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اخبار كشور
نمایندگان ملت:

مجلس از قانون رفع تحریمها صیانت خواهد کرد

درمکتب امام

لحظهاى آرامتان نمىگذارند

نه از ارتباط با متجاوزان خشــنود شويد و نه از قطع ارتباط با
آنان رنجور ،هميشــه با بصيرت و با چشمانى باز به دشمنان خيره
شويد و آنان را آرام نگذاريد كه اگر آرام گذاريد ،لحظهاى آرامتان
نمىگذارند.
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نگاه

کاستن از سوز سیسخت
با رسیدگی بهترکفعلها

علی بهادری جهرمی
خســارات زلزله  5/6ریشتری سیسخت بیش از حد تصور بود 100 :مجروح و
تخریب بیش از  4000واحد مسکونی! اصوال زلزلهای به این مقیاس نباید خسارت
بهجا میگذاشت ،اما تصاویر و اخبار منتشر شده از کانون زلزله نشان میدهد بسیاری
از خانههای منطقه آسیب فراوان دیده است و عم ًال قابل سکونت نیست .مطابق آنچه
مسئوالن اعالم کردهاند ،حدود  1000واحد ساختمانی صددرصد تخریب شده است.
این آمار ،یک قصه پرغصه و البته تکراری را گوشزد میکند؛ مدیریت بحران در کشور
ما بحرانزده است .بدتر از آن ،پیشبینی حوادث طبیعی و غیرمترقبه و پیشگیری
از خسارات این حوادث یا به حداقل رساندن آن ،به آرزویی تلخ تبدیل شده است.
از جنبههای گوناگونی میتوان خسارات فراتر از معمول سیسخت و موارد مشابه
را مورد بررســی قرار داد ،اما آنچه در این بین از اهمیت مضاعفی برخوردار اســت،
پرداختن به اهمال مســئوالن اجرایی و دستاندرکاران مدیریت بحران است .شاید
نتوان در پیرامون خســارات زلزله اخیر و موارد مانند آن ،بهطور مستقیم «فعل»ی
را به مدیران اجرایی منتســب کرد ،اما «ترک فعل»ها در این قضایا مشهود است؛
ادامه مطلب را بخوانید.
طبــق آنچــه مرکز آمار ایران در ســال  95اعالم کرده اســت ،از  23میلیون
ساختمان موجود در کشور ،حدود  10میلیون سازه که بیشتر ساختمانهای مسکونی
هستند ،بدون اسکلت برپا شدهاند .بیشتر این ساختمانها هم در بافتهای فرسوده
کالنشهرها و شهرها و روستاها واقع شدهاند .مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه،
مسکن و شهرسازی اعالم کرده است ،همین موضوع باعث شده خسارات زلزله در
کشور ما ،حتی با مقیاس کوچک نیز بیش از حد تصور باشد .این موضوع مختص به
زلزله اخیر سیسخت نیست .بیش از چهار دهه است که تجارب تلخ زلزله و سیل
در حال تکرار شدن است.
در رابطه با ساختوساز قوانین مبسوط و تقریبا جامع و مانعی در نظام حقوقی ما
وجود دارد .درست است که ضمانت اجراهای موجود نیز در حوزه تخلفات ساختوساز
چندان بازدارنده نیست ،اما به هر حال میتوان با درست اجرا کردن همین قوانین
موجود ،مانع پدیداری بســیاری از کجرویهای ساختمانی شد؛ خصوصاً که قوانین
نظام مهندســی و ضمانت اجراهای مرتبط با تخلفات پیمانکار و مهندس ناظر ،اگر
به درســتی ،قاطع و بدون اغماض اجرا شوند ،بسیاری از تخلفات موجود اساساً به
وقوع نخواهد پیوست.
طبق آنچه در ماده  2قانون «حمایت از احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده
و ناکارآمد شهری» آمده است ،بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری «مناطقی از شهر
است که در طی سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تاسیسات روبنایی ،زیربنایی،
ابنیه ،مستحدثات ،خیابانها و دسترســیها ،دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و
ساکنان آن از مشکالت متعدد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی رنج میبرند».
مطابق این تعریف ،فقط در تهران  3هزار و  268هکتار بافت فرسوده وجود دارد
که چیزی حدود  5درصد مســاحت شهر را در بر میگیرد ،اما  15درصد جمعیت
تهران ساکن این مناطق هستند .یکی از ویژگیهای بافتهای فرسوده ،همین متراکم
بودن جمعیت در این مناطق است .مطابق آمار ،در کل کشور هم  ۷۰هزار هکتار بافت
فرسوده وجود دارد که  ۸میلیون نفر در این بافتها سکونت دارند .در سکونتگاههای
غیررسمینیز حدود  ۶۷هزار هکتار بافت فرسوده وجود دارد که  ۱۲میلیون نفر نیز
در این مناطق سکونت دارند.
در کنار همه این موارد ،بر اســاس برنامه نوســازی موجود ،هر ساله  200هزار
ســاختمان نوسازی میشود که نسبت به ساختمانهای نیازمند نوسازی و بافتهای
فرسوده بسیار ناچیز است .این تعداد نوسازی ساالنه اگر به همین منوال حفظ شود
و اگر هیچ ساختمان نوساز دیگری ،فرسوده نشود (امری که محال است) ،بیش از نیم
قرن زمان الزم است تا بافتهای فرسوده موجود در کشور نوسازی شوند .به عبارت
دیگر ،ما با رویه فعلی باید اقال تا  50ســال دیگر منتظر بنشــینیم و با هر رخدادی
متحمل تلفات بسیار سنگین جانی و مالی شویم! در همین جا ذکر این نکته الزم
است که بنا بر اعالم سازمانهای مسئول ،عمر ساختمانهای ایرانی بهدلیل مصالح
و ساختوسازهای بیکیفیت حدود  20سال است؛ در حالی که عمر ساختمانها در
برخی از کشورها در مواردی به  100سال هم میرسد؛ این یعنی حداقل هر  20سال،
ساختمانهای ایرانی مستعمل شده و نیاز به بازسازی پیدا میکنند.
توسازی از یک جا نشات میگیرد:ترک
با کمیمسامحه ،همه این مصائب ساخ 
فعل مسئوالن .اگر مسئوالن و نهادهای مرتبط با حوزه ساختوساز ،از وزارت راه و
شهرسازی گرفته تا دهیاریها ،شهرداریها و وزارت کشور ،وظایف مقرر شده در قانون
را به درســتی انجام دهند ،یک زلزله  5ریشتری هیچوقت حتی یک خانواده ایرانی
را هم بیخانمان نمیکند .درست است که احتماال نتوان هیچ مسئولی را بهعنوان
«مباشر» در ایراد خسارات زلزله سیسخت و موارد مشابه مورد مؤاخذه قرار داد ،اما
پرواضح است که مسئوالن زیادی بهدلیل «ترک فعل»ها و اقدامات به «تسبیب» در
حوادث اینچنینی بایستی مورد بازخواست قانونی واقع شوند.
نظام حقوقی کشــورمان این اجازه را داده اســت که بهترک فعلهای مدیران
رسیدگی شود .شاید این اجازه پیش از این چندان مورد توجه واقع نمیشده است؛
اما اخیرا و همگام با جدیدترین آموزههای احراز مســئولیت در ســایر سیستمهای
حقوقی ،یعنی کنار گذاشــتن صرف نظریه «تقصیر» در احراز مسئولیت ،شیوهنامه
اجرایی رسیدگی به «ترک وظایف قانونی مدیران» از سوی رئیس قوه قضائیه ابالغ
ل اشاره شده ،احکام مقرر در مواد 91 ،90
شده است .همانطور که در این دستورالعم 
و  92قانون مدیریت خدمات کشوری ،مصوب  1386که مدیران و سرپرستان بالفصل
در دستگاههای 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 یاترک فعل میداند ،ترک فعلهای مدیران در زلزله سیسخت و
موارد مشابه قابل پیگرد حقوقی است.
همه اینها ناظر به اتفاقاتی است که خسارت را در زلزله اخیر فراتر از تصور کرده
است .عالوهبر این ،اقدامات امدادی و درمانی ،از قبیل در اختیار گذاردن کانکس و
مایحتاج زندگی ،که ناظر به پس از زلزله است نیز شامل همین دستورالعمل رسیدگی
بهترک فعل مدیران خواهد شــد :مدیرانی که با اهمال و ترک فعل ،سوز خسارت
زلزله سیسخت را برای مردم غیور کهگیلویه و بویراحمد بیش از پیش کنند ،قابل
مؤاخذه خواهند بود.
_________________________
* عضو هیئت علمیدانشکده حقوق دانشگاهتربیت مدرس
*

