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اذعان روزنامه اصالح طلب: غربی ها برجام را
 برای لغو برنامه موشکی و منطقه ای ما می خواهند نه لغو تحریم ها
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سرویس سیاسی- 
روزنامه اصالح طلب اعتماد روز گذشته در واکنش به اقدامات ایران بر اساس مصوبه مجلس  و درراستای مقابله با عهد شکنی 
غربی ها در برجام نوشــت : »قابل پيش بيني بود که با توجه به روي کار آمدن دولت جدید در آمریکا و گام هاي ایران در مســير 
کاهش جدي تعهدات، از جمله آغاز غني ســازي 20درصدي، توليد فلز اورانيوم و فرا رســيدن موعد توقف اجراي پروتکل الحاقي 
تالش هاي مختلفي  در راســتاي بهره گيري از ابزار دیپلماســي به منظور تغيير سمت و سوي ایران شکل گيرد.. آمریکایي ها در 
حالي که تحریم هاي دوره ترامپ را همچنان حفظ کرده اند، طي رایزني هاي گسترده با متحدان اروپایي تالش مي کنند مسيري 
را بگشایند که در انتهاي آن هم راه احياي برجام باز شود و هم شرایط براي دستيابي به توافقي جدید یا توافقي مکمل برجام که 

شامل مشکالت منطقه اي و موشك هاي بالستيك ایران نيز باشد فراهم گردد.«
این روزنامه نوشت : »تغيير مواضع کشورهاي اروپایي نيز جاي تعجب ندارد. براساس برنامه اي که از مدت ها قبل در دستور کار 
اروپایي ها بود... آنها برجام را امضا کردند تا این توافق بين المللي مقدمه اي براي سایر اقدامات در موضوع ایران باشد اما با روي کار 
آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا آنها مجبور شدند تغيير تاکتيك داشته باشند. کشورهاي اروپایي طي این مدت تالش داشتند 
تا به هر صورت برجام زنده بماند و به حياتش ادامه دهد و به محض آنکه احساس شد ترامپ در انتخابات 2020 شکست خواهد 
خورد، نشانه هایي از بازگشت اروپا به اصل خویش نمایان شد. دقيقا پس از نهایي شدن شکست رئيس جمهور پيشين آمریکا، اروپا 

خواسته هاي جدید خود را مطرح کرد و از ایران خواست تا در موضوعات منطقه اي و موشکي مذاکره کند «
 گفتنی است دولتمردان و طيف اصالح طلب در سالهای گذشته نيز با تاکيد بر لزوم مذاکرات هسته ای و رسيدن به توافق، 
تاکيد داشتند که اگر توافق هسته ای امضا شود، صبح بدون تحریم فرا رسيده و تحریم ها به تاریخ خواهد پيوست و گشایش عظيم 
اقتصادی ایجاد خواهد شد. بر همين اساس در صنعت هسته ای محدودیت های گسترده اعمال شد اما نه تنها صبح بدون تحریم 

فرا نرسيد، بلکه در پسابرجام دامنه تحریم ها گسترده تر شد.
ماهيت اصلی مذاکره در عرف سياسی بر پایه معامله و »داد و ستد« است. اما تجربه های گذشته- در توافقات ایران و دیگر 
کشورهای جهان با آمریکا- ثابت کرده که دولت آمریکا در مذاکره فقط در پی ستاندن)گرفتن( است؛ آن هم ستاندن مولفه های 
قدرت ساز طرف مقابل. در حقيقت مذاکره از دیدگاه دولت آمریکا صرفا ابزاری برای چيدن محصول فشارهایی است که پيش از 

مذاکره به کشور مقابل وارد کرده است.
برخالف ادعای فعالين اصالح طلب، تا زمانی که دولتمردان به آمریکا و شــرکای اروپایی واشنگتن خوشبين باشند و اعتماد 
کنند و در مقابل به جوانان مومن و متخصص بی اعتماد باشند و از اجرای دقيق اقتصاد مقاومتی و رونق توليد و بهره مندی از توان 

عظيم داخلی غفلت کنند، خسارت ها ادامه دارد و خبری از گشایش اقتصادی نيست.
  به جای هجمه به شورای نگهبان، از کارنامه خود بگویید

حســن رسولی، عضو شورای شــهر اصالح طلب تهران در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:»کاهش سرمایه اجتماعی شکل 
بی سابقه ای در فضای اجتماعی و سياسی کشور به خود گرفته است. به همين دليل نيز بازگشت این سرمایه اجتماعی تنها برعهده 
جریان اصالحات نيست؛ بلکه سایر جریان های سياسی و نهادهای نظام نيز باید در این زمينه با جریان اصالحات همراهی کنند. 
بخش های اصلی حاکميت، به خصوص پس از بيان راهبرد نظام جمهوری اســالمی در روزهای اخير توســط مقام معظم رهبری 
مبنی  بر اولویت داشتن مشارکت مردم در انتخابات آینده باید شرایطی را فراهم کنند که جریان های سياسی بتوانند زمينه های 

مشارکت مردم را در انتخابات به وجود بياورند«.
رسولی در ادامه گفت:»در فرصت باقی مانده تا برگزاری انتخابات باید وقایع و رویدادهای اميدوار کننده ای در کشور رخ بدهد 
تا اميدواری ها نسبت به گذشته در بين اقشار مختلف مردم افزایش پيدا کند. در این زمينه شورای نگهبان مهمترین نقش را ایفا 
خواهد کرد. به همين دليل نيز این شورا می تواند با سعه صدر و مشاهده افق های پيش رو شرایطی را به وجود بياورد که جریان های 
سياسی با همه ظرفيت های موجود در انتخابات حاضر شوند. در چنين شرایطی به صورت طبيعی ميزان مشارکت مردم افزایش 
پيدا خواهد کرد«. این عضو شــورای شــهر تهران تاکيد کرده اســت که شورای نگهبان نقش بسيار مهمی در مشارکت مردم در 
انتخابات دارد. مدعيان اصالحات اصرار دارند تا ميزان مشــارکت مردم در انتخابات را به نحوه عملکرد شــورای نگهبان در اجرای 
نظارت استصوابی مرتبط کنند. این در حالی است که عامل اساسی در مشارکت مردم در انتخابات، عمل به وعده ها و رسيدگی 
به مطالبات و مشکالت مردم توسط نهادهای مختلف و به ویژه دولت است.مدعيان اصالحات بانی اصلی وضع موجود هستند و 
به جای این قبيل فرافکنی ها باید درباره کارنامه خود در دولت، مجلس دهم و شورای شهر پنجم به افکارعمومی پاسخگو باشند.

