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 پیکر آیت اهلل مؤمن
در حرم کریمه اهل بیت)س( آرام گرفت

مراس��م تش��ییع پیکر آی��ت اهلل مؤمن ب��ا حضور 
گس��ترده اقش��ار مختلف مردم از مس��جد امام حسن 
عس��کری)ع( قم آغاز و پیکر ایشان پس از اقامه نماز 

توسط آیت  اهلل سبحانی به خاک سپرده شد.
در این مراس��م ش��خصیت های حوزوی و سیاسی، 
مس��ئوالن کش��وری و لش��کری، طالب و روحانیون و 
جمع کثیری از ارادتمندان خاندان علم و فقاهت حضور 
یافتند. پیکر آیت اهلل مؤمن پس از تشییع تا حرم مطهر 
حض��رت معصومه)س( در جوار مضج��ع نورانی کریمه 
اهل بیت)س( به خاک سپرده ش��د. مراسم بزرگداشت 
عضو فقید مجلس خبرگان رهبری شب گذشته از سوی 

رهبر معظم انقالب در مسجد اعظم قم برگزار شد.
محمدی گلپایگانی،  والمس��لمین  حجت االس��الم 
آیت اهلل سبحانی، آیت اهلل سعیدی، آیت اهلل امامی کاشانی 
آی��ت اهلل ش��بیری زنجانی، آی��ت اهلل جنت��ی، آیت اهلل 
آملی الریجانی، آیت اهلل کعبی، از جمله ش��خصیت های 

شرکت کننده در این مراسم بودند.  فارس

 آیت اهلل مومن از هیچ مجاهدتی
در احیای اسالم دریغ نکرد

وزی��ر اطالعات با صدور پیامی ضمن تس��لیت در 
گذشت آیت اهلل مومن، تاکید کرد: او از هیچ مجاهدتی 

در احیای اسالم دریغ نکرد.
در پیام حجت االسالم سیدمحمود علوی آمده است: 
رحلت اندوه بار حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمد مومن 
قمی)رضوان اهلل تعالی علیه( عضو فقید شورای نگهبان 
و مجل��س خبرگان رهبری موجب تأثر و تأس��فی وافر 
گردید. آن مومن بااهلل که در زمره یاران صدیق و مورد 
وثوق حضرت امام خمینی)قدس س��ره( و مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( محسوب می شدند، از هیچگونه 
مجاهدت در راه احیای اسالم ناب محمدی)ص( دریغ 
ننموده و در تاریخ انقالب ش��کوهمند اس��المی نقشی 

ارزشمند از خویش ترسیم نمودند.

 هرچه سریع تر باید نتیجه پرونده
حسین فریدون را اعالم کنند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی با تشریح جزئیات رسیدگی به 
پرونده تحصیل توصیه ای حسین فریدون گفت: کمیته 

رسیدگی نتیجه را باید هرچه سریع تر اعالم کند.
حجت االس��الم علیرضا سلیمی با اش��اره به روند 
رس��یدگی پرونده تحصیل توصیه ای حس��ین فریدون 
اظهار داشت: کمیته ای در راستای رسیدگی به پرونده 
تحصیل توصیه ای حسین فریدون تشکیل شده و قرار 
ب��ود گزارش دهد اما متأس��فانه کمیته گزارش نهایی 
نداده اس��ت. وی افزود: به تازگی به رئیس کمیسیون 
هم دستور دادیم که هرچه سریع تر گزارش ارائه شود، 
علت تعلل در ارائه گزارش را نمی دانیم، مثبت یا منفی 

هرچه را هست بگویند چه اشکالی دارد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: نمی دانم 
چرا معط��ل می کنند؟ ب��رای یک دانش��جوی معمولی 
خیلی س��ریع اعالم نظر می شود نباید برای شخصیت ها 

استانداردهای متفاوت در نظر گرفته شود.
سلیمی با اشاره به روند رسیدگی به اتهامات برادر 
رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: 
باالخره قوه قضاییه باید در این موضوع ورود پیدا کند، 
قوه قضاییه کار خوبی مبنی بر رسیدگی به پرونده های 
دانه درش��ت  مثل مهدی هاش��می، رحیمی معاون اول 
دولت قبلی، مشایی و... انجام داد، اما نکته ای که وجود 
دارد این اس��ت که ق��وه قضاییه می گ��ذارد زمانی که 

مسئولیت ندارند به سراغ آنها می رود.  تسنیم

اخبار

احتمال عملیات مشترک ایران و پاکستان علیه تروریست ها
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره پاسخ ایران به 
عامالن حادثه تروریس��تی اخیر در »جاده خاش - زاهدان« گفت: شاید در این 
زمینه ایران و پاکس��تان عملیات مشترکی انجام دهند. آشیانه این تروریست ها 

