها 

را به خاك مذلت مي نشاند.«

قاضي زاده هاشمي:

 سامانه شفافيت حقوق و مزاياي مديران
هنوز راه اندازي نشده است

عض�و فراكس�يون نمايندگان والي�ي مجلس 
گفت: هن�وز دولت س�امانه ش�فافيت حقوق 
و مزاي�اي مدي�ران را راه ان�دازي نك�رده 
اس�ت ك�ه م�ا اي�ن موض�وع را در مجل�س 
مي كني�م.  پيگي�ري  ج�دي  ص�ورت  ب�ه 
سيداحسان قاضي زاده هاشمي در گفت وگو با مهر، 
درباره آخرين وضعيت راه اندازي سامانه حقوق و 

دس��تمزد مديران، گفت: بر اس��اس ماده ۲9 قانون برنامه ششم توسعه، دولت 
مكلف شد طي سال اول اجراي قانون برنامه نس��بت به راه اندازي سامانه ثبت 

حقوق و مزايا اقدام كند اما هنوز اين اقدام صورت نگرفته است. 
وي با اشاره به اينكه هنوز سامانه حقوق و دستمزد مديران راه اندازي نشده است، 
افزود: مردم بايد بدانند كه مقامات و مديران چه ميزان حقوق دريافت مي كنند 

و از طريق سامانه اي به آن دسترسي داشته باشند. 
عضو كميس��يون فرهنگي مجلس تأكيد كرد: ما نمايندگان باي��د از ابزارهاي 
نظارتي خود بيش از پيش به��ره بگيريم و دولت را ملزم به راه اندازي س��امانه 

شفافيت حقوق و دستمزد مديران و مسئوالن و اجراي قانون كنيم. 
قاضي زاده هاشمي با اشاره به اينكه شفافيت يكي از مسائل مهمي است كه نظام 
را مصون نگه مي دارد، اظهار داشت: مردم همواره ثابت كرده اند پاي ارزش هاي 
نظام و انقالب ايستاده اند و مسئوالن هم بايد با شفافيت درآمد خود ثابت كنند 

كه به دنبال شفافيت هستند. 
وي با بيان اينكه رابطه مردم و مسئوالن الزم و ملزوم هم است و نبايد يك سويه 
باشد، خاطرنشان كرد: مردم بايد به اطمينان برسند كه مسئوالن از خودشان 
هس��تند و به دنبال كتمان و پنهان كاري نيستند كه يكي از راه هاي تحقق اين 

مسئله، شفافيت حقوق و دستمزد آنان است.

نشس�ت با س�فرا و نمايندگان خارج�ي مقيم 
ايران فرص�ت خوبي ب�راي رئيس ق�وه قضائيه 
كشورمان فراهم كرد تا در فضايي آرام به تبيين 
رويكرد ايران نسبت به حقوق بشر بپردازد و در 
كنار آن از نقض حقوق بش�ر توس�ط دولت هاي 
ديگر عليه م�ردم اي�ران بگوي�د؛ از ده ها هزار 
مجروح ش�يميايي جنگ هش�ت س�اله صدام 
عليه مردم ايران كه س�الح هاي ش�يميايي اش 
را دولت ه�اي اروپاي�ي در اختي�ار ص�دام قرار 
دادند، از ه�زاران قرباني ترورهاي كور منافقين 
در ايران كه در همه اين س�ال ها م�ورد حمايت 
دولت ه�اي غرب�ي ب�وده و هس�تند و از اينكه 
كس�اني كه خود بيش�ترين نقض حقوق بشر را 
داش�ته اند، حاال مدعي حقوق بش�ر ش�ده اند. 
حجت االسالم س��يدابراهيم رئيسي در ديدار سفرا 
و نمايندگان كشورهاي خارجي به مناسبت هفته 
قوه قضائيه اظهار داش��ت: جمهوري اسالمي ايران 
بر پايه ايمان به ارزش هاي اس��المي و كرامت برپا 
شده است. از آنجا كه كرامت به انسانيت انسان تعلق 
دارد و فطرت انساني خالف اين موضوع را برمي تابد 
مي تواند نقطه خوبي براي تفاهم باش��د. جمهوري 
اسالمي ايران حفظ كرامت انساني را در مناسبات 
اجتماعي و سياسي داخل كشور به عنوان سرلوحه 
اقدامات خود قرار داده و عرصه بين المللي همواره 
مدافع صلح، عدالت گرايي و توجه به حقوق بشر بوده 
است. رعايت حقوق بشر اسناد و مبناي هر تصميم و 

