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تجلیلازسردبیرفقید»کیهانبچهها«
درجشنوارهشعروداستانانقالب

مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره شعر و داستان انقالب روز دوشنبه 
27 بهمن  در سالن اندیشــه حوزه هنری برگزار و همزمان در فضای مجازی 

پخش شد.
حجت االســالم محمد قمی؛ رئیس ســازمان تبلیغات اســالمی، مهدی 
دادمان؛ رئیس حوزه هنری و جمعی از نویســندگان و شاعران در این مراسم 

حضور داشتند.
در آغاز آئین اختتامیه دوازدهمین جشنواره شعر و داستان انقالب، كلیپی 
درباره زندگی و فعالیت های ادبی مرحوم امیرحســین فردی مدیرمســئول و 
ســردبیر فقید مجله »كیهان بچه ها« و از پایه گذاران حوزه هنری و جشنواره 
شعر و داستان انقالب، برای حاضران پخش شد كه در آن به فعالیت های ادبی 

این نویسنده  تراز انقالب اسالمی پرداخته شده بود.
در ادامه برنامه محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری، در سخنانی كوتاه 
با یادآوری تالش های مرحوم امیرحســین فردی برای رشــد و تعالی ادبیات 
انقالب گفت: ایشــان حركتشان را از مســجد جواد االئمه آغاز كرده، در حوزه 
هنری ادامه دادند، در جایزه شــهید غنی پور رشد دادند، در جشنواره داستان 
انقالب به حد اعالء رســاندند و در كارگاه قصــه و رمان تالش كردند ادبیات 

انقالب را به نقطه بلوغ برسانند.
وی در ادامه با بیان اینكه حوزه هنری میراث چنین بزرگانی اســت، بیان 
كرد: در حوزه هنری باید بیش از پیش برای ارتقای هنر و ادبیات انقالبی تالش 
كنیم. ما در مجموعه تهران و همكارانم در مراكز حوزه هنری اســتان ها باید 

تالش كنند تا به جایگاه شایسته حوزه هنری دست پیدا كنیم.
در آئین پایانی دوازدهمین جشــنواره شعر و داستان انقالب همچنین از 

محمدرضا بایرامی  )نویسنده( و محمدرضا سهرابی نژاد )شاعر( تقدیر شد.
بایرامی  با یادآوری خاطرات خوبی كه از دوســتی با زنده یاد امیرحسین 
فردی داشته است، افزود: امیرحسین فردی انسانی ادیب، وارسته و با احساس 
بود كه بیشــتر از آنكه به احوالپرسی با مسئوالن و رؤسا عالقه داشته باشد به 
پرسیدن حال گل ها، شمشادها و پرندگان عالقه داشت. او انسان عجیبی بود كه 
حواسش به همه نویسندگان بود و همان طور كه از حركت مسجد جواد االئمه 
مراقبت می كرد، حواسش به جایزه شهید غنی پور و سایر فعالیت های ادبی هم 
بود. او همیشه شنونده انتقادات بود و با صبوری همه حرف ها و حتی انتقادات 

را شنوا بود و ما امروز بیشتر از قبل به چنین نویسندگانی نیازمندیم.
محمد رضا ســهرابی نژاد نیــز با یاد كردن از نویســندگان متعهد انقالب 
همچون امیرحسین فردی با بیان اینكه من یک شاعر انقالبی هستم و انقالبی 
خواهــم ماند و به این انقالبی بودن افتخار می كنم، گفت: با آنكه جوان گرایی 
بسیار خوب است، اما باید همزمان از كسانی كه سال ها در ادبیات انقالب كار 
كرده و عمرشان را برای این ادبیات گذاشته اند استفاده شود و آنها به فراموشی 

سپرده نشوند و به این  ترتیب است كه ادبیات ما به اوج خواهد رسید.
در ادامه مراســم،  حسینعلی جعفری دبیر علمی  بخش داستان جشنواره، 
در سخنانی با بیان اینكه آثار جشنواره امسال از لحاظ كیفی بسیار قابل توجه 
بودند، گفت: من از سینماگران می خواهم كه به سمت اقتباس از داستان های 
نویســندگان كشورمان حركت كنند و از این داستان های بدیع و جذاب برای 

ساخت فیلم ها و سریال هایشان استفاده كنند.
در این برنامه علی محمد مؤدب دبیر علمی  بخش شعر جشنواره، با  اشاره 
به رشــد قابل توجه آثار شعری جشنواره امســال گفت: باید توجه ویژه ای به 

جوایز جشنواره ها صورت گیرد و میزان جوایز افزایش یابد.
در ادامه مراسم، اسامی  برندگان جوایز جشنواره اعالم شد.

رضاایرانمنش
بهفعالیتهایهنریبازگشت

رضــا ایرانمنش بازیگر و كارگردان ســینما، تلویزیون و تئاتر پس از یک 
دوره دوری از كار هنری، با كارگردانی ســریال »سپهســاالر« به حرفه خود 

باز می گردد.
ســریال »سپهســاالر« جدیدترین كار رضا ایرانمنش پس از فیلم ها و 
ســریال هایی چون »مردان آســمانی«، »پالک های نایاب«، »فراموشــی«، 
»فرزند پارس« و... در قامت كارگردان اســت كه قرار اســت در 2۶ قسمت 

تولید شود.
این هنرمند باسابقه از سال ها پیش فیلمنامه سریال »سپهساالر« را نوشته 

و اكنون بعد از سال ها قصد دارد با تولید آن به عرصه كارگردانی برگردد.
پیش تولید این سریال كه در فضای طنز و در ژانر اجتماعی و دفاع  مقدس 
نوشته شــده است از چندی پیش آغاز و قرار اســت از اواسط اردیبهشت ماه 