الزم به ذکر است که در انتخابات شوراهای شهر به هيچ عنوان خبری از نظارت استصوابی شورای نگهبان نيست. اما نکته قابل 
توجه اینجاست که این شوراها در تخلفات، رکورد زده اند و حتی برخی شوراها منحل نيز شده است. اینجاست که اهميت نظارت 

شورای نگهبان بيش از پيش آشکار می شود.   
تصمیمات غلط دولت برای تأمین کسری بودجه منجر به تورم شد

روزنامه دولتی ایران دیروز ذیل گزارشی، گفت وگویی را با کامران ندری درباره عوامل تشدید تورم در سال جاری و بخصوص 
بهمن ماه، منتشر کرد. وی گفته است: در سال جاری مهم ترین عاملی که به تشدید تورم دامن زده است در وهله نخست، کسری 
بودجه دولت است. درواقع دولت برای تامين کسری بودجه راه هایی را پيمود که به تورم منجر شد. در این راستا استفاده از منابع 
صندوق توسعه ملی باعث شد تا این منابع که جزو منابع غيرقابل دسترس محسوب می شود در ترازنامه بانك مرکزی قرارگيرد و 
به ازای آن ریال تزریق شود. عالوه براین با افزایش سقف تنخواه دراختيار دولت، منابع آن به بازار بين بانکی تزریق شد و موجب 
شد تا نرخ بهره بویژه در اوایل سال کاهش زیادی را تجربه کرد. بانك مرکزی نيز برای جلوگيری از کاهش نرخ بهره دیر اقدام کرد.
به گفته وی، همزمان با این شرایط، دولت برای جلوگيری از پولی شدن کسری بودجه از طریق بازار سرمایه اقدام کرد. برهمين 
اساس با ورود تعداد زیادی از مردم به این بازارشاخص بورس با رشد باال و درادامه با ریزش همراه شد. در این ميان بانك مرکزی 
نيز به دليل نداشتن استقالل کافی با این روند همراهی کرد. به طوری که با آزاد گذاشتن شبکه بانکی، آنها هم درخرید و فروش 

سهام فعال شدند و ميزان استفاده بانك ها از منابع بانك مرکزی افزایش یافت.
کارشناس اقتصادی با اشاره به این که تمام این عوامل باعث شد تا رشد نقدینگی شتاب گيرد، اظهار داشت: رشد نقدینگی 

در ۱2 ماهه منتهی به دی ماه به ۴0 درصد نزدیك شد.
از بزک کردن »بایدن« دست بردار نیستند

 روزنامه همدلی در مطلبی با عنوان »سياست جدید آمریکا در خاورميانه؛ همسو با ایران« نوشت: جو بایدن، در چند ماه اخير 
نشان داده است که سياست های آمریکا در خاورميانه را متفاوت با رئيس جمهور پيشين پيگيری می کند.

همدلی نوشت: شاید بتوان از رویکرد آمریکای جدید به رهبری بایدن در قبال ایران و بازگشت احتمالی به برجام، به عنوان 
مهم ترین تغيير سياست خارجی این کشور در خاورميانه یاد کرد؛ اتقاقی که وقوع آن می تواند در معادالت منطقه ای، چرخش قابل 
توجهی ایجاد کند. پيش زمينه های بازگشت احتمالی دوباره آمریکا به ميز برجام، البته قابل توجه   اند؛ اقدام دولت جو بایدن در لغو 
درخواست آمریکا برای بازگشت تحریم های سازمان ملل یا همان فعال شدن مکانيسم ماشه که توسط دولت ترامپ انجام شده بود، 
پاسخ مثبت این کشور به درخواست طرف های اروپایی برای بازگشت به ميز برجام و همچنين لغو محدودیت تردد دیپلمات های 
ایرانی شرکت کننده در جلسات سازمان ملل، از نمونه هایی است که خوش بينی زیادی برای آب شدن یخ های بدبينی بين ایران و 
آمریکا ایجاد کرده است. ساده انگاری مدعيان اصالحات در حالی است که اوالً بایدن، وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنيت ملی آمریکا 
بارها بر گسترش برجام به مسائل منطقه ای و موشکی تأکيد کرده اند و ثانياً همين دو روز پيش ظریف وزیر خارجه کشورمان 
در مصاحبه با پرس تی وی صریحاً گفت که » بایدن مسير ترامپ را می رود و اصطالح مکانيسم ماشه ساخته آمریکاست وگرنه 

چنين چيزی در برجام وجود ندارد.«
چرا برجام برای اصالح  طلبان مهم است اما لغو تحریم  ها نه؟!

روز گذشــته روزنامه شــرق در گزارشی به قانون راهبردی لغو تحریم ها پرداخت و با عنوان »22۶ نماینده مجلس خواستار 
اولتيماتوم  به کاخ سفيد یا پاستور؟ « نوشت : » اصولگرایان که عالقه ای به زنده شدن برجام ندارند، تعلل بایدن را دستاویزی برای 
خروج ایران از برجام قرار داده اند. در این رابطه، قانونی نوشتند و در آن دولت را مکلف به خروج از پروتکل الحاقی و برجام کردند 
که زمان اجرای آن فرداست. به گفته قاسم محبعلی، دیپلمات پيشين، خروج از پروتکل الحاقی و افزایش غنی سازی نه تنها تأثيری 
بر تصميم اروپا و آمریکا نمی گذارد، بلکه باعث می شود کشورهایی مثل عربستان سعودی و اسرائيل و دیگر دشمنان برجام، ابزار و 

مستمسك خوبی برای فشار بر ایران به دست بياورند.«
گفتنی است  همين روزنامه های زنجيره ای بودند که زمانی نوشتند: »امضای کری تضمين است« و یا در سرمقاله هایشان 
تاکيد کردند: »ترامپ از برجام خارج نمی شود« . از سوی دیگر بازگشت فرضی آمریکا به برجام یا با حسن نيت و اجرای تعهداتش 
)لغو تحریم ها( صورت می گيرد یا بازگشتنی نمایشی خواهد بود و لغو تحریم ها را در پی نخواهد داشت. اگر گزاره نخست رخ 
دهد که باید گفت در قانون مصوب مجلس آمده اســت که ایران نيز به تعهداتش بازمی گردد و لذا در این حالت قانون مجلس 
هدفی جز رفع تحریم ها ندارد. اگر گزاره دوم رخ دهد که باید گفت این حالت هيچ فایده ای برای کشور و مردم ندارد اما طيف 
موسوم به اصالح طلب تنها متقاضی آن است و  گویا برای آنها تنها برجام اصالت دارد و رفع تحریم ها برای این جماعت مهم نيست. 