در پاکستان است و اگر پاکستان اقدام نکند، قطعا ایران برخورد خواهد کرد.
سیدحسین نقوی حس��ینی درباره پاس��خ ایران به عامالن حادثه تروریستی 
اخیر در »جاده خاش - زاهدان«، گفت: یک عملیات تروریستی انجام شده و تعدادی 
از رزمندگان دفاع از مرز ها به شهادت رسیده اند و طبیعی است که همه ارکان جمهوری 
اس��المی ایران بر این باور باش��ند که باید به تروریس��ت ها درس عبرتی داد تا این قبیل 

اتفاقات رخ ندهد.
وی با بیان اینکه طبیعی است که ما باید قدرت  نمایی کنیم، گفت: باید با قدرت نمایی 

خود بگوییم که کشور ما، کشور امنی است و با هر گونه ناامنی برخورد می کند. 

در حاشیه
آمریکا به سرنوشت شوروی و صدام دچار خواهد شد

رئیس س��ازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: نشانه های فروپاشی در آمریکا 
بروز کرده اس��ت و حتما این کشور به سرنوش��ت شوروی و صدام دچار خواهد 

شد.
حجت االس��الم عباس محمدحس��نی در جمع کارکنان لش��کر ۸۴ نیروی 
زمینی ارتش در خرم آباد، به بیان الزامات حفظ عزت انقالب اس��المی و رس��یدن 
به دس��تاوردهای بیش��تر در گام دوم پرداخت و یادآورشد: یکی از مهم ترین الزامات، 

انتقال حماسه هشت سال دفاع مقدس به نسل جدید است.
وی گف��ت: تنها جنگی که یک وجب هم از خاک ایران جدا نش��ده، جنگ تحمیلی 
رژی��م بع��ث عراق علیه ایران اس��ت. اهل قلم و هنر باید حماس��ه های ای��ن جنگ را به 
نسل های بعدی منتقل کنند. این انقالب امانتی در دست جوانان است. از جمله راه های 

افتخار به انقالب اسالمی، آگاهی کامل از حماسه های ۸ سال دفاع مقدس است.

نظرگاه
عراقچی به مجلس می آید

سخنگوی فراکس��یون مستقالن مجلس شورای اس��المی از بررسی مسائل 
سیاست خارجی و کنفرانس ورشو در این فراکسیون با حضور عراقچی خبر داد.

مه��رداد بائوج الهوتی از حضور س��یدعباس عراقچی، معاون امور سیاس��ی 
وزارت امور خارجه، در این فراکسیون خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های 
انجام  شده قرار است وی، امروز )یکشنبه 5 اسفندماه( میهمان اعضای فراکسیون 
باش��د. وی افزود: در این جلسه مسائل مربوط به سیاست خارجی، تحوالت منطقه و 

همچنین موضوع کنفرانس ضدایرانی ورشو در لهستان با بررسی می شود.
 کنفرانس ضد ایرانی ورشو روز 2۴ و 25 بهمن ماه گذشته با حضور مقامات آمریکایی، 
نخس��ت وزیر رژیماسرائیلی و همچنین برخی از کشورهای عربی در لهستان برگزار شد. 
کارشناسان سیاسی و تحلیلگران خارجی برگزاری این کنفرانس را بری آمریکا بی نتیجه 

دانستند که حتی برای اعراب و اسرائیل نیز دستاوردی نداشت.  تسنیم

بهارستان

والیت 97 و سپر جزیره
ادامه از صفحه اول

 آنه��ا برآنند تا منطقه از وج��ود نیرویی مقتدر و 
مستقل تهی کرده و ساختاری همچون سپر جزیره را 
بر منطقه حاکم سازند که نه تنها استقالل و ظرفیتی 
ب��رای برقراری امنیت در منطقه ن��دارد بلکه مهره ای 
اس��ت در دستان غرب علیه ملت های منطقه که نقش 
انبار تس��لیحات غربی را ایفا می کند. مقایسه رزمایش 
والیت 97 و س��پر جزیره به خوبی آشکار می سازد که 
هر کش��وری که به دنبال برق��راری امنیت در منطقه 
اس��ت باید در کنار جمهوری اس��المی ایران به عنوان 
کش��وری مس��تقل و مقتدر قرار گیرد ک��ه کارنامه ای 
موفق در برقراری امنیت در منطقه و فرامنطقه دارد. 
رویکرد منفی و تهاجمی کشورهای غربی و مهره های 
منطقه ای آنان در قبال رزمایش والیت 97 و دستاوردهای 
دفاعی ایران نشانگر ماهیت بحران ساز و رفتار منفی آنان 
علیه امنیت منطقه اس��ت. رویکردی که حفظ و تقویت 
توان دفاعی و وارد نش��دن در بازی های فریبکارانه آنان 
در قال��ب اف.ای.تی.اف پالرمو، س��ی.اف.تی و مذاکرات 
بی حاصل موشکی و منطقه ای راهکار مقابله با آن است 

که زمینه ساز امنیت کشور و منطقه خواهد بود.