۱۴۰۰ مقابل دوربین برود.
دومینجشنوارهملیفعاالندفاعمقدسومقاومت

درفضایمجازیبرگزارشد
آیین اختتامیه دومین جشــنواره ملی فعاالن دفاع مقدس و مقاومت در 
فضای مجازی در سالن قصرشیرین موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار 

شد.
این جشنواره كه با هدف تبیین و  ترویج فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس 
و مقاومت در بستر فضای مجازی و همچنین شناسایی، شبكه سازی، هدایت 
و به كارگیری فعاالن حوزه ایثار، شهادت و مقاومت در فضای مجازی و تجلیل 
از فعاالن برتر و جریان ســاز در این عرصه برپا شــده بود صبح روز 28 بهمن 

۱399 به كار خود پایان داد.
در حاشیه این مراسم پوستر سومین جشنواره ملی فعاالن دفاع مقدس و 

مقاومت در فضای مجازی رونمایی شد.
ســردار بهمن كارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
در این مراسم گفت: با  اشــاره به بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی در 
حوزه دفاع مقدس، گفــت: فعالیت های محتوایی در این حوزه باید مختصر و 
مفید و حاوی پیام موثر باشــد؛ چرا كه دفاع مقدس جاذبه های فراوانی دارد و 

نماد همه ارزش های اخالقی و اسالمی است.
وی افــزود: دفاع مقــدس را باید با هنر و تكنیــک در فضای مجازی به 
تصویر كشید؛ چرا كه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفتند: جامعه 

آخرالزمان در دفاع مقدس قابل مشاهده است.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقــدس در ادامه افتتاح 
تلویزیون اینترنتی را كار بســیار مهمی  برشمرد و بر ضرورت غنای محتوایی 

فعالیت ها در فضای مجازی تأكید كرد.
وی در پایــان ضمن مثبت ارزیابی كــردن فعالیت های بنیاد حفظ آثار و 
نشــر ارزش های دفاع مقدس در حوزه فضــای مجازی گفت: تاكنون كارهای 
مطلوبی در حوزه دفاع  مقدس و جبهه مقاومت انجام گرفته است و امیدواریم 
بتوانیم با بهره گیری از این ظرفیت ها در صدور ارزش هایمان نهایت پیشرفت 

را داشته باشیم.
فیلممستند»نوزدهنوزده«

برایاولینبارازرسانهملیپخشمیشود
مستند »نوزده نوزده« محصول سازمان هنری رسانه ای اوج و تولید شده 
درمركز سفیر فیلم است كه با ارائه اسنادی از قراداد ۱9۱9 بر روی آنتن شبكه 

سه رسانه ملی خواهد رفت. 
به گزارش خبرنگار كیهان، فیلم مستند »نوزده نوزده« كه به كارگردانی 
مهــدی صلواتچی و تهیه كنندگی محمدرضا امامقلی تولید شــده اســت با 
بهره گیری از اسناد و آرشیوهای دست اول برای نخستین بار ابعاد زوایای پنهان 
از قرارداد ۱9۱9 را روایت می كند، برخی اســناد استفاده شده  دراین مستند 

برای اولین بار به انتشار رسیده اند. 
فیلم مستند »نوزده نوزده« محصول ســازمان هنری رسانه ای اوج است 
كه در یازدهمین جشــنواره فیلم عمار مورد تحســین داوران بخش »حافظه 

ملی« قرار گرفت. 
مســتند »نوزده نوزده« روز جمعه اول اسفندماه ساعت ۱8 بر روی آنتن 

شبكه سه سیما می رود.

رهبر معظم انقالب: در جمهوری اســالمی هرجا قرار 
گرفتید، همانجا را مركز دنیا بدانید و آگاه باشــید همه 

كارها به شما متوجه است.

هدیه به خوانندگان

تبریز؛ پیشرو در قیام و مبارزه
مهدی جبرائیلی تبریزی
رهبر معظم انقالب در وصف ســابقه مبارزاتی مردم تبریز فرمودند: »چه در قضایای 
مشــروطّیت ایران، چه پیش از آن در قضّیه تحریم تنباكو و مبارزه با كمپانی انگلیسی، 
چه بعد از آن در ماجرای نهضت ملّی و حوادث آخر ]و بعد از[ دهه 2۰-  یعنی سال های 
3۰ و 3۱-  و چه در حوادث نهضت اســالمی و چه در پیروزی انقالب اســالمی، در همه 
این حوادث كه ما نگاه می كنیم، آذربایجان و تبریز، هم به هنگام عمل كردند... و پیشگام 

بودند«.
مبارزه با قرارداد ننگین و استعماری رژی

واگذاری انحصار بازرگانی توتون و تنباكو به یک شركت انگلیسی توسط ناصرالدین شاه 
قاجار معروف به قرارداد رژی، ســبب ایجاد جنبشی مردمی به رهبری علمای دینی شد. 

سرانجام این امتیاز در پی فتوای تاریخی میرزای شیرازی در سال ۱3۰9ق فسخ شد.
همــگام بــا اعتــراض سراســری بــر علیــه ایــن قــرارداد اســتعماری، مردم 
 تبریــز هــم بــا آهنگی جــدی و تنــد به رهبــری علمــا بــه مخالفت برخاســتند.
حاج میرزا جواد آقا، مجتهد با نفوذ تبریز، بر ســر منبر به مخالفت با آن ســخن گفت و 

مسلمانان را از همكاری با كارگزاران شركت برحذر داشت.
مقام معظم رهبری درخصوص ایشان می فرمایند: »در حادثه تحریم تنباكو و مبارزه 
با كمپانی انگلیسی و سلطه اقتصادی انگلیس بر ایران، یكی از محورهای مبارزه، تبریز و 

مرحوم »حاج میرزا جواد مجتهد« عالم بزرگ تبریز بود«. 
علمای تهــران و دیگر جاها در نامه هایی به مردم تبریز نوشــتند: »برای محو رژی 

همه امیدها به مردم آذربایجان بسته شده است«.)تحریم تنباكو در ایران، ص9۶- 98(.
تالطم تبریز در نهضت مشروطه

مخالفت محمدعلی شــاه با فرمان مشروطه و به توپ بستن مجلس درخرداد ۱287 
موجی از اعتراضات را در كشور به  وجود آورد.