كاستن از سوز سی سخت 
با رسیدگی به  ترک فعل ها

علی بهادری جهرمی*
خســارات زلزله 5/۶ ریشتری سی سخت بيش از حد تصور بود: ۱00 مجروح و 
تخریب بيش از ۴000 واحد مسکونی! اصوال زلزله ای به این مقياس نباید خسارت 
به جا می گذاشت، اما تصاویر و اخبار منتشر شده از کانون زلزله نشان می دهد بسياری 
از خانه های منطقه آسيب فراوان دیده است و عمالً قابل سکونت نيست. مطابق آنچه 
مسئوالن اعالم کرده اند، حدود ۱000 واحد ساختمانی صد در صد تخریب شده است. 
این آمار، یك قصه پرغصه و البته تکراری را گوشزد می کند؛ مدیریت بحران در کشور 
ما بحران زده است. بدتر از آن، پيش بينی حوادث طبيعی و غيرمترقبه و پيشگيری 

از خسارات این حوادث یا به حداقل رساندن آن، به آرزویی تلخ تبدیل شده است.
از جنبه های گوناگونی می توان خسارات فراتر از معمول سی سخت و موارد مشابه 
را مورد بررســی قرار داد، اما آنچه در این بين از اهميت مضاعفی برخوردار اســت، 
پرداختن به اهمال مســئوالن اجرایی و دست اندرکاران مدیریت بحران است. شاید 
نتوان در پيرامون خســارات زلزله اخير و موارد مانند آن، به طور مستقيم »فعل«ی 
را به مدیران اجرایی منتســب کرد، اما »ترک فعل«ها در این قضایا مشهود است؛ 

ادامه مطلب را بخوانيد.
طبــق آنچــه مرکز آمار ایران در ســال 95 اعالم کرده اســت، از 23 ميليون 
ساختمان موجود در کشور، حدود ۱0 ميليون سازه که بيشتر ساختمان های مسکونی 
هستند، بدون اسکلت برپا شده اند. بيشتر این ساختمان ها هم در بافت های فرسوده 
کالنشهرها و شهرها و روستاها واقع شده اند. مدیر بخش زلزله مرکز تحقيقات راه، 
مسکن و شهرسازی اعالم کرده است، همين موضوع باعث شده خسارات زلزله در 
کشور ما، حتی با مقياس کوچك نيز بيش از حد تصور باشد. این موضوع مختص به 
زلزله اخير سی سخت نيست. بيش از چهار دهه است که تجارب تلخ زلزله و سيل 

در حال تکرار شدن است.
در رابطه با ساخت وساز قوانين مبسوط و تقریبا جامع و مانعی در نظام حقوقی ما 
وجود دارد. درست است که ضمانت اجراهای موجود نيز در حوزه تخلفات ساخت وساز 
چندان بازدارنده نيست، اما به هر حال می توان با درست اجرا کردن همين قوانين 
موجود، مانع پدیداری بســياری از کج روی های ساختمانی شد؛ خصوصاً که قوانين 
نظام مهندســی و ضمانت اجراهای مرتبط با تخلفات پيمانکار و مهندس ناظر، اگر 
به درســتی، قاطع و بدون اغماض اجرا شوند، بسياری از تخلفات موجود اساساً به 

وقوع نخواهد پيوست.
طبق آنچه در ماده 2 قانون »حمایت از احياء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده 
و ناکارآمد شهری« آمده است، بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری »مناطقی از شهر 
است که در طی ساليان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تاسيسات روبنایی، زیربنایی، 
ابنيه، مستحدثات، خيابان ها و دسترســی ها، دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و 
ساکنان آن از مشکالت متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی رنج می برند«. 
مطابق این تعریف، فقط در تهران 3 هزار و 2۶8 هکتار بافت فرسوده وجود دارد 
که چيزی حدود 5 درصد مســاحت شهر را در بر می گيرد، اما ۱5 درصد جمعيت 
تهران ساکن این مناطق هستند. یکی از ویژگی های بافت های فرسوده، همين متراکم 
بودن جمعيت در این مناطق است. مطابق آمار، در کل کشور هم ۷0 هزار هکتار بافت 
فرسوده وجود دارد که 8 ميليون نفر در این بافت ها سکونت دارند. در سکونتگاه های 
غيررسمی  نيز حدود ۶۷ هزار هکتار بافت فرسوده وجود دارد که ۱2 ميليون نفر نيز 

در این مناطق سکونت دارند.
در کنار همه این موارد، بر اســاس برنامه نوســازی موجود، هر ساله 200 هزار 
ســاختمان نوسازی می شود که نسبت به ساختمانهای نيازمند نوسازی و بافتهای 
فرسوده بسيار ناچيز است. این تعداد نوسازی ساالنه اگر به همين منوال حفظ شود 
و اگر هيچ ساختمان نوساز دیگری، فرسوده نشود )امری که محال است(، بيش از نيم 
قرن زمان الزم است تا بافت های فرسوده موجود در کشور نوسازی شوند. به عبارت 
دیگر، ما با رویه فعلی باید اقال تا 50 ســال دیگر منتظر بنشــينيم و با هر رخدادی 
متحمل تلفات بسيار سنگين جانی و مالی شویم! در همين جا ذکر این نکته الزم 
است که بنا بر اعالم سازمان های مسئول، عمر ساختمان های ایرانی به دليل مصالح 
و ساخت وسازهای بی کيفيت حدود 20 سال است؛ در حالی که عمر ساختمان ها در 
برخی از کشورها در مواردی به ۱00 سال هم می رسد؛ این یعنی حداقل هر 20 سال، 

ساختمان های ایرانی مستعمل شده و نياز به بازسازی پيدا می کنند.
با کمی  مسامحه، همه این مصائب ساخت و سازی از یك جا نشات می گيرد: ترک 
فعل مسئوالن. اگر مسئوالن و نهادهای مرتبط با حوزه ساخت وساز، از وزارت راه و 
شهرسازی گرفته تا دهياری ها، شهرداری ها و وزارت کشور، وظایف مقرر شده در قانون 
را به درســتی انجام دهند، یك زلزله 5 ریشتری هيچ وقت حتی یك خانواده ایرانی 
را هم بی خانمان نمی کند. درست است که احتماال نتوان هيچ مسئولی را به عنوان 
»مباشر« در ایراد خسارات زلزله سی سخت و موارد مشابه مورد مؤاخذه قرار داد، اما 
پرواضح است که مسئوالن زیادی به دليل »ترک فعل« ها و اقدامات به »تسبيب« در 

حوادث این چنينی بایستی مورد بازخواست قانونی واقع شوند.
نظام حقوقی کشــورمان این اجازه را داده اســت که به  ترک فعل های مدیران 
رسيدگی شود. شاید این اجازه پيش از این چندان مورد توجه واقع نمی شده است؛ 
اما اخيرا و همگام با جدیدترین آموزه های احراز مســئوليت در ســایر سيستم های 
حقوقی، یعنی کنار گذاشــتن صرف نظریه »تقصير« در احراز مسئوليت، شيوه نامه 
اجرایی رسيدگی به »ترک وظایف قانونی مدیران« از سوی رئيس قوه قضائيه ابالغ 
شده است. همان طور که در این دستورالعمل  اشاره شده، احکام مقرر در مواد 90، 9۱ 
و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱38۶ که مدیران و سرپرستان بالفصل 
در دستگاه های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود 
در انجــام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض 
قانون اعم از فعل یا  ترک فعل می داند،  ترک فعل های مدیران در زلزله سی سخت و 