امیر سرتیپ کیومرث حیدری:

رزمایشهای ارتش
در آینده نزدیک برگزار میشود

فرمانده نیروی زمینی ارتش از برگزاری رزمایشهای ارتش در آینده نزدیک
خبر داد و گفت:آنچه مسلم است برگزاری رزمایشها جزو برنامههای کلی ما
قرار دارد.
امیر ســرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اســامی
ش نیروی زمینی ارتش در منطقه جاســک دشمن را وادار
ایران اظهار داشــت :رزمای 
به عقبنشــینی کرد .رزمایش بهگونهای قدرتمندانه مدیریت و برگزار شد که دشمن
بهنشــانه تسلیم شدن دســتانش را باال برد و اعالم کرد که «هیچگاه قصد تعرض به
جمهوری اسالمی ایران را نداریم».
وی با بیان اینکه رزمایشهای ارتش بهقدری قوی برگزار شــد که دشمن حالت
انفعالی به خود گرفت ،خاطرنشــان کرد :بهلطف انقالب اسالمی و تدابیر مقام معظم
رهبری امروزه نیروهای مسلح کشور چنان در اقتدار قرار دارند که دشمنان را وادار به
عقبنشینی از مرزهای جمهوری اسالمی میکنند.
به گزارش تسنیم ،فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران از برگزاری
رزمایشهــای ارتش در آینده نزدیــک خبر داد و گفت :فع ًال مکان و زمان رزمایشها
مشخص نیست ولی آن چیز که مسلم است برگزاری رزمایشها جزو برنامههای کلی
ما قرار دارد.

دیــروز نمایندگان مــردم در دو بخش
غیرعلنی و علنی به نحوه اجرای قانون رفع
تحریمها پرداخته و تأکید کردند که از قانون
مصوب صیانت خواهند کرد.
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی دیروز
به ریاســت «محمدباقر قالیباف» و با حضور 239
نماینده مجلس پس از جلسه غیرعلنی آغاز شد.
«احمد امیرآبادی فراهانی» عضو هیئترئیسه
مجلس دستور کار دیروز را به شرح ذیل قرائت کرد:
بررسی بیانیه معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان
انرژی اتمیبا مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی،
گزارش کمیسیون تلفیق درباره الیحه بودجه .1400
قرار بود ادامه بررســی جزئیات الیحه بودجه
 1400کل کشور در دستورکار پارلمان قرار گیرد
و نمایندگان به بررســی آن بپردازند که با توجه به
جلســه غیرعلنی امروز مجلس و مذاکرات صورت
گرفته در آن ،بررسی بیانیه سازمان انرژی اتمیو
آژانس بینالمللی انرژی هستهای در دستورکار قرار
گرفت و نهایتا بررسی الیحه بودجه موقتا متوقف شد.
محمدباقــر قالیباف رئیس مجلس شــورای
اســامی در تشــریح نشســت غیرعلنــی دیروز
مجلس در ابتدای نشســت علنی ،اظهار داشــت:
جلســه بهصورت غیرعلنی از ساعت  8شروع و تا
ســاعت  10و  10دقیقه ادامه داشــت و در مورد
مباحثی در مورد مســائل روز و هماهنگیها بحث
توگو شد.
وگف 
«علی بابائی کارنامی» نماینده مردم ساری در
مجلس شورای اســامی در جریان بررسی بیانیه
مشــترک سازمان انرژی اتمیبا آژانس بینالمللی
انرژی هســتهای در اخطار قانون اساســی اظهار
داشت :هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه به
کشور شود ممنوع بوده لذا صیانت از قانون به عهده
هیئترئیسه مجلس است.
بابایی کارنامیتصریح کرد :الزم است مجلس از
قانون خود صیانت کند و همگان باید بدانند دوران
بزن دررو و اختالفافکنی در حوزه سیاست خارجی
کشورمان به پایان رسیده است.
مصوبه مجلس برای لغو تحریمها است
حجتاالسالم «سید محمود نبویان» نماینده
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در نشست
علنی دیروز در جریان بررسی بیانیه سازمان انرژی
اتمیو آژانــس بینالمللی اظهار داشــت :بیانیه
دولت و آژانس خالف قانون اســت ،زیرا در قانون
اقدام راهبردی برای لغو تحریمها آمده اســت که

