
سردار حاجی زاده: 
هدف آمریکا تجزیه کشورهای

 منطقه است
فرمانــده نیــروی هوافضای ســپاه با بیــان اینکه 
آمریکایی ها می خواهند کشورهای منطقه فاقد ارتش 
و نیروهای مسلح باشــند تأکید کرد: هدف آمریکا 

تجزیه کشورهای منطقه است.
سردار سرتیپ پاسدار امیر علی حاجی زاده فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه در مراسم گرامیداشت سالگرد 
ســردار سپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی که در 
دانشگاه افســری و تربیت پاســداری امام حسین 
)علیه الســام( برگزار شد، در ســخنانی با اشاره به 
دالئل شهادت شهید سلیمانی بیان کرد: آمریکا بعد 
از جنگ جهانی دوم با کمترین هزینه و خســارت 
فاتــح دنیا شــد و به عنوان ابر قــدرت تمام دنیا را 
مصــادره کرد. وی ادامــه داد: آمریکا در کل جهان 
ارتش خود را مســتقر کرد، ارتش عظیمی در اروپا، 
آمریکای شــمالی و جنوبی و ژاپن مستقر ساخت و 
حاال در منطقه مرکزی جهان کــه آنها آن را خاور 
میانه خطاب می کنند، فرماندهی عظیمی بنام گروه 
تروریست سنتکام را که هدف آن تجزیه کشورهای 
منطقه اســت ایجاد کرده اســت. آنها می خواهند 
کشــورهای منطقه ما فاقد ارتش و نیرو های مسلح 

باشند و بدون سر باشند.
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با اشــاره به این که 
آمریکا راهبردها و سناریوهای خود را با هدف تسلط 
بر منطقه و طراحی و عملیاتی کرده اســت، اظهار 
کرد: در جنگ جهانی 8 ساله ایران داخل مرز های 
خــود با رژیــم بعثی عراق می جنگیــد که درواقع 
نماینده 123 کشــورجهان و برخــوردار از حمایت 
ابرقدرت های غرب و شــرق بود. اما امروز به لطف 
رشادت های حاج قاسم و شهدای مدافع حرم، اراده 
و گفتمــان انقاب اســامی و مقاومت  از مدیترانه 
تا دریای ســرخ را تحت تاثیر اهــداف راهبردی ما 
قرار داده است. سردار حاجی زاده بیان کرد: مبارزه 
حاج قاســم در جنگ سوریه و عراق، مبارزه در اوج 
مظلومیــت و تنهایی بــود. در روزهای اول که حاج 
قاســم را به دفاع از دیکتاتور محکوم می کردند و با 
ساده اندیشی، داعش و جریان تکفیر را مردم سوریه 
قلمداد می کردند، اما حاج قاســم دســت از فرمان 
والیت نکشید و در اوج مظلومیت و تهمت همراه با 
یارانش به کار خود مشغول بود و آنچه باعث شد او  
برجسته، ممتاز و متفاوت شود، والیت پذیری محض 
او بود. حاج قاسم با عشق و عاقه چله جهاد گرفت و 

چهل سال مجاهدانه کار کرد .سپاه نیوز
خطیب  زاده: 

توقیف کشتی کره ای کامال فنی است
سخنگوی وزارت خارجه اعام کرد که توقیف کشتی 
نفتکــش کره جنوبی به علت آلــوده کردن دریا و با 
حکــم قضایی، به منظور رســیدگی به تخلف انجام 
شده است. ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت 
امور خارجه در پاســخ به خبرنــگاران در مورد خبر 
توقیف کشــتی کره ای اظهار داشت: بر اساس اخبار 
اولیه دریافتــی از مقامات محلی، موضوع کاما فنی 
است و کشــتی به دلیل آلوده کردن دریا و با حکم 
قضایی، برای رســیدگی به تخلف به ساحل هدایت 
شده اســت. جمهوری اسامی ایران هم مانند سایر 
کشــور ها نســبت به تخلفات مشــابه و بویژه آلوده 
کردن محیط زیســت دریایی حساسیت دارد لذا در 
چارچــوب قوانین با آن برخــورد می کند. این اتفاق 
مورد استثنایی نبوده و در موارد مشابه قبلی در ایران 
و آب های سایر کشور ها رخ داده و امری عادی بوده و 

اطاعات تکمیلی متعاقبا اعام خواهد شد.