موارد مشابه قابل پيگرد حقوقی است.
همه اینها ناظر به اتفاقاتی است که خسارت را در زلزله اخير فراتر از تصور کرده 
است. عالوه  بر این، اقدامات امدادی و درمانی، از قبيل در اختيار گذاردن کانکس و 
مایحتاج زندگی، که ناظر به پس از زلزله است نيز شامل همين دستورالعمل رسيدگی 
به  ترک فعل مدیران خواهد شــد: مدیرانی که با اهمال و  ترک فعل، سوز خسارت 
زلزله سيسخت را برای مردم غيور کهگيلویه و بویراحمد بيش از پيش کنند، قابل 

مؤاخذه خواهند بود.
_________________________

* عضو هيئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه  تربيت مدرس

درمکتب امام

لحظه ای آرام تان نمی گذارند
نه از ارتباط با متجاوزان خشــنود شوید و نه از قطع ارتباط با 
آنان رنجور، هميشــه با بصيرت و با چشمانی باز به دشمنان خيره 
شوید و آنان را آرام نگذارید که اگر آرام گذارید، لحظه ای آرام تان 

نمی گذارند.
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 نمایندگان ملت: 

مجلس از قانون رفع تحریم ها صیانت خواهد كرد

نگاه

مقاومت بار دیگر نتیجه داد

اجرای پروتکل الحاقی متوقف شد
گام دوم ایران برای لغو تحریم ها

دیــروز نمایندگان مــردم در دو بخش 
غیرعلنی و علنی به نحوه اجرای قانون رفع 
تحریم ها پرداخته و تأکید کردند که از قانون 

مصوب صیانت خواهند کرد.
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی دیروز 
به ریاســت »محمدباقر قاليباف« و با حضور 239 

نماینده مجلس پس از جلسه غيرعلنی آغاز شد.
»احمد اميرآبادی فراهانی« عضو هيئت رئيسه 
مجلس دستور کار دیروز را به شرح ذیل قرائت کرد: 
بررسی بيانيه معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان 
انرژی اتمی  با مدیرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، 
گزارش کميسيون تلفيق درباره الیحه بودجه ۱۴00.
قرار بود ادامه بررســی جزئيات الیحه بودجه 
۱۴00 کل کشور در دستورکار پارلمان قرار گيرد 
و نمایندگان به بررســی آن بپردازند که با توجه به 
جلســه غيرعلنی امروز مجلس و مذاکرات صورت 
گرفته در آن، بررسی بيانيه سازمان انرژی اتمی  و 
آژانس بين المللی انرژی هسته ای در دستورکار قرار 
گرفت و نهایتا بررسی الیحه بودجه موقتا متوقف شد.
محمدباقــر قاليباف رئيس مجلس شــورای 
اســالمی در تشــریح نشســت غيرعلنــی دیروز 
مجلس در ابتدای نشســت علنی، اظهار داشــت: 
جلســه به صورت غيرعلنی از ساعت 8 شروع و تا 
ســاعت ۱0 و ۱0 دقيقه ادامه داشــت و در مورد 
مباحثی در مورد مســائل روز و هماهنگی ها بحث 

 و  گفت و گو شد.
»علی بابائی کارنامی« نماینده مردم ساری در 
مجلس شورای اســالمی در جریان بررسی بيانيه 
مشــترک سازمان انرژی اتمی  با آژانس بين المللی 
انرژی هســته ای در اخطار قانون اساســی اظهار 
داشت: هرگونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه به 
کشور شود ممنوع بوده لذا صيانت از قانون به عهده 

هيئت رئيسه مجلس است.
بابایی کارنامی  تصریح کرد: الزم است مجلس از 
قانون خود صيانت کند و همگان باید بدانند دوران 
بزن دررو و اختالف افکنی در حوزه سياست خارجی 

کشورمان به پایان رسيده است.
مصوبه مجلس برای لغو تحریم  ها است

حجت االسالم »سيد محمود نبویان« نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در نشست 
علنی دیروز در جریان بررسی بيانيه سازمان انرژی 
اتمی  و آژانــس بين المللی اظهار داشــت: بيانيه 
دولت و آژانس خالف قانون اســت، زیرا در قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها آمده اســت که 

هرگونه نظارت های فراتر از پادمان از جمله پروتکل 
الحاقی باید متوقف شود.

وی افزود: در بند اول توافق نامه دولت و آژانس 
آمــده که ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت 
موافقت نامه جامــع پادمان خود بــا آژانس ادامه 
می دهــد، این بند مطابق قانون اســت، اما در بند 
دوم تفاهم نامــه بــه موافقت دوجانبــه و موقت و 
راستی آزمایی آژانس طبق فهرست پيوست  اشاره 
شــده که مشــخص نيست این فهرســت به چه 

موضوعاتی  اشاره کرده است.
نبویان ادامــه داد: در ادامه این بيانيه درباره 
نصــب دوربين های اضافی و نظارت های ســرزده 
یا حضــور بازرســان آژانس به صورت مادام العمر 
مجوزهایی داده شــده است. مصوبه مجلس مانع 

این اقدامات می شود.
نبویان بر همين اساس اضافه کرد: ما مصوبه را 
گذاشتيم که دشمن وادار شود تحریم هایی که مردم 
به خاطر آنها تحت فشار هستند، برداشته شود، اما 
دولت دوباره 3 ماه برای ادامه تحریم ها مجوز داده 
است. این یعنی منافع ملت را به خاطر اهداف سياسی 
در نظر نگرفتند. لذا این بيانيه خالف قانون بوده و 

هيچ اعتباری برای مجلس ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
عنوان کرد: در بند ســوم بيانيه دولت و آژانس نيز 
آمده که نظارت ها به مرور و منظم باید انجام شود، 
لذا بند دوم و ســوم و فهرستی که در بيانيه عنوان 

شده برخالف قانون است.
وی خاطرنشان کرد: ما دوربين هایی داریم که 
بيشتر از پادمان ضبط می کند، برخی آنالین  نوکال 
هستند، یعنی مأمور آژانس بدون حضور در پایگاه 
در ایران موارد را رصد می کند، در آن همچنين به 
اطالعات نظامی، متخصصين، دانشگاه ها و کارخانه 
توليد موتور دسترسی داده شده در حالی که هيچ 
کشــوری اجازه دسترسی آژانس به کارخانه توليد 
موتــور را نداده و تنها دولت ما ســال ۱382 و هم 