سرمقاله

بحث و بررسی پیوستن ایران  ب��ه اف.ای.ت��ی.اف ب��ه مانند گ���زارش دو
دوران مذاکرات هس��ته ای است، بخشی از ظرفیت 
مدیریتی و تصمیم گیری کش��ور مشغول این است 

که آیا به سازمان اف.ای.تی.اف بپیوندیم یا نه.
س��ازمان اف.ای.تی.اف ۴ ماه دیگ��ر به ایران 
مهلت داده است تا کنوانسیون های زیرمجموعه آن 
را اجرا کند، مهمترین کنوانس��یون هایی که اصرار 
بر اجرای آن از سوی ایران است،  پالرمو و سی.اف.

تی است. اجرای این دو کنوانسیون از سوی ایران 
برای آمریکا و اروپا اهمیت دارد.

اهمیت آن در این است که با اجرای آنها از سوی 
ایران،  نظارت و نفوذ دقیق تری از سوی غرب بر روی 
ایران ایجاد خواهد شد. کوچکترین تخطی ایران از 
مفاد کنوانسیون های یاد ش��ده، جمهوری اسالمی 
ایران را تحت فش��ار قرار خواه��د داد،  در حالی که 
مقررات مندرج در کنوانسیون مغایرت های زیادی با 
قوانین و دیدگاه های ایران دارد. مهمترین ابهاماتی 
که در کنوانس��یون پالرمو و سی.اف.تی وجود دارد،  

بحث حمایت از تروریسم است.
از منظر سازمان اف.ای.تی.اف حزب اهلل لبنان، 
 گروه های مقاومت همچون جهاد اس��المی، حتی 
انصاراهلل یمن در فهرست گروه های تروریستی قرار 
دارن��د. اکنون مجمع تش��خیص مصلحت نظام در 
حال بررس��ی دقیق کنوانس��یون پالرمو و سی.اف.
تی است،  مجمع تشحیص مصلحت آخرین نهادی 
اس��ت که باید درباره آن نظر بدهد که آیا پیوستن 
ایران به کنوانسیون های زیرمجموعه اف.ای.تی.اف 

به صالح است یا نه.
هر چند احتمال ورود شورای امنیت ملی نیز 
در ای��ن موضوع وجود دارد،  چراکه موضوع اف.ای.

تی.اف به مس��ائل امنیت ملی مرتبط است. در هر 
صورن اکنون بحث بر سر ابهاماتی است که در دو 
کنوانسیون دیده می ش��ود،  آیا می توان ابهامات را 

بر طرف کرد؟

پالرمو ابهامات زیادی دارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو 
با تسنیم، با اشاره به روند بررسی الیحه الحاق ایران 
به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی 

موس��وم به پالرمو در مجمع تش��خیص گفت: قطعاً 
این کنوانس��یون دارای ابهامات و اش��کاالت زیادی 
است ولی از آنجا که برخی از اعضای مجمع فرصت 
اظهارنظر درباره آن را به دست نیاوردند، قرار شد تا 
پس از شنیده ش��دن نظرات این دوستان، تصمیم 
نهای��ی درباره تصوی��ب یا عدم تصوی��ب پالرمو در 

مجمع تشخیص اتخاذ شود.
س��ردار احمد وحیدی اف��زود: از همان ابتدای 
بررس��ی پالرمو در صحن مجمع، ابهامات زیادی به 
این الیحه وارد می ش��د و ب��ه همین ترتیب هرچه 
روند بررسی آن در مجمع پیش رفت، اشکاالتی که 
به مفاد این الیحه گرفته می شد، افزایش پیدا کرد.

وی در پاس��خ به این س��ؤال که ب��ا توجه به 
افزای��ش ابهامات درباره این الیحه، احتمال رد آن 
در جلسه آتی مجمع را تا چه  حد ارزیابی می کنید؟ 
گفت: تا مشخص شدن نتیجه آرای اعضا، نمی توان 

درباره این موضوع اظهارنظر کرد.

اف.ای.تی.اف آنقدر برای روحانی مهم نیست 
که در جلسات مجمع تشخیص شرکت کند

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقالب 
اسالمی نیز به مهر گفت: اف.ای.تی.اف آنقدر برای 
رئیس جمهور مهم نیس��ت که حتی در جلس��ات 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرده و 

اعضا را نسبت به این موضوع اقناع کند.
پرویز سروری با اشاره به بررسی لوایح اف.ای.

