
  گزارش

کار سخت وزیر آموزش وپرورش 
در میدان بازسازی انقالبی

 هفته گذشته در حالی اولین ماه از دس��تور رهبر معظم انقالب مبنی 
بر بازسازی انقالبی تمامی ساختارهای مدیریتی کشور و به خصوص 
ساختارهای فرهنگی را پشت سر گذاشتیم که همچنان وزارتخانه مهم 
آموزش وپرورش که از راهبرهای اصلی بسترهای فرهنگی کشور است 
با سرپرست اداره می شود و خبر  هایی به گوش می رسد که یحتمل در 
هفته آینده وزیر پیشنهادی دولت به اطالع نمایندگان مجلس خواهد 
رسید؛ گمانه   هایی نیز مرتباً مطرح می شود که از میان آنها جناب »طیب 
صحرایی« که صفحه توئیتر خود را به تازگی راه انداخته و به سیاق وزرای 
پیشین ذکر »بسم اهلل الرحمن الرحیم « را به عنوان آغاز کار توئیت کرده 
بیشتر برای کاربران شبکه های اجتماعی جلب توجه کرده است. در هر 
حال وزیر جدید هر کس که باشد بار س��نگینی بر دوش دارد؛ وزارت 
آموزش وپرورش امروز با مش��کالت انباشته ش��ده و پیچیده تاریخی 
مواجه است که قریب به ۱2۰ سال است تداوم دارد و درواقع نیازمند 

بازسازی انقالبی و تحول می باشد. 
از جمله جدی   ترین این مش��کالت، معضل تأمین نیروی انسانی است 
که سال   ها با رویکردهای مختلف، قوانین متعددی برای آن به تصویب 
رسیده است و در گذر ایام هر بار مدلی را از استخدام معلمان خارجی 
همچون مس��یو آندره هس تبعه دولت فرانس��ه برای معلمی مدرسه 
حقوق تا راه اندازی دانشسرای تربیت معلم، برگزاری آزمون استخدامی 
و جذب سرباز معلم به آزمون و خطا گذاشته ایم و هنوز که هنوز است با 
اینکه امروزه دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی موظف 
به تربیت نیروی معلم هس��تند، باز هم این دانشگاه   ها فقط ۳۰ درصد 
نیروی مورد نیاز را تأمین می کنند و همان نیز با نابسامانی   هایی همچون 
عدم تناسب با نیازهای استانی، منطقه ای، جنسیتی و مقاطع تحصیلی 
وزارت آموزش و پرورش همراه است که موجب شده است از سال ۱۳۸۸ 
تا امروز بیش از ۱۰ قانون مختلف برای تأمین نیروی انس��انی تصویب 
شود که سرانجام در سال ۱۳۹۹ اعتراض رهبر معظم انقالب را نیز در پی 
داشته و ایشان به نمایندگان متذکر شده اند »حاال من اینجا به عزیزان 
مجلس هم سفارش کنم این طور نباشد که یک جوری تصویب کنند که 
مثاًل یک جمعی، یک وقت بی حساب به شکل برف انباری، همین جوری 
وارد آموزش پرورش بشوند؛ این جوری مصلحت نیست.«  هرچند که 
این تذکر هم خیلی زود فراموش شد و همین روز  ها صدایی از نمایندگان 
به عنوان »خبر خوب « شنیده می شود که می خواهند باز هم عزیزانی را 

به شکل برف  انباری به استخدام این وزارتخانه درآورند. 
مسائل دیگری از قبیل تحول ساختاری آموزش وپرورش، تأمین مالی، 
عدالت آموزشی و امکان دسترس��ی به فرصت تحصیلی، اصالح تقویم 
آموزشی، فضا و تجهیزات و بلبشوی برنامه درسی قصه مشابهی دارند 
که باید هر چه سریع تر رس��یدگی ش��وند چرا که این عوامل موجب 
ش��ده اند در همین س��ال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به گزارش س��النامه آماری 
آموزش وپرورش قریب به یک میلیون نفر بازمانده تحصیلی و در سال 
تحصیلی ۹۸-۹۹ بیش از 27۰هزار تارک تحصیل داشته باشیم و در 
مجموع مطابق آمارهای رسمی )سرشماری سال ۹5( تعداد ۸ میلیون 
و ۸۰۰ هزار نفر در رنج سنی ۱۰ تا ۴۹ ساله در کشور بی سواد مطلق و 
نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر از افراد الزم التعلیم،  خارج از مدرس��ه بمانند. 
نتایج آزمون تیمز )ریاضی و علوم پایه چهارم و هشتم( نیز که هر چهار 
سال و آخرین بار در سال 2۰۱۹ برگزار ش��ده، هرچند نسبت به سال 
2۰۱5 رشد  هایی را نش��ان می دهد اما در مجموع وضعیت جالبی را از 
کیفیت نظام آموزشی گزارش نمی کند. در ریاضیات پایۀ چهارم ایران 
با نمره ۴۴۳ در بین 5۸ کش��ور در جایگاه پنجاهم قرار دارد و در علوم 
پایۀ چهارم با نمرۀ ۴۴۱ در جایگاه ۴۸. این نتایج نش��ان می دهند که 
6۱ درصد دانش آموزان ایرانی پایه چهارم نتوانس��ته اند به نقطه معیار 
بین  المللی متوسط )نمره ۴75( برسند! در آزمون ریاضی پایۀ هشتم نیز 
وضعیت ایران مشابه است و از بین ۳۹ کشور حاضر جایگاه ما بیست و 
نهم  است و در علوم پایۀ نیز در بین ۳۹ کشور، ایران جایگاه سی و دوم را 
دارد. اینها همه در حالی است که هیچ آمار مشخصی از سنجش کیفیت 
یادگیری دانش آموزانی که در دوره همه گیری کرونا، دروس مدرسه را 
غیرحضوری فراگرفته اند و به اذعان خودشان چندان هم در فراگیری 
موفق نبوده اند و آزمون   ها را به کمک والدین داده اند، در دست نیست. 

