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آرامشان نگذاريد كه آرامتان نگذارند
حسين ش��ريعتمداري مديرمسئول روزنامه 
كيهان در بخش��ي از يادداش��تي ب��ا عنوان 
آرامش��ان نگذاريد كه آرامت��ان نمي گذارند! 
نوشت: شواهد فراواني از نقش اسرائيل در ترور شهيد محسن فخري زاده 
در دس��ت اس��ت به گونه اي كه با جرئ��ت و صراحت مي ت��وان رژيم 
صهيونيستي را عامل اصلي اين جنايت دانست، از اين رو نبايد در انتقام 

از صهيونيست هاي جنايتكار كمترين ترديدي به خود راه داد.
 The Times of« ش��ش روز قبل روزنامه صهيونيس��تي اس��رائيل تايمز
Israel« نوشته بود، »امريكا و اسرائيل براي يك رشته عمليات پنهان عليه 
ايران در هفته هاي باقي مانده از دولت دونالد ترامپ برنامه ريزي كرده اند«! 
و تأكيد كرده بود »بخش هس��ته اي ايران هدف اصلي است و ايران پاسخي 
نخواهد داد«! شايد اين بخش از گزارش شش روز قبل »اسرائيل تايمز« بيرون 
از دايره ترور ديروز شهيد فخري زاده باشد! ولي اين گزارش حاوي دو نكته 
اساسي و قابل توجه است. اول آنكه ترور دانشمندان هسته اي ايران در دستور 
كار مشترك رژيم صهيونيستي و امريكا قرار داشته و دارد و دوم كه تأسف آور 
است اينكه چرا بايد صهيونيس��ت ها به اين تصور- به يقين موهوم- رسيده 
يا  به آن تظاهر كنند كه »ايران پاسخي نخواهد داد«! آيا اين تصور يا تلقي 
موهوم دشمن ناشي از اظهارات كساني نيست كه مثاًل نوشته شدن نام رژيم 
صهيونيستي روي موشك هاي سپاه را برنمي تافتند؟! و... در اين حال و هوا 
حيف است كه به دو نكته از كالم امام راحلمان )ره( و خلف حاضر او )حفظه اهلل 
تعالي( اشاره نكنيم. از حضرت امام خميني اس��ت كه: »...با توسل به دامن 
امريكا ضعف و ناتواني خود را برمال نسازيد و از گرگ ها و درنده ها براي شباني و 
حفظ منافع خود استمداد نطلبيد ابرقدرت ها آن لحظه اي كه منافعشان اقتضا 
كند شما و قديمي ترين وفاداران و دوستان خود را قرباني مي كنند و پيش 
آنان دوستي و دشمني و نوكري و صداقت ارزش و مفهومي ندارد آنان منافع 
خود را مالك قرار داده اند و به صراحت و در همه جا از آن سخن مي گويند...« 
در اين باره گفتني هاي ديگري نيز هست كه به بعد مي گذاريم و تنها به اين 
نكته ضروري بسنده مي كنيم كه امروز بايد همه توجه مردم و نظام روي دو 
محور متمركز شود، اول؛ انتقام سخت و پشيمان كننده از صهيونيست هاي 

جنايتكار و دوم؛ شناسايي عوامل داخلي و احتماالً نفوذي دشمن.
........................................................................................................................

ويترين بايدن
حنيف غف��اري در س��رمقاله روزنامه 
رس��الت نوش��ت: باي��دن، هم��ان 
سياستمداري است كه در سال ۲۰۱۴ 
ميالدي )زماني كه معاون اوباما بود( و در جري��ان وقوع اعتراضات ضد 
نژادپرستي در شهرهاي نيويورك و فرگوسن، از عملكرد خشونت آميز 
پليس فدرال در قبال معترضان دفاع كرد. با اين  حال اقتضائات انتخاباتي 
سبب شد تا او در فاصله چند ماه مانده تا انتخابات رياست جمهوري نوامبر 
۲۰۲۰، خود را وكيل مدافع رنگين پوس��تان در مقابل خشونت پليس 
معرفي كند! اگرچه برخي از قربانيان »نژادپرستي نظام مند« در امريكا، 
فريب اين ظاهرسازي دموكرات ها را خوردند، اما بايدن و همراهانش، در 
ايجاد و استمرار س��اختار نژادپرس��تانه امروز در امريكا نقش »مولد« و 
»حامي« را ايفا كرده اند. دوگانه اي ك��ه دموكرات ها و جمهوريخواهان 
به صورت مشترك در امريكا ايجاد كرده اند، دوگانه »ملي گرا- بيگانه« نام 
دارد. دوگانه اي كه بايدن مطابق تعهدي كه به صاحبان پشت پرده قدرت 

