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دکتر اصغر زارعی

فاتح این میدان
مردم هستند

دولت ورشکسته و مفتضح آمریکا در واپسین روزهای حیات خود هنوز امید
به مؤثر بودن تحریمها امید دارد و این سودا را در سر میپروراند که با وجهه
قانونی بخشیدن به فشارهای اقتصادی علیه افراد حقیقی و حقوقی ،شاید
بتواند راه رفع آنها را دشــوارتر سازد .از سوی دیگر ،در ماهها و سالهای
گذشته ،مسئوالن آمریکایی در مواردی که خواستهاند اثربخشی فشارها
را برای اعضای کنگره ثابت کنند و شــاهدی بیاورند ،به اظهارنظر برخی
مقامات کشورمان اســتناد کردهاند! این در حالی است که هنوز هم این
فرافکنی در داخل ادامه دارد و بعض ًا آدرس غلطی را برای شانه خالی کردن
از زیر بار مسئولیت میدهند.
بعضی نیز استدالل میکنند که مذاکره با آمریکا مانع از اعمال دهها و صدها
تحریم میشود ،حالآنکه محدودیتهای ایجادشده از سوی واشنگتن،
بدون مذاکره هم برقرار بود و ازقضا پس از کلید خوردن توافق هستهای،
مانعتراشیهای متعدد در حوزه نفتی و بانکی به شکل بیسابقهای افزایش
یافت .اذعان به کارساز بودن فشارهای اقتصادی و گزک دادن به دست
حریف از یکسو و توجیه مذاکره برای رفع تحریمها با وجود در دسترس
بودن مثالهای نقض فراوان از سوی دیگر ،دو خطای راهبردی هستند که
هر دو با چشمانداز اسناد باالدستی ازجمله برنامه توسعه ششم در تعارضاند.
بااینحال ،فضای تحوالت آینده کشــور مثبت بوده و به این اعتبار ،الزم
است مؤلفههای تقویت جایگاه و رتبه جمهوری اسالمی بهمنظور تحقق
«ایران قــوی» در میدان عمل پیاده شــوند .بهبیاندیگر ،علیرغم پاس
گلهایی که بعض ًا در میادین مختلف به حریف داده شد ،اما برآیند کلی این
است که فشارهای همهجانبه به دلیل حمایت و مقاومت از آرمانهای ناب
انقالب شکست خورده و در حال از دست دادن کارایی خود هستند .برخی
اما درصددند این پیروزی مهم را به حزب و جناح خود منتسب کرده و آن
را مصادره به مطلوب کنند ،حالآنکه فاتح این میدان ،مردمی هستند که
با صبوری و گوش جان سپردن به توصیههای رهبر معظم انقالب ،کشور
را بهسالمت از این گردنه عبور دادند.
با کدام دلیل و مدرک میگوییم که ایران با وجود انبوه فشارها و مشکالت،
برنده کارزار است؟ شواهد این ظفرمندی بزرگ را میتوان از البالی اذعان
رسانههای آمریکایی و غربی یافت .از باب مثال ،نشریه «نیوزویک» در
گزارشی به شکست راهبرد فشار حداکثری اشاره کرد و نوشت« :آمریکا
در ارتباط با ایران دیگر اهرمی در اختیار ندارد .با اینکه تحریمهای آمریکا
سبب وارد شدن آسیبهایی شده ،اما نتوانسته ایران را وادار به تسلیم در
برابر درخواستهای خود کند .جمهوری اســامی با آنکه با مشکالتی
مواجه است ،اما همه اهرمهای آمریکا را از بین برده و این در حالی است که
اهرمهای خودش همچنان دست نخورده باقیمانده است».
نمونه دیگر ،تأکید نماینده روسیه در سازمان ملل است که بهروشنی گفت:
«وزیر خارجه آمریکا در این سالها از هر فرصتی برای ضربه زدن به ایران
استفاده کرد و رفتارهای این کشور با عقل سلیم فاصله داشته و اقداماتش
علیه ایران شکست خورده اســت .ادعاهای غیرقانونی آمریکا و اعمال