محمد صادق عبداللهی

اژه ای: می توان برای اصالح امور، پیشگیری از جرم و تشویق افراد برای مبارزه با فساد 
بسیاری از مسائل را با مردم درمیان گذاشت و نباید در این خصوص خودسانسوری کرد

سانسور فساد ممنوع!
با گذشت صد روز از ریاست حجت االسالم محسنی 
اژه ای در قوه قضائیه، رویکردهای تحولی او در دستگاه 
قضا، مورد اذعان و استقبال همه جریان های سیاسی 
در کشور است و قاضی القضاهًْ در همین مدت کوتاه 
نشان داده عزم او برای برآوردن انتظارات شش گانه 
رهبر معظم انقالب که در حکم انتصاب او تصریح شده، 
جدی اس��ت. در این میان عالوه بر حضور میدانی در 
مراکز قضایی، زندان  ها و سفرهای هفتگی به استان ها، 
رویکرد ضد فساد محسنی اژه ای از غلظت بیشتری 
برخوردار است. همان رویکردی که در نخستین انتظار 
رهبر انقالب از رئیس قوه قضائیه تبلور یافته و معظم 
له بر گسترش عدالت، و احیای حقوق عاّمه، و تأمین 
آزادی های مشروع، و نظارت بر حسن اجرای قوانین، 
و پیش��گیری از وقوع جرم، و نیز مبارزه  قاطع با فساد 

تأکید کرده اند. 
حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای روز گذشته 
طی سخنانی در آیین چهلمین سالروز تأسیس   سازمان 
بازرسی کل کشور، بار دیگر از ضرورت مبارزه با فساد 
گفت و فراتر از آن تأکید کرد: » می توان برای اصالح 
امور، پیشگیری از جرم و تشویق افراد برای مبارزه با 
فساد بسیاری از مسائل را با مردم درمیان گذاشت و 

نباید در این خصوص خودسانسوری کرد. « 
رئیس قوه قضائیه که به سازمان بازرسی کل کشور رفته 
بود،از نمایشگاه اقدامات و دستاورد های این سازمان 
بازدید کرد و در جریان فرایند های کش��ف، احصا و 
رسیدگی به تخلفات و مفاسد اداری قرار گرفت. در این 
بازدید مسئوالن بخش های مختلف سازمان بازرسی 
کل کشور گزارش��ی از نظام مسائل مطرح در کشور، 
گلوگاه های فساد و نحوه دریافت گزارش های مردمی و 
گزارشگران فساد و همچنین روند بررسی و رسیدگی 

به این گزارش   ها ارائه کردند. 
محسنی اژه ای س��پس با حضور در آیین نکوداشت 
چهلمین سالگرد تأسیس   سازمان بازرسی کل کشور 
که با حضور مدیران عالی و معاونان این سازمان برگزار 
شد، از نظارت به عنوان یکی از لوازم حکمرانی صحیح 
و مقبول یاد کرد و متذکر شد بدون توجه به نظارت، 
نمی توان انتظار داشت دس��تگاه های حاکمیتی به 