ستارخان یكی از چهره های مردمی و آزادی خواه در تبریز كه نخست به عضویت در 
انجمن حقیقت)یكی از مراكز مشروطه خواهان تبریز( درآمد سپس به انجمن ایالتی تبریز 
رفته  و آمادگی خود را برای خدمت به مشــروطه اعالم كرد)رهبران مشروطه، ص 39۱(. 
وی با ایســتادگی در برابر نیروهای دولتی و با كمک باقرخان، با حمله به تهران وسقوط 
محمدعلی شاه، نهضت مشــروطیت را احیاء كرد. عالمه قزوینی درخصوص اهمیت این 
اقدام ســردار ملی گفته بود »اگر روز ۱7 جمادی االخری ســتارخان بیرق های سفید را 
پایین نمی آورد، مشروطه تا مدت نامعلوم رخت از ایران بیرون می برد؛ زیرا آن روز در تمام 
نقاط ایران به جز از تبریز استبداد حكم روا بود.«)قیام آذربایجان و ستارخان، ص ۱22(.

محمدعلی شاه پس ازتعطیل كردن مجلس به قصد تحكیم موقعیت خود در تبریز و 
از بین بردن مشروطه خواهان تبریزی، عین الدوله را به سمت فرمانفرمایی كل آذربایجان 

به تبریز فرستاد. 
با توجه به تهاجم لشكر عین الدوله به تبریز، شیخ محمد خیابانی با لباس روحانی و 
تفنگ بر دوش در مقابل سپاه متجاوز عین الدوله به دفاع برخاسته و با مبارزان و مجاهدان 

در سنگرها می خوابید و آنان را بر مقاومت دعوت و تشویق می كرد.
مخالفت با قرارداد 1919وثوق الدوله

 این قرارداد در سال ۱298ش برابر با ۱9۱9م میان دولت بریتانیا با دولت وقت ایران 
پــس از هفت ماه مذاكره پنهانی با وثوق الدوله و با پرداخت چهارصد هزار تومان رشــوه 
بسته شد. بر اساس آن تمامی امور كشوری و لشكری ایران، زیر نظر مستشاران انگلیسی 
و با مجوز آنان صورت می گرفت. براثر مخالفت های داخلی و خارجی و مغایرت آن با قانون 

اساسی مشروطه، این قرارداد هرگز به اجرا درنیامد.
شیخ محمد خیابانی نماینده تبریز در مجلس در نطقی اعالم كرد كه اگر قرارداد وارد 

مجلس نشود و توسط مجلس به تصویب نرسد، ورق پاره ای بیش نیست.
همگام بااعتراضــات ملی برضد قرارداد ۱9۱9 وثوق الدولــه، دموكرات های تبریز به 

رهبری خیابانی در فروردین ۱229 قیام كردند.
آیت اهلل خامنه ای ریشــه قیام خیابانی را هم در اقدام وثوق الدوله بیان می كنند: »در 
قضیه مرحوم شــیخ محمد خیابانی- كه تبریز یک تنه ایســتاد-  مسئله، مسئله قرارداد 
وثوق الدولــه بود. در تهران، عمال حكومت ضعیف با یک قرارداد، امورمالی و امور نظامی 
كشــور را دودستی تقدیم كردند به انگلیســی ها. تبریزی ها ایستادند. مرحوم خیابانی و 
دیگران در مقابل این قضیه بود كه ایستادند و آن حوادث عجیب تبریز پیش آمد كرد«.

انجمن ایالتی آذربایجان
پس از مقاومت و تحصن مردم تبریز و تلگراف شــاه در تاریخ ۴ مهر ۱28۵ شــور و 
شــوقی در مردم پدید آمد و فعاالن جنبش اقدام به تجمع برای انتخاب نمایندگان خود 
كردند، هســته اولیه تشــكیل انجمن ایالتی هم از این تجمع بنیانگذاری شد. این نهاد 
سیاســی در دوره مجلس اول و نیز پس از انحالل آن در انقالب مشــروطه نقش مهمی 
 ایفا كرد. شــیخ محمد خیابانی از اعضای برجسته انجمن و از اركان فكری و رهبری آن 

محسوب می شد كه وظیفه اش سامان دادن امور شهر بود.
ایــن انجمن با فعالیت های خود و تجهیز مردم و فشــار سیاســی به دولت مركزی، 
نقش اساسی در جنبش مشــروطه و خنثی سازی كارشكنی های محمدعلی شاه و احیاء 

مشروطیت داشت. 
انجمن ایالتی ســعی در آن داشــت كه در نبود مجلس از آزادی و حقوق همه مردم 
و تمامیت ایران دفاع كند. چنان كه به هنگام انتشــار خبر تالش شــاه و دربار برای یک 
استقراض خارجی جدید در سال ۱287ش، با انتشار اعالمیه ای رسمی  خطاب به تمامی 
نمایندگان دولت های خارجی، ناخشنودی ملت ایران و پایبند نبودنشان به قرضه مذكور 