دوباره تحریمها علیه ایران بیانگــر موضعگیریهای غیرواقعی آمریکا
است .مقامات ایاالت متحده تالش کردهاند خودشان و بقیه دنیا را متقاعد
کنند که فشار حداکثری علیه ایران تنها روش ممکن برای حلوفصل همه
مشکالت است؛ اما همه این تالشها شکست خوردند».
خب ،حــاال که با وجود کمکاریها ،تعللها ،سهلاندیشــیها و ســوء
مدیریتها به لطف پایمردی ملت انقالبی ،تحریمها آنچنان که دشمن
به دنبال آن بود ،مؤثر واقع نشدند و این اتفاق ،یعنی تقویت نیروی محرکه
کشور در مسیر «ایران قوی» کلید خورده است ،باید دید چه الزاماتی برای
تداوم این حرکت تا رسیدن به سر منزل مقصود وجود دارد.
روشن است که اقتصاد بهعنوان پاشنه آشــیل کشور ،نهتنها مسئله اول
محسوب میشود ،بلکه به حربهای در دست دشمن در جهت امتیازگیری
و واداشتن ایران به تمکین از مطالبات نامشروعش تبدیل شده است .آمریکا
و غرب مأیوس شده از هجمه نظامی ،امروز در برابر هر سیاست متعارض
جمهوری اســامی با منافع کاخ سفید ،پاسخ را از طریق تحریم میدهد
چون همه راهها را امتحان کرده و به در بســته خورده .بر همین اساس،
اقتصاد قوی ،محوریترین راهبرد علیه تحریمهای ظالمانه حریف است.
برای فتح قلههای اقتصاد ،ابتدا با مسیر را شناخت و سپس از کوتاهترین و
بهترین راه به سمت آن حرکت کرد .این کار نیز جز با رفع عیوب ساختاری
محقق نمیشود و تنها با این تمهید اســت که میشود کشور را در برابر
تکانههای خارجی ناشی از تحریم یا بحرانهای اقتصاد جهانی بیمه کرد.
کارشناسان و متخصصان بسیاری در کشور متفقالقول هستند که تقویت
اقتصاد از رهگذر نگاه به پتانســیلهای مغفول مانده داخلی و به جریان
انداختن ظرفیتهای معطلمانده فراوان قابل تحقق است .ضمن اینکه
جریان مخالف خوان و خواستار بستن با غرب بهمنظور بهبود حال اقتصاد،
هنوز دلیل و مدرک محکمهپســندی مبنی بــر عاملیت  100درصدی
تحریمها ارائه نکردهاند .بیتردید تحریمها اثر منفی خود را بر معیشــت
عموم مردم گذاشته اما عمده تأثیر مربوط به ضعفهایی است که باعث
اثربخشی فشارهای خارجی شده است.
به عبارت ســادهتر ،اگر دســتاندرکاران امر ،عملکرد بهینه و کارآمدی
داشتند ،کار بهجایی نمیرسید که دشمن برای به صفر رساندن فروش نفت
کشور ،خوابها ببیند ! نکته مهم اینجاست که معطل نگهداشتن امورات
اقتصاد یا دستکم ،برنامهریزی بر اساس تحوالت خارجی و خارج از حوزه
اختیارات کشور ،نتایج معکوسی به همراه دارد؛ کما اینکه در طول چهار سال
گذشته اثرات مخرب آن را دیدیم .بااینحال ،جمهوری اسالمی مختصات
مختلف و متنوعی دارد که بنیه کشور را قوی نگهداشته و این نوید را میدهد
که بتواند با تکیه بر نیروها و توانمندیهای عظیم داخلی ،بر مشکالت غلبه
کند .اگر بنا بود در سایر شاخصههای اقتدار شامل توانمندیهای نظامی،
مثل برخی از مســئوالن اقتصادی عمل کنیم و در تردید بمانیم که مبادا
فالن حرکت و اقدام باعث ناراحتی و عصبانیت طرف مقابل شود ،امروز
محتاج ملزومات اولیه دفاعی میشدیم .لذا عمل به نسخههای شفابخش و
آزمون پس داده است که دندان طمع دشمن را میکشد و جمهوری اسالمی
را در مسیر بیبازگشت قوی شدن قرار میدهد.