در امريكا دارد، موظف به ادامه و تكميل آن است!
از س��وي ديگر، جو بايدن »آنتوني جي بلينكن« را به عنوان وزير خارجه و 
»جك ساليوان« را به عنوان مشاور امنيت ملي دولت خود معرفي كرده است. 
اين دو صراحتاً معتقدند ديپلماسي بايد »باقدرت بازدارندگي« تكميل شود 
و از همين منظر، »ميليتاريسم« و »مداخله مستمر در ديگر نقاط دنيا« را 
موردتمجيد قرار مي دهند! بلينكن و ساليوان، هر دو معتقدند امريكا بايد به 
حضور نظامي خود در كشورهايي مانند عراق و افغانستان ادامه دهد و فراتر از 
آن، بايد با راه اندازي جنگ هاي نيابتي در منطقه، اركان و متعلقات استراتژي 
»بحران سازي مزمن در غرب آسيا و شبه قاره هند« را تقويت كرد. ساليوان، 
مشاور امنيت ملي دولت بايدن )كه دو ماه ديگر در مسند قدرت قرار خواهد 
گرفت( در دوراني كه در كنار »هيالري كلينتون« وزير امور خارجه اس��بق 
امريكا و به عنوان معاون او مشغول فعاليت بود، تأكيد داشت كه نبايد نسبت به 

»مداخله گرايي در جهان« به مثابه يك فاكتور و مؤلفه سلبي نگريست!
تأسيس داعش و ديگر گروه هاي تروريستي- تكفيري در دوران رياست 
جمهوري اوباما، در س��ايه همين ن��گاه خطرناك ص��ورت گرفت و قطعاً 
در دوران رياس��ت جمهوري بايدن نيز گروه هاي تروريستي و جنايتكار 
اصلي ترين مأمن و مأواي خود را كاخ سفيد قلمداد خواهند كرد. در چنين 
شرايطي چينش ويترين جديد كاخ سفيد توسط بايدن، كمترين ارزشي به 
لحاظ ذاتي و واقعي نخواهد داشت و صرفاً، پيش درآمدي بر استمرار همان 

رويكرد »تنش آميز هميشگي داخلي و خارجي« محسوب مي شود.
........................................................................................................................

زخمي روي زخم كهنه يك ملت
محمدعلي صمدي در سرمقاله ديروز 
روزنامه وطن امروز نوش��ت: ظهرگاه 
ديروز جمعه 7 آذر 99 خورش��يدي، 
صداي رگبار مسلسل و انفجار، فضاي آرام و نيمه تعطيل شهرستان دماوند 
را پاره پاره كرد و چنين مقدر شد اين روز با امضايي خونين، به نام دكتر 
»محسن فخري زاده« س��ند بخورد. اش��رار و اراذل عالم، او و پاسداران 
محافظش را مورد حمله قرار دادند و خون شان را بر سنگفرش خيابان روان 
كردند و ساعتي بعد خبر رس��يد استاد فيزيك هس��ته اي دانشگاه امام 
حسين)ع(، رئيس سازمان پژوهش و نوآوري وزارت دفاع به ياران شهيدش 
پيوسته است. مردي كه چشم هاي نگران ملتي به بركات ساعت زندگي او 
دوخته شده بود، پس از دهه ها تالش و جهاد، در خون خويش، به آرامش 
رسيد. بي شك خلعت شهادت، برازنده اين دانشمند خستگي ناپذير بود كه 
س��ال ها پيش، جان خود را براي عزت و شكوه دين و سرزمينش، بر كف 

دست گرفته بود اما با سينه هاي سوخته مان چه كنيم؟ 
مردمي كه ب��ا صبوري و متانت به كارزار س��همگين اقتص��ادي با امريكا و 
غرب باوران داخلي مشغولند، بي شك براي حفظ امنيت نخبگان و سربازان 
فرهيخته خود كه س��رمايه هاي بنيادين و ذخاير اصلي اين ملك و ملتند، 
بسيار متوقعند و اين سؤال چون زخمي ديگر بر پيكرشان خواهد نشست: 
چگونه يك تيم تروريستي توانسته فردي با چنين جايگاهي را كه چندي 
قبل هم مورد يك ترور ناموفق قرار گرفته بود و نخست وزير خونخوار رژيم 
غاصب صهيونيستي رسماً و آشكارا نام و عكس وي را به عنوان يكي از اركان 
برنامه هاي هسته اي ايران به نمايش گذاشته بود، مورد شناسايي قرار داده، 
تعقيب كنند و با شيوه اي مشخص درست در سالگرد شهادت يكي ديگر از 
بزرگان عرصه هسته اي كشور مورد حمله قرار داده و به شهادت برسانند؟ 
هنوز يك ماه به سالگشت شهادت حاج قاسم سليماني مانده و خدا مي داند 
زخم آن هنوز خونين است. زحمات فرزندان امنيت و سربازان گمنام امام 
زمان)عج( بر كسي پوشيده نيست. ايراد را بايد در جاي ديگري جست؛ جايي 
كه توان بازدارندگي كشور را تضعيف كرده و موجب ايجاد برآوردهاي اشتباه 