هرگونه نظارتهای فراتر از پادمان از جمله پروتکل
الحاقی باید متوقف شود.
وی افزود :در بند اول توافقنامه دولت و آژانس
آمــده که ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت
موافقتنامه جامــع پادمان خود بــا آژانس ادامه
میدهــد ،این بند مطابق قانون اســت ،اما در بند
دوم تفاهمنامــه بــه موافقت دوجانبــه و موقت و
ت اشاره
راستیآزمایی آژانس طبق فهرست پیوس 
شــده که مشــخص نیست این فهرســت به چه
ی اشاره کرده است.
موضوعات 
نبویان ادامــه داد :در ادامه این بیانیه درباره
نصــب دوربینهای اضافی و نظارتهای ســرزده
یا حضــور بازرســان آژانس بهصورت مادامالعمر
مجوزهایی داده شــده است .مصوبه مجلس مانع
این اقدامات میشود.
نبویان بر همین اساس اضافه کرد :ما مصوبه را
گذاشتیم که دشمن وادار شود تحریمهایی که مردم
بهخاطر آنها تحت فشار هستند ،برداشته شود ،اما
دولت دوباره  3ماه برای ادامه تحریمها مجوز داده
است .این یعنی منافع ملت را بهخاطر اهداف سیاسی
در نظر نگرفتند .لذا این بیانیه خالف قانون بوده و
هیچ اعتباری برای مجلس ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
عنوان کرد :در بند ســوم بیانیه دولت و آژانس نیز
آمده که نظارتها به مرور و منظم باید انجام شود،
لذا بند دوم و ســوم و فهرستی که در بیانیه عنوان
شده برخالف قانون است.
وی خاطرنشان کرد :ما دوربینهایی داریم که
ن نوکال
بیشتر از پادمان ضبط میکند ،برخی آنالی 
هستند ،یعنی مأمور آژانس بدون حضور در پایگاه
در ایران موارد را رصد میکند ،در آن همچنین به
اطالعات نظامی ،متخصصین ،دانشگاهها و کارخانه
تولید موتور دسترسی داده شده در حالی که هیچ
کشــوری اجازه دسترسی آژانس به کارخانه تولید
موتــور را نداده و تنها دولت ما ســال  1382و هم
اکنون این اجازه را صادر کرده است.
گرهگشایی از مشکالت در گرو اجرای قانون
«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیســیون
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی در جلسه علنی
دیروز مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی
بیانیه مشترک رئیس سازمان انرژی اتمیجمهوری
اســامی ایران و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی
اتمیاظهار داشــت :مهمترین دلیل ورود مجلس
به تصویب قانون اقــدام راهبردی رفع تحریمهای

اقتصادی بود ،مبنای ورود ما تحری م بانکی ،تحریم
بانــک 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 :اولیــن تصویب در بیانیه
باید رفع تحریمها باشــد ،تحریمهــای ظالمانه و
یکجانبهای که از سوی آمریکا بر ملت فشار میآورد،
مجلس خواهان گرهگشایی از مشکالت اقتصادی و
معیشتی مردم است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:
اجرای کامل و دقیق قانون که صیانت از منافع و رفع
تحریمها مبنای آن است میتواند امروز مشکالت
اقتصادی را برطرف کند ،بنابراین هرجای دیگری
که محور تصمیمگیریها رفع تحریمها و مشکالت
اقتصادی نباشد به مملکت خیانت شده است.
پورابراهیمیاظهار داشت :جریان مواجهه امروز
با آمریکا در منطقه ،خاطرات حاجقاسم سلیمانی
است ،رئیس سازمان ســیاه در بحبوحه جنگ با
اسرائیل ،جنگ در ســوریه و جنگ در عراق پیام
مذاکره به سردار را ارسال کرد.
وی گفت :پمپئو کــه بعدها وزیر امور خارجه
آمریکا میشود اعالم کرده که شهید سلیمانی نامه
را نمیپذیرد از این رو درخواســت ما اجرای ماده
( )234آییننامه داخلی بهدلیل عدم اجرای قانون
مجلس است.
نباید شتابزده عمل کرد
«آرش زرهتن» نماینده پاوه در مجلس شورای
اســامی دیروز در تذکری اظهار داشت :بیتردید
شــتابزدگی در اعالم موضع مجلس درخصوص
توافق نامه بین ایران و آژانس انرژی هســتهای در
شان قوه مقننه نیست.
وی افزود :همانطوری که در سالهای گذشته
نظام در راستای حفظ جایگاه بینالمللی کشور تالش
کرده است امروز نیز باید در این مسیر گام برداریم.
نماینده پاوه در مجلس تصریح کرد :باید نظرات
دبیر شــورایعالی امنیت ملی و مســئوالن مرتبط
درخصوص توافقنامه بین آژانس و ایران به اطالع
نمایندگان مجلس برسد اگر حاکمیت در راستای
رفع همه تحریمها در حال برنامهریزی و مدیریت
عرصه بینالمللی بود ،باید گزارش آن به مجلس نیز
داده شود تا مواضع کشور هرچه بیشتر مقتدرانه و
همدالنه باشد.
زرهتن اظهار داشت :اگر تصمیمات و برنامههای