اکنون این اجازه را صادر کرده است.
گره  گشایی از مشکالت در گرو اجرای قانون

»محمدرضا پورابراهيمی« رئيس کميســيون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی در جلسه علنی 
دیروز مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی 
بيانيه مشترک رئيس سازمان انرژی اتمی جمهوری 
اســالمی ایران و مدیرکل آژانس بين المللی انرژی 
اتمی  اظهار داشــت: مهم ترین دليل ورود مجلس 
به تصویب قانون اقــدام راهبردی رفع تحریم های 

اقتصادی بود، مبنای ورود ما تحریم  بانکی، تحریم 
بانــك مرکزی، تحریم فروش نفــت ایران، تحریم 

خدمات و حمل و نقل بود.
وی بــا  اشــاره به اینکه برای حل مشــکالت 
اقتصــادی امروز در کف جامعه مجلس به تصویب 
قانــون ورود کرد، افزود: اوليــن تصویب در بيانيه 
باید رفع تحریم ها باشــد، تحریم هــای ظالمانه و 
یك جانبه ای که از سوی آمریکا بر ملت فشار می آورد، 
مجلس خواهان گره گشایی از مشکالت اقتصادی و 

معيشتی مردم است.
رئيس کميسيون اقتصادی مجلس تصریح کرد: 
اجرای کامل و دقيق قانون که صيانت از منافع و رفع 
تحریم ها مبنای آن است می تواند امروز مشکالت 
اقتصادی را برطرف کند، بنابراین هرجای دیگری 
که محور تصميم گيری ها رفع تحریم ها و مشکالت 

اقتصادی نباشد به مملکت خيانت شده است.
پورابراهيمی  اظهار داشت: جریان مواجهه امروز 
با آمریکا در منطقه، خاطرات حاج  قاسم سليمانی 
است، رئيس سازمان ســياه در بحبوحه جنگ با 
اسرائيل، جنگ در ســوریه و جنگ در عراق پيام 

مذاکره به سردار را ارسال کرد.
وی گفت: پمپئو کــه بعدها وزیر امور خارجه 
آمریکا می شود اعالم کرده که شهيد سليمانی نامه 
را نمی پذیرد از این رو درخواســت ما اجرای ماده 
)23۴( آیين نامه داخلی به دليل عدم اجرای قانون 

مجلس است.
نباید شتابزده عمل کرد

»آرش زره تن« نماینده پاوه در مجلس شورای 
اســالمی دیروز در تذکری اظهار داشت: بی تردید 
شــتاب زدگی در اعالم موضع مجلس درخصوص 
توافق نامه بين ایران و آژانس انرژی هســته ای در 

شان قوه مقننه نيست.
وی افزود:  همان طوری که در سال های گذشته 
نظام در راستای حفظ جایگاه بين المللی کشور تالش 
کرده است امروز نيز باید در این مسير گام برداریم.
نماینده پاوه در مجلس تصریح کرد: باید نظرات 
دبير شــورایعالی امنيت ملی و مســئوالن مرتبط 
درخصوص توافق نامه بين آژانس و ایران به اطالع 
نمایندگان مجلس برسد اگر حاکميت در راستای 
رفع همه تحریم ها در حال برنامه ریزی و مدیریت 
عرصه بين المللی بود، باید گزارش آن به مجلس نيز 
داده شود تا مواضع کشور هرچه بيشتر مقتدرانه و 

همدالنه باشد. 
زره تن اظهار داشت: اگر تصميمات و برنامه های 

اتخــاذ شــده با قانــون تناقــض دارد نمایندگان 
درخصوص آن برخورد قاطع داشته باشند.

پیگیری اجرای قوانین
 از وظایف مجلس است

»محمدباقر قاليباف« رئيس مجلس شــورای 
اسالمی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و 
پس از ارســال گزارش مجلس درباره اجرای قانون 
اقــدام راهبردی و توافق ســازمان انــرژی اتمی  و 
آژانس بين المللی انرژی هسته ای طبق ماده 23۴ 
قانون آئين نامه داخلی اظهار داشت: مجلس شورای 
اسالمی مطابق قانون وظيفه پيگيری و اجرای قوانين 

را برعهده  دارد.
وی افزود: مطابق قانون بخش هایی از تعهدات 
پيش بينی شده در زمان خودش اجرایی شده و از 
فردا )5 اســفند( نيز باید قانون مرتبط با پروتکل 

الحاقی اجرا شود.
رئيس مجلس تصریح کرد: مجلس شــورای 
اســالمی مصمم به توقف کامــل پروتکل الحاقی، 
دسترسی ها و همه موضوعات قانونی است لذا هرگونه 
دسترسی بيش از پادمان ممنوع و غيرقانونی بوده و 

نظارت بر این امر وظيفه قوه مقننه است.
قاليبــاف گفت: کميســيون  امنيــت ملی و 
کميسيون انرژی از طرف مجلس موظف به نظارت 
ميدانی بر مسائل یاد شــده و ارائه گزارش در این 
راستا هستند. هرگونه تخلف از قانون را نمی پذیریم 
و بر اساس مصوبات مجلس امور را پيگيری می کنيم.

گزارش کمیسیون امنیت ملی 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست 
علنی دیروز در جریان بررسی بيانيه سازمان انرژی 
اتمی  و آژانس بين المللی انرژی اتمی و درخواست 
نمایندگان برای ارجاع تخلف دولت به قوه قضائيه 
مبنی بر استنکاف قانون راهبردی برای لغو تحریم ها 
و صيانت از منافع ملت ایران، نمایندگان مجلس با 
22۱ رأی موافــق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع 
از مجموع 239 نماینده حاضر در مجلس با ارجاع 
پرونده دولت برای رســيدگی به استنکاف از قانون 

مصوب مجلس موافقت کردند.
بــه گزارش فارس، نمایندگان مجلس گزارش 
کميســيون امنيت ملی و سياست خارجی درباره 
تخطی دولــت از قانون اقدام راهبــردی برای لغو 
تحریم ها و نيز بيانيه مشــترک آژانس انرژی اتمی 
 و آژانس بين المللی انرژی هسته ای را براساس ماده 
23۴ آیين نامه داخلی مجلس به قوه قضائيه ارجاع 

داده و خواستار برخورد با متخلفان شدند.