اخبار

قانون اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها که چندی پیش 
به تصویب مجلس شورای اسامی رسید وارد فاز عملیااتی 
شــد و روز گذشته غنی سازی 20 درصد اورانیوم در ایران 

آغاز شد.
هــر چند دولت با این قانون مخالف بــود اما پس از تأیید 

شورای نگهبان دولت موظف و مکلف به اجرای آن شد.
مجلس در راســتای پاســخ به بدعهدی اروپا و آمریکا در 
اجرای تعهدات برجامی خود، قانونی را به تصویب رســاند 
تــا به طرف مقابل بفهماند اگر تعهــدات خود را در توافق 
هســته ای اجرا نکنند، جمهوری اســامی ایران گام های 
اصلی و اساســی در زمینه بازگرداندن فرایند فعالیت های 

صلح آمیز هسته ای خود بر می دارد.
برخــی در مخالفت و نقد این قانون اعتقاد دارند که اجرای 
آن باعــث عصبانیت غرب و از دســت دادن فرصت حضور 

بایدن در کاخ سفید خواهد شد.
این ادعا در حالی مطرح می شــود کــه تنها متعهد برجام 
در طول 5 سال گذشــته تاکنون، جمهوری اسامی ایران 

بوده است.
روز گذشــته علی ربیعی ســخنگوی دولت خبر آغاز غنی 
ســازی اروانیوم با غنای 20 درصد را اعام کرد و از تأمین 

اعتبار این اقدام سخن گفت.
سخن گفتن از تأمین اعتبار در حالی است که مسئولین و 
مذاکره کنندگان هسته ای گفته بودند در صورت بدعهدی 
آمریکا و اروپا در قبال توافق هســته ای، ایران می تواند در 
اسرع وقت و بدون هزینه به شرایط پیش از برجام بازگردد.

ســخنگوی دولت در همین زمینه گفــت: اعتبار آیین نامه 
قانــون اقدام راهبردی برای لغــو تحریم ها تأمین و فرآیند 

تولید اورانیوم با غنای 20 درصد آغاز شده است.
پایگاه اطاع رســانی دولت به نقل از علی از دستور رئیس 
جمهور برای تأمیــن اعتبار قانون اقدام راهبردی برای لغو 

تحریم هــا خبــر داد و گفت: در هفته گذشــته نیز رئیس 
جمهــور در نامه ای به جناب آقــای جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهــور در خصوص تأمین بودجه بخشــی از این 

قانون در سال 13۹۹ دستور الزم را داده است.
وی افــزود: همچنین رئیس جمهور در روزهای گذشــته 
دســتور اجرای قانون اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها 
را صادر و فرآیند تزریق گاز شــروع شــد و اولین محصول 

اورانیوم غنی شده UF6 به دست آمد.
ربیعــی تصریح کرد: کلیه این فرآیند پس از انجام اقدامات 
اولیه از قبیل اطاع رسانی به آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و تحویل پرسشــنامه طراحی بر مبنــای تعهدات پادمانی 

کشور صورت گرفته است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: مواضع دولت در خصوص این 
قانون به صراحت اعام شــده است. با این حال دولت خود 

را ملزم به اجرای قانون می داند. 
غنی سازی ۲۰ درصد حق طبیعی ایران است

پس از اعام رســمی آغاز غنی سازی اورانیوم 20 درصد، 
رســانه های خارجی به ویژه اروپایــی و غربی واکنش های 
منفی نســبت آن نشــان دادند در حالی که این اقدام حق 
قانونی جمهوری اســامی ایران است که تاکنون به خاطر 