اقدام در جمهوري اسالمي ايران است. 
  حقوق مردم ايران جز با مقابله با استكبار 

تأمين نمي شد
رئيس��ي با تبيين اين نگاه جامع انقالب اسالمي به 
كرامت و حقوق بش��ر همراه با عدالت طلبي، گفت: 
اين حقيقت منجر به درهم شكس��تن آن س��امان 
فكري و سياسي شد كه دولت و ملت را ملك طلق 
خود مي پنداشت و حقوق آنان را به حاشيه مي برد 
اما انقالب اس��المي حق��وق مردم را از حاش��يه به 
متن آورد. اين حقوق بنيادين تأمين نمي شد مگر 
اينكه انقالب با قدرت هاي اس��تكباري كه با دولت 
دست نش��انده خود حيات مردم ايران را در دست 
داشتند، مقابله مي كرد. اين اقدامات توجه به آزادي 
حق تعيين سرنوشت و برابري اجتماعي براي همه 

ايرانيان بود. 
    آيين دادرس�ي ايران يكي از به روزترين 

آيين هاي دادرسي است
رئيس ق��وه قضائيه اف��زود: امام خامن��ه اي با ارائه 
سياست هاي كلي در حوزه هاي خانواده، جمعيت 
و س��المت به منظور تحقق گام ه��اي بزرگي را در 
راستاي صيانت از كرامت اس��المي برداشته است 
و با جرئ��ت مي گويم ك��ه آيين دادرس��ي در نظام 
قضايي جمهوري اسالمي ايران يكي از دقيق ترين 
و به روزترين آيين هاي دادرس��ي اس��ت كه حقوق 
متهم و عامه به نحو روشن و وس��يع در آن رعايت 

شده است. 
وي بار ديگر با تأكيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران 

يك نظام مردم ساالر است، افزود: مردم ايران در سال 
اول انقالب اسالمي براي انتخاب مدل نظام سياسي 
آزادانه در انتخابات شركت كردند و بيش از 98درصد 
به جمهوري اس��المي رأي دادند و بعد از آن نيز در 
انتخابات هاي ديگري نمايندگان خود را براي تدوين 
قانون اساس��ي انتخاب كردند و در يك رفراندوم به 
قانون اساسي تدوين شده رأي دادند و همچنين در 
دو انتخابات ديگر در س��ال هاي آغازين نمايندگان 

خود در مجلس و رئيس جمهور را انتخاب كردند. 
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه فصل س��وم قانون 
اساسي تماماً به احصای حقوق مردم و لزوم احترام 
و پاسداش��ت آن اختصاص يافته اس��ت، گفت: در 
جمهوري اس��المي ايران اتخاذ هر تصميم و انجام 
هر اق��دام در پرتو مالحظه و رعاي��ت حقوق مردم 
اس��ت و تصميم ها با فش��ار بيگانگان دچار تغيير و 

تحول نمي شود. 
   به دليل گرايش هاي سياسي

 ايران محكوم به نقض حقوق بشر مي شود
وي ادامه داد: با وجود دستاوردهاي ذكر شده برخي 
كش��ورها به واس��طه گرايش هاي سياسي تالش 
مي كنند ايران را به نقض حقوق بشر محكوم كنند، 
اين در حالي است كه حقوق بشر زماني نقض شد كه 
صدام حسين با حمايت امريكا به ايران حمله كرد و 
۲40هزار نفر شهيد و جمع زيادي مجروح شدند و 

حدود هزارميليارد دالر خسارت بر جاي گذاشت. 
رئيسي بيان كرد: حقوق ش��هروندان ايراني زماني 
نقض شد كه صدام حس��ين با حمايت تسليحاتي 