مفســر قرآن کریم با بیان اینکه باید با 
قدرت و اســتفاده از ظرفیت های داخلی، 
جدیدترین ســالح ها را بسازیم، گفت: ما 
قادر به انجام کار های بزرگ هستیم، ملت 
ایران بزرگ و بزرگ زاده اســت؛ ما نیازی 
به تســلیحات خارجی نداریــم و باید از 
ظرفیت های این کشور بزرگ و شناسنامه دار 

و متمدن استفاده کنیم.
آیت اهلل جوادی آملی در دیدار  سرلشکر  باقری ، 
ریيس ستاد کل نيرو های مسلح با بيان اینکه باید با 
قدرت و استفاده از ظرفيت های داخلی، جدیدترین 

سالح ها را بسازیم، گفت: باید جلوی اختالس ها و 
نجومی ها گرفته شود.

به گزارش رســا، این مرجع تقليد با اشاره به 
اینکه قطعاً مکتب اسالم که با کرامت انسانی همراه 
است، ماندگار خواهد بود، بر ضرورت حفظ وحدت 
ملی تأکيد کرد و اظهار داشت: انقالب اسالمی از 
گذشته تاکنون از پایگاه مردمی برخوردار بوده است 
و اگر مردم پای کار انقالب نباشند، همان طوری 
که تاریخ نشان داده است توطئه دشمنان در مدت 

کمی کارساز خواهد شد.
آیت اهلل جوادی آملی تأکيد کرد: ما قصد دعوا و 

جنگ با کسی را نداریم و اصاًل کار اصلی ما جنگ 
نيست، اما خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم 
فرمودند طوری باشيد که دشمنان از شما بترسند.

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم 
خاطرنشــان کرد: ما قادر به انجام کار های بزرگ 
هســتيم، ملت ایران بزرگ و بزرگ زاده اســت؛ 
ما نيازی به تســليحات خارجی نداریم و باید از 
ظرفيت های این کشــور بزرگ و شناسنامه دار و 

متمدن استفاده کنيم.
وی با اشــاره به اینکه اگر به آنچه که مطلع 
هستيم، عمل کنيم، خداوند در آنچه که نمی دانيم، 

راه را برایمان روشن خواهد کرد، بيان داشت: ملت 
ایران از نظر هوش و ذکاوت، پيشــينه تاریخی و 
فرهنگ از دشمنان جلوتر هستند و همچنان که 
تاکنون نشان داده اند، ظرفيت توسعه و پيشرفت 

را در عرصه های مختلف دارند.
آیت اهلل جــوادی آملی با بيان اینکه ما ملت 
ظلم پذیری نيســتيم و موظف هستيم به جایی 
برسيم که دشمنان از اقتدار ما واهمه داشته باشند، 
گفت: ما نباید غفلت کنيم و نباید گرفتار منيت ها و 
کيد شيطان شویم، بلکه باید تالش و کوشش کرد 

و در حوزه توليد گام مؤثر برداشت.

آیت اهلل جوادی آملی:

باید با قدرت و استفاده از ظرفیت های داخلی جدیدترین سالح ها را بسازیم

امیر سرتیپ کیومرث حیدری:

رزمایش های ارتش 
در آینده نزدیک برگزار می شود 

فرمانده نیروی زمینی ارتش از برگزاری رزمایش های ارتش در آینده نزدیک 
خبر داد و گفت:  آنچه مسلم است برگزاری رزمایش ها جزو برنامه های کلی ما 

قرار دارد. 
امير ســرتيپ کيومرث حيدری فرمانده نيروی زمينی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران اظهار داشــت: رزمایش  نيروی زمينی ارتش در منطقه جاســك دشمن را وادار 
به عقب نشــينی کرد. رزمایش به گونه ای قدرتمندانه مدیریت و برگزار شد که دشمن 
به نشــانه تسليم شدن دســتانش را باال برد و اعالم کرد که »هيچ گاه قصد تعرض به 

جمهوری اسالمی ایران را نداریم«.
وی با بيان اینکه رزمایش های ارتش به قدری قوی برگزار شــد که دشمن حالت 
انفعالی به خود گرفت، خاطرنشــان کرد: به لطف انقالب اسالمی و تدابير مقام معظم 
رهبری امروزه نيروهای مسلح کشور چنان در اقتدار قرار دارند که دشمنان را وادار به 

عقب نشينی از مرزهای جمهوری اسالمی می کنند.
به گزارش تسنيم، فرمانده نيروی زمينی ارتش جمهوری اسالمی ایران از برگزاری 
رزمایش هــای ارتش در آینده نزدیــك خبر داد و گفت: فعاًل مکان و زمان رزمایش ها 
مشخص نيست ولی آن چيز که مسلم است برگزاری رزمایش ها جزو برنامه های کلی 

ما قرار دارد.

بقیه از صفحه 2
وی ادامه داد: طبــق قانون مجلس، از 5 
اسفند اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف 
می شود. دوستان پيشــاپيش قضاوت نکنند. 
آنچه ميان ایران و آژانس رخ داده، یك دستاورد 
فنی اســت که طبق مصوبه مجلس است و ما 

روابط خود را با آژانس ادامه می دهيم.
غریب آبادی: کسی حق ندارد 

از اجرای کامل مصوبه مجلس کوتاه بیاید 
 »کاظم غریب آبادی« سفير و نماینده دائم 
ایران نزد سازمان های بين المللی مستقر در وین 
هم با بيان اینکه »اجرای کامل مصوبه مجلس 
محترم، دغدغه جدی نظام است و کسی حق 
نــدارد از آن کوتاه بياید« تصریح کرد: تمدید 
یا اســتمهال در کار نيســت و هيچ دسترسی 
فراپادمانی به آژانــس بين المللی انرژی اتمی 

 اعطا نخواهد شد.
وی در تشــریح نتيجه مذاکــرات رافائل 
گروسی مدیرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی 
 با مقامات ایران بيان داشــت:  در گفت وگو ها، 
آژانس بر ضــرورت احترام به قانون مجلس و 
اجرای آن تأکيد کــرد به طوری که در بيانيه 

نيز انعکاس داشته است.
غریب آبادی افــزود: ایران و آژانس تفاهم 
کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی های 

برجامی به طــور کامل متوقف شــود و صرفا 
تعهــدات پادمانی ایران اجرا می شــود. بر این 
اســاس، طبق قانون مجلس هيچ دسترســی 
فراپادمانــی بــه آژانس اعطا نخواهد شــد و 
هيچ گونــه بازرســی فراپادمانــی نيــز انجام 