خبرکوتاه
با تصویب هیات دولــت ،مبلغ یک هزار میلیارد ریــال اعتبار تملک
داراییهای سرمایهای به منظور تکمیل عملیات سامانه انتقال آب از سد
آزاد به شهرستان سنندج در استان کردستان اختصاص یافت.
روزنامه کرهای «کریا جونگ آنگ» دربــاره رایزنیهای اخیر هیأت
کرهجنوبی در تهران نوشــت :دیپلماتهای این کشور که برای رایزنی
درباره نفتکش توقیف شده به ایران رفته بودند ،دست خالی برگشتند.
وزارت امور خارجه روســیه در پی ادعاهای وزیــر امور خارجه آمریکا
مبنــی بر وجود ارتباط میان ایــران و القاعده ،این ادعا را اثبات نشــده و
غیرمعقول دانست.

سرلشکر سالمی:

دشمن مجبور به عقب نشینی شده است

فرمانده کل سپاه گفت :قاعده نظام ما ،مردم و قائمه آن،
رهبر است که دشمن بر ایشــان متمرکز شده و هرچه
بگویند ،ولو درباره واکســن ،جنجال به راه میاندازند
چون نمیتوانند سرچشمه منطق و حکمت و کالم طیبه
را تحمل کنند.
سرلشکر حســین سالمی فرمانده کل ســپاه در مراسم گرامیداشت
عالمه محمدتقی مصباح یزدی رییس موسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی(ره) ،اظهار داشــت :اگرچه ایشــان در میدان تن به تن و
میدان به صحنه آوردن آبرو در دفاع
نزدیک به دشمن جان نداد اما در
ِ
از والیت ،شهید شد و این درجه باالیی از شخصیت است چرا که عالمان
دارای درجات باالیی هستند .عالمان صاحب درجات الهی هستند.
وی افزود :عالمه مصباح ،همه دستاوردهای عالمانه خود و دهها سال
تحقیق را در ذهن جوانان جای داده بود و نخلســتانهای معطری از
اندیشــههای ناب را پرورش داده بود .این شخصیت هرگز نمیمیرد
چون راسخ در علم است .سالمی با بیان اینکه امروز دشمن آرام آرام
مجبور به عقبنشینی شــده ،اظهار داشت :ولیفقیه با ژرفاندیشی،
حکمت بینظیر که عامل فضل او بر همه رهبران جهان است ،تدبیر
بهنگام و مبتنی بر سنتهای اسالمی و مبتنی بر وحی ،توانسته نظا ِم
نابرابری قدرت را درهم بشکند.
ِ
وی ادامه داد :ولی فقیه ،کسی است که همه آرزوهای دشمن را با خود
دشمن به سمت گورستان آرزوها هدایت کرده و صاحبان قدرت را از
اعمال قدرت ،باز داشته است.
عالمه مصباح از چنین گوهری دفاع میکرد .فرمانده کل سپاه تصریح
کرد :امروز نایب امام ایستاده و هدایت میکند و دشمن سرزمینها را
ترک میکند؛ پیشانی جبهه وسیع میشود و حاج قاسمها طلوع میکنند
و دشمن خاموش میشود ،فرار میکند و نزول میکند.
وی با بیان اینکه امروز ولی فقیه روح جهاد در بالد اســام زنده کرده
اســت ،اظهار داشت :دشمن شکسته است و فشــار حداکثری او هم
شکست خورده است .معمار فشار حداکثری هم شکست خورده است.
رییسجمهور آمریکا تبدیل به مردی افسرده و شکست خورده شده
است و این خالء همان عنصری را نشان میدهد که آمریکاییها خود
بدان معترف هستند ،یعنی نداشتن حکمت .سالمی با بیان اینکه نظام
ما یک قاعده و یک قائمه دارد ،تصریــح کرد :قاعده نظام ما ،مردم و
قائمه آن ،رهبر است که دشمن بر او متمرکز شده و هرچه بگوید ،ولو
درباره واکســن ،جنجال به راه میاندازند .چون نمیتوانند سرچشمه
منطق و حکمت و کالم طیبه را تحمل کنند .ولیفقیه تجســم کلمه
طیب است و عمل صالح ،او را رفعت میدهد.

بررسی مطالبات حقوقی بینالمللی دفاع مقدس
همچنین روز گذشته جلسه شورای سیاستگذاری همایش بینالمللی
مطالبات حقوقی-بینالمللی دفاع مقدس با حضور رییس ســتاد کل
نیروهای مســلح ،وزیر امور خارجه ،رییس پژوهشگاه علوم و معارف
دفاع مقدس و فرماندهان عالی نیروهای مسلح برگزار شد .سرلشکر
محمد باقری رییس ســتاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه بررسی
ابعاد حقوقــی جنگ تحمیلی علیه ملت ایران و اقدامات دشــمن در
مقاطع دیگر حائز اهمیت اســت ،گفت :در سالهای طوالنی پس از
دوران دفاع مقدس ،همایشها و اقداماتی توسط وزارت امور خارجه،
سازمانها و نهادهای نظام صورت گفته اما فرمایشات رهبری حاکی
از آن است که این اقدامات کفایت الزم را نداشته است .وی افزود :این
موضوعات با تکرار و پیگیری به صورت مســتمر در میان ملتها و
نسلها مسائل ماندگار میشود و عالوه بر ایجاد بازدارندگی ،حقوق
ملت ایران را یادآوری میکند .رییس شورای سیاستگذاری همایش
بینالمللی مطالبات حقوقی-بین المللی دفاع مقدس با اشــاره تأثیر
شیوع ویروس کرونا در برگزاری این همایش خاطرنشان کرد :با توجه
به شــیوع بیماری کرونا بخش اندکی از مدعوین به صورت حضوری
در این همایش شرکت خواهند کرد و بقیه مدعوین به صورت مجازی
مشارکت خواهند داشت.
در ادامه این جلسه سرلشکر سیدیحیی رحیمصفوی رییس پژوهشگاه
علوم و معارف دفاع مقدس هم در این جلسه ،گفت :با ابتکار پژوهشگاه
علوم و معارف دفاع مقدس شــهید ســلیمانی ،همایش بینالمللی
مطالبات حقوقی-بینالمللی دفاع مقدس برای نخستین بار به صورت
بینالمللی و با مشارکت وزارت امور خارجه ،قوه قضاییه ،دانشگاهها و