برجام متوقف شده بود.
در همیــن زمینه میرقاســم مؤمنی کارشــناس مســائل 
بین الملل با بیان اینکه اعضای برجام نتوانستند به تعهدات 
خود عمل کنند، گفــت: این حق ایران بود که به وضعیت 

پیش از برجام که غنی سازی تا 20 درصد بود، برگردد.
وی در گفت وگــو بــا میــزان، درخصوص آغــاز فرآیند 
غنی سازی 20 درصدی ایران، اظهار داشت: برگشت ایران 
به غنی ســازی 20 درصد، موضوعی بود که در متن برجام 
نیز گنجانده شــده است که اگر کشور های طرف برجام به 
تعهدات خود ذیل این قطعنامه عمل نکنند، به خودی خود 

هریک از طرفین می توانند تعهدات خود را تقلیل دهند.
کارشــناس مســائل بین الملل با بیان اینکه اعضای برجام 
نتوانســتند به تعهدات خــود عمل کننــد، تصریح کرد: 
بنابرایــن این حق طبیعی ایران بــود که به وضعیت پیش 
از برجام که غنی ســازی تا 20 درصد بــود، برگردد. ایران 
طبق قطعنامه 2231، جمعه شــب طی نامه ای به آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی اعام کرد تــا نمایندگان آژانس 

جهت رفع پلمپ ها اقدام کنند.
وی با اشاره به ساختار قدرت و تصمیم گیری در جمهوری 
اســامی ایران کــه مبتنی بــر رأی مردم اســت، گفت: 
نمایندگان مجلس موضوع بازگشــت به غنی ســازی 20 
درصــد را مصوب و به دولت و ســازمان انرژی اتمی برای 

اقدام، اباغ کردند.
وی با بیان اینکه براســاس مصوبه مجلس شورای اسامی 
که قطب قانون گذاری کشور است و همچنین براساس مفاد 
برجام که مورد توافق طرفین واقع شــده است، ایران این 
حق را دارد که به غنی ســازی 20 درصد که قبل از برجام 
بود، برگردد، ابراز داشت: اگر مذاکراتی هم بخواهد صورت 
گیــرد، می تواند مذاکراتی درباره ایــن وضعیت و حل این 

موضوع باشد.
مؤمنی خاطرنشــان کرد: مخالفت اروپایی ها و آمریکایی ها 
یک امر طبیعی است و نباید به آن توجه داشته باشیم. اگر 
هرکدام از طرفین برجام خواستار کاهش غنی سازی ایران 

هستند، باید به تعهدات خود در برجام عمل کنند

رئیس قــوه قضاییه تأکید کرد که 
هوای پاک از حقوق عامه است که 
نباید اجازه داد مردم به خاطر ترک 
فعــل برخی مســئوالن در اجرای 