وظایف خود دقیق و درست عمل کنند. 
   اختیارات ویژه سازمان بازرسی کل کشور

رئیس ق��وه قضائیه با اش��اره به اختیارات گس��ترده 
سازمان بازرسی کل کشور گفت: س��ازمان بازرسی 
می تواند گزارش تخلفات و جرایم مدیران دستگاه   ها 
را به دادگس��تری گزارش دهد تا ظرف سه ماه خارج 
از نوبت مورد رس��یدگی قرار گیرد. سازمان بازرسی 
حتی اجازه دارد به آرای صادره از س��وی دادسرا   ها و 
دادگاه   ها اعتراض کند و بر اساس ماده ۴77 خواستار 
اعاده دادرسی ش��ود. رئیس قوه قضائیه همچنین به 
مأموریت های سازمان بازرسی کل کشور برای بازرسی 
از همه دستگاه های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای 
قوانین اظهار داشت: هم اجرای قانون مهم است و هم 
آنکه قانون درست اجرا ش��ود و اگر سازمان بازرسی 
متوجه شد در جایی قانون اجرا نشده و یا درست اجرا 
نمی شود باید موضوع را پیگیری کند. حجت االسالم  
محسنی اژه ای با تأکید بر لزوم حسن اجرای امور در 
دستگاه های اجرایی افزود: اگر دستگاهی به وظیفه 
خود به درس��تی عمل نمی کند، س��ازمان بازرسی 

مأموریت دارد با بررسی و تحلیل مسئله به آن دستگاه 
تذکر و هشدار بدهد. 

   در مبارزه با فساد نباید خودسانسوری کرد
رئیس قوه قضائیه بر لزوم اطالع رسانی از فعالیت   ها 
و دستاورد های سازمان بازرسی کل کشور هم تأکید 
کرد و گفت: خود من که در رأس دستگاه قضا هستم 
نس��بت به همه اقدامات و توفیقات سازمان بازرسی 
اطالع ندارم و مردم نیز طبع��اً در جریان کار های این 

مجموعه نیستند. 
محسنی اژه ای با نادرست دانستن این برداشت که گفته 
می شود همه گزارشات سازمان بازرسی محرمانه است، 
تأکید کرد: طبق آیین دادرسی اطالع رسانی درباره 
همه مسائل قضایی ممنوع نیست و منعی برای اطالع 
رسانی درباره اقدامات، دستاورد   ها و همه گزارش های 
س��ازمان بازرس��ی وجود ندارد. اژه ای تصریح کرد: 
می توان برای اصالح امور، پیشگیری از جرم و تشویق 
افراد برای مبارزه با فساد بسیاری از مسائل را با مردم 
درمیان گذاشت و نباید در این خصوص خودسانسوری 
کرد. وی برای نمونه به برخی گزارش های مردمی اشاره 
کرد که بدون ارتباط با سازمان بازرسی به این مجموعه 
گزارش می ش��ود و متذکر ش��د اینکه مردم سازمان 
بازرس��ی را ملجأ مورد اعتماد می دانند خوب است، 
اما اگر آگاه س��ازی صورت گیرد از ارائه گزارش های 

غیرمرتبط پیشگیری می شود. 
رئیس قوه قضائی��ه بر ل��زوم ارزیابی جدی ت��ر و به 
روزتر درباره فرایند پیگی��ری گزارش های مربوط به 

دستگاه های اجرایی برای اثربخش تر شدن عملکرد 
سازمان بازرسی تأکید کرد و گفت: باید بررسی شود 
که چه میزان از گزارش های س��ازمان بازرسی مورد 
توجه قرار گرفته و چه میزان از این گزارشات و به چه 
علت بی نتیجه مانده است. وی ادامه داد: اگر پیشنهادی 
برای حسن اجرای امور یا درباره تخلفات در دولت یا قوه 
قضائیه اعالم شده و یا جرمی به دادگستری ارجاع شده، 

باید تا حصول نتیجه پیگیری شود. 
    سازمان بازرسی پرونده های زمین مانده را 

گزارش کند
محسنی اژه ای با بیان اینکه مسئوالن سازمان بازرسی 
از گذشته تا به امروز نسبت به عدم توجه به گزارش های 
این س��ازمان در دادگس��تری   ها گالیه داشتند که یا 
رسیدگی نشده یا با تاخیر به آنها رسیدگی شده است، 

خواستار بررسی علت این مسئله شد. 
رئیس قوه قضائیه گفت: سال گذشته ۱۸۰۰ گزارش 
از سازمان بازرسی به قوه قضائیه ارسال شد، اما تنها 
حدود 5۰۰ گزارش منتهی به حکم قضایی شده که 

باید چرایی این مسئله آسیب شناسی شود. 
محس��نی اژه ای بر همین اس��اس به رئیس سازمان 
بازرس��ی مأموریت داد که به س��رعت با مس��ئوالن 
دادگستری   ها و دادسرا   ها جلسه بگذارد و این موضوع 
را بررسی کند تا مشخص شود اشکال کار از کجاست 
و گزارش ها و مستندات سازمان ایراد داشته یا دستگاه 