كش��ورهاي غربي حمله ش��يميايي كرد و اكنون 
68هزار مجروح شيميايي داريم. ايران در حالي به 
بهانه نقض حقوق بش��ر مورد حمله قرار گرفته كه 
گروهك تروريستي منافقين كه دستشان به خون  
تروريستي خارج شده و آزادانه هر سال در يك كشور 
اروپايي تجمع مي كنند. رئيس قوه قضائيه ادامه داد: 
امروز مردم ايران با نقض هدفمن��د حقوق خود از 
سوي امريكا با تروريس��م اقتصادي مواجه شده اند. 
تروريسم اقتصادي عليه ملت ايران به گونه اي اعمال 
شده است كه حتي به سازمان جهاني صليب سرخ 
اجازه داده نشد براي كمك به آسيب ديدگان بالي 

طبيعي كمك به ايران ارسال شود. 
وي تصريح ك��رد: امريكا و متحدان��ش در منطقه 
خاورميان��ه اصلي تري��ن ناقضان حقوق بش��ر در 
فلس��طين و يم��ن هس��تند و امروز حق��وق ملت 
فلسطين به طور مس��تمر نقض مي ش��ود و طبق 
آمارها 7ميليون نفر فلسطيني آواره شده اند و طرح 
از پيش شكس��ت خورده معامله قرن ناظر بر همين 
موضوع اس��ت. اين در حالي اس��ت كه جمهوري 
اسالمي ايران  معتقد است مردماني كه فلسطين به 
آنها تعلق دارد بايد در يك رفراندوم آزاد دولت خود 

را تعيين كنند. 
  عربس�تان بزرگ ترين ناقض حقوق بش�ر 

است
رئيس دس��تگاه قضا رژيم س��عودي را بزرگ ترين 
ناقض حقوق بشر خواند و گفت: امروز در عربستان 
سعودي صف هاي اعدام تشكيل شده است اما امريكا 

همچنان از اين رژيم حمايت مي كند و رژيم سعودي 
با حمايت امريكا وارد جنگ يمن شد، به طوري كه 
طبق آمارها 60هزار نفر از مردم يمن كشته شدند و 
عربستان سعودي از سوي نهادهاي حقوق بشري 
بارها به عنوان جنايتكار جنگي ش��ناخته ش��ده و 
80هزار كودك يمني بر اثر گرسنگي جان باختند 

اما همچنان از اين كشور حمايت مي شود. 
   متهمان حقوق بشر مدعي آن شده اند

وي با بي��ان اينكه امريكا هم در نقض حقوق بش��ر 
وضعيت بهتري از متحدان در منطقه ندارد، گفت: 
طب��ق گزارش ه��ا در امري��كا نابراب��ري اجتماعي 
ش��ديدي وجود دارد و 44ميلي��ون نفر از جمعيت 
اين كشور در فقر به سر مي برند و 3۲درصد از جيره 
غذايي دولت استفاده مي كنند و 40درصد ثروت آن 
كشور در اختيار يك درصد از جمعيت است. امروز 
متهمان حقوق بشر مدعيان آن هستند به طوري كه 
كشورهايي در عرصه داخلي و بين المللي از متهمان 
حقوق بشر به معناي واقعي كلمه به شمار مي روند. 
رئيس دستگاه قضا با بيان اينكه اعمال فشار با ابزار 
حقوق بش��ري به كش��ورهايي كه متفاوت زندگي 
مي كنند، نادرست اس��ت، گفت: يكي از معيارهاي 
اصلي حقوق بش��ر احترام به اخذ تف��اوت در كنار 
اصلي جهانشمولي است. رئيس قوه قضائيه در پايان 
با اشاره به ساختار ستاد حقوق بشر در ايران گفت: 
در آينده نزديك در جلسه شوراي عالي ستاد حقوق 
بشر كه به زودي برگزار مي شود، راه اندازي نهاد ملي 

حقوق بشر پيگيري خواهد شد.