اتخــاذ شــده با قانــون تناقــض دارد نمایندگان
درخصوص آن برخورد قاطع داشته باشند.
پیگیری اجرای قوانین
از وظایف مجلس است
«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شــورای
اسالمی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و
پس از ارســال گزارش مجلس درباره اجرای قانون
اقــدام راهبردی و توافق ســازمان انــرژی اتمیو
آژانس بینالمللی انرژی هستهای طبق ماده 234
قانون آئیننامه داخلی اظهار داشت :مجلس شورای
اسالمی مطابق قانون وظیفه پیگیری و اجرای قوانین
را برعهده دارد.
وی افزود :مطابق قانون بخشهایی از تعهدات
پیشبینی شده در زمان خودش اجرایی شده و از
فردا ( 5اســفند) نیز باید قانون مرتبط با پروتکل
الحاقی اجرا شود.
رئیس مجلس تصریح کرد :مجلس شــورای
اســامی مصمم به توقف کامــل پروتکل الحاقی،
دسترسیها و همه موضوعات قانونی است لذا هرگونه
دسترسی بیش از پادمان ممنوع و غیرقانونی بوده و
نظارت بر این امر وظیفه قوه مقننه است.
قالیبــاف گفت :کمیســیو ن امنیــت ملی و
کمیسیون انرژی از طرف مجلس موظف به نظارت
میدانی بر مسائل یاد شــده و ارائه گزارش در این
راستا هستند .هرگونه تخلف از قانون را نمیپذیریم
و بر اساس مصوبات مجلس امور را پیگیری میکنیم.
گزارش کمیسیون امنیت ملی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست
علنی دیروز در جریان بررسی بیانیه سازمان انرژی
اتمیو آژانسبینالمللی انرژی اتمی و درخواست
نمایندگان برای ارجاع تخلف دولت به قوه قضائیه
مبنی بر استنکاف قانون راهبردی برای لغو تحریمها
و صیانت از منافع ملت ایران ،نمایندگان مجلس با
 221رأی موافــق 6 ،رأی مخالف و  7رأی ممتنع
از مجموع  239نماینده حاضر در مجلس با ارجاع
پرونده دولت برای رســیدگی به استنکاف از قانون
مصوب مجلس موافقت کردند.
بــه گزارش فارس ،نمایندگان مجلس گزارش
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره
تخطی دولــت از قانون اقدام راهبــردی برای لغو
تحریمها و نیز بیانیه مشــترک آژانس انرژی اتمی
و آژانس بینالمللی انرژی هستهای را براساس ماده
 234آییننامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارجاع
داده و خواستار برخورد با متخلفان شدند.

خطیبزاده:

چین  250هزار دوز واکسن سینوفارم به ایران اهدا کرد

ســخنگوی وزارت امور خارجه از اهدای
 ۲۵۰هزار دوز واکسن ساخت چین به کشورمان
خبر داد که قرار اســت به ایران تحویل داده
شود.
سعید خطیبزاده 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 مسیر آن هم تلهگذاری کرده است که نه
کسی باقی بماند و نه کسی از مزایای آن استفاده کند.
مسیر برگشت مشخص است ،آنها ابتدا باید تعهدات
خود در برجام را اجرا کنند تا وارد این ســاختمان
شوند و بعد باید آن تلهها یعنی تحریمها را بردارند
تا بتوانند وارد اتاق برجام شوند.
خطیبزاده در پاســخ به ســوالی درخصوص
احتمال مذاکره درباره مســائل موشکی ،گفت :ما
درخصوص امنیت ملی و توان دفاعی کشور با کسی
مذاکره و مصالحه نمیکنیم.
وی درباره اینکه آیا آمریکا میتواند ســاده به
برجام برگردد؟ خاطرنشــان کرد :آمریکا یکجانبه
خارج شد ولی بازگشت آن به خاطر اینکه این خروج
متضمن بسیاری از ابعاد و مسئولیتهای حقوقی
است ،به ســادگی اتفاق نمیافتد .ما پیششرطی
برای رفع تحریمها نداریم ولی رفع تحریمها مسیر
بازگشت آمریکا به برجام است.
وضعیت ایرانیان زندانی در آمریکا ناگوار است
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات

جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ارتباط
با مذاکرات ایران و آمریکا درخصوص زندانیان ،اظهار
داشت :همواره وضعیت ایرانیان زندانی در آمریکا از
اولویتهای ایران بوده و بســیاری از زندانیان ما در
وضعیت ناگواری در زندانهای آمریکا قرار دارند و
به صورت خاص مورد ظلم قرار گرفتهاند.
خطیبزاده ادامه داد :متأسفانه استاد ایرانی را به
بهانههای واهی دستبند و پابند میزنند و بدون دلیل
در زندان نگهداری میکنند ،دولت ایران نمیتواند
شاهد این ظلم آشکار درخصوص اتباع خودش باشد.
اینها میراث شومی است که دولت قبلی برای دولت

فعلی گذاشــته و هنوز شاهد فاصله گرفتن از این
میراث شوم نبودیم .البته پیامهایی از سوی سفارت
سوئیس و برخی وزرای خارجه گفته شد که ما پاسخ
خود را از همان طریق دادیم.
دامافکنی در روابط ایران و عراق
خیلی مشکوک است
وی در بــاره اتهاماتی که برخی به ایران در پی
ی در عراق میزنند،
حمالت به نیروهــای آمریکای 
افــزود :من همان زمان که بعضــی این اتهامات را
مطرح کردند ،بالفاصله گفتیم و میگوییم که این
گونه دامافکنی در روابط ایران و عراق خیلی مشکوک

است و ضمن اینکه صلح و ثبات را در عراق به خطر
میاندازد ،نشان از سناریوهایی است که برای ثبات
منطقه خوب نیست.
مذاکره با طالبان
با اطالع دولت افغانستان انجام شد
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره رایزنیهای
طالبــان در تهــران و اینکه چــرا آن گفتوگوها
نتوانســته از میزان خشونت در افغانستان بکاهد،
گفت :ســفر هیئــت طالبان به تهــران از پیش
تعیین شــده و با اطــاع دولت افغانســتان و با
دستورکار مشــخصی درباره پیشــبرد مذاکرات
صلح و گفتوگوهای بیناالفغانی انجام شد .البته
این گروه با کشورهای مختلفی در حال گفتوگو
است .در برخی از کشورها دفاتر دارد .با آمریکا ماهها
گفتوگو کرده و به توافقاتی هم رسید .بهتر است
این سوال را از کشورهایی که با این گروه مدتها
مذاکره و توافق کردند ،پرسیده شود.
خطیبزاده در حاشیه نشست خبری هفتگی
خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت ارسال
واکسن چینی به ایران گفت :مایل نبودم تا مشخص
شدن جزئیات فنی نکتهای را بگویم .دولت چین با
هماهنگی سفارت کشورمان در پکن  250هزار دوز
واکســن سینوفارم 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 خواهیم کرد.