قضایی کوتاهی کرده است. 
اژه ای افزود: وقتی قانون تصری��ح دارد گزارش برای 

شخص رئیس جمهور ارسال شود، نباید برای معاون 
اول ارسال شود. وی بر همین اساس از رئیس سازمان 
بازرسی خواست که ماهیانه به او گزارش دهد که چه 
میزان پرونده درباره دستگاه   ها رسیدگی شده و کدام 

موارد بر زمین مانده اند. 
   سازمان بازرسی همه دستگاه  ها را به شفافیت 

ملزم کند
وی با اشاره به نزدیکی وظایف و مسئولیت های سازمان 
بازرسی کل کشور با سایر دستگاه های نظارتی گفت: از 
آنجا که ممکن است مالک   ها و معیار های تشخیص و 
پیگیری مسائل اولویت دار کشور از سوی دستگاه های 
نظارتی متفاوت باشد، الزم است که برای جلوگیری 
از موازی کاری یا خنثی س��ازی اقدامات انجام شده، 
هماهنگی الزم میان س��ازمان بازرسی کل کشور با 
سایر دس��تگاه های نظارتی برای به اشتراک گذاری 
مسائل کشور ایجاد شود. رئیس قوه قضائیه بر ضرورت 
بازخواست دستگاه   هایی که در راستای شفافیت قرار 
بود اطالعاتشان را در سامانه   ها قرار دهند تأکید کرد و با 
انتقاد از عدم تحقق این مسئله گفت: سازمان بازرسی 
کل کش��ور می تواند هم دولت و هم دس��تگاه قضا را 
ملزم کند تا هوشمندسازی هم در کل کشور و هم در 
این سازمان عملیاتی شود. حجت االسالم محسنی 
اژه ای همچنین بر لزوم افزایش آگاهی مردم از فرایند 
شکایت علیه نهاد های دولتی تأکید کرد و گفت: الزم 
اس��ت آموزش   ها در خصوص »آمبودزمان « که نهاد 
رسیدگی کننده به شکایات مردم علیه دولت است، از 

طرق مختلف به مردم ارائه شود. 
   شناس�ایی و معرفی بس�ترهای فسادزا به 

دولت
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت االسالم 
حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
طی س��خنانی با بیان اینکه نظارت بر حسن انجام 
امور در کشور مهم  ترین مأموریت سازمان بازرسی 
کل کشور است، گفت: مطالبه گری و پیگیری انجام 
وظایف دستگاه های اجرایی و همچنین مطالبه گری 
از همه کسانی که در دستگاه های اجرایی وظایف 
نظارتی بر عه��ده دارند، از جمله وظایف س��ازمان 
بازرسی کل کشور اس��ت. رئیس سازمان بازرسی 
کل کش��ور، تقدم نظارت بر اقدامات دستگاه های 
اجرایی را یکی از رویکرد های این س��ازمان عنوان 
کرد و گفت: ما از این طریق باید دستگاه های مختلف 
را در خصوص وظایف ش��ان به جه��ت جلوگیری 
از تخطی از قانون آگاه کنیم.  درویش��یان ارس��ال 
هش��دار های به موقع و ض��روری درمواقعی را که 
تصمیم خالفی در حال اتخاذ ش��دن است یا قباًل 
گرفته شده اس��ت، دیگر رویکرد سازمان بازرسی 
کل کشور عنوان کرد و افزود: طی 5۰ روز اخیر نیز به 
مدیران جدید دستگاه های اجرایی هشدار های الزم 
در همان ابتدای کار داده شد و همچنین بستر های 
فسادزا در دولت نیز به آنها معرفی شده است. رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این سازمان 
در بحث شناسایی بس��تر   ها و گلوگاه های فساد در 
کشور، گزارش��ی را تهیه کرده که در حال اهدا به 
رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت است، گفت: 
در این گزارش راه   ها و پیش��نهادهای برون رفت از 

گلوگاه های فساد نیز آورده شده است. 

مشاور فرمانده معظم کل قوا در صنایع دفاعی:
بازدارندگی دفاعی

 از دل سیستم های خودکفایی بیرون آمد
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران از منظر دانش، درک شناخت 
وضعیت در بین ارتش های منطق�ه در باال  ترین جایگاه قرار دارند. 
سردار سرتیپ حسین دهقان، مشاور فرماندهی معظم کل قوا )مدظله 
العالی( در صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازدید از سازمان 
تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش، با بیان اینکه نیروهای 
مسلح ما دارای هوش��مندی، عزم و اراده هس��تند افزود: ما باید درک 
درس��تی از وضعیت، ظرفیت، امکانات و قابلیت  ها را در درون سازمان 
و سیستم خودمان ایجاد کنیم و مورد اس��تفاده قرار دهیم که در یک 