در جلسه علنی مجلس صورت گرفت

تصویب کلیات طرح اصالح
قانون انتخابات شوراها
نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصالح
مــوادی از قانون تشــکیالت وظایف و
انتخابات شوراهای اسالمی کشور موافقت
کردند.

وکالی ملــت در نشســت علنی روز گذشــته
خود ،بررســی کلیــات طرح اصالح مــوادی از
قانون تشــکیالت وظایف و انتخابات شوراهای
اسالمی کشور را در دستور کار داشتند که با رأی
168نماینده ،کلیات این طرح تصویب شد.
محمدباقــر قالیبــاف رییس مجلــس هم طی
ســخنانی در جریان بررسی کلیات طرح اصالح
موادی از قانون تشــکیالت ،وظایف و انتخابات
شوراهای اسالمی کشور در پاسخ به تذکر نماینده
ساری اظهار داشــت :موضوع شوراها از مباحث
بسیار مهم در کشور محســوب میشود؛ چراکه
7اصل قانون اساســی درباره نهاد شوراهاســت
که اصل  7و اصول  100تا 106قانون اساسی در
رابطه با وظایف و کارهایی است که قانون اساسی
برعهده شوراها گذاشته است .وی افزود :قانون و
نظارت و امورات شوراها برعهده مجلس است و
نباید دنبال نهاد دیگری بگردیم که این وظیفه را
برعهده دیگران بگذاریم.
رییس مجلس تصریح کرد :بخشــی از امورات
کشور که دچار مشکل شده به دلیل تمرکزگرایی
است و باید این تمرکزگرایی را به شورای شهر که
وظیفهاش نظارت بر انتخابــات ،اعضا و کیفیت
کار است ،بگذاریم .قالیباف افزود :نظارت دیوان
محاسبات بر عملکرد مالی شوراهای شهر و روستا
خالف قانون اساســی است ،زیرا این دیوان فقط
میتواند بر نهادهای دولتی نظارت کند نه شورای
شهر که نهادی غیردولتی است.

رییس مجلس با بیان اینکه متاســفانه شوراهای
شهر به شــورای شــهرداریها تبدیل شدهاند،
متذکر شد نباید نظارت مجلس بر شوراهای شهر
و روستا به نهاد دیگری واگذار شودبعد از تصویب
کلیات طرح اصالح موادی از قانون تشــکیالت
وظایف و انتخابات شــوراها ،قالیباف این طرح را
برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور
و شوراها ارجاع داد.
اصالح طرح مجازات توهینکنندگان
به قومیتها و ادیان
نماینــدگان مجلس همچنیــن در اصالح طرح
الحــاق دو ماده به کتاب پنجــم قانون مجازات
اسالمی که از سوی شــورای نگهبان اعاده شده
بود ،مصــوب کردند که هرکس بــا قصد ایجاد
خشونت یا تحریک در جامعه یا با عمل به وقوع آن
به قومیتهای ایرانی یا ادیان یا مذاهب اسالمی
مصوب قانون اساسی توهین کند چنانچه مشمول
حد نباشــد و منجر به خشونت و تنش نشده باشد
به حبس و جزای نقــدی درجه 5یا یکی از آن دو
محکوم و در غیراینصورت به حبس و جزای نقدی
درجه 6یا یکی از آن دو محکوم میشود.
همچنین طرح تحقیق و تفحص از شرکت فوالد
مبارکه اصفهان ،روز گذشته در صحن مجلس به
تصویب رسید .به گزارش خانه ملت ،درباره دالیل
این تحقیق و تفحص هم آمده؛ بررســی دالیل
کاهش حجم صادرات ،عملکرد مالی ،انتصابات
خالف قانون ،افزایــش هزینههای تولید،توزیع
رانــت ،انعقــاد قراردادهای پرابهــام ،پرداخت
حقوقهای نجومی ،مداخالت متعدد مدیریت در
فرآیند خریــد و ...در مجتمع فوالد مبارکه و کلیه
شرکتهای زیرمجموعه از سال 97تا کنون.