قانون آسیب ببینند.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در 
جلســه شــورای عالی قوه قضاییه 
با گرامیداشــت ســالگرد شــهادت ســپهبد حاج قاســم 
ســلیمانی و اربعین شهادت دکتر محســن فخری زاده و 
تســلیت درگذشــت عالم مجاهد و حکیــم متاله آیت اهلل 
مصبــاح یزدی اظهار داشــت: آیت اهلل مصبــاح یزدی در 
عمر بابرکت خود تاش ها و اقداماتی داشــتند که شــاید 
برترین و جامع ترین ســخن در این بــاب، اوصافی بود که 
مقام معظم رهبری در پیام تســلیت درگذشــت این عالم 
ربانی به آن ها اشاره داشتند. رئیسی وجه مشترک آیت اهلل 
مصباح یزدی و شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را دفاع 
از رکن رکین انقاب اســامی یعنی والیت فقیه دانست و 
گفــت: آیت اهلل مصباح یزدی در حوزه علمی با تمام وجود 
پــای دفاع از والیت فقیه بود و حاج قاســم ســلیمانی در 
حــوزه عملی و میــدان داری و مجاهدت در اجرای فرمان 
ولی، مدافــع والیت فقیه بود. رئیس قــوه قضاییه با بیان 
اینکه دشــمنان امروز به نام تمدن وحشی گری را در عالم 
گســترش می دهند، تاکید کرد: حاج قاســم سلیمانی در 
مســیر از بین بردن توحشی که مدعیان تمدن در عالم به 
منطقه و مردم تحمیل کردند، به شهادت رسید. وی، ایجاد 
کردن داعش، القاعده و گروهک های تکفیری را نمادهایی 
از توسعه وحشــی گری در عالم توسط دشمنان دانست و 
گفت: وحشــی گری ها و جنایاتی که داعشی ها در منطقه 
مرتکب آن شدند، توسط شــهیدان سلیمانی، المهندس و 
دیگر مجاهدان این عرصه پایان پذیرفت تا انشاءاهلل زمینه 
برای تمدن نوین اسامی هر چه بیشتر فراهم شود. رئیس 
قوه قضاییه در ادامه با اشــاره به راهپیمایی گسترده مردم 
در عراق گفت: آنچه مردم عــراق در میدان التحریر فریاد 
زدند، فریاد اخراج آمریکایی ها بود که هم مجلس عراق آن 
را تصویب کرده اســت و هم مسئوالن و مردم عراق مصمم 
هســتند که این مهم هرچه زودتر انجام شــود. رئیسی با 
بیان اینکه مردم عراق با تمام وجود خواستار گرفتن انتقام 
شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و اخراج 
آمریکایی ها از کشورشان هستند، تصریح کرد: داغ شهادت 
شــهید سلیمانی و ابومهدی و دیگر شهدای جبهه مقاومت 
و همچنیــن روحیه مطالبه گری و انتقام جویی از آمریکا و 
پیگیری اخراج آن ها از منطقه، هرگز به سردی نمی گراید.

وی بــا تاکید بر این نکته که نمی شــود از یک طرف فریاد 
مبارزه با تروریسم را ســر داد و از طرف دیگر نماد مبارزه 
با تروریســم در عالم را ترور کرد، گفت: ان شاء اهلل قدردان 
خون مطهر این شــهدا و پیگیری کننــده کیفر عامان و 

آمران این جنایت هولناک باشیم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به عکس العمل اتحادیه اروپا و کمیســاریای حقوق بشــر 
نســبت به یک قصاص که در یکی از شــهرهای کشورمان 
انجام شــده اســت، عنوان کرد: آن ها ما را به پایبندی به 
قوانیــن بین المللی توصیه کردند و در اینجا ســوال من از 
اتحادیه اروپا و کمیســاریای حقوق بشــر این است که در 
زمان ترور شهیدان فخری زاده و سلیمانی این قوانین بین 
المللی کجا بودند و چرا با اســتناد بــه همین قوانین، این 
تروریســم های دولتی و رسمی آمریکایی و صهیونیستی را 
محکوم نکردند؟ آیت اهلل رئیسی افزود: سوال ما از اتحادیه 
اروپا و کمیســاریای حقوق بشر این است که در زمانی که 
خانه ها در یمن بر ســر کودکان خراب می شود و هنگامی 
که زمین های مردم در فلســطین غصب می شود و در آن ها 
شــهرک ســازی صورت می گیرد و مردم به خاک و خون 
کشیده می شــوند، این قوانین بین المللی کجا هستند که 
برای محکومیــت عاملین این جنایت ها به آن ها اســتناد 
نمی شــود؟ رئیس قوه قضاییه ادامه داد: سوال جدی همه 
حقــوق دانان، قضات و دغدغه مندان جهان این اســت که 
چرا قصاصی که با حکم قانونی و مســتند بر احکام نورانی 
اسام صادر شده اســت موجب عکس العمل اتحادیه اروپا 
می شود و در مقابل، نسبت به جنایات هولناک و ترورهایی 
که رســما هم اعام می شــود، هیچ َدمی از ناحیه اتحادیه 
اروپا و کمیساریای حقوق بشر برنمی آید و سخنی شنیده 