وضعیت برتر و تعیین کننده نسبت به دشمنان قرار داشته باشیم. 
سردار دهقان تمامی دستاوردهای نیروهای مسلح را به برکت حضور 
فرماندهی معظم کل قوا در صدر این نیرو  ها دانست و تصریح کرد: امروز 
پویایی نیروهای مسلح به برکت مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده 
معظم کل قوا است، این دینامیسمی که در مجموعه خودکفایی و حتی 
در حوزه های عملیاتی، سازمانی و آموزشی نیروهای مسلح وجود دارد 

کمتر در سازمان های دیگر مشاهده می کنیم. 
مش��اور فرمانده معظم کل قوا در صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای 
مس��لح اظهار کرد: نوع نگاه که همواره زمان را سعی می کنیم ذخیره 
کرده و یا پیشتازی کنیم و گام های بلند را در بازه زمانی کوتاه برداریم 
و آن راهبرد اقدامات میان برد، مولفه ای اس��ت که مجموعه نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران را متفاوت و متمایز کرده است. وزیر دفاع 
و پشتیبانی اسبق نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران خاطرنشان 
کرد: امروز و فردا  ها باید به این نکته توجه کنیم که فناوری های جدید 
همه صحنه های نبرد را تغییر می دهد و نیز موجب می شود تهدیدات و 

درگیری  ها متفاوت تر شود. 
س��ردار حس��ین دهقان در بخش دیگ��ری از س��خنانش تأکید کرد: 
جمهوری اسالمی ایران دش��منان پای کار زیادی دارد، قرار است در 
عرصه یک درگیری احتمالی پیروزی از آن ما باشد، تا امروز ما با انتخاب 
راهبرد نامتقارن و جنگ نامتقارن و حتی در جنگ کالسیک به لطف 
خدا توانسته ایم در سطحی باال خود را حفظ کرده و به نقطه بازدارندگی 
برس��یم، حفظ این بازدارندگی فعال از دل سیستم های خودکفایی و 
تحقیقاتی بیرون می آید. سردار دهقان ادامه داد: امروز نیروهای مسلح 
و ارتش وضعیت خوبی دارند، آنچه که امروز به ما برتری می دهد و در 
صحنه نبرد ما را جلو می برد تشخیص و تمرکز روی اولویت  ها است، مهم 
این است که چقدر می توانیم صحنه نبردهای آینده را با ظرفیت های 
تحقیقاتی گره بزنیم.  دهقان با اشاره به اینکه فرزندان ملت در نیروهای 
مس��لح عاش��قانه و با روحیه جهادی کارهای بزرگی انج��ام داده اند، 
افزود: دستاوردهای جدید که امروز در سازمان های تحقیقات و جهاد 
خودکفایی ارتش ارائه ش��د محصول دانش تحقیقاتی و در بازه زمانی 

بسیار کوتاهی انجام شده است. 

نماینده تبریز:
ایران ماجراجویی 

در مرزهای خود را تحمل نمی کند
نماین�ده م�ردم تبریز ب�ا بی�ان اینکه 
مرزهای ح�وزه قفقاز مرزه�ای صلح و 
دوس�تی اس�ت، گفت: ایران ب�ه خاطر 
مردم مس�لمان آذربایجان ب�ا اغماض 
رفتار کرده اس�ت و بیش از ای�ن اجازه 
در  صهیونیس�ت  ها  ماجراجوی�ی 
مرزه�ای خ�ود را تحم�ل نمی کن�د. 

به گزارش ایرنا، سید محمدرضا میرتاج الدینی در نشست علنی دیروز 
مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور خود با توجه به تحوالت 
شمال غرب کشور گفت: مرز  های حوزه قفقاز را مرزهای صلح و دوستی 
بین مردمان قفقاز و ملت بزرگ ایران می دانیم، مرزهای ایران اسالمی 
و جمهوری آذربایجان به عنوان دو کشور مس��لمان و شیعه مرزهای 
برادری است و همه باید مراقب سیاست های مخرب دشمنان اسالم در 
این مرز  ها باشیم. صهیونیست  ها سال  ها است که با نفوذ در جمهوری 
آذربایجان علیه ایران توطئه می کنند و ایران اسالمی تاکنون به خاطر 
مردم مسلمان آذربایجان با اغماض رفتار کرده است اما دیگر بیش از این 
اجازه اقدامات ناصحیح را نخواهیم داد. صهیونیست  ها به تخریب روابط 
دو همس��ایه ادامه می دهند. وی افزود: پیام مانورهای اخیر ما هشدار 
به صهیونیس��ت  ها بود که فکر شیطنت  ها را از س��ر خود بیرون کنند 
البته پاسخ صهیونیست  ها را در جبهه بزرگ مقاومت می دهیم. امروز 
پهپادهای پیشرفته و با اقتدار ایران اسالمی در سراسر جبهه مقاومت 