مراکز علمی ،سازمانهای کشوری و لشکری ،در تاریخ پنجم و ششم
اسفندماه 1399در موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار خواهد
شــد .وی افزود :برای بینالمللی شــدن این همایش از اندیشمندان
خارجی مخصوصا افرادی که در محکومیت بکارگیری ســاحهای
شیمیایی صدام علیه ایران میتوانند صحبت کنند دعوت خواهیم کرد.
محاکم قضایی ایران و عراق
پیگیر پرونده شهید سلیمانی
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز در بخش دیگری از جلســه با
تأکید بر اهمبت موضوع همایش و اعالم آمادگی وزارت امور خارجه
برای مشارکت در آن اظهار داشــت :در روز برگزاری این همایش از
همه سفرا و وابســتگان نظامی برای حضور و حتی ارائه مقاله دعوت
شود .وی با اشاره به پیگیری وزارت امور خارجه در گرفتن محکومیت
آمریکا از گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد قتلهای فراقانونی ،گفت:
محل پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و همراهان ایشان محاکم
قضایی ایران و عراق است .ظریف با اشاره به بیانیه شورای عالی قضای
عراق مبنی بر صدور حکم بازداشــت «دونالد ترامپ» رییسجمهور
آمریکا به دلیل جنایت ترور فرماندهان شهید مقاومت گفت :این حکم
با پیگیری زیادی که توسط وزارت امور خارجه و سایر نهادها صورت
گرفت صادر شده است .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،در ادامه این
جلسه سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ،سردار حسین
اشتری فرمانده ناجا و سایر فرماندهان عالی نیروهای مسلح و نماینده
قــوه قضاییه نقطه نظرات خود را در رابطه بــا برگزاری این همایش
بینالمللی مطرح کردند.

ناوبندر مکران به نیروی دریایی ارتش ملحق شد

دست برتر
در دریا

در حاشــیه رزمایش اقتــدار دریایی99
بزرگترین شــناور نظامی کشــور با نام
مکران به ناوگان نیروی دریایی راهبردی
ارتش پیوست.

رزمایش اقتدار دریایی ۹۹نیروی دریایی ارتش،
روز گذشته با رمز یا زهرا(س) در سواحل مکران و
شمال اقیانوس هند آغاز شد .در نخستین مرحله
ایــن رزمایش که به صــورت غیرمترقبه برگزار
شد ،یگانهای ســطحی ،زیرسطحی و پروازی
نیروی دریایی ارتش به منطقه عمومی رزمایش
گســترش یافتند تا در ادامه تمرینات تخصصی
خود را برابر ســناریو از پیش تعیین شده به انجام
برسانند .شلیک انواع موشکهای کروز دریایی
سطح به سطح ،شلیک اژدر از زیردریاییهای بومی
نیروی دریایی ارتش ،تمرینات تخصصی تیمهای
عملیات ویژه در ســاحل و دریا و همچنین انجام
عملیات پهپادی و جنگال نیز بخشهای دیگری
از این رزمایش است.
همچنین در حاشیه این رزمایش ،ناوبندر مکران
با بهرهبرداری عملیاتی با حضور سرلشکر محمد
باقری رییس ستادکل نیروهای مسلح ،سرلشکر
ســیدعبدالرحیم موســوی فرمانده کل ارتش و
دریادار حســین خانزادی فرمانده نیروی دریایی
ارتش به نــاوگان نیروی دریایی راهبردی ارتش
جمهوری اســامی ایران پیوســت .مأموریت
ناوبندر مکران برای برقــراری امنیت دریایی در
منطقه رأسالحد ،خلیج عدن ،دریای سرخ و تنگه
بابالمندب خواهد بود کــه به این مناطق اعزام
خواهد شد .ناوبندر مکران ،یک جزیره متحرک
۱۲۱هزار تنی است که نیروی دریایی ارتش آن را
با تغییر کاربری به یکی از بزرگترین ناوبندرهای

بالگردبر تبدیل کرده اســت که وظیفه پشتیبانی
از ناوگروههای رزمی نیــروی دریایی ارتش در
آبهای بینالمللی و دور دســت به ویژه منطقه
شــمال اقیانوس هند ،تنگه بابالمندب و دریای
سرخ را برعهده دارد.
به گزارش مهــر ،مکران در حقیقت حاصل تغییر
کاربری یکی از شــناورهای تجاری کشور است
که متخصصــان نیروی دریایــی ارتش تنها در
مدت شش ماه و با صرف ۷۲هزار نفر ساعت کار
مداوم و با ایجاد عرشه بالگرد ۹۵۰تنی با مساحت
۳۲۰۰متر مربع روی آن ،این شــناور را تبدیل به
یک ناو پشــتیبان تمامعیار کنند .این ناو توانایی
حمل ۸۲هزار تن انواع نیازمندیهای پشتیبانی
یگانهای شناور رزمی را داشته و قادر است بدون
ارتباط با ســاحل یک هزار شبانهروز دریانوردی
کند .این ناوبندر با ۲۲۸متر طول۲۱.۵ ،متر ارتفاع
و ۴۲متر عرض بزرگترین شــناور نظامی ایران
اســت که قادر است با ســرعت ۱۵گره دریایی
دریانوردی کند.
الحاق ناو موشکانداز «زره» به نداجا
همچنین روز گذشته مراسم الحاق ناو موشکانداز
زره در منطقه سوم دریایی نبوت نداجا مستقر در
کنارک برگزار شد .ناو موشکانداز زره که بدست
متخصصان کارخانجات نیروی دریایی راهبردی
ارتش طراحی و ســاخته شده است دارای ۴۷متر
طول و ۱۵متر ارتفاع بوده و قادر اســت با سرعت
۳۵گره دریایی حرکت کند .ناو موشکاندازه زره
به یک توپ ۷۶میلیمتری فجر ۲۷در سینه ناو و
یک توپ ضدهوایی ۴۰میلیمتری در پاشــنه ناو
مجهز است که با اســتفاده از آنها میتواند علیه
انواع اهداف سطحی و هوایی اجرای آتش کند.