آیت اهلل جوادی آملی:

باید با قدرت و استفاده از ظرفیتهای داخلی جدیدترین سالحها را بسازیم

مفســر قرآن کریم با بیان اینکه باید با
قدرت و اســتفاده از ظرفیتهای داخلی،
جدیدترین ســاحها را بسازیم ،گفت :ما
قادر به انجام کارهای بزرگ هستیم ،ملت
ایران بزرگ و بزرگزاده اســت؛ ما نیازی
به تســلیحات خارجی نداریــم و باید از
ظرفیتهای این کشور بزرگ و شناسنامهدار
و متمدن استفاده کنیم.
آیتاهلل جوادی آملی در دیدارسرلشکرباقری،
رییس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه باید با
قدرت و استفاده از ظرفیتهای داخلی ،جدیدترین

سالحها را بسازیم ،گفت :باید جلوی اختالسها و
نجومیها گرفته شود.
به گزارش رســا ،این مرجع تقلید با اشاره به
اینکه قطعاً مکتب اسالم که با کرامت انسانی همراه
است ،ماندگار خواهد بود ،بر ضرورت حفظ وحدت
ملی تأکید کرد و اظهار داشت :انقالب اسالمی از
گذشته تاکنون از پایگاه مردمی برخوردار بوده است
و اگر مردم پای کار انقالب نباشند ،همانطوری
که تاریخ نشان داده است توطئه دشمنان در مدت
کمی کارساز خواهد شد.
آیتاهلل جوادی آملی تأکید کرد :ما قصد دعوا و

جنگ با کسی را نداریم و اص ً
ال کار اصلی ما جنگ
نیست ،اما خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم
فرمودند طوری باشید که دشمنان از شما بترسند.
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم
خاطرنشــان کرد :ما قادر به انجام کارهای بزرگ
هســتیم ،ملت ایران بزرگ و بزرگزاده اســت؛
ما نیازی به تســلیحات خارجی نداریم و باید از
ظرفیتهای این کشــور بزرگ و شناسنامهدار و
متمدن استفاده کنیم.
وی با اشــاره به اینکه اگر به آنچه که مطلع
هستیم ،عمل کنیم ،خداوند در آنچه که نمیدانیم،

مقاومت بار دیگر نتیجه داد

راه را برایمان روشن خواهد کرد ،بیان داشت :ملت
ایران از نظر هوش و ذکاوت ،پیشــینه تاریخی و
فرهنگ از دشمنان جلوتر هستند و همچنان که
تاکنون نشان دادهاند ،ظرفیت توسعه و پیشرفت
را در عرصههای مختلف دارند.
آیتاهلل جــوادی آملی با بیان اینکه ما ملت
ظلمپذیری نیســتیم و موظف هستیم به جایی
برسیم که دشمنان از اقتدار ما واهمه داشته باشند،
گفت :ما نباید غفلت کنیم و نباید گرفتار منیتها و
کید شیطان شویم ،بلکه باید تالش و کوشش کرد
و در حوزه تولید گام مؤثر برداشت.

اجرای پروتکل الحاقی متوقف شد
گام دوم ایران برای لغو تحریمها

بقیه از صفحه ۲
وی ادامه داد :طبــق قانون مجلس ،از 5
اسفند اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف
میشود .دوستان پیشــاپیش قضاوت نکنند.
آنچه میان ایران و آژانس رخ داده ،یک دستاورد
فنی اســت که طبق مصوبه مجلس است و ما
روابط خود را با آژانس ادامه میدهیم.
غریبآبادی :کسی حق ندارد
از اجرای کامل مصوبه مجلس کوتاه بیاید
«کاظم غریبآبادی» سفیر و نماینده دائم
ایران نزد سازمانهای بینالمللی مستقر در وین
هم با بیان اینکه «اجرای کامل مصوبه مجلس
محترم ،دغدغه جدی نظام است و کسی حق
نــدارد از آن کوتاه بیاید» تصریح کرد :تمدید
یا اســتمهال در کار نیســت و هیچ دسترسی
فراپادمانی به آژانــس بینالمللی انرژی اتمی
اعطا نخواهد شد.
وی در تشــریح نتیجه مذاکــرات رافائل
گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
با مقامات ایران بیان داشــت :در گفتوگوها،
آژانس بر ضــرورت احترام به قانون مجلس و
اجرای آن تأکید کــرد بهطوری که در بیانیه
نیز انعکاس داشته است.
غریبآبادی افــزود :ایران و آژانس تفاهم
کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسیهای

برجامی بهطــور کامل متوقف شــود و صرفا
تعهــدات پادمانی ایران اجرا میشــود .بر این
اســاس ،طبق قانون مجلس هیچ دسترســی
فراپادمانــی بــه آژانس اعطا نخواهد شــد و
هیچگونــه بازرســی فراپادمانــی نیــز انجام
نمیگردد.
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 بلینکن» وزیــر خارجه آمریکا
طی ســخنانی گفت :ایــران باید به تعهداتش
به پادمانها و توافق با آژانس بینالمللیانرژی
ی و دیگر تعهدات بینالمللی خود عمل کند.
اتم 
وی همچنیــن ضمن تکرار ادعاهای قبلی
خود افــزود« :همانطور کــه پرزیدنت «جو
بایــدن» گفته هــر وقت ایران بــه تعهداتش
در برجام برگردد واشــنگتن نیز به این توافق
بازخواهد گشت .ما با متحدانمان کار خواهیم
کرد تا بندهای برجــام را طوالنیتر و تقویت
کنیم و دیگــر نگرانیها از جملــه رفتارهای
منطقهای و مسئله موشکی ایران را رفع کنیم».
«هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان و از
طرفهای بدهکار برجام نیز در آستانه نشست
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل همچون