خواب را از چشمان صهیونیست  ها ربوده است. 
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس ش��ورای اسالمی 
هم با اش��اره به تحوالت حوزه قفقاز گفت: تغییر در آرایش سیاس��ی 
مرز  ها با دل بستن به پایگاه های احتمالی رژیم صهیونیستی محکوم 

به شکست است. 
حسین حاتمی افزود: تاریخ کهن و عظمت مردمان ریشه دار این منطقه 
برای زندگی مسالمت آمیز و عزتمندانه کفایت می کند، برتری جویی 
و تمامیت خواهی آلوده به فاشیسم که دو جنگ جهانی اول و دوم را به 
دنبال داشته است نباید در این گستره عظیم تمدنی اسالمی و شرقی 
سر برآورد، سیاستمدارانی که با اسباب بازی های رژیم کودک کش و 
جعلی صهیونیستی عکس یادگاری می گیرند باید بدانند که دو سوی 
ارس، س��رزمین ارادت به خاندان اهل بیت)ع( و کانون غیرت است و 
نغمه های شوم و اراده های شیطانی برای بر هم زدن برادری ملت های 
منطقه به سرانجام نخواهد رس��ید. نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و 
هوراند در مجلس شورای اسالمی بیان داشت: کریدور غرب به شرق در 
کنار رود ارس سال   ها در کمال احترام در اختیار کشورهای همسایه   ها 
منطقه بود تا جایی که هیچ وقت مردم مسلمان نخجوان پس از جنگ 
اول قره باغ احساس محاصره و کمبود نکردند، اینک نیز این کریدور 
تاریخی با عبور از منطق��ه اردوباد به س��یه رود در داخل خاک ایران 
اسالمی از خداآفرین به زنگالن در ضلع ش��مالی رود ارس به کریدور 
دوستی و برادری عنوان داده شود و هر کس یا مقامی غیر از این عمل 
کند طبیعی است باید به عنوان بدخواه ملت های دوست، مسلمان و 

برادر منطقه شناخته شود. 

شمخانی در جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی  :
هدف دشمن درگیر کردن ایران

 در پرونده های امنیتی است
اعض�ای کمیس�یون امنی�ت مل�ی و سیاس�ت خارج�ی مجلس 
ش�ورای اس�المی عصر دی�روز ب�ا حض�ور در دبیرخانه ش�ورای 
عالی امنیت ملی در جلس�ه مش�ترک با دریابان ش�مخانی ، دبیر 
ش�ورا و معاونان این نه�اد مهم  ترین مس�ائل داخل�ی و خارجی 
در ح�وزه امنی�ت مل�ی را م�ورد بح�ث و بررس�ی ق�رار دادند. 
به گزارش نورنیوز ، دریابان علی ش��مخانی در این جلس��ه با اشاره به 
سیاست ثابت دبیرخانه برای بهره گیری از ظرفیت کارشناسی مجموعه 
دس��تگاه   ها و نهادهای تخصصی دولتی و غیردولت��ی به ویژه مجلس 
ش��ورای اس��المی برای تصمیم س��ازی و تصمیم گیری در حوزه های 
مختلف گفت: هدف اصلی دشمنان طی سال های اخیر و در چارچوب 
اعمال سیاست فشار حداکثری، درگیر کردن جمهوری اسالمی ایران 
در پرونده های مختلف امنیتی در داخل و خارج از کش��ور برای ایجاد 
چالش های امنیت ملی در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده 
است. دبیر شورای عالی امنیت ملی محور قرار گرفتن راهبرد مقاومت 
فعال از سوی نظام و حضور ایثارگرانه و هوشمندانه مردم در عرصه های 
مختلف و حمایت همه جانبه از سیاست های اصولی حاکمیت، مهم  ترین 
عامل عبور موفق کشور از شرایط سخت اقتصادی و امنیتی عنوان کرد 
و افزود: بدون ش��ک اقتدار امروز نظام می تواند پشتوانه محکمی برای 
تالش همه جانبه به منظور رفع آسیب های موجود به ویژه در حوزه های 
اقتصادی و معیشتی و بی اثر کردن جنگ ادراکی دشمنان برای ناامید 

کردن مردم باشد. 
شمخانی گفت: به رغم مشکالت و چالش های موجود چشم انداز بسیار 
روشنی برای غلبه بر چالش   ها و ش��تاب گرفتن حرکت همه جانبه به 
سوی پیشرفت و توسعه و رفاه پیش روی کشور قرار دارد. در این جلسه 
همچنین نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان دیدگاه های 
خود پیرامون موضوعات مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی، 
راه کار  ها و نظرات کارشناس��ی خود برای مدیریت موثر بر چالش های 

اصلی کشور را ارائه کردند. 