تی.اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی 
حواش��ی ایجاد ش��ده در این باره گفت: متاس��فانه 
دولت در روند غلطی، خود را اس��یر کرده اس��ت و 
به ج��ای آنکه فکر کند که به عنوان منتخب ملت 
امروز وظیفه دارد تا مشکالت مردم را حل کند در 
همه حال بدنبال فرافکنی است زیرا دولت می داند 
که چه این لوایح تصویب شود و چه نشود مشکلی 
از معضالت مردم حل نمی ش��ود و دولت همچنان 

باید پاسخگو باشد.
وی همچنین افزود: ام��روز دولت طوری فضا 
را ایجاد کرده اس��ت که در صورت تصویب یا عدم 
تصویب لوایح اف.ای.تی.اف در مجمع به فرافکنی 
خ��ود ادامه دهد. امروز هم دولتی ها، مجمع را زیر 
فشار گذاشتند که اگر لوایح تصویب نشود اعضای 

مجمع باید پاسخگو باشند.
سروری گفت: این رفتار سیاسی دولت به چه 
معناس��ت؟ رفتار امروز دول��ت دیکتاتوری مطلق 
است. این یعنی هر آن چیزی که ما گفتیم را باید 
اج��را کنید و هر نهادی ک��ه بخواهد نظری خالف 
دولت بدهد زیر بار س��نگین فرافکنی های ما قرار 
خواه��د گرفت. پس با چنین ش��رایطی مجلس و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به چه کار می آید. 
اگر مجلس و شورای نگهبان صرفا باید امضا کننده 
لوایح دولت باش��ند نیازی به وجود آنها نیس��ت و 
باید جمع ش��ود. وی گفت: فلس��فه حضوری این 
نهادها برای کنترل دولت است تا بتوانند استبداد 
رای دولت را بگیرند ت��ا تصمیمات در یک فرایند 

معمول صورت پذیرد.
عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقالب 
اس��المی گفت: تمام ظرفیت های کشور در مجمع 
تش��خصیص مصلحت تبلور یافته اس��ت. حال این 
مجمع اگ��ر نتواند ف��ارغ از فش��ارهای بیرونی به 
وظای��ف قانونی خود عمل کن��د می توان گفت که 
ای��ن موضوع منافع و مصالح ملی را تحت الش��عاع 
و آنه��ا را مورد تهدید قرار می دهد. از همین منظر 
باید اعضای مجمع تشخیص نسبت به این موضوع 
حساس باشند و فارغ از تمام فشارها تصمیم خود 
را بگیرن��د و بدانند که هیچگونه فش��اری از طرف 
مل��ت به آنها وارد نخواهد ش��د زیرا م��ردم آنها را 

عصاره خود می دانند.
سروری همچنین ضمن اشاره به تضمین های 
قبل��ی دولت در موارد دیگر گفت: امروز دولت باید 
پاس��خگو باش��د. دولت روزی اعالم کرد که برجام 
تمام مش��کالت کش��ور را ح��ل می کن��د و تمام 
تحریم ه��ا را از بی��ن خواهد ب��رد. روزی می گفت 
تمام مشکالت بانکی و موضوع سوئیفت با تصویب 
برج��ام حل خواهد ش��د. دول��ت در زمان تصویب 
برجام تضمین های سنگینی به ملت داد. آن زمان، 
دولت تضمی��ن می داد که با امض��ای برجام تمام 
مشکالت حل می ش��ود ولی حل نشد. حال امروز 
دولت رس��ما اعالم می کند که م��ا هیچ تضمینی 
بعد از تصویب لوایح اف.ای.تی.اف و درپی آن رفع 

مشکالت نمی دهیم.
سروری همچنین افزود: در شرایط فعلی، خود 

رئیس جمهور در جلس��ات مجمع تشخیص شرکت 
نمی کند تا به عنوان یک عضو حاضر باشد بعد انتظار 
دارد که این موضوع مورد توجه اعضای مجمع باشد. 
از سوی دیگر می توان حدس زد که شاید دولت در 
اصل هیچ ارزشی برای مجمع تشخیص قائل نیست 
که بخواهد در آن ش��رکت کند. این هم نکته قابل 
تامل و ناراحت کننده ای است. رئیس جمهور باید در 
جلسات مجمع ش��رکت کند و اعضا را اقناع سازد. 
حال شاهد هستیم که شأن مجمع تشخیص آنقدر 
پایین آمده اس��ت که رئیس دفت��ر او، در مورد این 