نمی شود؛ این دوگانگی جای تعجب و شگفتی است.
آیــت اهلل رئیســی با بیــان اینکــه مجموعه هایــی نظیر 
کمیساریای حقوق بشر برای دفاع از جریان ظالم و جریان 
ســلطه ایجاد شدند و اساســا برای دفاع از حقوق انسان ها 
مســئولیتی ندارند، تاکید کرد: توصیــه ما به اتحادیه اروپا 
و کمیســاریای حقوق بشر این است که اگر به خدا و مبدا 
و معاد اعتقاد ندارند، به انســانیت خودشــان یا حداقل به 
میثاق های بین المللی و مصوبه های ســازمان ملل پایبند 
باشــند. وی در ادامه ســخنان خود، تست واکسن کرونا را 
یک اقدام ارزشمند دانست و گفت: در وهله اول باید از مقام 
معظم رهبری تشکر کنم که این میدان را به ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( و پژوهشــگران و دانشمندان دادند تا آن ها 
جلوه ای از »ما می توانیم« را به منصه ظهور برسانند. رئیسی 
ضمن تقدیر از پژوهشگران و داوطلبان تست واکسن کرونا 

گفــت: امروز در میان ناباوری بســیاری از افراد در جهان، 
پزشــکان، پژوهشگران و دانشــمندان ایران اسامی موفق 
به تولید واکســن کرونا شــدند و هم اکنون شاهد هستیم 
که عده زیادی برای تســت واکسن کرونا در نوبت هستند. 
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: این آمادگی ها نشــان دهنده 
این است که ما هم نسبت به کار ایرانی اعتماد داریم و هم 
حاضریــم تن خود را در ایــن کار بگذاریم تا جان مردم را 
نجات بدهیم. رئیس قوه قضاییه با اشــاره به راهبرد خنثی 
ســازی تحریم ها گفت: باید تمام کسانی که در حوزه های 
پولــی و مالی، تولید، واردات و صــادرات فعالیت می کنند 
بدانند راهبرد خنثی ســازی تحریم ها راهبردی اســت که 
جواب داده و جواب خواهد داد. رئیسی با تاکید بر این نکته 
که ســخن گفتن از مذاکره با پیمان شــکنان و پالس های 
اینچنینی، سخن ملت ایران نیســت، افزود: بهترین کار و 
اقدام برای ناامید و مایوس کردن دشــمن، صرفا پایبندی 
به داشته ها و نیروهای جوان و برومند و فرهیخته خودمان 
است. حجت االسام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور در این جلسه از ارائه پیشنهادهای این سازمان برای 
اصاح مصوبه شــورای رقابت بــرای افزایش پلکانی قیمت 
خــودرو خبر داد و گفــت: مصوبه شــورای رقابت موجب 
افزایش قیمت خودرو خواهد شــد که ما همچنان بر لزوم 

اصاح آن تاکید داریم.
حجت االسام درویشیان درباره آلودگی هوا در کانشهرها 
بــه ویژه تهران نیــز اعام کرد: قانون هــوای پاک مصوب 
ســال ۹۶، وظایف وزارتخانه ها و دستگاه ها را در این زمینه 
مشخص کرده و ما 15علت موثر در این زمینه را بررسی و 
ترک فعل مســئوالن مربوطه در انجام قانون را احصاء و به 
مجلس اعام کردیم. رئیســی در واکنش به گزارش رئیس 
سازمان بازرسی و گزارش دادستان کل کشور در این زمینه 
تصریح کرد: هوای پاک و محیط زیست از حقوق عامه است 
و آلودگی هوا از معضاتی است که کشورمان هر چند وقت 
یک بار در یک اســتان یا به صورت سراســری درگیر آن 
می شود. رئیس قوه قضاییه افزود: قانون هوای پاک وظایفی 
را برای مسئوالن و دســتگاه های مختلف مشخص کرده و 
معلوم می شود وقتی با این معضل مواجه می شویم مسئولی 
کم کاری و ترک فعل کرده اســت که نباید نسبت به این 

موضوع ماحظه کرد، چون مردم ضرر می کنند.
وی بــا تاکید بر اینکــه نباید در برابر نقــض حقوق عامه 
ســکوت کرد و اجازه داد مردم بــه خاطر ترک فعل برخی 
مســئوالن و عدم اجرای قانون آسیب ببینند، به دادستان 
کل کشــور تاکید کرد موضــوع را از طریق معاونت حقوق 

عامه پیگیری کند.