وزارت اطالعات خبر داد
دستگیری ۱۰ نفر از مرتبطان

 سرویس های اطالعاتی در بوشهر
از  نف�ر   ۱۰ دس�تگیری  و  شناس�ایی  از  اطالع�ات  وزارت 
کش�ورهای  برخ�ی  اطالعات�ی  س�رویس های  مرتبط�ان 
منطق�ه مرتب�ط ب�ا نظ�ام س�لطه در اس�تان بوش�هر خب�ر داد

به گ��زارش پایگاه اط��الع رس��انی وزارت اطالع��ات، در اطالعیه این 
وزارتخانه آمده اس��ت: با رصد هوش��مندانه و پیگیری های مس��تمر 
اطالعاتی س��ربازان گمنام امام زمان )عج( در استان بوشهر، ۱۰ نفر از 
مرتبطان سرویس های اطالعاتی برخی کشورهای منطقه مرتبط با نظام 
سلطه، شناسایی شدند و با هدف پیشگیری از تعمیق ارتباطات و مقابله 
هدفمند با اقدامات ضد امنیتی آنان، دستگیر و پس از انجام تحقیقات 

الزم، پرونده آنها برای صدور حکم، تحویل مرجع قضایی شد. 
در این اطالعیه آمده اس��ت: از جمله اهداف س��رویس های اطالعاتی 
کشورهای یادشده )با توجه به همدستی آش��کار آنها با سرویس های 
اطالعاتی کش��ورهای متخاصم و به نیابت از س��رویس های مذکور(، 
جمع آوری اطالعات و جاسوسی از مراکز حساس کشور و بهره گیری 
از ظرفیت ایرانیان مقیم و متردد به آن کش��ور  ها اس��ت که با اشراف 
اطالعاتی س��ربازان گمنام امام زمان )عج( با تحرکات و تهدیدات آنها 
مقابله و با هماهنگی دستگاه قضایی، برخورد بازدارنده ای با مرتبطان 
س��رویس های اطالعاتی مذکور ص��ورت گرف��ت. وزارت اطالعات از 
هموطنان مقیم کش��ورهای منطقه و افرادی که به این کشور  ها تردد 
دارند خواست ضمن حفظ هوشیاری، هرگونه مراجعه مشکوک اتباع 
بیگانه و درخواست همکاری به آنها را به س��تاد خبری )۱۱۳( وزارت 

اطالعات اطالع دهند. 

88498443سرويس  سياسي

چهارش��نبه 21مه��ر 1400 | 6 ربي��ع  االول 1443 | | روزنامه جوان |  شماره 6322    

      دفاعی

 برگ�زاری رزمای�ش مش�ترک پدافن�د هوایی 
مدافع�ان آس�مان والی�ت ب�ا تجهی�زات 
بوم�ی  را می ت�وان جل�وه ای از ده�ن کج�ی 
ب�ه تحریم ه�ای تس�لیحاتی توصی�ف ک�رد.   
رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان 
آسمان والیت ۱۴۰۰ از روز گذشته با حضور نیروهای 
مش��ترک حوزه پدافند از ارتش جمهوری اسالمی 

ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی آغاز شد. 
امیر سرتیپ قادر رحیم زاده با تشریح مراحل مختلف 
این عملیات و شکار اهداف با سامانه های این نیرو 
از سوی س��امانه های بومی طبس و مرصاد گفت: 
سامانه های بومی مرصاد ۱6 نیروی پدافند هوایی 
ارت��ش و طبس نی��روی هوافضای س��پاه از جمله 
سامانه های بومی است که به دست متخصصان جوان 
کشورمان در ارتش، س��پاه و صنایع دفاعی کشور 
تولید شده اس��ت و در رزمایش مشترک تخصصی 
پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت، اهداف واگذار 
شده توسط شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور را با 

موفقیت رهگیری و منهدم کردند. 
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور افزود: استفاده 
از تجهیزات بومی و تولید شده به دست متخصصان 
داخلی در این رزمایش از سویی بزرگ ترین نشانه 
خنثی س��ازی و بی اثر بودن تحریم های اس��تکبار 
جهانی در حوزه نظامی است و از سوی دیگر بیانگر 
قدرت و توانمندی جمهوری اسالمی ایران در عرصه 
پدافند هوایی است که توانسته طی سال های گذشته 
در مقاطع مختلف قدرت های استکباری را مغلوب 

قاطعیت و توانمندی خود سازد. 
س��رتیپ رحیم زاده خاطرنش��ان ک��رد: توجه به 
موضوع دفاع در برابر تهاجم الکترونیک و سایبری 
و توانمندی های س��امانه های بوم��ی در این حوزه 
از جمله دس��تاوردهای این رزمایش است چرا که 
س��امانه های پدافند هوایی ارتش و س��پاه در این 

رزمایش در محیط جنگ الکترونیک مطلق به مقابله 
با اهداف متخاصم پرداختند. 