  دبير س�تاد حقوق بش�ر ايران: ارزش هاي 
مكتب اسالم نبايد در اسناد حقوق بشر جهان 

مغفول باشد
محمدج��واد الريجان��ي دبير س��تاد حقوق بش��ر 
كشورمان نيز طي س��خناني در اين نشست اظهار 
كرد: موضوع اصلي اين جلس��ه آش��نايي مدعوين 
محترم با ديدگاه هاي يكي از باتجربه ترين چهره هاي 
قضايي ايران است كه اكنون مسئوليت رياست قوه 

قضائيه را بر عهده گرفته است. 
الريجاني بيان داشت: بخش زيادي از موضوع اين 
جلسه به مباحث حقوق بش��ر مربوط است. بحث 
حقوق بشر در رابطه با جمهوري اسالمي متأسفانه 
از ناحيه كشور هاي عمدتاً غربي در اين 40سال بد 
مطرح شده است. نظام جمهوري اسالمي يك نظام 
جامع سياس��ي مدني بر اس��اس عقالنيت اسالمي 
است و اين نظام دموكراس��ي و مردم ساالري را در 
خود نهادينه كرده اس��ت و بزرگ ترين دموكراسي 
در غرب آسيا محسوب مي ش��ود، با اين وجود طي 
چهار دهه گذش��ته هر س��ال يك قطعنامه توسط 
كش��ور هاي غربي عليه جمهوري اس��المي ايران 

صادر شده است. 
وي بيان داش��ت: ما معتقديم مكتب اسالم مبناي 
قدرتمندي در رابطه با مس��ائل حقوق بشري دارد. 
در كشور ما يك نهاد بسيار عالي به اسم ستاد حقوق 
بش��ر متش��كل از پنج وزير كابينه، فرمانده نيروي 
انتظامي، دادستان كل كش��ور، رئيس ديوان عالي 
كش��ور، رئيس س��ازمان زندان ها، رئيس سازمان 
بازرسي كل كشور و افراد مؤثر در مجلس و جمعي از 
حقوقدانان تشكيل شده است كه تشكيل يك چنين 
نهاد حكومتي در امر حقوق بش��ر، يك امر بي نظير 
است، اين ستاد از حقوق بش��ر دفاع مي كند و كار 
پيگيري تعهدات ما در عرصه جهاني و تبيين نظرات 

حقوق بشري جمهوري اسالمي را بر عهده دارد. 
دبير س��تاد حق��وق بش��ر تصري��ح ك��رد: ميزان 
گزارش هايي كه از جانب جمهوري اسالمي در رابطه 
با موضوعات حقوق بش��ري به مجام��ع بين المللي 
صادر شده است، بالغ بر چندين هزار صفحه مي شود 
و ما يكي از فعال ترين كش��ور ها در رابطه با تعامل 

حقوق بشري با مجامع بين المللي هستيم. 
وي اظهار داشت: ما معتقديم وقتي اسناد حقوق بشر 
حدود 70سال پيش توسط متفكران سكوالر غربي 
با تاثيرپذيري از آثار جنگ هاي جهاني تدوين شد، 
تفكر اسالمي در اين اسناد مغفول ماند، به گونه اي 
كه در كميته تأليف اسناد حقوق بشري سازمان ملل 
از كشور هاي اسالمي تنها يك استاد مسيحي لبناني 
حاضر بود. محمدجواد الريجاني با بيان اينكه ما به 
نظرات ديگران احترام مي گذاري��م، گفت: در عين 
حال معتقديم ارزش هاي مكتب اس��المي نبايد در 
اسناد حقوق بشري جهاني مغفول باشد، ما معتقديم 
جهانش��مولي امري تحميلي نيس��ت بلكه تعاملي 
است. ما در جهان اسالم مي خواهيم افكار بديع خود 
را كه نزديك به ۲ميليارد از نفوس عالم به اين افكار 

معتقدند در اسناد سازمان ملل بگنجانيم.