از قدرت دفاعي ايران در جبهه دشمن شده است.
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»ت�رور دانش�مندان«، سياس�ت غيرقاب�ل 
تغيي�ر امري�كا و صهيونيس�ت ها در مقابله 
ب�ا جمه�وري اس�امي ايران اس�ت ك�ه در 
دوره ه�اي زماني مختلف به كار گرفته ش�ده 
و با آمد و ش�د سياس�تمداران جمهوريخواه 
و دموكرات در كاخ س�فيد نيز اين سياس�ت 
دچار تغيير نشده است. همان گونه كه عوامل 
تروريستي با چراغ س�بز دولت باراك اوباما 
تعدادي از دانش�مندان هس�ته اي كش�ور را 
ت�رور كردند امروز و در آس�تانه خوش�حالي 
زايدالوص�ف جماعتي در داخل كش�ور براي 
آغاز دور جدي�دي از مذاكرات ب�ا دولت جو 
بايدن يكي ديگر از دانش�مندان هسته اي را 
مورد هدف قرار داد. ش�هيد فخ�ري زاده كه 
دو نخس�ت وزير فعلي و پيش�ين اسرائيل، از 
او به اس�م، ياد كرده بودند و ايه�ود اولمرت 
نيز علن�ًا گفته ب�ود فخ�ري زاده، مصونيتي 
ندارد در حالي مورد هدف عوامل تروريستي 
قرار گرفته كه بر اس�اس اس�ناد و شواهد از 
مدت ه�ا قب�ل وي در تيررس س�رويس هاي 
جاسوسي موس�اد و سيا قرار داش�ته است.
نخس��تين برداش��ت از تروره��اي دامن��ه دار 
دانشمندان هس��ته اي كش��ورمان آن هم پس 
از ابراز امي��دواري جهت آغ��از مذاكرات مجدد 
مذاكرات هس��ته اي ميان دولت و جو بايدن اين 
است كه دشمني غرب با جامعه ايراني كه بخشي 
از آن در قالب ترور دانشمندان قابل رؤيت است با 

مذاكره و بي مذاكره غيرقابل تغيير است.
   سياس�ت امريكا با آم�دن و رفتن افراد 

عوض نمي شود 
محمد ناظمي اردكاني وزير تع��اون دولت نهم 
درباره ترور شهيد محسن فخري زاده دانشمند 
هسته اي كشورمان گفت: اين فرزند برومند ملت 
بزرگ ايران در مقطعي به دست موساد به شهادت 
رسيد كه تحت تأثير برخي تحركات عناصر نادان 
پروژه »مذاكره و نفوذ« مجدد فعال شده است؛ 
شهيد فخري زاده از اساتيد شهيد شهرياري بود 
و مس��لماً ش��هادت او با برنامه ريزي هاي فراوان 

و طي چندين س��ال صورت گرفته است، ساير 
دانشمندان هسته اي نيز در دوره دولت دموكرات 

امريكا يكي بعد از ديگري به شهادت رسيدند.
ناظمي اردكاني افزود: امروز كه در آستانه روي 
كار آمدن دول��ت جديد امري��كا عوامل نفوذ در 
حال گرم كردن تنور مذاكره هستند، دانشمند 
بي همتايي چون فخ��ري زاده ب��ه قربانگاه برده 
مي ش��ود؛ دانش��مندي ك��ه پيش ت��ر توس��ط 
نخست وزير رژيم صهيونيس��تي در برنامه اي از 
او نام برده شده بود و اين نتيجه ناتواني و ضعف 
برخي از مسئوالن است؛ عالوه بر اين مقام معظم 
رهبري هشدارهاي الزم را بارها به صورت علني و 

خصوصي اعالم كرده اند.
او خاطرنش��ان كرد: اين گونه ش��هادت ها مانند 
ش��هادت قهرمان بزرگ ملي، ش��هيد سليماني 
باعث بيداري بيش��تر ملت و اتحاد و همبستگي 
ملي مي شود و قطعاً عاملي خواهد شد تا آنهايي 
كه نسبت به دش��من هنوز خوش بين هستند و 
فكر مي كنند با آمدن اين فرد يا آن فرد در امريكا، 
قادر هستند از طريق سازش و مذاكره راه به جايي 

ببرند، به خود بيايند.
   افراد جايگزين زياد داريم 

فريدون عباس��ي در گفت وگو با ميزان، با اشاره 
به ترور شهيد »محس��ن فخري زاده«، گفت: ما 
پنج ش��هيد در بحث ترور دانشمندان هسته اي 
داشتيم كه دشمنان تنها توانستند حذف فيزيكي 
اين دانشمندان را رقم بزنند. وي تصريح كرد: با 
اين حال دش��منان نتوانستند رعب را در جامعه 
علمي ما با هدف دوري دانشمندان از فرآيند هاي 
علمي كشور رقم بزنند. دش��منان نه تنها به اين 
هدف نرس��يدند كه افراد بيشتري جذب صنايع 

راهبردي ما در همه ابعاد مختلف شدند.
عباسي تأكيد كرد: دشمنان به هيچ وجه نتوانستند 
با حذف فيزيكي دانشمندان ما به نتيجه مطلوبي 
دس��ت پيدا كنند. ش��هيد بزرگوار فخري زاده از 
جمله دانش��منداني بود كه علوم و دانش خود را 
در اختيار ديگران گذاشت و در اين مسير تدريس 
كرد تا نيروي انس��اني كارآزموده تربيت ش��ود. 

رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: ترور شهيد »محسن فخري زاده« هيچ 
خدش��ه اي در برنامه هاي صلح آميز هس��ته اي 
جمهوري اسالمي ايران ايجاد نخواهد كرد چراكه 

ما افراد و دانشمندان جايگزين زيادي داريم.
عباسي در پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه ترور 
شهيد فخري زاده چقدر مي تواند گوياي واهمه 
دش��من از پيش��رفت هاي علمي و عقده گشايي 
شكس��ت هاي راهبردي منطقه اي باشد؟ بيان 
داشت: دش��منان چه بخواهند و چه نخواهند ما 
يك قدرت جهاني هستيم بنابراين دشمنان اين 
مسئله را به زودي باور خواهند كرد و به آن اقرار 

خواهند داشت.
   فعاليت هسته اي متوقف نمي شود

مهدي چم��ران ناي��ب رئيس ش��وراي ائتالف 
نيروهاي انقالب درباره ترور و ش��هادت محسن 
فخ��ري زاده مع��اون وزي��ر و رئيس س��ازمان 
پژوه��ش و ن��وآوري دفاع��ي )س��پند( در يك 
عمليات تروريس��تي، گفت: اين ترور تأثيري در 
فعاليت هاي هسته اي ما نخواهد گذاشت به دليل 
آنكه دانشمندان هسته اي ما فقط يك يا دو نفر 
نيستند به همين جهت فعاليت هسته اي ايران 

سامان يافته است و مسير خود را طي مي كند.
وي اف��زود: امري��كا و رژيم صهونيس��تي تالش 
مي كنند پيشرفت هاي هس��ته اي ما را متوقف 
كنند بنابراين هر كاري كه بتوانند انجام مي دهند 
و اين ترور، چندمين ترور دانشمندان هسته اي ما 

محسوب مي شود.
به گ��زارش مهر ناي��ب رئيس ش��وراي ائتالف 
نيروهاي انق��الب با تأكيد براينكه بدون ش��ك 
موفقيت ه��ا و پيش��رفت هاي اي��ران در تمامي 
حوزه ها با قوت و ق��درت ادامه پيدا خواهد كرد، 
اظهار داشت: علوم هسته اي ما بعد از برجام كند 
شد و اين نشان دهنده آن است كه دشمنان فقط 
مي خواهند علوم هسته اي ما متوقف شود و ايراِن 
عقب مانده اي داشته باشيم؛ ترور دانشمندان ما 
سخت است و درماندگي دشمنان را مي رساند اما 
بيش از همه تعجب ما را وامي دارد كه چرا با اين 

حال بعضي در داخل ب��ه امريكا و رئيس جمهور 
متخب آن ]بايدن[ خوش بين هستند!

وي تصريح كرد: استكبار فقط مي خواهد اسرائيل 
در خاورميانه باش��د و نه تنها از انرژي هسته اي 
بلكه از بمب هاي فراوان هم برخوردار باشد البته 
بايد به اين نكته اذعان داشت كه قدرت موشكي 
ما به قدري باالس��ت كه مي تواند اسرائيل را به 
توبره بكشد؛ رژيم صهونيستي از امروز به بعد بايد 

منتظر انتقام سخت ايران بماند.
   خواب را بر اسرائيل حرام مي كنيم

حجت االس��الم مجتبي ذوالن��وري در مطلبي 
در واكن��ش به ت��رور محس��ن فخ��ري زاده در 
آبسرد دماوند نوش��ت: ترور ناجوانمردانه  شهيد 
فخري زاده  بي پاس��خ نخواهد ماند. خواب را بر 
سران خون آشام  صهيونيسم حرام خواهيم كرد.  
وي تأكيد كرد:  اي كاش سياسيون و  كاسبكاران 
مذاكره هم به اندازه دش��منان بر اهميت مسير 
شهيد فخري زاده در تأمين و تضمين منافع ملي 
و حياتي ملت واقف بودن��د و خطر نفوذ را جدي 

مي دانستند. 
    مذاكره با امريكا ساده انديشي است

همچنين زهره الهيان عضو كميسيون امنيت ملي 
مجلس درباره ترور كوردالنه شهيد فخري زاده از 
دانشمندان هسته اي كش��ورمان اظهار داشت: 
ترور دانشمند هسته اي دكتر فخري زاده بار ديگر 
زبوني و هراس دشمنان قس��م خورده ايران را به 

تصوير كشيد. 
وي افزود: دكتر فخري زاده دانشمند هسته اي بود 
كه در مسير نوآوري در صنعت دفاعي ما پيشرو 
و از مديران صنعت دفاعي ما بودند به جرم تالش 
در مس��ير علمي و قدرت دفاع��ي و بازدارندگي 
جمهوري اسالمي ايران و ملت ايران ترور شدند. 
الهيان ضمن تأكي��د بر اين جمله ك��ه اين نوع 
حركت ها نش��ان دهنده اوج ذلت دشمنان نظام 
است، تصريح كرد: براي افكار عمومي جهان اوج 
خصومت و خباثت دشمنان جمهوري اسالمي 