وی برقراری ارتباطات امن در الیه های مختلف را از 
جمله ضرورت های شبکه یکپارچه پدافند هوایی 
کشور برشمرد و گفت: یکپارچگی امنیت در عرصه 
س��ایبرالکترونیک و پایداری ارتباطات در تمامی 
سطوح و الیه های ارتباطی از جمله مسائلی است 
که در رزمایش مش��ترک تخصصی پدافند هوایی 
مدافعان آسمان والیت ۱۴۰۰ مورد توجه و تأکید 
جدی قرار گرفته است.  همچنین در بخشی دیگر 
از این رزمای��ش در ادامه برگ��زاری مراحل اصلی 
رزمایش مدافعان آسمان والیت ۱۴۰۰، یگان های 
شرکت کننده از نیروی پدافند هوایی ارتش، نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروی 
هوایی ارتش تکنیک   ه��ا و تاکتیک های مختلف 
جنگ الکترونیک و جنگ س��ایبری را به منظور 

مقابله با تهاجم الکترونیک تمرین کردند. 
سرتیپ رحیم زاده با اشاره به استفاده هماهنگ و 

پرقدرت از سامانه های بومی جنگ الکترونیک در 
این رزمایش، ادامه داد: در این مرحله از رزمایش، 
با ایجاد اخالل الکترونیک در رادار  ها و سامانه های 
کشف و شناسایی پدافند هوایی به وسیله پهپادهای 
اخاللگر، پای��داری و قابلیت بقا و ت��داوم عملیات 
رادار  ها به عنوان یکی از اجزای اصلی پدافند هوایی 
در محیط آلوده به جنگ الکترونیک مورد ارزیابی 

قرار گرفت. 
   سامانه های بومی ساخت جوانان کشور  

امیر سرلشکر عبدالرحیم موس��وی در حاشیه این 
رزمایش با بیان اینکه با تش��کیل قرارگاه مشترک 
پدافند هوایی حضرت خاتم االنبیای کش��ور، یک 
تحول اساسی در دفاع هوایی کشور ایجاد شده است، 
گفت: شبکه یکپارچه پدافند هوایی در اختیار این 
قرارگاه قرار گرفت و دو ق��درت برتر پدافند هوایی 
کشور، یعنی نیروی پدافند هوایی ارتش و پدافند 
هوایی نیروی هوافضای س��پاه در یک شرایط هم 
افزا و تلفیقی کار خودشان را تحت فرماندهی شبکه 

یکپارچه پدافند هوایی آغاز کردند و چندین رزمایش 
تا االن انجام شده اس��ت.   وی افزود: نیروی پدافند 
هوایی ارتش و پدافند نیروی هوافضای س��پاه و در 
رأس آنها قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم  کاماًل 
آماده هستند که در برابر هر تهدیدی از کشور دفاع 
کنند.  فرمانده کل ارتش ادامه داد: پیام این رزمایش 
این است که نیروهای مسلح ما دست در دست هم 
دوشادوش ملت ایران در مقابل دشمنان یکپارچه 
و مستحکم می ایستند و در مقابل هر تهدیدی که 
بخواهد متوجه این سرزمین و آرمان های ما باشد، 

خواهند ایستاد. 
       محدودیتی در ساخت تجهیزات نداریم

سرلشکر غالمعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی 
خاتم االنبیا هم تصریح ک��رد: در این رزمایش همه 
اقدامات تهدیدآمیز دشمن مش��ابه صحنه واقعی 
جنگ س��اماندهی و طرح ریزی شده و فرماندهان 
و رزمندگان نیروهای پدافند هوایی ارتش و سپاه به 

موقع آنها را کشف، رهگیری و منهدم کردند. 
وی با بیان اینکه ارتش و سپاه در این رزمایش نمره 
بسیار خوبی کسب کرده اند، گفت: ویژگی دیگر این 
رزمایش این است که عمده تجهیزات و تسلیحاتی 
که در آن به کار گرفته شده بومی و ساخت صنایع 
داخلی کشور است.  سرلشکر رشید خاطرنشان کرد: 
همه روش   ه��ا و تاکتیک   هایی که ب��رادران پدافند 
هوایی ارتش و س��پاه تحت کنترل قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیا اتخاذ می کنند بیشترین انطباق را 

با دکترین عملیاتی نیروهای مسلح ما دارد. 
همچنین امیر صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند 
هوایی ارتش نیز تصریح کرد: تجهیزاتی که در این 
رزمایش استفاده کردیم همه بومی است. تجهیزاتی 
که لبه فناوری به روز دنیا اس��ت و به دست جوانان 
خودمان در داخل ساخته شده است و هیچ گلوگاهی 

در این سامانه  ها نداریم. 

رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت آغاز شد 

 طعنه به تحریم  ها با نمایش تجهیزات بومی پیشرفته  
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