رئيس قوه قضائيه در نشستي با سفرا و نمايندگان كشورهاي خارجي در ايران:

۶۸هزار مجروح شيميايي، نقض حقوق بشر نيست؟

   گزارش

علی شيربند |  ميزان

   چهره ها
امير خانزادي:

پاسخ دندان شكن به امريكا تكرارپذير است
 فرمان�ده ني�روي درياي�ي ارتش با اش�اره ب�ه توانمندي هاي 
نيروهاي مس�لح كه ط�ي روزهاي اخي�ر به نمايش گذاش�ته 
ش�د، گفت: پاس�خ دندان ش�كن به امريكا تكرارپذير اس�ت. 
به گزارش مهر، امير دريادار حس��ين خان��زادي فرمانده نيروي 
دريايي ارتش به همراه جمعي از معاونان و فرماندهان اين نيرو از 
مراكز دانشگاهي و صنعت دفاعي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح مس��تقر در اس��تان فارس بازديد كرد. وي در اين بازديد با 
تأكيد بر اينكه امروزه شاهد موفقيت ها و دستاوردهاي جديد اين 
مجموعه ارزشمند هستيم، گفت: استفاده از ظرفيت هاي موجود در 
مجموعه هاي نيروي انساني وزارت دفاع به ويژه جوانان عزيز باعث 

باال رفتن روحيه و اميد به آينده روشن تر شده است. 
فرمانده نيروي دريايي ارتش با اش��اره به ديدار اخير با فرماندهي 
معظم كل قوا، تأكيد كرد: در اين ديدار باارزش، معظم له بر باال بردن 
ميزان آمادگي در تمام س��طوح تأكيد و فرمودند: »نيروي دريايي 
ارتش به واسطه دارا بودن يگان هاي س��نگين مي تواند در عمق و 
مسافت هاي طوالني مورد اس��تفاده قرار گيرد و همچنين با توجه 
به اوضاع پيچيده و حس��اس پيرامون جمهوري اسالمي ايران كه 
البته خيلي هم تازگي ندارد، بي شك نوك پيكان تهديدات دشمن 

نيروهاي دريايي و به ويژه نيروي دريايي ارتش است.« 
امير خانزادي به موضوع مهم مصونيت بخشي به يگان هاي شناور 
پرداخت و عنوان كرد: صحنه رزم دريا كه ش��امل رزم سطحي، 
زيرسطحي و پروازي مي ش��ود، به اين معناس��ت كه يگان هاي 
سطحي بتوانند در برابر حمالت دشمن از خود دفاع كنند و اين 

تفاوت عمده صحنه رزم در دريا با ساير صحنه هاي جنگ است. 
وي اضافه كرد: امروز شاهد اين تجهيزات راهبردي در بخش سونار 
و سنجنده هاي زير آبي در مجموعه دانشگاهي مالك اشتر هستيم 
كه مي تواند صحنه هاي نبرد در زير آب را پايش و در صورت خطا، 
دشمن را در زير آب شناسايي و با تسليحات يگان هاي شناور كه 

در اختيار دارند آنها را غافلگير كنند. 

فرمانده نيروي دريايي ارتش تصريح ك��رد: صنعت دفاعي وزارت 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح امروز)ديروز( محصوالت جديد را 
به نيروي دريايي ارتش معرفي كرد كه مي تواند مصونيت بخشي در 
يگان هاي شناور در اليه هاي مختلف دفاعي و مكانيزه را فراهم كند 
و اين براي نداجا خيلي ارزشمند است. امير خانزادي اظهار داشت: 
امروز در نقطه اي ايستاده ايم كه اگر صحبتي از جنگ اراده ها مي شود 
بي شك بخش عظيمي از آن استفاده از ظرفيت هاي بومي است كه به 

دست جوانان و فرزندان اين مملكت ايجاد شده است. 
وي با اش��اره به توانمندي هاي نيروهاي مس��لح كه طي روزهاي 
اخير به نمايش گذاشته ش��د، تأكيد كرد: دشمن پيشرفته ترين، 
هوشمند ترين و پيچيده ترين هواپيماي گشت و شناسايي خود را به 
منطقه ممنوعه اعزام كرد و همگان ساقط شدن اين فروند هواپيماي 
بدون سرنشين را ديدند و به جرئت مي گوييم اين جواب دندان شكن 
همواره به صورت متناوب تكرارپذير است و دشمن اين را مي داند. 