را اعالم داشت.)دانشنامه بزرگ اسالمی، ج ۱۴، ص ۵7۴9(.
قیام برای آخرین انقالب

در بهمــن ۵۶، روحانیون  مبارز تبریز به  رهبری آیــت اهلل قاضی  طباطبایی  تصمیم  
گرفتند چهلم  شهدای ۱9 دي  قم را با عظمتي  درخور شأن  شهدا برگزار كنند. از چند روز 
قبل  روحانیون  انقالبي  در مساجد خود منبر رفتند و با انتقاد از رژیم  پهلوی، مردم  را براي  
مراسم  آماده  كردند. چند روز قبل  از 29 بهمن  روحانیون  بزرگ  و مبارز تبریز اطالعیه اي  
را با امضاء صادر كردند و از مردم  خواســتند تا از ســاعت  ۱۰ الي  ۱2 صبح  29 بهمن  در 
مجلس  ختمي  كه  در مسجد حاجي  میرزایوسف  معروف  به  قزلّي  در سر بازار اول  خیابان  

فردوسي  برگزار مي شد، شركت  كنند.)حماسه 29 بهمن تبریز، ص۱9(.
نیروهاي  انتظامي  به  فرماندهي  ســرگرد حق شناس  در جلوي مسجد تجمع  كردند و 
از ورود مردم  ممانعت  مي كردند. اهانت ســرگرد حق شناس  به مسجد باعث خشم مردم 
شــده و به ایجاد درگیری بین مردم و نیروهای امنیتی انجامید و در این میان یک جوان 

به شهادت رسید.
البته بعضی منابع با توجه به ابعاد و وســعت قیام و كشــتاری كه نیروهای امنیتی 
و مأموران ســاواک به راه انداخته بودند، اعتقاد داشــتند كه این تعداد بالغ بر ۵۶۰ نفر 

می باشد.)دوسال آخر، رفرم تا... انقالب، ص۱۰۶(. 
درجریان تشییع آن شهید، تبریز به جوش و خروش درآمد، با ورود ارتش  به شهر و 

سركوب  مردم  و اعالم  حكومت  نظامي ، بر شهر مسلط  شد.
محمدرضا پهلوی هیئتي  را مأمور رســیدگي  به  تظاهــرات مردم تبریزكرد و با عزل 
سپهبد اسكندر آزموده  را از استانداري ، ارتشبد شفقت  را به  عنوان  استاندار منصوب  كرد.

با توجه به نزدیكی تبریز به شوروی سابق، رژیم شاه قیام تبریز را به عوامل خارجی از 
جمله كمونیسم نسبت داد)شیرخانی، حماسه 29 بهمن تبریز، ص۴۵(.

البته رژیم برای اثبات این ادعا، هیچ گونه دلیلی نداشــت و تنها می خواست با استناد 
به مواردی همچون حكومت سید جعفر پیشــه وری و سایر جریانات انحرافی كه در این 

منطقه روی داده بود، قیام تبریز را هم شبیه آنها قلمداد كند.
همزمان با چهلم شهدای تبریز در شهرهای مختلف، مراسماتی برگزار شد كه منجر 
به اعتراض و راهپیمایی بر علیه شــاه می شد و همین سلسله مبارزات به پیروزی نهایی 

انقالب اسالمی ختم شد.
حضرت امام)رحمهًْ اهلل علیه( پیامی  به مناســبت قیام 29 بهمن سال ۵۶ تبریز صادر 
كردند: »ســالم بر اهالی شجاع ومتدین آذربایجان عزیز! درود بر مردان برومند و جوانان 
غیرتمند تبریز! درود بر مردانی كه در مقابل دودمان بســیار خطرناک پهلوی قیام كردند 
و با فریاد »مرگ بر شــاه« خط بطالن بر جزافه گویی های او كشــیدند! زنده باشند مردم 
مجاهد عزیز تبریز، كه با نهضت عظیم خود مشت محكم بر دهان یاوه گویانی زدند كه با 
بوق های تبلیغاتی، انقالب خونین استعمار را كه ملت شریف ایران با آن صد در صد مخالف 
اســت »انقالب سفید شاه و ملت« می نامند و این نوكر اجانب و خودباخته مستعمرین را 

نجات دهنده كشور می شمارند«.
حضرت آیت اهلل خامنه ای درسفر به تبریز، در سخنرانی خود در بازار تبریز فرمودند: 
 »این تبریز، همان تبریزی اســت كه نخســتین ضربه را بر پیكر شــاه بعد از مردم قم

وارد كرد«.

تعصببیجاچشمعقلراکورمیکند!
»)وقتی که کفار و مشــرکین بر اندیشه کردن در آیات الهی در 
جهان هستی دعوت می شوند عقل و اندیشه را رها کرده و از نیاکان 
خــود تقلید می کنند، و همــان راه و روش را پیش می گیرند( آنها 
گفتند آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان )پوسیده( شدیم، 

آیا بار دیگر برانگیخته خواهیم شد؟«
»این وعده به ما و پدرانمان از قبل داده شده است، این فقط 
افســانه های پیشــینیان اســت )و به هیچ وجه برای ما قابل باور 

نیست(«
مومنون-آیات82و83
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اخبار ادبی و هنری

روحانی:

آمریکا تحریم ها را نه بر روی كاغذ 
بلکه در عمل لغو كند تا به تعهدات برجامی برگردیم

در پرتو وحی

رئیس جمهور در گفت وگو با رئیس جمهور 
سوئیس با بیان اینکه راهبرد تهران در قبال 
برجام کاماًل مشخص است، تصریح کرد: لغو 
عملی و نه صرفــا بر روی کاغذ تحریم ها از 
سوی آمریکا بازگشت ما را به اجرای تعهداتی 
که طبق برجام آنهــا را کاهش داده ایم، به 