دیگر شرکای اروپایی خود در توافق هستهای،
با انداختن توپ در زمین ایران ،نجات برجام را
به تعهد کامل جمهوری اسالمی ایران به مفاد
این توافق هستهای منوط کرد.
جوزپ بورل مســئول سیاست خارجی
اتحادیــه اروپــا هم گفــت :ایــن اتحادیه
درخصوص توافق هستهای ایران تماسهای
دیپلماتیــک مهمیبا همــه طرفهای این
توافق و همچنین آمریکا دارد تا ببیند امکان
بازگشــت مجدد آمریکا به توافق هستهای
وجود دارد یا خیر.
«رافائــل گروســی» مدیــرکل آژانــس
بینالمللــی انرژی اتمینیز پس ازترک ایران
و ورود به فرودگاه ویــن در جمع خبرنگاران
گفــت که پروتکل الحاقی پــس از  23فوریه
(امروز) اجرا نخواهد شــد و دسترسی کمتری
پــس از ایــن تاریخ وجود خواهد داشــت اما
ترتیبات با ایران بــه آژانس بینالمللی انرژی
اتمــیاجازه میدهد تا میــزان ضروری برای
نظارت را حفظ کند.
از سوی دیگر وزارت خارجه چین خواستار
بازگشت آمریکا به توافق هستهای ایران برای
حل بنبســت موجود شــد« .وانــگ ونبین»
ســخنگوی این وزارتخانه به خبرنگاران گفت
چین همیشــه معتقد اســت که بازگشــت

ایاالت متحده به برجام تنها راه درســت برای
حل بنبســت ایجاد شــده در ارتباط با توافق
هستهای است.
قانون راهبردی مجلس،
تضمین لغو تحریمهاست
به هر ترتیــب قانون مصوب مجلس برای
کاهش تعهدات برجامی و تضمین لغو تحریمها،
با وجود تاخیرهای انجام گرفته ،درســت کار
میکند .گام اول ،آغاز غنیسازی بیست درصد
در فردو و گام دوم ،توقف اجرای پروتکل الحاقی
و نظارتهای فراپادمانی آژانس.
نشــانه درستی مسیر ،دســت و پا افتادن
غرب ،و از جمله مجوز گرفتن کره جنوبی برای
تســویه بدهیاش به ایران است اگر قاطعیت
مجلس برای بازگرداندن توازن به اجرای برجام
(تعهد در برابر تعهد /نقض در برابر نقض) نبود،
آمریکا و اروپا به صرافت نمیافتادند برای توقف
یا تزلزل در تصمیم ایــران ،امتیازات محدود
پیشنهاد کنند.
اما این شــروع راه اســت .ایران دیگر نه
خریــدار وعدههــای بیتضمین اســت و نه
مشتاق مشوقهای کمخاصیت! فقط لغو قابل
راستیآزمایی همه تحریمهای بانکی و نفتی.
ایران فقط در این صورت اســت که به اجرای
تعهدات برجامی برمیگردد.

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

اذعان روزنامه اصالح طلب :غربیها برجام را
برای لغو برنامه موشکی و منطقهای ما میخواهند نه لغو تحریمها
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 پيشبيني بود كه با توجه به روي كار آمدن دولت جديد در آمريكا و گامهاي ايران در مســير
كاهش جدي تعهدات ،از جمله آغاز غنيســازي 20درصدي ،توليد فلز اورانيوم و فرا رســيدن موعد توقف اجراي پروتكل الحاقي
تالشهاي مختلفي در راســتاي بهرهگيري از ابزار ديپلماســي به منظور تغيير سمت و سوي ايران شكل گيرد ..آمريكاييها در
حالي كه تحريمهاي دوره ترامپ را همچنان حفظ كردهاند ،طي رايزنيهاي گسترده با متحدان اروپايي تالش ميكنند مسيري
را بگشايند كه در انتهاي آن هم راه احياي برجام باز شود و هم شرايط براي دستيابي به توافقي جديد يا توافقي مكمل برجام كه
شامل مشكالت منطقهاي و موشكهاي بالستيك ايران نيز باشد فراهم گردد».
این روزنامه نوشت« :تغيير مواضع كشورهاي اروپايي نيز جاي تعجب ندارد .براساس برنامهاي كه از مدتها قبل در دستور كار
اروپاييها بود ...آنها برجام را امضا كردند تا اين توافق بينالمللي مقدمهاي براي ساير اقدامات در موضوع ايران باشد اما با روي كار
آمدن دولت دونالد ترامپ در آمريكا آنها مجبور شدند تغيير تاكتيك داشته باشند .كشورهاي اروپايي طي اين مدت تالش داشتند
تا به هر صورت برجام زنده بماند و به حياتش ادامه دهد و به محض آنكه احساس شد ترامپ در انتخابات  2020شكست خواهد
خورد ،نشانههايي از بازگشت اروپا به اصل خويش نمايان شد .دقيقا پس از نهايي شدن شكست رئيسجمهور پيشين آمريكا ،اروپا
خواستههاي جديد خود را مطرح كرد و از ايران خواست تا در موضوعات منطقهاي و موشكي مذاكره كند »
گفتنی است دولتمردان و طیف اصالح طلب در سالهای گذشته نیز با تاکید بر لزوم مذاکرات هسته ای و رسیدن به توافق،
تاکید داشتند که اگر توافق هسته ای امضا شود ،صبح بدون تحریم فرا رسیده و تحریم ها به تاریخ خواهد پیوست و گشایش عظیم
اقتصادی ایجاد خواهد شد .بر همین اساس در صنعت هسته ای محدودیت های گسترده اعمال شد اما نه تنها صبح بدون تحریم
فرا نرسید ،بلکه در پسابرجام دامنه تحریم ها گسترده تر شد.
ماهیت اصلی مذاکره در عرف سیاسی 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 حقیقت مذاکره از دیدگاه دولت آمریکا صرفا ابزاری برای چیدن محصول فشارهایی است که پیش از
مذاکره به کشور مقابل وارد کرده است.
برخالف ادعای فعالین اصالح طلب ،تا زمانیکه دولتمردان به آمریکا و شــرکای اروپایی واشنگتن خوشبین باشند و اعتماد
کنند و در مقابل به جوانان مومن و متخصص بی اعتماد باشند و از اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و بهرهمندی از توان
عظیم داخلی غفلت کنند ،خسارتها ادامه دارد و خبری از گشایش اقتصادی نیست.