ايران آشكار شد.
نماينده مردم تهران در مجلس با تأكيد بر اينكه 
اين ت��رور پيام هايي براي غربگرايان در كش��ور 
داشت، اضافه كرد: خوش بيني مذاكره با امريكا و 
بازگشت به برجام و برجام هاي ديگر، خام انديشي 
و ساده انديشي نسبت به دشمنان نظام است كه 

نتايج و ثمرات آن را بارها مشاهده كرديم.
وي گفت: امروز جريان غربگراي اصالح طلب به 
دنبال مذاكره با كساني است كه تجربه ملت ايران 
بارها و باره��ا از آنها جز ترور و تحريم مش��اهده 
نكرده كه آخرين آن ترور شهيد سردار سليماني 
بود؛ ترور شهيد فخري زاده نشان از اين دارد كه 
مذاكره با امريكا بازگشت به برجام ساده انديشي 
و خيال خام اس��ت و نتيجه و ثمره اي جز ترور و 

تحريم هاي بيشتر و مجدد ندارد.
الهيان از دولت دوازدهم خواست تا ديپلماسي 
انفعال و ت��رس و ذلت بيرون آم��ده و به دنبال 
حركت هاي مقتدرانه و دفاع از حقوق ملت ايران 
باشد. الهيان تأكيد كرد هوش��مندي بيشتري 
از وزارت اطالعات انتظار اس��ت كه قبل از اين 
نوع ترورها پيش بيني الزم را داش��ته باش��ند و 
با هوش��مندي اجازه تكرار اين اقدامات توسط 

عامالن ترور را ندهند. 
رئيس كميته حقوق بش��ر مجلس افزود: امريكا 
امروز به عنوان تروريس��ت دولت��ي در منطقه 
حضور دارند و اين نوع اقدامات نشان از ضعف و 

شكست آنها در منطقه است.

   دفاعی

در درياي�ي كه نيروه�اي دريايي كش�ورهاي 
متخاص�م ج�والن مي دهن�د اينك�ه بگوييم 
نيروه�اي دريايي اي�ران در آن ح�وزه چه كار 
مي كنن�د حرف نادرس�تي اس�ت. قطع�ًا اين 
دو ني�رو ب�ا حض�ور در آب ه�اي آزاد امنيت و 
اقتدار را براي كش�ورمان به ارمغان مي آورند.

به گزارش تس��نيم، امير دريادار حسين خانزادي 
فرمانده نيروي دريايي ارتش در نشست خبري به 
مناسبت هفتم آذر روز نيروي دريايي طي سخناني 
اظهار داشت: جمهوري اس��المي از بدو انقالب تا 
امروز سرش��ار از روزهاي پرافتخاري بوده و هفتم 
آذرماه كارنامه درخشاني براي نيروي دريايي است. 
هفتم آذر آغاز حركت انقالبي نيروي دريايي است 
كه تا امروز امتداد پيدا كرده اس��ت. سرآغاز دفاع 
مقدس همراه با مقاومت جانان��ه تكاوران نيروي 
دريايي در خرمش��هر و عملي��ات مرواريد بود كه 

نيروي دريايي عراق را از كار انداخت.
دري��ادار خانزادي ادام��ه داد: اقتص��اد جمهوري 
اسالمي هم با اسكورت كشتي هاي نفتكش توسط 
نيروي درياي��ي به خوبي به پيش برده ش��د و اين 
موضوع كمك ش��اياني به اداره جبهه هاي هشت 
دفاع مقدس كرد. فرمانده ني��روي دريايي ارتش 
تصريح كرد: تسلط نيروي دريايي بر دريا موجب 
ش��د مرزهاي ايران از طريق دريا محاصره نشود. 
نيروي دريايي از هفتم آذر سال 59 تا امروز حركت 
پيوسته امنيت ساز خودش در دريا را امتداد داده 
است. بعد از جنگ دوران سازندگي نيروي دريايي 

با شكست تحريم ها شكل گرفت. همگام با پيشرفت 
انقالب نيروي دريايي تالش خودش را براي ساخت 
تجهيزات بومي آغاز كرد و تا امروز شاهد هستيم هر 
آنچه در سطح و زيرسطح و قدرت تهاجمي نيروي 
دريايي الزم بوده، مهيا ش��ده است. امروز انباشت 
بزرگي از فناوري و زيرس��اخت در اختيار داريم و 

هيچ گونه وابستگي به بيرون نداريم.
    مأموريت ها بين نيروي دريايي س�پاه و 

ارتش تقسيم شده است
امير خانزادي نيروي دريايي سپاه و ارتش را »يد 
واحد« دانست و گفت مأموريت ها به صورت بسيار 
خوبي بين اين دو نيرو تقس��يم شده و پيوستگي 
امنيت با اتحاد ميان دو نيروي دريايي ارتش و سپاه 
برقرار مي ش��ود. در دريايي ك��ه نيروهاي دريايي 
كشورهاي متخاصم جوالن مي دهند اينكه بگوييم 
نيروهاي دريايي ايران در آن حوزه چه كار مي كنند 
حرف نادرستي است. قطعاً اين دو نيرو با حضور در 
آب هاي آزاد امنيت و اقتدار را براي كش��ورمان به 