همراه خواهد داشت.
حجت االسالم حســن روحانی عصر سه شنبه 
- 28 بهمن- در تمــاس تلفنی »گای پارملین« 
رئیس جمهور كنفدراسیون سوئیس، اظهار داشت: 
با تحرک بیشتر كمیته های اقتصادی و مالی كه با 
هدف پیگیری و ارتقای سطح همكاری اقتصادی 
دو كشور تشكیل شده است، می توان همكاری های 

تهران - برن را به مرحله مناسبی ارتقاء داد.
رئیس جمهور گفت: خوشبختانه روابط ایران 
و سوئیس با  ترسیم نقشه راه روابط در حوزه های 
مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی همانند حمل 
و نقل، بهداشت، دارو، كشاورزی و علم و فناوری، 
حتی در شرایط ناشی از تحریم های ظالمانه آمریكا، 
در وضعیت قابل قبولی قرار داشــته است و ما در 
صدد تسهیل بیش از پیش فعالیت های شركت های 
مهم  سوئیسی هستیم كه با وجود تحریم، همچنان 

به فعالیت خود در ایران ادامه داده اند.
روحانی با  اشاره به مسئله برجام گفت: راهبرد 
تهران در قبال برجام كاماًل مشــخص است. لغو 
عملی و نه صرفا بر روی كاغذ تحریم ها از ســوی 
آمریكا بازگشت ما را به اجرای تعهداتی كه طبق 
برجــام آنها را كاهش داده ایــم، به همراه خواهد 

داشت.
رئیس جمهور تأكید كرد: اكنون توپ در زمین 
آمریكا اســت و هر موقع تحریم های غیرقانونی را 
به طور عملی كنار بگذارد، همه چیز در مسیر درست 

قرار خواهد گرفت.
رئیس جمهور با  اشاره به وضعیت غمبار مردم 

یمن، خواهان آتش بس فوری، ارســال كمک های 
بالعوض، جلوگیری از انتقال تسلیحات به برخی 
از كشــورهای منطقــه و در نهایت آغاز مذاكرات 
یمنــی- یمنی به عنوان راه حل نهایی بازگشــت 

آرامش و صلح به این كشور دانست.
گای پارملیــن رئیس جمهور كنفدراســیون 
ســوئیس نیز در این گفت وگوی تلفنی با تبریک 
22 بهمــن به دولت و مردم ایران تأكید كرد: برن 
خواهان گسترش روابط در زمینه های مورد عالقه با 
ایران است و همه تالش های خود را برای گسترش 

این همكاری ها بكار خواهم گرفت.
وی با ابراز خرســندی از فعالیت شركت های 
سوئیســی در ایران به رغم تحریم های آمریكا به 
كانال مالی سوئیس و نقش آن  اشاره كرد و گفت 
كه ما خود را متعهد می دانیم كه دارایی های ایران 

در برخی كشورها را به این كانال منتقل كنیم.
 پارملین همچنین به اهمیت بازگشت امنیت 
به یمن و تقویت همكاری های منطقه ای  اشاره كرد 

و اظهار داشــت: ایران با توجه به نقش موثری كه 
در منطقه دارد، می تواند با كمک سایر كشورها و 
از جمله اتحادیه اروپا به بازگشت آرامش به یمن 

كمک كند.
سیاست های معیشتی در روزهای پایانی سال

رئیس جمهور همچنین در دویست وچهارمین 
جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی پس از استماع  
گزارش »وضعیت تأمین و توزیع كاالهای اساسی 
و ضروری مردم در ماه های پایانی ســال ۱399 و 
برنامه سال ۱۴۰۰« و همچنین برنامه ها و وظایف 
دســتگاه های ذی ربط وزارت صمت  برای كنترل 
قیمت و نظــارت بر بازار كاال گفــت: موفقیت و 
پیروزی بزرگی در خنثی سازی هدف شوم و اصلی 
دشــمن مبتنی بر ایجاد قحطی و فشار غیرقابل 
تحمل و كمبود در تهیــه كاالهای ضروری و در 
نتیجه ایجاد بهم ریختگی در كشور به دست آمد 

و هدف گذاری دشمن كاماًلً ناموفق و ناكام ماند.
روحانــی در مورد برنامه ســال ۱۴۰۰ برای 

تأمین كاالهای اساسی گفت: دولت با قوت تدابیر 
و سیاســت های معیشتی خود را ادامه خواهد داد 
و هرجا كه حقوق مردم در میان باشــد، تمام قد 
از معیشــت مردم و تأمین كاالهای اساسی با ارز  
ترجیحی كه در الیحه بودجه ۱۴۰۰ نیز گنجانده 
شــده، دفاع می كند تا در سال آینده نیز مردم در 

تأمین كاالهای خود با مشكالت رو به رو نشوند.
وی اضافه كرد: سیاست های بازرگانی كشور از 
مرحله تأمیــن تا حمل و توزیع باید با هماهنگی 
كامل مدیریت شود و قائم مقام وزیر صمت در امور 
بازرگانی با هماهنگی همه دستگاه های ذی ربط این 
مأموریت را دنبال خواهد كرد و این چرخه و زنجیره 
باید به نحو مؤثری كنترل شود و اجازه داده نشود 
نوســانات قیمت بیش از این بر معیشت و اقتصاد 

خانوار فشار بیاورد.
رئیس جمهور تأكید كرد: مردم و فعاالن بازار 
نباید در این حوزه احساس رهاشدگی و بی سامانی 
داشته باشند. سامانه جامع تجارت نیز باید در این 
مقطع به نحو مؤثر در راســتای ارتقای شفافیت 
مورد بهره برداری قرار گیرد و ضروری است همه 
دستگاه ها به سرعت اقدامات خود را در این سامانه 

اطالع رسانی كنند.
روحانی تصریح كرد: باید با تقویت این سیستم 
هوشمند و شفاف، تمامی دستگاه های ذی ربط در 
زمینه مدیریت نوســانات قیمــت كاال به ویژه در 

آستانه سال نو هماهنگ و دقیق عمل كنند. 
همچنین بر اســاس تصمیم ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، وزارتخانه های جهاد كشاورزی و 
صمت و سایر دستگاه های ذی ربط موظف هستند، 
در چارچــوب برنامه های دولــت و با هماهنگی 
یكدیگر در یک وضعیت نظام مند، با تأمین كاالهای 
اساســی مردم، قیمت كاالهــا را به ویژه در مورد 
اقالمی كه با ارز  ترجیحی تأمین شده اند، به شكل 

دقیق كنترل و مدیریت كنند.