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
بیسابقهای در فضای اجتماعی و سیاسی کشور به خود گرفته است .به همین دلیل نیز بازگشت این سرمایه اجتماعی تنها برعهده
جریان اصالحات نیست؛ بلکه سایر جریانهای سیاسی و نهادهای نظام نیز باید در این زمینه با جریان اصالحات همراهی کنند.
بخشهای اصلی حاکمیت ،به خصوص پس از بیان راهبرد نظام جمهوری اســامی در روزهای اخیر توســط مقام معظم رهبری
مبنیبر اولویت داشتن مشارکت مردم در انتخابات آینده باید شرایطی را فراهم کنند که جریانهای سیاسی بتوانند زمینههای
مشارکت مردم را در انتخابات به وجود بیاورند».
رسولی در ادامه گفت«:در فرصت باقی مانده تا برگزاری انتخابات باید وقایع و رویدادهای امیدوارکنندهای در کشور رخ بدهد
تا امیدواریها نسبت به گذشته در بین اقشار مختلف مردم افزایش پیدا کند .در این زمینه شورای نگهبان مهمترین نقش را ایفا
خواهد کرد .به همین دلیل نیز این شورا میتواند با سعهصدر و مشاهده افقهای پیشرو شرایطی را به وجود بیاورد که جریانهای
سیاسی با همه ظرفیتهای موجود در انتخابات حاضر شوند .در چنین شرایطی به صورت طبیعی میزان مشارکت مردم افزایش
پیدا خواهد کرد» .این عضو شــورای شــهر تهران تاکید کرده اســت که شورای نگهبان نقش بسیار مهمی در مشارکت مردم در
انتخابات دارد .مدعیان اصالحات اصرار دارند تا میزان 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 رسیدگی
به مطالبات و مشکالت مردم توسط نهادهای مختلف و به ویژه دولت است.مدعیان اصالحات بانی اصلی وضع موجود هستند و
به جای این قبیل فرافکنیها 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 هیچ عنوان خبری از نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست .اما نکته قابل
توجه اینجاست که این شوراها در تخلفات ،رکورد زدهاند و حتی برخی شوراها منحل نیز شده است .اینجاست که اهمیت نظارت
شورای نگهبان بیش از پیش آشکار می شود.

تصمیمات غلط دولت برای تأمین کسری بودجه منجر به تورم شد

روزنامه دولتی ایران دیروز ذیل گزارشی ،گفتوگویی 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 تامین کسری بودجه راه هایی را پیمود که به تورم منجر شد .در این راستا استفاده از منابع
صندوق توسعه ملی باعث شد تا این منابع که جزو منابع غیرقابل دسترس محسوب می شود در ترازنامه بانک مرکزی قرارگیرد و
به ازای آن ریال تزریق شود .عالوه براین با افزایش سقف تنخواه دراختیار دولت ،منابع آن به بازار بین بانکی تزریق شد و موجب
شد تا نرخ بهره بویژه در اوایل سال کاهش زیادی را تجربه کرد .بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از کاهش نرخ بهره دیر اقدام کرد.
به گفته وی ،همزمان با این شرایط ،دولت برای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه از طریق بازار سرمایه اقدام کرد .برهمین
اساس با ورود تعداد زیادی از مردم به این بازارشاخص بورس با رشد باال و درادامه با ریزش همراه شد .در این میان بانک مرکزی
نیز به دلیل 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 میزان استفاده بانکها از منابع بانک مرکزی افزایش یافت.
کارشناس اقتصادی با اشاره به این که تمام این عوامل باعث شد تا رشد نقدینگی شتاب گیرد ،اظهار داشت :رشد نقدینگی
در  ۱۲ماهه منتهی به دی ماه به  ۴۰درصد نزدیک شد.

از بزک کردن «بایدن» دستبردار نیستند

روزنامه همدلی در مطلبی با عنوان «سیاست جدید آمریکا در خاورمیانه؛ همسو با ایران» نوشت :جو بایدن ،در چند ماه اخیر
نشان داده است که سیاستهای آمریکا در خاورمیانه را متفاوت با رئیس جمهور پیشین پیگیری میکند.
همدلی نوشت :شاید بتوان از رویکرد آمریکای جدید به رهبری بایدن در قبال ایران و بازگشت احتمالی به برجام ،به عنوان
مهمترین تغییر سیاست خارجی این کشور در خاورمیانه یاد کرد؛ اتقاقی که وقوع آن میتواند در معادالت منطقهای ،چرخش قابل
توجهی ایجاد کند .پیشزمینههای بازگشت احتمالی دوباره آمریکا به میز برجام ،البته قابل توجهاند؛ اقدام دولت جو بایدن در لغو
درخواست آمریکا برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل یا همان فعال شدن مکانیسم ماشه که توسط دولت ترامپ انجام شده بود،
پاسخ مثبت این کشور به درخواست طرفهای اروپایی برای بازگشت به میز برجام و همچنین لغو محدودیت تردد دیپلماتهای
ایرانی شرکتکننده در جلسات سازمان ملل ،از نمونههایی است که خوشبینی زیادی برای آب شدن یخهای بدبینی بین ایران و
آمریکا ایجاد کرده است .ساده انگاری مدعیان اصالحات در حالی است که اوالً بایدن ،وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی آمریکا
بارها بر گسترش برجام به مسائل منطقه ای و موشکی تأکید کرده اند و ثانیاً همین دو روز پیش ظریف وزیر خارجه کشورمان
در مصاحبه با پرس تی وی صریحاً گفت که « بایدن مسیر ترامپ را میرود و اصطالح مکانیسم ماشه ساخته آمریکاست وگرنه
چنین چیزی در برجام وجود ندارد».

چرا برجام برای اصالحطلبان مهم است اما لغو تحریمها نه؟!