موضوع موضع گیری می کند.
عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقالب 
اس��المی ضمن اشاره به حاش��یه سازی های اخیر 
دولت گفت: امروز تردیدی در این موضوع نیس��ت 
ک��ه هر ب��ار گرانی س��نگینی وج��ود دارد، دولت 
موضوع��ات حاش��یه ای را ایجاد می کن��د تا ذهن 

جامعه را از موضوعات اصلی منحرف سازد.
وی اف��زود: امروز به وضعی��ت خوراک مردم و 
معیش��ت روزمره آنها نگاه کنید. ام��روز ما در تور 
سونامی افزایش قیمت  هستیم و دولت اولویت های 
خود را در حاش��یه های غیر ضروری قرار داده تا با 
روی کار آوردن اینگون��ه موضوعات مردم را درگیر 
مس��ائل دست چندم می کند. امروز وضعیت کشور 
در موضوعاتی همچون قاچاق کاال فاجعه بار است.

 پذیرش لوایح اف.ای.تی.اف
یعنی نفی استقالل کشور

نماینده س��ابق مجلس ش��ورای اس��المی نیز 
در گفت وگو با فارس، با اش��اره به این موضوع که 
مطالب��ات آمریکا و اروپا با یکدیگ��ر تفاوتی ندارد،  
اظهار ک��رد : مطالب��ات آمریکا با اروپ��ا در نتیجه 
تفاوتی ندارند ولی در ش��یوه رس��یدن به هدف و 
نتیجه متفاوت هستند. آمریکا از برجام خارج شد 
و بر ما فشارهایی وارد می کند تا به برجام موشکی 
و منطق��ه ای تن دهیم. اروپایی ها در برجام ماندند 
و ای��ن تالش را می کنند تا ما درباره حضورمان در 
منطقه و موشک های دوربرد به آنها تضمین دهیم؛ 
با این شیوه جس��د بی روح برجام حفظ می شود و 

برجام های موشکی ومنطقه ای پیگیری می شود.
حجت االسالم حمید رسایی ادامه داد:  متأسفانه 

دولت ما دولت فش��ارپذیری اس��ت و اروپایی ها و 
آمریکایی ها سوراخ دعا را پیدا کرده اند. آنها به این 
نتیجه رس��یده اند که اگر فش��ارها را بیشتر اعمال 
کنن��د،  دولت بیش��تر اظهار ناراحت��ی، عجز و ناله 
می کند و حتی فش��ار بیش��تری را به داخل مراکز 

تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور انتقال می دهد.
وی اظه��ار کرد:  م��ا ابتدا بای��د بدانیم که در 
موضوع اف.ای.تی.اف با چه کسانی مواجه هستیم 
و چه کس��انی بر ما فش��ار می آورند تا به الزاماتش 
تن دهیم. در رأس این ماجرا س��ه کش��ور اروپایی 
همچ��ون آلم��ان، انگلیس و فرانس��ه ق��رار دارند، 
کشورهایی که ما در گذشته آنها را تجربه کرده ایم. 
این سه کشور اروپایی به هیچ یک از تعهدات خود 

در توافق سعدآباد عمل نکردند.
رس��ایی بیان کرد:  قاعدتا زمانی که اروپایی ها 
را یکب��ار تجربه کردیم، نبای��د ادامه دهیم. زمانی 
آق��ای روحانی پس از آنک��ه آمریکایی ها برجام را 
پاره کردند، خطاب به مسئوالن امریکایی گفت که 
وقتی ش��ما به عهدتان پایبند نیس��تید، مگر دیگر 
کشورها دیوانه اند با ش��ما مذاکره کنند. حال این 
پرس��ش از آقای روحانی مطرح می ش��ود که شما 
ام��روز اروپایی ه��ا را تجربه کرده ای��د، چرا دوباره 
قص��د تجربه کردن آنه��ا را دارید؟ حت��ی آمریکا 
را باره��ا در گذش��ته تجربه کرده ایم. اس��تدالل 
روحان��ی علیه خ��ودش ب��ود. تحریم ه��ای مالی 
مربوط به محدودیت ه��ای ادعاهای اف.ای.تی.اف 
نمی ش��ود، بله مربوط به تحریم های ثانویه اس��ت 
که آن تحریم های ثانویه س��رجای خودش است و 
اگر ما الزام��ات اف.ای.تی.اف را بپذیریم و واردش 
ش��ویم، حتی مس��أله تبادل مالی با دیگر کشورها 
سرجای خود باقی می ماند چراکه تحریم های مالی 
سرجایش است. در واقع تحریم های مالی با اف.ای.