رییسجمهوری در جلسه هیات دولت:

پایان ترامپ شکست تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران است
حجتاالسالم حسن روحانی ،شکست و سقوط دولت
ترامپ در آمریکا را نشانگر عدم پایان خوب قلدرمآبی،
نژادپرستی و زیر پا گذاشتن قانون در دنیا دانست و تاکید
کرد که این روزها در واقع پایان یک دولت نیســت بلکه
ِ
سیاست فشار حداکثری و تروریزم اقتصادی
شکست
علیه یک ملت بزرگ است.
رییسجمهوری در جلسه هیات دولت با اشاره به شکست سیاستهای
فشــار حداکثری و تروریســم اقتصادی دولت ترامــپ ،گفت :آنها
میخواستند زندگی مردم را به هم بریزند اما اکنون در پایان این سه سال
جنگ و خشونت و اقدامات تروریستی ،شاهد احیای اقتصاد کشورمان
هستیم و امروز در پایان ســال 99شاهد یک حرکت باثبات در اقتصاد
کشور هستیم و مردم یک افق روشنتری را در پیش چشم خود میبینند.
وی با برشمردن شاخص رشد اقتصادی کشور در بخشهای مختلف،
افزود :همه این حقایق این واقعیت را به ما میگوید که سیاســت فشار
حداکثری و تروریسم اقتصادی آمریکا با شکست قطعی و حتمی مواجه
هست .روحانی گفت :حاال غیر اینکه طراحان این سیاست هم در حال
سرنگونی هســتند و حیات سیاسی آنها برای همیشه تمام شده است.
یک رییسجمهوری که فهم سیاسی نداشت ،بر کشور مسلط شده بود
و متاسفانه یک وزیر خارجه سفیه و یک مشاور امنیت ملی افراطی نادان
هم در کنارش قرار گرفته بود و خودش هم که تفکرش تفکر تاجرمآبی

و قماربازی بود و با این تفکر کار را پیش میبرد و اکنون پایان کار آنها را
دیدیم .وی تصریح کرد :این مساله روشن شد که مسیر شکست قانون،
مسیر زیر پا گذاشتن تعهدات و مسیر زیرپا گذاشتن مقررات بینالمللی
نه پایان آن به نفع ملتهاست نه پایان آن به نفع خو ِد ملت آمریکا بود.
خو ِد ملت آمریکا هم شاهد بود که این فرد چه صدمههایی زد ،حیثیت
آمریکا در دنیا تا بخواهد به روز قبل از ترامپ برگردد سالیان دراز طول
میکشد .اعتماد جهانی بخواهد به آمریکا برگردد سالها طول میکشد
و این خسارت بسیار عظیم و بزرگی بود که مردمآمریکا در این روزها
برایشان ملموس است و شاهد هستند.
رییسجمهوری در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به تالش
رسانههای ضدایرانی خارج از کشور ،گفت :این رسانهها به جای روایت
ظلمها و جنایات آمریکا دنبال نادیدهانگاری همه این ظلمها و فشارها
هستند و با پردهپوشــی جنایات آمریکا مدام میگویند مدیران ایران
ضعیف هستند .روحانی با بیان اینکه عملکردها در سال  95و  99باید
به عنوان یک معیــار در کنار هم قرار گیرد ،افزود :در هر دو این مقاطع
مدیران این دولت کشــور را با روحیه ،تجریه و توان اداره کردهاند ،هر
تفاوتی بین ســال  95با 99وجود دارد به جنایت و تروریسم آمریکا و
فشــارهای اقتصادی غلط و نابجای این کشور مربوط میشود .وی با
تاکید بر ناموفق بودن فشارهای حداکثری و تحریم های آمریکا علیه
ملت ایران در طول سه سال گذشته ،گفت :البته تحریم و فشار حداکثری
در طول این سال ها رنج فراوانی بر ملت ایران تحمیل کرد اما ملت ما