نمی گردد.
واکنش مقامات غربی 

به اقدام ایران: عصبانیت توأم با وقاحت 
اقــدام ایــران در توقف اجــرای پروتکل 
الحاقــی البته با واکنش  مقامات غربی مواجه 
شــد. »آنتونی بلينکن« وزیــر خارجه آمریکا  
طی ســخنانی گفت: ایــران باید به تعهداتش 
به پادمان ها و توافق با آژانس بين المللی انرژی 
اتمی  و دیگر تعهدات بين المللی خود عمل کند.
وی همچنيــن ضمن تکرار ادعاهای قبلی 
خود افــزود: »همان طور کــه پرزیدنت »جو 
بایــدن« گفته هــر وقت ایران بــه تعهداتش 
در برجام برگردد واشــنگتن نيز به این توافق 
بازخواهد گشت. ما با متحدانمان کار خواهيم 
کرد تا بندهای برجــام را طوالنی تر و تقویت 
کنيم و دیگــر نگرانی ها از جملــه رفتارهای 
منطقه ای و مسئله موشکی ایران را رفع کنيم.«

»هایکو ماس« وزیر امور خارجه آلمان و از 
طرف های بدهکار برجام نيز  در آستانه نشست 
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل همچون 

دیگر شرکای اروپایی خود در توافق هسته ای، 
با انداختن توپ در زمين ایران، نجات برجام را 
به تعهد کامل جمهوری اسالمی ایران به مفاد 

این توافق هسته ای منوط کرد.
جوزپ بورل مســئول سياست خارجی 
اتحادیــه اروپــا هم گفــت: ایــن اتحادیه 
درخصوص توافق هسته ای ایران تماس های 
دیپلماتيــك مهمی  با همــه طرف های این 
توافق و همچنين آمریکا دارد تا ببيند امکان 
بازگشــت مجدد آمریکا به توافق هسته ای 

وجود دارد یا خير.
»رافائــل گروســی« مدیــرکل آژانــس 
بين المللــی انرژی اتمی  نيز پس از  ترک ایران 
و ورود به فرودگاه ویــن در جمع خبرنگاران 
گفــت که پروتکل الحاقی پــس از 23 فوریه 
)امروز( اجرا نخواهد شــد و دسترسی کمتری 
پــس از ایــن تاریخ وجود خواهد داشــت اما  
ترتيبات با ایران بــه آژانس بين المللی انرژی 
اتمــی  اجازه می دهد تا ميــزان ضروری برای 

نظارت را حفظ کند.
از سوی دیگر وزارت خارجه چين خواستار 
بازگشت آمریکا به توافق هسته ای ایران برای 
حل بن بســت موجود شــد. »وانــگ ونبين« 
ســخنگوی این وزارتخانه به خبرنگاران گفت 
چين هميشــه معتقد اســت که بازگشــت 

ایاالت متحده به برجام تنها راه درســت برای 
حل بن بســت ایجاد شــده در ارتباط با توافق 

هسته ای است.
قانون راهبردی مجلس، 
تضمین لغو تحریم هاست

به هر  ترتيــب قانون مصوب مجلس برای 
کاهش تعهدات برجامی و تضمين لغو تحریم ها، 
با وجود تاخيرهای انجام گرفته، درســت کار 
می کند. گام اول، آغاز غنی سازی بيست درصد 
در فردو و گام دوم، توقف اجرای پروتکل الحاقی 

و نظارت های فراپادمانی آژانس.
نشــانه درستی مسير، دســت و پا افتادن 
غرب، و از جمله مجوز گرفتن کره جنوبی برای 
تســویه بدهی اش به ایران است اگر قاطعيت 
مجلس برای بازگرداندن توازن به اجرای برجام 
)تعهد در برابر تعهد/ نقض در برابر نقض( نبود، 
آمریکا و اروپا به صرافت نمی افتادند برای توقف 
یا تزلزل در تصميم ایــران، امتيازات محدود 

پيشنهاد کنند.
اما این شــروع راه اســت. ایران دیگر نه 
خریــدار وعده هــای بی تضمين اســت و نه 
مشتاق مشوق های کم خاصيت! فقط لغو قابل 
راستی آزمایی همه تحریم های بانکی و نفتی. 
ایران فقط در این صورت اســت که به اجرای 

تعهدات برجامی برمی گردد.

ســخنگوی وزارت امور خارجه از اهدای 
2۵۰ هزار دوز واکسن ساخت چین به کشورمان 
خبر داد که قرار اســت به ایران تحویل داده 

شود.  
سعيد خطيب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه 
صبح دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: آمریکا نه 
تنها از برجام خارج شد بلکه از این ساختمان خارج 
شده و در مسير آن هم تله گذاری کرده است که نه 
کسی باقی بماند و نه کسی از مزایای آن استفاده کند. 
مسير برگشت مشخص است، آنها  ابتدا باید تعهدات 
خود در برجام را اجرا کنند تا وارد این ســاختمان 
شوند و بعد باید آن تله ها یعنی تحریم ها را بردارند 

تا بتوانند وارد اتاق برجام شوند.
خطيب زاده در پاســخ به ســوالی درخصوص 
احتمال مذاکره درباره مســائل موشکی، گفت: ما 
درخصوص امنيت ملی و توان دفاعی کشور با کسی 

مذاکره و مصالحه نمی کنيم.
وی درباره اینکه آیا آمریکا می تواند ســاده به 
برجام برگردد؟ خاطرنشــان کرد: آمریکا یکجانبه 
خارج شد ولی بازگشت آن به خاطر اینکه این خروج 
متضمن بسياری از ابعاد و مسئوليت های حقوقی 
است، به ســادگی اتفاق نمی افتد. ما پيش شرطی 
برای رفع تحریم ها نداریم ولی رفع تحریم ها مسير 

بازگشت آمریکا به برجام است.
وضعیت ایرانیان زندانی در آمریکا ناگوار است
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات 

جك ساليوان مشاور امنيت ملی کاخ سفيد در ارتباط 
با مذاکرات ایران و آمریکا درخصوص زندانيان، اظهار 
داشت: همواره وضعيت ایرانيان زندانی در آمریکا از 
اولویت های ایران بوده و بســياری از زندانيان ما در 
وضعيت ناگواری در زندان های آمریکا قرار دارند و 

به صورت خاص مورد ظلم قرار گرفته اند.
خطيب زاده ادامه داد: متأسفانه استاد ایرانی را به 
بهانه های واهی دستبند و پابند می زنند و بدون دليل 
در زندان نگهداری می کنند، دولت ایران نمی تواند 
شاهد این ظلم آشکار درخصوص اتباع خودش باشد. 
اینها ميراث شومی است که دولت قبلی برای دولت 

فعلی گذاشــته و هنوز شاهد فاصله گرفتن از این 
ميراث شوم نبودیم. البته پيام هایی از سوی سفارت 
سوئيس و برخی وزرای خارجه گفته شد که ما پاسخ 

خود را از همان طریق دادیم.
دام افکنی در روابط ایران و عراق

 خیلی مشکوک است
وی در بــاره اتهاماتی که برخی به ایران در پی 
حمالت به نيروهــای آمریکایی  در عراق می زنند، 
افــزود: من همان زمان که بعضــی این اتهامات را 
مطرح کردند، بالفاصله گفتيم و می گویيم که این 
گونه دام افکنی در روابط ایران و عراق خيلی مشکوک 