تی.اف تمام نمی شود.
وی یادآور شد: مصلحت نظام غیر از این نیست 
ک��ه اف.ای.تی.اف را رد کنی��م و قبول لوایح آن در 
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی، نفی استفالل 
کش��ور است چراکه کشورهای خارجی ما را مجبور 
می کنن��د تا قوانی��ن داخلی را تغیی��ر دهیم و آنها 
ما را اجبار به پذیرش کنوانس��یون های خارجی ای 

می کنند که هیچ منفعیتی برای کشورمان ندارد.

هواپیماهای بدون سرنش��ین  اس�ام نیروی دریایی ارتش مجهز به ارتش 
انواع بمب ها موفق به انهدام اهداف از پیش تعیین 

شده در رزمایش دریایی »والیت97« شدند.
در ادامه دومین روز از مرحله س��وم رزمایش 
دریایی »والیت97«، هواپیماهای بدون سرنش��ین 
نی��روی دریایی مجهز به انواع بمب اقدام به مقابله 

با یگان های دشمن فرضی کردند. 
در ادامه این عملیات، یگان های پدافندی نیروی 
دریایی نیز تواستند با سامانه های در اختیار خود از 
جمله موشک دوش پرتاب میثاق، یک فروند پهپاد 
متعلق به دشمن که قصد نفوذ به آسمان کشورمان 

را داشتن، مورد اصابت قرار داده و سرنگون کنند.
هواناوهای نیروی دریای��ی ارتش در رزمایش 
والی��ت دریایی »والیت97« برای نخس��تین بار با 

شلیک موشک کروز سطح به سطح، هدف خود در 
فاصله دور را با موفقیت منهدم کردند.

در ادامه دومین روز از مرحله س��وم رزمایش 
»والی��ت97« هواناوه��ای یگان هوادری��ا در کنار 
انجام ماموریت های ذاتی حمل ونقل س��ریع نیروها 
در مناطق مختلف عملیاتی، اقدام به پرتاب موشک 

کروز سطح به سطح کردند.
این موش��ک توانس��ت هدف م��ورد نظر را در 

فاصله دور با موفقیت مورد اصابت قرار دهد.
یگان های هوانا و نداجا در س��ال های اخیر به 
سامانه های موشک انداز مجهز شدند که می توانند 

نقش مهمی در تقابل با دشمن ایفا کنند.
متخصصان جوان نیروی دریایی ارتش با ابتکار 
و دان��ش توانس��تند برای اولین ب��ار هواناوهایی که 
تاکنون فقط ماموری��ت جابجایی نیروها را برعهده 
داشتند به سامانه های پرتاپ موشک مجهز کرده و 
در این رزمایش با موفقیت به سمت اهداف از پیش 

تعیین شده پرتاپ کنند.

پرتاب اژدر از بالگرد و زیردریایی  طارق و غدیر
همچنین در دومین روز از مرحله نمایش قدرت 
رزمایش دریایی »والیت 97«، یگان های زیرسطحی 

نیروی دریایی با بکارگیری انواع اژدرها، به مقابله با 
تهدیدات سطحی و زیرسطحی پرداختند. 

در جریان این تمرین، زیردریایی طارق اقدام به 
پرتاب اژدر الکتریکی کرد و زیردریایی غدیر نیز اژدر 
 SH بومی والفجر را ش��لیک کرد. یک فروند بالگرد
نیز در ادامه ای��ن رزمایش، با پرتاب اژدر مارک۴۶، 

هدف خود را در دریا مورد اصابت قرار داد. 

شلیک موشک های کروز »قادر« و »قدیر«
در دومی��ن روز از مرحل��ه نهای��ی رزمای��ش 
دریایی »والیت 97«، ش��ناورهای و س��امانه های 
موشکی س��احل به دریای نیروی دریایی ارتش با 
شلیک موشک های کروز »قادر« و »قدیر« اهداف 

از پیش تعیین شده را منهدم کردند.
در دومین روز از مرحله نهایی رزمایش دریایی 

»والیت97« دو شناور نیروی دریایی ارتش شامل 
ناوشکن شهید دریابان نقدی و ناوچه موشک انداز 
تبرزین، با شلیک دو فروند موشک کروز »قادر« و 
»قدیر« اهداف دریایی مورد نظر را منهدم کردند.

عالوه بر این دو شناور، سامانه موشکی ساحل 
به دریا نیز با پرتاب یک فروند موشک قادر، هدف 

خود را در دریا مورد اصابت قرار داد.
بنابرای��ن گزارش، موش��ک های »قادر« با برد 
25٠ و »قدی��ر« ب��ا ب��رد ٣٠٠ کیلومت��ر، قابلیت 
ش��لیک از روی شناورهای س��طحی، سامانه های 
س��احلی و هواگرد را دارند. رزمایش »والیت 97« 
به مدت ٣ روز در آب های جنوب و جنوب ش��رق 
کشور در گستره ای به وسعت بیش از یک میلیون 
کیلومترمربع از شرق تنگه هرمز تا مدار ۱٠ درجه 

اقیانس هند در حال برگزاری است.