ایستاد و مقاومت کرد و زانویش خم نشد.
روحانی در ادامه بااشاره به موفقیتهای بدست آمده در مقابله با ویروس
کرونا ،ادامه داد :همکاری مردم در رعایت نکات بهداشتی و مقاومت آنها
در برابر مشکالت و تالش و فداکاری کادر درمان باعث شده که امروز
از نظر کرونا در وضعیت بهتری هستیم و درمورد تهیه و تولید واکسن
مطمئن نیز دولت همه تالش خود را انجام میدهد تا واکسیناســیون
هرچه زودتر براساس اولویتهای تعیین شده انجام شود.
خواهان همکاری مجلس و دولت
در بودجه 1400هستیم
رییسجمهوری در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به بررسی
الیحه بودجه 1400در مجلس شــورای اسالمی ،ضرورت همکاری
دولت و مجلس درخصوص این الیحه مهم برای سرنوشــت مردم را
مورد تاکید قرار داد و افزود :الیحه بودجه یک الیحه تقنینی معمولی
نیست و الیحهای است که بیشتر رنگ اجرایی دارد و در قانون اساسی
نیز در مورد آن با لحن خاصی صحبت شــده است .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی ریاســتجمهوری ،روحانی با بیان اینکه تهیه و تدوین
الیحه بودجه با دولت اســت و مجلس باید آن را رسیدگی و تصویب
کند ،اظهار داشت :همکاری دولت و مجلس در مسیر تصویب الیحه
بودجه بسیار مهم است و خواست ما این است که الیحه بودجه مطلوب
جامعه و به نفع مردم تصویب و برای اجرا در سال آینده آماده باشد.

خبر

اطالعیه دفتر رهبر انقالب
(س)
درخصوص مراسم ایام فاطمیه

دفتر مقام معظم رهبری در اطالعیهای اعالم کرد مراس م عزاداری
ایام فاطمیه در حسینیه امام خمینی(ره) به صورت عمومی برگزار
نمیشود و مشــروح برنامههای عزاداری در حضور رهبر انقالب
اسالمی از شبکههای تلویزیونی پخش خواهد شد.
متن اطالعیه دفتر مقام معظم رهبری به این شرح است:
بسماهلل الرّحمن الرّحیم
ضمن عرض تســلیت بهمناســبت فرارســیدن ایام شــهادت
صدیقهکبری حضرت فاطمهزهرا سالماهللعلیها به اطال ع میرساند
مراســم عزاداری آن بانوی بزرگ اسالم که هر سال با حضور انبوه
دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهمالسالم در حسینیه امام
خمینی(ره) برگزار میشد ،امسال به علت شیوع ویروس کرونا و لزوم
رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مقابله با
کرونا بدون حضور جمعیت برگزار و مشروح برنامههای عزاداری در
حضور رهبر معظم انقالب اسالمی(مدظلهالعالی) هر شب از شبکه
یک سیما و سایر شبکههای تلویزیونی پخش خواهد شد.

گزیده ها

مسئوالنتدبیری
برای رفع آلودگی هوا کنند

آیتاهلل احمد جنتی دبیر شورای
نگهبانروزگذشتهدرجلسهاین
شــورا بــا عرض تســلیت به
مناسبت ایام فاطمیه و شهادت
حضرت زهرا سالماهلل علیها،
گفت :ظلم به حضرت فاطمه
زهرا سالماهلل علیها آن بانوی
یگانه دو عالم ،پایه ظلمهای بعدی در تاریخ اســام شد و لعنت ابدی
خداوند بر ظالمین و حامیان آنها که موجب چنین اتفاقات دردناکی در
تاریخ اسالم شــدند .جنتی در ادامه با اشاره به رحلت فقیه و فیلسوف
مجاهد آیتاهلل مصباح یزدی ،خاطرنشان کرد :فقدان مرحوم آیتاهلل
مصباحبرایحوزههایعلمیهوساحتعلمودانشضایعهبزرگیاست؛
ال عنصری ارزشمند و متعبد ،با اخالقی وارسته بود.
ایشان علم ًا و عم ً
دبیر شورای نگهبان به موضوع کرونا و کاهش آمار مرگ و میر ناشی از
آن در کشور اشــاره و تأکید کرد :در حالی که در دنیا به ویژه انگلیس و
آمریکا وضعیت شیوع و مرگ و میرهای ناشی از آن رو به افزایش است،
در ایران آمارها از کاهش جانباختگان کرونا حکایت میکند که این امر
ش مسئوالن
ناشی از رعایت دســتورات بهداشتی توسط مردم و تال 
بهداشتی است و باید همین مسیر تا ریشهکنی این بیماری ادامه پیدا
کند.جنتیبابیاناینکهوضعیتآلودگیدرتهرانوبرخیکالنشهرها
وضعیت نگرانکنندهای است ،ابراز امیدواری کرد که با جدیت و تدابیر
مسئوالن امر و با همکاری مردم ،این مسأله حل شود.