سخنگوی دولت با اشاره به تصویب کلیات بودجه 
1۴۰۰ در مجلس شورای اسالمی گفت: از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی برای حرکت با تفاهم و همراهی 

با دولت سپاسگزاری می کنم.
علی ربیعی سخنگوی دولت دیروز )سه شنبه 28 بهمن( 
در نشست هفتگی خود با خبرنگاران افزود : در بحث بودجه 
تالش شده است تا موارد مهم اختالفی به نحوی مورد توجه 
قرار گیرد و در یک تفاهم دو جانبه اصالح شود. امیدواریم 
نمایندگان با درک محدودیت ها و شرایط كشور به كلیات 
آن رای مثبت دهند. از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
برای حركت با تفاهم و همراهی با دولت سپاسگزاری می كنم.

ربیعی با بیان اینكه دولت روز یكشنبه آیین نامه سامانه 
تداركات الكترونیكی را تصویب كرد، گفت: براســاس این 

مصوبه در راستای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد 
شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر 
سالم و عدالت اقتصادی هست كه برگزاری مناقصات و دیگر 
معامله كنندگان بخش عمومی و كلیه موسسات دولتی یا 
نهادهای عمومی غیردولتی باید در چارچوب سامانه تداركات 

الكترونیكی دولت باشد.
وی با اشــاره به مسئله كرونا، گفت: تزریق واكسن آغاز 
شده و محموله های بعدی از كواكس، روسیه، چین و هند 
در حال بررســی و اقدام هستند. با اقدام به تولید داخلی ما 
قطعاً در مورد واكســن با هیچ كاستی در آینده ای نزدیک 

روبرو نخواهیم بود.
سخنگوی دولت افزود: همكاران ما در ستاد ملی كرونا 
نگران مناسبت ها و مراسم های آتی كه می تواند موحب تجمع 

شود هستند. لذا توصیه اكید می كنیم مردم عزیزمان در این 
ایام پروتكل های بهداشتی را بیشتر رعایت كنند.

ربیعی درپاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه دولت در اصالحیه 
بودجــه در زمینه تعیین نرخ ارز چه تغییراتی صورت داده 
است و آیا در این زمینه با مجلس گفت وگویی داشته اید؟، 
گفت: نمایندگانی از سوی مجلس، با سازمان برنامه و بودجه 
مذاكراتی را داشتند. آنچه كه ما به مجلس درخصوص قیمت 
ارز فرستادیم، همان ۴,2۰۰ تومان و ۱۱,۵۰۰ تومان منظور 

شده است.
وی گفت: ما در بازار روغن خوراكی كم نداریم و امروز 
هم در این زمینه در ســتاد اقتصادی دولت بحث شد، اما با 
برخی شایعات درخصوص تعدیل نرخ ارز، رفتارهایی را در 
سطح خرد شاهد بودیم كه موجب كمبودهایی در بازار شد. 

براساس اصالحیه ای كه فرستادیم، به دولت اجازه داده شده 
است طی شش ماه ابتدای سال بتواند درخصوص تعدیل نرخ 

ارز تصمیم گیری كند.
سخنگوی دولت همچنین درباره سفر نماینده سازمان 
ملل به منطقه و نقش ایران در كمک به حل بحران یمن 
گفت : مســئولیت اصلــی در پایان دادن به جنگ یمن با 
كســانی است كه در سال های گذشــته به بمباران یمن 
مشــغول بودند و هنوز هم هستند. تعیین سرنوشت یمن 
نیز در نهایت باید در گفت وگوهای یمنی- یمنی رقم بخورد. 
با این حال ما آماده ایم كه مطابق با مســئولیت انسانی كه 
همه كشورهای مسئولیت پذیر منطقه و عضو سازمان ملل 
متحــد از آن برخوردارند، نقش خود را برای رســیدن به 

صلح ایفا كنیم.

ربیعی: 

از همراهی نمایندگان مجلس با دولت در زمینه بودجه تشکر می كنیم

ســخنگوی رزمایش مرکب امنیت دریایی 
شمال اقیانوس هند گفت: رزمایش مرکب امنیت 
دریایی در تقویم ســالیانه دریایی کشورهای 
شرکت کننده به ویژه جمهوری اسالمی ایران و 

روسیه درج شده است.
امیــر دریادار دوم غالمرضا طحانی، ســخنگوی 
رزمایش مركب امنیت دریایی شــمال اقیانوس هند 
در نشســت خبری با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک 
رجب بیان داشت: رزمایش مركب امنیت دریایی در 
تقویم ســالیانه دریایی كشــورهای شركت كننده به 
ویژه جمهوری اســالمی ایران و روسیه درج شده و 
خوشحالیم كه امسال برای دومین بار میزبان برگزاری 