لوایح چهارگانه همچنان در دستور کار

آیا می توان ابهامات اف.ای.تی.اف را برطرف کرد؟!

در ادامه مرحله اصلی رزمایش »والیت۹۷« انجام شد
انهدام اهداف دریایی با شلیک پهپادها

سخنگوی وزارت کشور مطرح کرد؛
٧ شرط عمومی برای ثبت نام در انتخابات

سخنگوی وزارت کش��ور گفت: همه داوطلبانی که قصد دارند در انتخابات  فاطمي ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و شورا های اسالمی شهر و روستا میدان 
ثبت نام کنند، باید از شرایط عمومی که در هفت بند تعریف شده است برخوردار باشند.

سیدس��لمان سامانی با اشاره به جزئیات الیحه جامع انتخابات اظهار داشت: در این الیحه 
برای ثبت نام داوطلبان در انتخابات ریاس��ت جمهوری، مجلس ش��ورای اس��المی و شورا های 
اسالمی شهر و روستا در مواد 55 تا 5۸ شرایط عمومی و اختصاصی تعریف شده است که هر 

یک از داوطلبان باید از آنها برخوردار باشند.
وی افزود: تمامی داوطلبانی که قصد دارند در انتخابات ریاس��ت جمهوری، مجلس شورای 
اسالمی و شورا های اسالمی شهر و روستا ثبت نام کنند، باید از شرایط عمومی که در هفت بند 
تعریف ش��ده است برخوردار باشند. تابعیت ایرانی، تدین به دین اسالم و عمل به احکام در حد 
انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات براساس خود اظهاری فردی، وفاداری به نظام جمهوری 
اسالمی ایران و پذیرش و تبعیت از قانون اساسی براساس خود اظهاری فردی، عدم محجوریت 
و داش��تن س��المت جسمی در حد برخورداری از ش��نوایی و بویایی در انتخابات ها و بینایی در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری، داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی 
برای آقایان، نداشتن اعتیاد به موادمخدر و روانگردان و سابقه محکومیت موثر کیفری و نداشتن 

تابعیت اکتسابی ایرانی یا خارجی شروط هفتگانه عمومی داوطلبان در هر سه انتخابات است.
س��امانی با اشاره به شروط اختصاصی جدید برای داوطلبان مجلس و شوراهای شهر ادامه 
داد: داوطلبان شرکت در این دو انتخابات عالوه بر دارا بودن شرایط عمومی بایستی یا از طرف 
حزب دارای فعالیت معتبر معرفی شوند یا اینکه امضای الکترونیکی قابل شناسایی ۱٠ هزار نفر 

یا یک درصد واجدین شرایط اخذ رای حوزه انتخابیه مربوطه خود را ارائه کنند.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر داوطلبانی هم که از این شرایط برخوردار نیستند، می توانند 
مبلغی که میزان و ش��رایط آن در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می ش��ود را سپرده گذاری 

کرده و مستندات آن را هنگام ثبت نام ارائه کنند.
س��خنگوی وزارت کش��ور تصریح ک��رد: در الیحه جام��ع انتخابات تالش ش��ده با تعیین 
شاخص های عمومی و اختصاصی متناسب با ویژگی های هر یک از انتخابات، سازوکاری فراهم 

شود تا صرفاً داوطلبان متناسب با آن انتخابات اقدام به ثبت نام کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:
 بسیج ادعای نوکری دارد 

نه تصدی گری
رئی��س س��ازمان بس��یج  مس��تضعفین ضمن گالیه بسی���جي ها
از مجلس ش��ورای اس��المی در تصویب بودجه  
طرح جهاد روش��نایی به همت س��ازمان بسیج 
مستضعفین گفت: طرح جهاد روشنایی طرحی 
اس��ت که با ایده و تالش جوانان بسیجی کلید 
خورد و مقرر شد تا با مساعدت دولت و مجلس 
عملیاتی ش��ود و از مجلس درخواست داریم که 

نسبت به این طرح کم لطفی نکند.
س��ردار غالمحس��ین غیب پ��رور در آیین 
گشایش دومین جشنواره س��رآمدان فناوری و 
صنعت با اشاره به نزدیکی والدت حضرت فاطمه 
زهرا)س( گفت: ایام والدت زهرا را پیش��اپیش 
تبری��ک عرض می کن��م و جا دارد ب��ا توجه به 
گذشت ۴٠ س��ال از انقالب شکوهمند اسالمی 

خدا را شکر و تبریک مجدد عرض کنم.
وی افزود: س��رزمین ما پهناور اس��ت و خدا 
زمان خلق آن دامن خود را تکان داد و همه انچه 
در عالم اس��ت یک جا در این سرزمین قرار داده 
است از جمله نیروی انسانی، انرژی و... که به یوم 
انقالب تمام این سرمایه ها ظهور و بروز پیدا کرد.