ارمغان مي آورند.
فرمانده نيروي دريايي ارتش در خصوص برگزاري 
رزمايش مش��ترك با س��اير كش��ورها گفت: اين 
رزمايش ه��ا نتيج��ه تعامل هاي گس��ترده ميان 
كشورهاست و بر همين اس��اس نيروهاي دريايي 
كش��ورهاي مختلف در كنار هم قرار گرفته و يك 
رزمايش را برگزار مي كنند. سال گذشته ما ميزبان 
يك رزمايش مركب ميان ايران، روس��يه و چين 
بوديم اما با فاصله اندك ش��اهد ش��يوع بيماري 

كرونا بوديم. برنامه ريزي هاي ما به اين شكل است 
كه رزمايش در س��ال جاري برگزار شود البته اين 
بس��تگي به نوع پيش��رفت بيماري كرونا دارد. ما 
آمادگي داريم كه در اس��فندماه با حفظ رويكرد 

بدون تماس اين رزمايش را برگزار كنيم.
    ن�او دماون�د اين هفت�ه ب�ه آب انداخته 

مي شود
وي در خصوص روند الح��اق ناو دماوند گفت: كار 
س��اخت ناو دماوند در ش��مال در حال طي شدن 
است. اين ناو در اين هفته به آب انداخته مي شود و 
بالفاصله از آب گرفته مي شود و ناو دماوند حتماً تا 

پايان سال توان دريانوردي را خواهد داشت.
فرمانده نيروي دريايي ارتش با بيان اينكه ساخت 
بدنه با طرحي جديد و انواع سامانه هاي موشكي و 
توپخانه اي نيروي دريايي ارتش را از نياز به بيرون 
بي ني��از كرده اس��ت گفت: مجاهدت خاموش��ي 
در درياهاي آزاد ش��كل گرفت و ط��ي اين مدت 
ناوگروه هاي زيادي از نداجا براي برقراري امنيت 
در درياها كار خود را آغاز كردند و اين موضوع باعث 
شده امنيت درياها به شكل برجسته اي برقرار باشد. 
ما اين كار را مستقل انجام داديم و زير پرچم هيچ 
ائتالفي قرار نگرفتيم و به ساير كشورها هم براي 
عبور امن از دريا كمك كردي��م. دريادار خانزادي 
با بيان اينكه طي روزهاي آينده نمايش��گاهي از 
خودكفايي ني��روي دريايي به نمايش گذاش��ته 
مي شود گفت: ناوشكن دنا در نيمه دي ماه الحاق 
مي شود. ناو موشك انداز زره همين هفته به نيروي 

درياي الح��اق مي ش��ود و در كارخانجات نيروي 
دريايي ساخته ش��ده و پنجمين فروند از اين نوع 
شناور است. رزه و شناورهايي كه در سال ۱۴۰۰ و 
بعد از آن ملحق مي شوند توان مضاعفي به نيروي 

دريايي مي دهند.
    لزوم استفاده از ظرفيت ناو بندري

خانزادي ادامه داد: اس��تقرار كامل نيروي دريايي 
در اقيانوس هند در دس��تور كار قرار گرفته است. 
براي اين كار از بنادر كش��ورهاي دوست استفاده 
مي كرديم اما ش��رايط كرونا ما را ملزم مي كند از 
اينكه در بندر ساير كش��ورها توقف كنيم پرهيز 
كنيم. براي همي��ن از ظرفيتي به ن��ام ناو بندري 

استفاده خواهيم كرد.
وي ادام��ه داد: همه كش��ورهاي دنيا با اس��تفاده 
از ظرفيت هاي موجود خودش��ان اين ن��وع ناو را 
س��اخته اند. امريكايي ها ناو بندر خود را بر بس��تر 
يك نفتكش ساخته اند. نيروي دريايي با استفاده 
از همين ش��ناورها ناو بندري س��اخته كه به دريا 
انداخته شده است. اين ناو توان حمل پنج تا هفت 
بالگ��رد را دارد. اين ناو به پهپاده��اي عمودپرواز 
پليكان هم مجهز شده است. اين شناور با يك بار 
سوختگيري مي تواند بين هشت تا ۱۰ بار دور كره 
زمين را طي كند. اين يعني اين ش��ناور مي تواند 
بدون محدوديت در اقيانوس هند حضور داش��ته 
باشد. اين شناور امكانات آفندي و پدافندي خوبي 
دارد و مي تواند مع��ادالت امنيت منطقه اقيانوس 

هند را به نفع كشور هاي منطقه بر هم بزند.