این رزمایش هستیم.
به گزارش مهر، وی با اشاره به اهمیت منطقه شمال 
اقیانوس هند گفت: شمال اقیانوس هند بین سه تنگه 
راهبردی از پنج تنگه راهبردی دنیاست، تنگه هرمز 
در شــمال، تنگه ماالكا در شرق و تنگه باب المندب 
در غرب منطقه شمال اقیانوس هند واقع شده است 
كه در حقیقت بیضی انرژی دنیا را احاطه كرده است 
و با توجه به تردد شناورهای تجاری و نفتكش در این 
منطقه حساس ضرورت برقراری امنیت تجارت دریایی 

را دو چندان كرده است.
سخنگوی رزمایش مركب امنیت دریایی شمال 
اقیانوس هند اظهار داشت: امنیت تعطیل بردار نیست 
و تمرینات در جهت ارتقای امنیت نیز تعطیل بردار 
نیســت و با وجود شرایطی كه بیماری كرونا بر دنیا 
تحمیل كرده اســت ما تمرینات را تعطیل نكردیم و 
امیدواریم با رعایت همه شرایط بهداشتی سناریوهای 
از پیش تعیین شــده رزمایــش را با ایمنی كامل در 

دریا انجام دهیم.
امیــر دریادار دوم طحانــی تصریح كرد: منطقه 
شمال اقیانوس، منطقه عاری از تهدید است و ما در 
این منطقه كه امنیت در آن برقرار است این تمرینات 
را انجام می دهیم كه برای مناطق ناامن مهارت آموزی 

كاركنان نیروهای دریایی به حداكثر برسد.
وی ادامــه داد: یگان های شــناور نیروی دریایی 
راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران و یگان های 
منتخب نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ایران در دومین ســال متوالی میزبان شناورهایی از 
كشور روسیه هســتند و با توجه به طرح ریزی های 
منسجم و فشرده ای كه در طول یكسال گذشته انجام 
شده، امیدواریم در این چند روز رزمایش سناریوهای 

از پیش تعیین شده را به بهترین شكل اجرا كنیم.
سخنگوی رزمایش مركب امنیت دریایی شمال 
اقیانوس هند گفت: منطقه انجام این رزمایش منطقه 
شــمال اقیانوس هند به وســعت ۱7 هزار كیلومتر 

مربع است.
امیــر دریــادار دوم طحانی یكــی از اهداف این 
رزمایــش را مهارت افزایی كاركنــان در حوزه امداد 
و نجــات دریایی عنوان كرد و افــزود: تعامل نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در عرصه دریاهای بین الملل و برقراری 
امنیت تجارت دریایی با تمرین فرماندهی و كنترل و 
بهره گیــری از تمرینات مخابراتی و عملیاتی از نكات 

قابل توجه و حائز اهمیت اســت كه در این رزمایش 
اجرا می شود.

وی با اشــاره به پیام های رزمایش مركب امنیت 
دریایی شمال اقیانوس هند گفت: مهم ترین پیام این 
رزمایش صلح و دوســتی برای كشورهای همسایه و 
كشورهای منطقه است و اینكه جمهوری اسالمی ایران 
در حالی كه در آستانه چهل و سومین سال پیروزی 
شكوهمند انقالب اسالمی است، با وجود تحریم های 
ظالمانــه به حدی از بلوغ فناوری تجهیزاتی و علمی 
در صحنه دریا و دریانوردی رســیده كه برای دومین 
بار میزبان قدرت های جهانی برای برگزاری رزمایش 

مركب می شود.
در ادامه فرمانده ناوگروه نیروی دریایی كشــور 
روســیه گفت: از طرف ناوگروه روســی و فدراسیون 
روســیه برگزاری ایــن رزمایش را به شــما تبریک 
می گوئیــم و امیدواریم این رزمایش به نحو احســن 
انجام شود ما با 2 یگان در این رزمایش مركب شركت 

.kola و ناو سوخت رسان Stoiky كردیم، فریگت
وی با اشاره به برگزاری جلسه توجیهی رزمایش 
مركب امنیت دریایی شــمال اقیانوس هند در بندر 
شهید بهشتی چابهار گفت: این جلسه بسیار جلسه 
خوبی بود و تمامی طرح ها و سناریوهای چیده شده 

انجام می شود.
الحاق چین به رزمایش 

بعد از سال نو چینی
به گزارش مهر به نقــل از روابط عمومی ارتش، 
امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران درباره رزمایش مركب 
امنیت دریایی در منطقه شمال اقیانوس هند، گفت: 
از سال گذشته سلسله رزمایش های امنیت دریایی كه 
به شكل مركب برگزار می شود، با شركت كشورهای 
منطقه و جهان در دستور كار نیروی دریایی قرار گرفته 
است. در این نوبت كه از روز سه شنبه آغاز شده است، 
نیروی دریایی روســیه به محل رزمایش ملحق شده 
و نیــروی دریایی هند هم در رزمایش مركب امنیت 

دریایی حضور می یابد.
وی با تأكید بر اینكه این رزمایش در منطقه شمال 
اقیانوس هند با هدف دســتیابی به امنیت جمعی و 

تمرین مشاركتی كار خود را آغاز كرده است افزود: در 
سال گذشته نیروی دریایی چین كه نیروی پر قدرتی 
اســت را در كنار نیروهای دریایی پرقدرت نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران داشتیم. امسال با توجه 
به اینكه رزمایش با سال نو چین همزمان شده است، 
چینی ها اعالم كردند بعد از سال نو چینی به رزمایش 

اضافه خواهند شد.
دریادار خانزادی تصریح كرد: هدف كلی رزمایش 
دستیابی به امنیت جمعی در سطح منطقه است كه 
كمک كند امنیت شمال اقیانوس هند به این شكل كه 
پایدار است به نفع ذی نفعان تداوم پیدا كند. ویژگی 
رزمایش امســال اضافه شدن نیروی دریایی هند به 
رزمایش است. هند یكی از نیروهای دریایی قدرتمند 
در منطقه است. حضور نیروی دریایی این كشور در 