س��ردار غیب پرور تصریح کرد: نباید از نقش 
جوانان در کشور که در بیانیه رهبری به آن تأکید 
ش��ده اس��ت غفلت کرد و اگر صحبت از اعتالی 
بسیج می شود باید به نقش جوانان توجه داشت. 

درخص��وص اعتالی بس��یج باید گف��ت که این 
خواس��ته و مفهوم را رهبری گفتند و در جلسه 
معارفه هم بر همین موضوع تأکید داشتند و ما 
نیز بر این باور هستیم که اعتالی بسیج به معنای 
اثربخش��ی فعالیت ها است. نباید از نقش جوانان 
در کشور که در بیانیه رهبری به آن تأکید شده 
اس��ت غفلت کرد و اگر صحبت از اعتالی بسیج 

می شود باید به نقش جوانان توجه داشت.
رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین عنوان 
کرد: اما س��وال اینجاس��ت که اثربخشی بسیج 
مهندس��ین کش��ور را باید در کجا جس��ت وجو 
کنیم؟ در پاس��خ باید گفت که شاید مهم ترین 
کار ب��رای اعتالی برنامه های س��ازمان بس��یج 
شناسایی سرمایه عظیم انسانی در کشور باشد و 
مهمتر از ان ایجاد شبکه توانمند و اثربخش برای 
ایجاد تعامل و هم پوشانی ظرفیت ها باشد. وقتی 
هزاران نفر در اقشار مختلف بسیج فعالیت دارند 
در کنار هم جمع کنیم آن زمان اعتالی فعالیت 
بسیج محقق می شود. لذا باید بدانیم در کجای 
کش��ور چه نیرو با چه توانمندی حضور دارد تا 

براساس داشته های خود برنامه ریزی کنیم.
س��ردار غیب پرور ادامه داد: بسیج در سال 
9۸ قصد دارد 5٠ کلینیک صنعتی را توس��ط 
بس��یج مهندس��ین صنعتی تاس��یس کند لذا 
در این طرح س��عی می ش��ود تا تم��ام صنایع 
به کمک س��ازمان صنای��ع مربوطه عارضه یابی 
ش��وند تا این واحدهای کوچک تعطیل شده به 
چرخ��ه ی فعالیت و تولید برگردند. متاس��فانه 
همواره جوانان و نخبگان صنعتی کشور از عدم 

حمایت نهادهای حاکمیت��ی گالیه دارند. چرا 
ما هر موقع وارد نمایش��گاهی می شویم با گله 
مواجه هستیم و جوانان از عدم حمایت ناراضی 
هستند؟ این درحالی است که بیانیه رهبری بر 

باور به جوانان تاکید دارند.
وی اف��زود: به ق��دری رهبری مس��لط به 
مسایل هستند و مسیر را به ما نشان می دهند 
که کسی مانند ایشان نمی تواند امور را مدیریت 
کن��د و وقتی معظم له صحب��ت از بنیه و توان 
جوان��ان این مرز و بوم می کنند باید آنها را باور 
کرد و از دانش و توانمندی آنها بهره برد. بسیج 

با نظام عارضه یابی به جوانان میدان می دهد.
رئیس سازمان بسیج مس��تضعفین افزود: 
ما به عنوان بس��یج ادعای تصدی گری نداریم، 
می خواهیم نوکری کنیم لذا مس��ؤلین مسیر را 
باز کنند البته بس��یج نیز در تصویب و بررسی 
طرح ه��ای ارائه ش��ده از طرح های��ی حمایت 
می کند که اس��تانداردها و مسیر علمی را طی 
کرده باشد. امیدواریم باور کنیم که بسیج کلید 
حل مش��کالت کش��ور اس��ت و به کمک همه 
دس��تگاه های دولتی یک مسیر نورانی همراه با 
حرکت جهادی داش��ته باش��یم و دنبال نسخه 
دیگ��ر ی به جز نس��خه راه انقالب��ی با حرکت 

جهادی به عنوان کلید حل مشکالت نرویم.
طرح جهاد روشنایی شامل نصب سه هزار 
پنل خورشیدی خانگی با توان 5 کیلووات است 
که در 2٠٠ نقطه محروم کش��ور و با همکاری 
سازمان بس��یج مس��تضعفین و وزارت نیرو از 

آذرماه سال جاری آغاز شده است.  فارس