فرمانده نيروي دريايي ارتش در نشست خبري:

هرآنچهرادردريانيازداريم،خودمانساختهايم

درخواست برخورد قضايي با معاون روحاني
دو تن از نمايندگان مجلس خواس��تار برخورد دس��تگاه قضايي با معاون 
رئيس جمهور به دليل توهين به حضرت امام خميني)ره( شدند. در ويدئويي 
كه اخيراً از عيسي كالنتري، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و معاون 
حسن روحاني منتشر شده، او امام را »فرزند ناخلف امريكايي ها« مي نامد! 
حسن نوروزي، نايب رئيس كميس��يون قضايي مجلس مي گويد »اهانت 
رئيس سازمان محيط زيست به امام )ره( طبق قانون مجازات اسالمي شش 
ماه تا دو سال حبس به دنبال دارد.« احسان قاضي زاده، ديگر نماينده مجلس 
هم مي گويد: »ما در اين باره مواد قانوني الزم را داريم و اين گونه نيست كه با 
خأل قانوني مواجه باشيم و الزم است طبق همين مواد قانوني موضوع مورد 
رسيدگي قرار گيرد.« گفتني  اس��ت دولت و نيز مؤسسه تنظيم و نشر آثار 
حضرت امام كه تحت مديريت سيدحسن خميني قرار دارد، تاكنون در مورد 

اين جسارت معاون رئيس جمهور به امام خميني واكنشي نداشته اند.
   خأل قانوني براي برخورد با كانتري نداريم

سيداحسان قاضي زاده هاشمي نماينده مردم فريمان، سرخس، احمدآباد و 
رضويه در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس، با اشاره به اظهارات 
رئيس سازمان محيط زيست درباره امام راحل گفت: اين اظهارنظر رئيس 
سازمان محيط زيست هنجارش��كني و تابوشكني اس��ت. دستگاه قضا و 
مدعي العموم بايد به اين موض��وع ورود پيدا كنند و اي��ن موضوع را مورد 
رسيدگي قرار دهند. وي اظهار داشت: ما در اين باره مواد قانوني الزم را داريم 
و اين گونه نيست كه با خأل قانوني مواجه باشيم و الزم است طبق همين مواد 
قانوني موضوع مورد رسيدگي قرار گيرد. قوه قضائيه و مدعي العموم بايد به 

موضوع عيسي كالنتري در رابطه با امام)ره( ورود پيدا كند.
   رئيس جمهور سريع تر كانتري را عزل كند

حجت االسالم حس��ن نوروزي نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس در 
گفت وگو با فارس، با اش��اره به اظهارات توهين آميز اخير رئيس سازمان 
محيط زيست در مورد امام راحل گفت: اين گونه اظهارنظر عيسي كالنتري 
در مورد امام راحل ادامه همان تفكر دوران اصالحات است كه مي گفتند 
دوره تفكر امام به سر آمده و ما بايد به فكر توسعه سياسي باشيم. وي افزود: 
توهين سلمان رشدي و نشريه فرانسوي شارلي ابدو به پيامبر مكرم اسالم و 
اظهارات توهين آميز عيسي كالنتري رئيس سازمان محيط زيست در مورد 
امام راحل همگي در يك راستا قرار دارد و بايد به آنها به يك چشم نگريست. 
نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس اظهار داشت: طبق ماده 5۱۴ قانون 
مجازات اسالمي توهين به امام راحل و مقام معظم رهبري شش ماه تا دو 
سال حبس به دنبال دارد و از قوه قضائيه مي خواهيم برخورد قاطعي را با 
رئيس سازمان محيط زيست به خاطر اين اظهارنظر توهين آميزش داشته 
باش��د. نوروزي خاطرنش��ان كرد: رئيس جمهور بايد فوراً رئيس سازمان 
محيط زيست كه معاون وي است را به خاطر اظهارات توهين آميزش به امام 
عزل كند و اال در غيراين صورت بداند كه مسئوليت اظهارنظر توهين آميز 
كالنتري به امام راحل برعهده رئيس جمهور هم هست چراكه اوست كه 
اين فرد را به اين سمت منصوب كرده است. وي افزود: كساني كه اين گونه 
اظهارات را مطرح مي كنند نه چيزي در مورد انقالب مي دانند، نه چيزي در 

مورد امام و نه چيزي درباره اسالم و بوي از اينها نبرده اند.