تحریمهابایدیکجابرداشتهشود

علــی الریجانی عضو مجمع
تشــخیص مصلحت نظام در
گفتوگو با پایگاه اطالعرسانی
K HA M E N E I . I R
دربارهشرایطبازگشتآمریکابه
برجام ،گفت :بــه نظر من اگر
تحریمها را برندارند ،نمیتوانند
بهبرجامبرگردند؛چوناینهاخودشانگفتندودرمتنبرجامهمهست
که میگویند ما متعهد میشویم تحریمها را برداریم .اروپاییها هم که
اآلنجزبرجامهستند،بهخاطرایناستکهمخالفرفتارآمریکاهستند.
اینکهدرعملکارینکردندبحثدیگریاست،ولیدرظاهرمیگویند
مامخالفتحریمهاییم.تحریمهایآمریکاصددرصدخالفتعهدشان
است و نمیتوانند برگردند .این حرف که بگویند ما برمیگردیم ،بعد
ال مقبول نیست .برگشت آنها منوط به این است
مذاکره میکنیم اص ً
که به تعهداتشان عمل کنند ،کمااینکه ما به تعهداتمان عمل کردیم.
ویتأکیدکرد:بنابرایناینکهبیایندازمسائلموشکیوحضورمنطقهای
جمهوری اسالمی حرف بزنند و بخواهند که این را پیششرطی قرار
بدهند و به برجام متصلش کنند وجهی ندارد.

وزارت نیروقطعی برق راپیشبینی
نکرده بود

محمود واعظــی رییس دفتر
رییسجمهــوری در جمــع
خبرنگاران در رابطه با علت عدم
حضــور اردکانیــان در جمع
خبرنگاران برای توضیح علت
قطعی روز گذشته برق ،توضیح
داد :آقای اردکانیان در جلسه روز
گذشته دولت هم حضور نداشــت زیرا مشغول کمیسیون مشترک
اقتصادی عراق است .وی ادامه داد :مسألهای که اتفاق افتاد این بود که
به هر حال یک اختالف دیدگاهی در مورد اســتفاده از سوخت میان
سازمان محیطزیست ،وزارت نفت و وزارت نیرو بود .واعظی ادامه داد:
در کالنشهرهایی که جمعیت زیادی دارند و وارونگی هوا در زمستان
وجود دارد ،مازوت اســتفاده نمیشــود .خود این ایده باعث شد یک
محدودیتی برای اســتفاده مازوت در همه نیروگاهها ایجاد شود .این
محدودیت ناخواسته به گونهای شد که وزارت نیرو را با اتفاقی مواجه
کردکهپیشبینینکردهبود.زیرافکرمیکردبهصورتروتینسوختش
میرســد .به گزارش ایرنا ،وی با اشاره به مساله استخراج بیتکوین،
گفت :اینکه گفته میشود دولت از بیتکوین استفاده میکند ،یک جفا
اســت زیرا دولت که وارد این مسائل نمیشــود .در یکسال گذشته
فشارهاییبودودستگاهاستخراجبیتکوینبهصورتقاچاقواردکشور
شده بود و در برخی مناطق از این دستگاه استفاده میشد .این مساله
باعث شــد فشــاری روی دولت بیاید تا به نوعی بتوانند این مساله را
قانونمندوضابطهمندکنند.

رصدمستمرتحرکاتشناورهای
منطقهایوفرامنطقهای

سردار رمضان زیراهی فرمانده
منطقه دوم نیروی دریایی سپاه
از توانمندی باالی این نیرو خبر
داد و گفت :این نیرو با تجهیزات
مــدرن ،پیشــرفته نظامی در
بخشهای مختلف و غیرقابل
مقایسه با گذشته از توانمندی و
اقتدار باالیی برخورد است .وی ،امنیت آبراه خلیج فارس را مورد اشاره
قرار داد و بیان کرد :با تالش و اشــراف نیروی دریایی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی امروز امنیتی قابل قبولی در خلیجفارس حاکم است.
فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در گفتوگو با تسنیم ،از رصد
مستمر تردد شناورها در خلیجفارس خبر داد و بیان کرد :نیروی دریایی
سپاهپاسداراناشرافخوبیدرمنطقهخلیجفارسداردوترددوتحرکات
شناورهای منطقهای و فرامنطقهای به صورت مستمر رصد میشود.