بنا بر اين گزارش، امير دريادار خانزادي به همراه جمعي از معاونان 
و فرماندهان نداجا با حضور در اس��تان ف��ارس ضمن حضور در 
مجتمع دانشگاهي علوم و فناوري هوا درياي مالك اشتر، از صنعت 
توليد دفاعي صنايع دفاع تسليحات شهداي فجر و همچنين گروه 
صنايع دريايي شهيد صفايي بازديد كرد و از نزديك روند ساخت 

يگان هاي نيروي دريايي ارتش را مورد بررسي قرار داد.

رئيس فراكسيون مقابله با مفاسد اقتصادي: 

بايد با اشخاص از هر جناحي كه اموال نامشروع دارند، برخورد شود

برخورد با متخلفان و مفسدان از هر چيزي مهم تر است و با هر 
شخصي و از هر جناحي كه اموال نامشروع دارد، برخورد شود. 
امير خجسته نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با تسنيم، با اش��اره به طرح »اعاده اموال نامشروع 
مس��ئوالن« گفت: مردم از م��ا تقاضا دارند تم��ام اصول قانون 
اساسي اجرا شود، يكي از اين اصول، اصل 49 اين قانون است كه 

اين اصل مطلق و براي همه زمان هاست. 
وي افزود: براساس اصل 49 قانون اساسي، دولت موظف است 
ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رش��وه، اختالس، سرقت، قمار، 
سوءاس��تفاده از موقوف��ات، سوءاس��تفاده از مقاطعه كاري ها و 
معامالت دولتي، فروش مين هاي م��وات و مباحات اصلي، داير 
اماكن فساد و س��اير موارد غيرمش��روع را گرفته و به صاحبان 
حق رد كند و در ص��ورت معلوم نبودن او، ب��ه بيت المال دهد، 
اين حكم بايد با رس��يدگي و تحقيق و ثبوت ش��رعي به وسيله 

دولت اجرا شود. 
نماينده مردم همدان در مجلس تصريح كرد: شفافيت اموال 
و امالك مس��ئوالن چه قب��ل از دوران مس��ئوليت و چه در 
حين مسئوليت و چه بعد از مس��ئوليت يك اصل است. اگر 
ما اين ش��فافيت را داشته باش��يم و اموال و امالك مسئوالن 
به طور شفاف در دسترس عموم قرار داش��ته باشد، ديگر راه 

براي مفاس��د و آلودگي هايي كه امروز با آن مواجه هستيم، 
باز نمي شود. 

خجسته با بيان اينكه ما به دنبال اعاده اموال نامشروع مسئوالن 
از اول انقالب تا به امروز هستيم، تصريح كرد: با ابالغ و اجرايي 
شدن اين قانون هم شفاف س��ازي انجام مي شود و هم اگر پولي 
از بيت المال در اختيار كسي قرار گرفته باشد كه حقش نباشد، 

بازگردانده مي شود. 
وي اظهار داشت: امروز يك درد مردم از گراني هاست و هزار درد 
آنها از اختالس ها و فساد مالي است، اگر واقعاً نمي  خواهيم اصل 
نظام را زير سؤال ببريم، چه ايرادي دارد افرادي كه از اول انقالب 
تاكنون زمين خواري كرده - حال خواهر، برادر يا فرزند هركسي 

باشد-  با برخورد قوه قضائيه مواجه شوند؟
رئيس فراكسيون مقابله با مفاسد اقتصادي مجلس تأكيد كرد: 
بايد اموال همه مسئوالن و اطرافيان آنها مشخص باشد تا اعتماد 
براي مردم ايجاد شود. فساد  مانند »موريانه« است و زماني كه 
به نظام نفوذ كند پايه هاي نظام را آس��يب مي رساند. بايد براي 