است و ضمن اینکه صلح و ثبات را در عراق به خطر 
می اندازد، نشان از سناریوهایی است که برای ثبات 

منطقه خوب نيست.
مذاکره با طالبان 

با اطالع دولت افغانستان انجام شد
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره رایزنی های 
طالبــان در تهــران و اینکه چــرا آن گفت وگوها 
نتوانســته از ميزان خشونت در افغانستان بکاهد، 
گفت: ســفر هيئــت طالبان به تهــران از پيش 
تعيين شــده و با اطــالع دولت افغانســتان و با 
دستورکار مشــخصی درباره پيشــبرد مذاکرات 
صلح و گفت وگوهای بين االفغانی انجام شد. البته 
این گروه با کشورهای مختلفی در حال گفت وگو 
است. در برخی از کشورها دفاتر دارد. با آمریکا ماه ها 
گفت وگو کرده و به توافقاتی هم رسيد. بهتر است 
این سوال را از کشورهایی که با این گروه مدت ها 

مذاکره و توافق کردند، پرسيده شود.
خطيب زاده در حاشيه نشست خبری هفتگی 
خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعيت ارسال 
واکسن چينی به ایران گفت: مایل نبودم تا مشخص 
شدن جزئيات فنی نکته ای را بگویم. دولت چين با 
هماهنگی سفارت کشورمان در پکن 250 هزار دوز 
واکســن سينوفارم را به ایران اهدا کرده و محموله 

آن آماده ارسال به ایران است.
وی افزود: به محض اینکه مقدمات پرواز آماده 

شود، تاریخ را اعالم خواهيم کرد.

خطیب زاده:

چین 2۵۰ هزار دوز واکسن سینوفارم به ایران اهدا کرد

راهبردی  نیروی دریایــی  معاون عملیاتــی 
ناوشکن های  می گوید  اســالمی  ارتش جمهوری 
»جمــاران«، »دماوند«، »ســهند«، »دنا«، ناوهای 
»ِدرفش«، »جوشن«، »سپر«، »ِزره«،  موشک انداز 
ناوبندر »ُمکران«، مقابل چشمان دشمنان در آب های 

بین المللی عرض اندام می کنند.
اميــر دریادار »غالمرضــا طحانــی«، در گفت وگو 
بــا خبرگــزاری ميزان با  اشــاره به تحقــق راهبرد »ما 
می توانيم« در ارتش جمهوری اسالمی ایران به ویژه نيروی 
دریایی راهبردی ارتش، بومی سازی محصوالت دفاعی را 
یك دستاورد مهم در نيروهای مسلح به ویژه ارتش برشمرد 
و گفت: بومی سازی محصوالت دفاعی در راستای تأمين 
نياز نيروها به ویژه در بخش عملياتی به شــکل پویا ادامه 
دارد و هر لحظه دامنه آن در حال وسعت است همچنين 
نگهداری و تعمير محصوالت دفاعی که از قبل در اختيار 
داشــتيم، به نحو اَحسن در حال انجام است، الحمدهلل به 
همت جوانان متخصص و انقالبی دانشگاهی و صنعت گر که 
در عرصه انقالب اسالمی تربيت شدند و در مجموعه َوزین 
نيروهای مســلح به ویژه نيروی دریایی ارتش مشغول اند، 

تمام مأموریت ها را انجام می دهيم.
طحانی با تأکيد بر رســيدن صنعت دفاعی جمهوری 
اســالمی ایران به حد بلوغ فنــاوری، اضافه کرد: به حدی 
از بلوغ فناوری رسيدیم که ناوشکن رزمی  می سازیم، این 
دستاورد مهم با کار یك خودروساز خيلی فرق دارد، زیرا این 
ناوشکن ها با هزاران تُن وزن، بروی دریا شناور می ماند و با 

تحمل بادهای شدید دریا، عمليات انجام می دهد.
معاون عملياتی نيروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران با  اشاره به بخشی از دستاوردهای مهم این نيرو، تصریح 
کرد: ناوشکن های »جماران«، »دماوند«، »سهند«، »دنا«، 
ناوهای موشك انداز »ِدرفش«، »جوشن«،»سپر«،  »زِره«، 

ناوبندر »ُمکران«، مقابل چشمان دشمنان نظام جمهوری 
اسالمی ایران در دریاها و اقيانوس های بين المللی عرض اندام 

می کنند.
طحانی با  اشاره به دســتاورد مهم برگزاری رزمایش 
ُمرکب امنيت دریایی در اقيانوس هند، اضافه کرد: قدرت های 
جهان به این باور رسيده اند که ميزبانی ایران را برای حضور 
در رزمایش های ُمرکب قبول کنند و شانه به شانه بچه های 
نيروی دریایی نيروهای مسلح ایران، به ویژه ارتش در دریا 

رزمایش ُمرکب انجام دهند که دستاوردی مهم است.
معاون عملياتی نيروی دریایی ارتش در پاسخ به این 
سؤال که ناوشکن »دنا« چه زمانی رسماً به این نيرو الحاق 
می شود؟، تصریح کرد: مطمئن باشيد به زودی در این رابطه 
خبرهای خوبی خواهيد شنيد، تاریخ الحاق متغير است و 
با بررسی جميع جهات، تاریخ الحاق این محصول دفاعی 
ارزشمند را به نيروی دریایی راهبردی ارتش اعالم می کنند 
و به زودی در یك مناسبت خوب و یك روز به یادمادندی 

این الحاق انجام خواهد شد.
وی با بيان اینکه دشــمنان اقتــدار دفاعی جمهوری 
اســالمی ایران را در عرصه مشاهده می کنند، افزود: پيام 
ایــن اقتدار برای کشــورهای منطقه و دوســتان، ُصلح و 

دوستی است.
طحانی با تأکيد بر اینکه دشمنان ۴2 سال، ظالمانه ترین 
تحریم ها و دشمنی ها را عليه نظام جمهوری اسالمی و ملت 
ایران انجام دادند، اضافه کرد: هدف دشمنان از اعمال این 
دشمنی ها دور کردن نظام و ملت ایران از پویایی، استقالل 
و خودکفایی اســت. دشــمنان دنبال این هدف بودند که 
حرکت رو به جلوی نظام جمهوری اســالمی و ملت ایران 
را ُکند کنند، چشم دشمنان انقالب کور، اقتدار نيروهای 
مسلح این َشَجره طيبه، روز به روز درحال حرکت است و به 

پيشرفت خود ادامه می دهد.

امیردریادار طحانی:
انواع ناوهای نیروی دریایی راهبردی ارتش

در برابر دشمن در آب  های بین  المللی عرض اندام می  كنند