 شفافيت آرای نمايندگان مجلس
 منجر به عدم رانت مي شود

شفافيت آرا منجر به عمق بخشي و بهبود كاركرد نمايندگان و پاسخگو 
كردن آنان در برابر مردم شده و منجر به عدم رانت و ابهام مي شود. 
اقبال ش��اكري نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اس��المي در 
گفت وگو با فارس، درباره طرح شفافيت آرای نمايندگان اظهار داشت: 
طرح ش��فافيت آرای نمايندگان پيش از انتخابات مجلس و از س��وي 
نامزدها م��ورد اقبال و تأييد آنها قرار گرفته اس��ت. عملكرد مجلس در 
حوزه گفتماني و اظهارنظر نمايندگان در صحن و بررسي طرح ها و لوايح 
هم اكنون شفاف است و مردم از طريق رسانه ها و سامانه هاي مرتبط با 
مجلس در جريان مذاكرات قرار مي گيرند و عمالً شفاف سازي وجود دارد، 
اما اليه هاي ديگري در مجلس است كه شفاف سازي در آنجا هم به مردم 
كمك مي كند و هم به مجلس. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي 
اسالمي تصريح كرد: شفافيت آرا، شفافيت كميسيون ها و شفافيت مالي 
بايد در مجلس پيگيري و اجرا شود، ضمن اينكه شفافيت در مكاتبات 
نيز از موضوعاتي است كه هم الزم است و هم بخشي از مطالبات مردم از 
وكالي خود در مجلس بوده است. شاكري گفت: بايد آرای نمايندگان 
نسبت به طرح ها و لوايح در معرض ديد عموم قرار گيرد تا تكليف موكل 
با وكيل خود مشخص شود. اين در حالي است كه متأسفانه موضوعاتي 
كه در كميسيون هاي مجلس مطرح مي شود ش��فاف نيست و نظرات 
نمايندگان براي مردم روشن نيس��ت، بنابراين لزوم گردش اطالعات 
و نحوه مذاكرات نمايندگان بايد براي افكار عمومي ش��فاف باشد. وي 
خاطرنشان كرد: وقتي سؤالي از يك وزير در كميسيون ها مطرح مي شود 
بايد كيفيت مطالب و آرای آن مش��خص شود تا خداي ناكرده رانتي به 
وجود نيايد و براي افكار عمومي سؤال و ابهام ايجاد نشود. براي اين كار 

بايد برخي از مواد آيين نامه داخلي مجلس را اصالح كنيم.
ش��اكري با اش��اره به عضويت برخي نمايندگان در هيئت مديره هاي 
شركت ها گفت: اگر نماينده اي عضو هيئت مديره شركت ها و به ويژه 
شركت هاي دولتي است بايد شفاف اعالم شود، ضمن اينكه مردم بايد 
بدانند نماينده شان به چند سفر و مأموريت داخلي و خارجي رفته است 
و چه ميزان حقوق، مزايا و دس��تمزد دريافت مي كن��د. نماينده مردم 
تهران در مجلس ش��وراي اسالمي تصريح كرد: ش��فافيت آرا منجر به 
افزايش عمق نظرات و كارشناسي تر شدن آرا مي شود زيرا نماينده بايد 
پاسخگوي رأي مثبت و منفي خود به جامعه باشد. هر چند ممكن است 
كيفيت آرا با توجه به نظر جمعي نمايندگان و موافقت صحن علني تا 
چند روز خاص منتشر نشود كه البته اين موضوع اصلي پذيرفته شده 
است، فقط بايد محدود باشد. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي 
اس��المي اظهار داش��ت: ش��فافيت در عملكرد، مالي و بودجه تمامي 
دستگاه ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي به دليل اعتباري كه گرفته اند 
براي مردم بسيار مهم است كه بنا داريم بعد از شفافيت آرای نمايندگان 
به صورت جدي به اي��ن موضوع بپردازيم. شفاف س��ازي در كاركرد و 
عملكرد بودجه اي كشور اصل قضيه و ادامه مسير شفافيت آراست كه 

بايد شفافيت در مجلس را به اين موارد در كل كشور تسري دهيم.
........................................................................................................................
مجلس به دنبال اصالح ساختار بودجه است

بايد ت�ا جايي كه ام�كان دارد با اص�اح س�اختار بودجه مصارف 
را كاهش دهي�م البته نباي�د اين تلق�ي ايجاد ش�ود در جايي كه 
دول�ت خدمات�ي را ارائ�ه مي كن�د ب�ه آن آس�يب وارد كني�م.

محمد خدابخشي نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با تسنيم با اشاره به بررسي طرح 
اصالح س��اختار بودجه در مجلس، گفت: پس از اينكه دولت اليحه اي 
را در اين زمينه به مجلس ارائه نك��رد نمايندگان با تدوين طرحي كار 
بزرگي را در مجلس آغاز كردند. وي با بيان اينكه مجلس به دنبال شفاف 
كردن منابع و مصارف بودجه كل كشور است، ادامه داد: بايد تا جايي 
كه امكان دارد با اصالح س��اختار بودجه مصارف را كاهش دهيم البته 
نبايد اين تلقي ايجاد شود در جايي كه دولت خدماتي را ارائه مي كند به 
آن آسيب وارد كنيم. نماينده اليگودرز در مجلس با اعالم اينكه بايد با 
اصالح ساختار بودجه منابع جديدي براي رفع مشكالت كشور تعريف 
كنيم، عنوان كرد: بايد تالش كنيم ت��راز مالي بودجه را مثبت كنيم و 
وابس��تگي به نفت را نيز كاهش دهيم. بايد در اصالح س��اختار بودجه 
بازنگري در معافيت ها و فرارهاي مالياتي داشته باشيم و بودجه استان ها 

را نيز بر اساس شاخص هاي منطقي توزيع كنيم.
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