دولت روحانی برای رفع 
آلودگی هوا، شهرداری را 

خودی نمی داند

عضــو هیــأت رئیســه مجلس با اشــاره به 
آلودگــی هوای تهران و کان شــهرها اظهار 
داشت: دولت روحانی برای رفع آلودگی هوا، 
شــهرداری تهران را خودی نمی داند؛ این در 
حالی اســت که رئیس جمهور نباید شــعار هوای آبی، 

آسمان آبی و ربط آن به برجام را فراموش کند.
حجت االســام علیرضا ســلیمی عضو هیات رئیســه 
مجلس شورای اسامی اظهار داشت: روزگاری روحانی 
شعار هوای آبی، آسمان آبی، حق مردم است را می داد 
اما این وعده دولت هم محقق نشــده و نفس کشیدن 

برای مردم هم سخت شده است.
وی افزود:  روحانی بــه مردم قول داده بود که با برجام 
موضوع آلودگی هوا هم رفع شده و مشکات این حوزه 
برطرف می شود اما این وعده رئیس جمهور هم محقق 
نشــد. عضو هیات رئیســه مجلس تصریح کرد: رئیس 
جمهور می گوید متولی قانون اساســی اســت این در 
حالی اســت که در اصل پنجاهم ایــن قانون بر حفظ 
محیط زیست تأکید شده است؛ آیا آسمان آبی و هوای 
پاک حق مردم اســت؟  ســلیمی گفت: رئیس جمهور 
باید به مردم گزارش دهد که برای بهبود کیفیت هوا و 
پرهیز از آلودگی چه اقداماتی را انجام داده اســت و به 
نظر می رسد هیچ پیوست زیست محیطی برای اقدامات 
عمرانی و تصمیم گیری های دیگر در دولت وجود ندارد. 
وی خاطرنشــان کرد: عده ای مشــکل آلودگی هوا در 
دولت قبل را مشــکل تولید بنزین در کشورمان عنوان 
می کردند امــا وقتی دولت در دســتان عده ای خاص 
اســت و همراهان آنها هم در شهرداری و شورای شهر 
حضور دارند اما باز هم مشــکل عدم اســتاندارد بنزین 
تولیــدی علت آلودگی هوا اســت. نماینده محات در 
مجلس افزود: متأســفانه دولت به شهرداری و شورای 
شــهر پایتخت که همراه و هم جناح آنها هستند عمل 
نکرده و عمًا شــهرداری نتوانســته در زمینه توسعه 
حمل ونقل عمومی کاری انجام بدهد و بر همین اساس 
رئیس شورای شهر به دولت انتقاد کرده که چرا دولت 
بدهی اش را نمی پردازد؛ وضعیت در ســایر کانشهرها 
هم بغرنج اســت. وی تصریح کرد: سازمان های متولی 
محیط زیســت در شــرایط آلودگی هوا به جای آنکه 
پاسخگوی عملکرد خود باشند سعی می کنند به دیگر 

بخش های کشور حمله  کنند.  فارس

گزارش

آمادگی نیروی هوایی ارتش برای پاسخ به هر تهدید و گستاخی دشمن
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسامی ایران با بیان اینکه این نیرو 
آماده پاســخ به هر تهدید و گستاخی دشــمنان است، گفت: خلبانان این 
نیروی خدوم قول داده اند که مســیر حاج قاسم سلیمانی را ادامه دهند و 

هرگز از خون پاک این شهید بزرگ نخواهند گذشت.
امیر ســرتیپ خلبــان عزیز نصیرزاده با اشــاره به تحــوالت منطقه گفت: 
خلبانان شــجاع و مقتدر نیروی هوایی ارتش جمهوریث اسامی ایران با توجه 
به َسرکشی ها و ارزیابی های بعمل آمده، آمادگی پاسخ به هر تهدید و گستاخی دشمن 