روز گذشــته روزنامه شــرق در گزارشی به قانون راهبردی لغو تحریمها پرداخت و با عنوان « ۲۲۶نماینده مجلس خواستار
اولتیماتومبه کاخسفید یا پاستور؟» نوشت « :اصولگرایان که عالقهای به زندهشدن برجام ندارند ،تعلل بایدن را دستاویزی برای
خروج ایران از برجام قرار دادهاند .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 پیشین ،خروج از پروتکل الحاقی و افزایش غنیسازی نهتنها تأثیری
بر تصمیم اروپا و آمریکا نمیگذارد ،بلکه باعث میشود کشورهایی مثل عربستان سعودی و اسرائیل و دیگر دشمنان برجام ،ابزار و
مستمسک خوبی برای فشار بر ایران به دست بیاورند».
گفتنی است همین روزنامههای زنجیرهای بودند که زمانی نوشتند« :امضای کری تضمین است» و یا در سرمقاله هایشان
تاکید کردند« :ترامپ از برجام خارج نمی شود»  .از سوی دیگر بازگشت فرضی آمریکا به برجام یا با حسن نیت و اجرای تعهداتش
(لغو تحریم ها) صورت می گیرد 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 نیز 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 هیچ فایده ای برای کشور و مردم ندارد اما طیف
موسوم به اصالح طلب تنها متقاضی آن است و گویا برای آنها تنها برجام اصالت دارد و رفع تحریمها برای این جماعت مهم نیست.

امیردریادار طحانی:

انواع ناوهای نیروی دریایی راهبردی ارتش
در برابر دشمن در آبهای بینالمللی عرضاندام میکنند

معاون عملیاتــی نیروی دریایــی راهبردی
ارتش جمهوری اســامی میگوید ناوشکنهای
«جمــاران»« ،دماوند»« ،ســهند»« ،دنا» ،ناوهای
موشکانداز «دِرفش»« ،جوشن»« ،سپر»ِ « ،زره»،
ناوبندر « ُمکران» ،مقابل چشمان دشمنان در آبهای
بینالمللی عرضاندام میکنند.
امیــر دریادار «غالمرضــا طحانــی» ،در گفتوگو
بــا خبرگــزاری میزان با اشــاره به تحقــق راهبرد «ما
میتوانیم» در ارتش جمهوری اسالمی ایران بهویژه نیروی
دریایی راهبردی ارتش ،بومیسازی محصوالت دفاعی را
یک دستاورد مهم در نیروهای مسلح بهویژه ارتش برشمرد
و گفت :بومیسازی محصوالت دفاعی در راستای تأمین
نیاز نیروها بهویژه در بخش عملیاتی به شــکل پویا ادامه
دارد و هر لحظه دامنه آن در حال وسعت است همچنین
نگهداری و تعمیر محصوالت دفاعی که از قبل در اختیار
داشــتیم ،به نحو اَحسن در حال انجام است ،الحمدهلل به
همت جوانان متخصص و انقالبی دانشگاهی و صنعتگر که
در عرصه انقالب اسالمیتربیت شدند و در مجموعه َوزین
نیروهای مســلح بهویژه نیروی دریایی ارتش مشغولاند،
تمام مأموریتها را انجام میدهیم.
طحانی با تأکید بر رســیدن صنعت دفاعی جمهوری
اســامی ایران به حد بلوغ فنــاوری ،اضافه کرد :به حدی
از بلوغ فناوری رسیدیم که ناوشکن رزمیمیسازیم ،این
دستاورد مهم با کار یک خودروساز خیلی فرق دارد ،زیرا این
ناوشکنها با هزاران تُن وزن ،بروی دریا شناور میماند و با
تحمل بادهای شدید دریا ،عملیات انجام میدهد.
معاون عملیاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران با اشاره به بخشی از دستاوردهای مهم این نیرو ،تصریح
کرد :ناوشکنهای «جماران»« ،دماوند»« ،سهند»« ،دنا»،
ناوهای موشکانداز «دِرفش»« ،جوشن»«،سپر»ِ « ،زره»،

ناوبندر « ُمکران» ،مقابل چشمان دشمنان نظام جمهوری
اسالمی ایران در دریاها و اقیانوسهای بینالمللی عرضاندام
میکنند.
طحانی با اشاره به دســتاورد مهم برگزاری رزمایش
ُمرکب امنیت دریایی در اقیانوس هند ،اضافه کرد :قدرتهای
جهان به این باور رسیدهاند که میزبانی ایران را برای حضور
در رزمایشهای ُمرکب قبول کنند و شانه به شانه بچههای
نیروی دریایی نیروهای مسلح ایران ،بهویژه ارتش در دریا
رزمایش ُمرکب انجام دهند که دستاوردی مهم است.
معاون عملیاتی نیروی دریایی ارتش در پاسخ به این
سؤال که ناوشکن «دنا» چه زمانی رسماً به این نیرو الحاق
میشود؟ ،تصریح کرد :مطمئن باشید به زودی در این رابطه
خبرهای خوبی خواهید شنید ،تاریخ الحاق متغیر است و
با بررسی جمیع جهات ،تاریخ الحاق این محصول دفاعی
ارزشمند را به نیروی دریایی راهبردی ارتش اعالم میکنند
و به زودی در یک مناسبت خوب و یک روز بهیادمادندی
این الحاق انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه دشــمنان اقتــدار دفاعی جمهوری
اســامی ایران را در عرصه مشاهده میکنند ،افزود :پیام
ایــن اقتدار برای کشــورهای منطقه و دوســتانُ ،صلح و
دوستی است.
طحانی با تأکید بر اینکه دشمنان  ۴۲سال ،ظالمانهترین
تحریمها و دشمنیها را علیه نظام جمهوری اسالمی و ملت
ایران انجام دادند ،اضافه کرد :هدف دشمنان از اعمال این
دشمنیها دور کردن نظام و ملت ایران از پویایی ،استقالل
و خودکفایی اســت .دشــمنان دنبال این هدف بودند که
حرکت رو به جلوی نظام جمهوری اســامی و ملت ایران
را ُکند کنند ،چشم دشمنان انقالب کور ،اقتدار نیروهای
مسلح این شَ َجره طیبه ،روزبهروز درحال حرکت است و به
پیشرفت خود ادامه میدهد.