رزمایش برای هند و ایران بسیار مهم است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش اظهار داشت: همزمان 
اتفاقــات خوبــی در منطقه اقیانــوس هند در حال 
انجام است. در كشور پاكستان با محوریت پاكستان 
رزمایش »امان« كه مفهومش ایمن ســازی است در 
حال برگزاری است كه فرمانده قرارگاه ناوگان جنوب 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در این 
رزمایش حضور و بر چگونگی انجام آن نظارت دارد. 
همینطور یكی از كارگاه های اجالس آیونز در كشور 
 )HADR( هند تحت عنوان مقابله با بالیای طبیعی
در حال برگزاری است كه در این كارگاه هم نماینده 

ما حضور دارد.
دریــادار خانزادی خاطرنشــان كــرد: مجموعه 
تالش هایی كه در منطقه اقیانوس هند در حال شكل 
گیری است، نشان می دهد كه كشورهای این منطقه 
به ویژه آنهایی كه صاحب قدرت های دریایی هستند، 
نسبت به گذشته همگرا تر می شوند كه امنیت جمعی 
را به دست بیاوریم. مفهوم آن، این است كه استكبار 
جهانی كه تا امروز در منطقه یكه تازی می كرد، باید 
متوجه بشــود كه منطقه را تــرک كند. این منطقه 
صاحــب دارد و نیروی دریایی تســلط كافی را برای 
برقــراری امنیت منطقه دارد. همــه اینها به معنای 
رشد و توسعه امنیت به نفع امنیت منطقه ای و تجارت 

جهانی خواهد بود.

الحاق ناوگروه هند به رزمایش
خبر دیگر اینكه، سخنگوی رزمایش مركب امنیت 
دریایی شمال اقیانوس هند از الحاق ناوگروه منتخب 

نیروی دریایی هندوستان به این رزمایش خبر داد.
بــه گزارش مهر به نقــل از روابط عمومی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران، امیر دریادار دوم غالمرضا 
طحانی، ســخنگوی رزمایش مركب امنیت دریایی 
شــمال اقیانوس هند، با اعالم الحاق ناوگان منتخب 
نیروی دریایی كشــور هندوستان به رزمایش مركب 
امنیت دریایی شمال اقیانوس هند، اظهار داشت: در 
حین انجام رزمایش دریایی ایران و روسیه درخواستی 
از طریق نیروی دریایی كشور هندوستان برای شركت 
در این رزمایش دریایی بــرای نیروی دریایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران ارسال شد.
وی ادامه داد: درخواست نیروی دریایی هندوستان 
برای شركت در این رزمایش از طریق سلسله مراتب 
به مجموعه ما ابالغ شــد و بنابر تصمیمات ابالغی از 
سوی سلسله مراتب بر ما تكلیف شد كه از این ناوگروه 
هندوستانی استقبال كرده و با این ناو در فعالیت های 
عملیاتی و سریال های دریایی مشاركت داشته باشیم 
و بخشــی از وظایف عملیاتــی در دریا را به صورت 

مشاركتی با این واحد هندی انجام دهیم.
سخنگوی رزمایش مركب امنیت دریایی شمال 
اقیانوس هند با بیان اینكه ناوشــكنی كه از نیروی 
دریایی هندوستان به رزمایش مركب امنیت دریایی 
شــمال اقیانوس هند، ملحق شده است ناو هندی 
میسور با شماره بدنه دلتا ۶۰ است، افزود: شاید این 
سؤال برای عده ای پیش بیاید، چگونه است كه وسط 
یک رزمایش یک ناو گروه از كشــور دیگر بتواند به 
این رزمایش اضافه شود، در تمام دنیا رزمایش هایی 
 Zero Touch یــا No Contact كه بــه گونه
برگزار می شود، به دلیل شرایط عملیات خاصی كه 
در محیط رزمایش وجود دارد شــیوه نامه های خود 
را دارد و رزمایشــی كه ما با روســیه در حال انجام 
آن هســتیم آن قدر انعطاف پذیری دارد كه نه تنها 
یک كشــور، بلكه چند كشور دیگر نیز اگر در ادامه 
كار بخواهند به این رزمایش بپیوندند، آنها را نیز به 

مشاركت بگیریم.
امیر دریادار دوم طحانی با  اشاره به اهمیت منطقه 
شمال اقیانوس هند گفت: جذابیت شمال اقیانوس هند 
به حدی باالست كه كشورها به هرگونه فعالیت جمعی 
در این زمینه عكس العمل مثبت نشان می دهند، به 
ویژه كشورهایی كه در حاشیه این اقیانوس قرار دارند.

وی افزود: كشــورهای حاشیه اقیانوس هند یک 
ســمپوزیوم تحت عنوان اجالس كشورهای حاشیه  
اقیانوس هند )آیونز( دارند و اجالس هایی هر دو سال 
یكبار برگزار می شــود كه میزبانش به طور چرخشی 
عوض می شــود، محور این گفت وگوها و همكاری ها 
انجام عملیات امداد و نجات در راستای ایجاد امنیت 
دریایی در اقیانوس هند اســت و جالب است بدانیم 
در حال حاضر رئیس اجالس آیونز جمهوری اسالمی 
ایران اســت و همچنین یكی از كارگروه های مهم و 
تاثیرگذار در اجالس آیونــز كارگروه امنیت دریایی 

است كه مسئول این كارگروه نیز ایران است.

امیر طحانی در نشست خبری:

رزمایش مرکب دریایی در تقویم سالیانه ایران و روسیه درج شده است