جلوگيري از فساد شفاف سازي انجام شود. 
خجسته با تأكيد بر اينكه مقابله با فساد و شفاف سازي بايد از سه 
قوه آغاز شود، گفت: مقابله با فساد بايد پله به پله و از بخش هاي 
باال به سمت بخش هاي پايين صورت بگيرد، با شفاف سازي اموال 
و امالك مسئوالن همه چيز روشن خواهد شد و جلوي خيلي از 

فسادها گرفته مي شود. 
رئيس فراكس��يون مقابله با مفاس��د اقتصادي همچنين تأكيد 
كرد: در اين طرح همه جوانب در نظر گرفته شده و با اشخاصي 
كه اقدام به ثبت اموال و امالك خود نكنند، برخورد خواهد شد. 
برخورد با متخلفان از هر چيزي مهم تر اس��ت. مالحظات بايد 
كنار برود. بايد مسائل جناحي و گروهي را كنار گذاشت و با هر 
كسي و از هر جناحي كه فساد انجام داده است يا اموال نامشروع 

دارد برخورد شود.

اميرآبادي: ادعاي حمله به ايران عمليات رواني است
جمهوري اس�المي بايد به دادگاه هاي بين المللي، س�ازمان 
ملل و ش�وراي امني�ت در خصوص تج�اوز امريكا ش�كايت 
و آن را از مراج�ع حقوق�ي بين الملل�ي پيگي�ري كن�د. 
احمد اميرآبادي، عضو هيئت رئيس��ه مجلس در گفت وگو با مهر، 
در خصوص انهدام پهپاد امريكايي گفت: شليك به پهپادي با اين 
مشخصات از سوي نيروي هوافضاي سپاه و س��قوط آن پيام هاي 
زيادي براي امريكا داش��ت؛ جمهوري اس��المي ثابت كرد قدرت 
بازدارندگي اش به اندازه اي است كه مي تواند بسياري از تجهيزات 

پيشرفته امريكا را از بين ببرد. وي با بيان اينكه مقامات امريكايي ادعا 
كرده بودند قدرت موشكي ايران فتوشاپ است، افزود: منهدم كردن 
اين موشك پاس��خ محكمي براي ياوه گويي هاي سران امريكا بود. 
همچنين به ملت ايران اميد داده شد كه نيروهاي مسلح مي توانند 
بدون وابستگي به غرب و شرق از مرزهاي جمهوري اسالمي دفاع 
كنند. عضو هيئت رئيسه مجلس افزود: اگر نيروهاي مسلح ما اراده 
كنند هر پرنده اي را بخواهند مي نشانند و هر پرنده اي را كه بخواهند 
منهدم مي كنند. اميرآبادي با بيان اينكه آر كيو را نشاندند و اين پهپاد 

را منهدم كردند، تأكيد كرد: اين امر نشان مي دهد فرزندان اين ملت 
هر اراده اي داشته باشند آن را محقق مي كنند. 

وي تهديدات ترامپ در خصوص حمله به ايران را شعار و عمليات 
رواني خواند و گفت: امريكا تالش كرد مرزهاي جمهوري اسالمي 
را ناامن جلوه داده و اميدي به مس��ئوالن منطقه اي كه پول هاي 
زيادي به امريكا داده اند، بدهد. عضو فراكسيون نمايندگان واليي 
با بيان اينكه امريكا قصد داشت محاسبات مسئوالن ما را در داخل 
به هم بزند، گفت: كشورهاي منطقه و سران وابسته بايد فكري به 

حال خودشان كنند زيرا نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي هيمنه 
پوشالي امريكا را در هم شكستند. 

اميرآبادي گفت: جمهوري اسالمي بايد به دادگاه هاي بين المللي، 
سازمان ملل و شوراي امنيت در خصوص اين تجاوز شكايت و اين 
تجاوز را از مراج��ع حقوقي بين المللي پيگي��ري كند. همچنين 
كشورهايي كه آس��مان خود را در اختيار هواپيماهاي امريكايي 
قرار دادند بايد در دعاوي بين المللي، سازمان ملل و شوراي امنيت 

مورد شكايت جمهوري اسالمي قرار گيرند.

   خبر