را دارند.
فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشــاره به اینکه شــهید ســپهبد حاج قاسم سلیمانی با 
خلبانــان نیروی هوایی ارتش اُنس و ُمراوده ای خاص داشــت، اظهار کرد: خلبانان این 

نیروی َخدوم قول داده اند که راه حاج قاسم سلیمانی را ادامه دهند.  میزان

دیدار امیر موسوی با قالیباف درباره بودجه ارتش
امیر سرلشکر موسوی و امیر دریادار سیاری به همراه هیئت پارلمانی ارتش، 
با رئیس مجلس دیدار و گفت و گو کردند. امیر سرلشــکر سید عبدالرحیم 
موســوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران به همراه امیر دریادار 
حبیب اهلل ســیاری معاون هماهنگ کننده ارتش و هیئت پارلمانی آجا با 
حضور در مجلس شــورای اسامی به منظور پیگیری، ارتقا و اصاح بودجه 
ســال ۹۹ ارتش جمهوری اسامی ایران و موارد دیگر از جمله ارتقای معیشت 
کارکنان، بازنشستگان ارتش و ... با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی دیدار 
و گفت و گو کردند. همچنین، هیئت پارلمانی ارتش به ریاست امیر دریادار سیاری معاون 
هماهنگ کننده ارتش با سید احمد آوایی نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسامی 
و ســید علیرضا آوایی وزیر دادگستری در خصوص رفع برخی موانع حقوقی و گسترش 

تعامات با وزارت دادگستری دیدار و گفت وگو کردند.  روابط عمومی ارتش

نوسازی تجهیزات دفاعی به بودجه نیاز دارد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 

برخی از صنایــع ما در حوزه دفاعی نیاز به نوســازی دارد که نیازمند 
بودجه اســت و باید در بودجه امسال و سال های آینده این نوسازی ها 

لحاظ شود.
ابراهیم رضایی با تاکید بر ضرورت تقویت بودجه دفاعی کشــور، گفت: 
پیگیری برای افزایش بودجه دفاعی باید یکی از اولویت های مجلس شورای 
اسامی باشد چرا که با وجود قرار گرفتن در یک منطقه پر آشوب، ما از حیث بودجه 

دفاعی در سطح پایینی نسبت به کشورهای منطقه قرار داریم.
وی تصریح کرد: البته بیشــتر از اینکه افزایش بودجه دفاعی مورد تاکید قرار گیرد، 
تحقق صد درصدی آن باید مد نظر باشد چرا که یکی از گایه های نیروهای نظامی 

و صنایع دفاعی ما تحقق نیافتن بودجه است.  مهر

با تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد  

فردو زنده شد
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

را نقض برجام تلقی کرده اســت در حالی که اروپا 
و آمریکا ســردمدار نقض توافق هسته ای هستند و 
به هیچیک از تعهدات خود پایبند نبوده اند.اتحادیه 
اروپا در بیانیه  خود مدعی شد »افزایش سطح غنی 
سازی اورانیوم، نقض تعهدات ایران به شمار می رود 
و تبعاتــی جدی در پی دارد.«  اروپا ایران را تهدید 
کرده که غنی ســازی 20 درصد تبعات جدی در 
پی دارد. چــه تبعاتی باقی مانده که ایران را از آن 
برحذر می دارند؟ آیا تحریمی باقی مانده اســت که 

علیه جمهوری اسامی اعمال نشده باشد؟
مدارای ایران با اروپا در چند ســال گذشته، آنها را 
گستاخ تر کرده است، به این گستاخی های اتحادیه 
اروپا و آمریکا باید پاسخ داده شود و طرح راهبردی 
مجلس تنها بخشــی از پاســخی است که ایران به 
رفتار اروپا و آمریکا می دهد، ادامه این گستاخی ها 
اجرای مراحــل بعدی طرح راهبردی مجلس را در 

پی خواهد داشت.

 رئیس دستگاه قضا:

هوای پاک از حقوق مردم است دادستان کل موضوع را با جدیت دنبال کند


