
با حضور فرمانده کل سپاه انجام شد؛
رونمایی از پایگاه موشکی نیروی 

دریایی سپاه در سواحل خلیج فارس
یکی از پایگاه های راهبردی موشکی نیروی دریایی 
سپاه در سواحل خلیج فارس، با حضور فرمانده کل 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی رونمایی شد.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل 
سپاه پاســداران انقالب اســالمی به همراه دریادار 
پاســدار علیرضا تنگســیری فرمانده نیروی دریایی 
ســپاه روز )جمعه( با رونمایی یکــی از پایگاه های 
موشــکی نیروی دریایی ســپاه در ســواحل خلیج 
فارس، از بخش دستاوردها و تجهیزات راهبردی زیر 

سطحی و موشکی این نیرو بازدید کردند.
سرلشــکر حسین سالمی پس از بازدید از یگان ها و 
سامانه های مســتقر در این پایگاه که بدون حضور 
اصحاب رســانه انجام شــد، تصریح کرد: منطق ما 
برای دفاع از تمامیت ارضی و اســتقالل کشــور و 
دســتاوردهای انقالب اســالمی، قوی شدن است. 
وی با اعالم اینکه دشــمنان ما قــدرت منطق ما را 
نمی پذیرند افزود: ما اعتقاد داریم دشمنان ما، قدرت 
منطق را نمی پذیرند بلکه بر منطق قدرت تکیه دارند، 
لذا برای جلوگیری از تحمیل اراده ســلطه طلبانه و 
برنامه آنها، راهی جز تقویت قدرت بازدارنده دفاعی و 
تهاجمی برای ما وجود ندارد. فرمانده کل سپاه این 
مجموعه را از جمله تاسیسات نگهدارنده موشک های 
راهبردی نیروی دریایی ســپاه اعــالم کرد و گفت: 
آنچه امروز در این مجموعه می بینید یکی از چندین 
تاسیســات نگه دارنده موشک های راهبردی نیروی 
دریایی سپاه است که در آن، ستونی از موشک ها و 

سیستم های پرتاب آنها را مالحظه می کنیم.
وی افزود: طول این ســتون ها کیلومترها ادامه دارد 
و تعــداد زیادی از این مجموعه ها در نیروی دریایی 
سپاه وجود دارد. الحمداهلل نیروی دریایی سپاه امروز 
به کفایت و بلوغ قدرت دســت یافته است. سرلشکر 
ســالمی تأکید کرد: این موشــک ها بــا برد صدها 
کیلومتر، نقطه زن و دقیق، با قدرت تخریب بســیار 
بــاال و قادر به عبور از تجهیــزات جنگ الکترونیک 
دشمن می باشند. فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه 
هم اکنون افسران جوان بیشماری در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی هســتند که سامانه ها را آماده برای 
هــر گونه عملیات آنی نگه می دارند، تاکید کرد: اگر 
اراده ای در شیاطین، مستکبران و دشمنان ما وجود 
داشــته باشد، این جوانان شجاع و برومند، اراده آنها 
را در نطفه خفه می کنند. سرلشکر سالمی با تاکید 
بر اینکه پیشــرفت های فناورانــه در نیروی دریایی 
ســپاه، به عنوان یک نیروی راهبردی، از نظر کمی 
و کیفی بسیار قابل قبول است، افزود: در این نیروی 
مقتدر در سطح سامانه های اطالعاتی کشف اهداف 
و سیستم های جســتجوگر و همچنین سامانه های 
راداری متصل به سیستم موشــکی، پیشرفت های 

بسیار خوبی حاصل شده است.
وی خاطرنشان کرد: موشک های نیروی دریایی سپاه 
جزء پیشــرفته ترین موشک هایی است که در عرصه 
نبردهای ساحل به دریا، سطح به سطح، هوا به دریا، 
دریا به هوا در رده بهترین موشک های جهان است. 
فرمانده کل سپاه در پایان تصریح کرد: هر لحظه نیاز 
باشــد رزمندگان اسالم از منافع حیاتی ملت بزرگ 
ایــران در آب های نیلگون خلیج فارس و ماورای آن 

دفاع تهاجمی قدرتمندانه را خواهند داشت. 
 سپاه نیوز

اخبار

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبر 
معظــم انقالب اســالمی صبــح روز 
جمعــه در ســخنانی تلویزیونــی به 
مناســبت ســالروز قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم 
قم، بر ضرورت حراســت از یــاد و نام این قیام 
تعیین کننده و مضمــون دینی و ضّدامریکایی 
آن تأکید کردند و با افتخارآمیز خواندن تولید 
واکسن کرونا در کشور، گفتند: حضور منطقه ای 
و ثبات آور و افزایش قدرت دفاعی و موشــکی 
ایران ادامه خواهد یافت، در مورد برجام هم ما 
اصرار و عجله ای برای بازگشــت امریکا نداریم 
مهم این اســت که تحریم ها باید فوری و کامل 
برداشته شود. رهبر انقالب اسالمی قبل از بیان 
مباحث اصلــی خود درباره حماســه ۱۹ دی 
۱۳۵۶ مردم قم و برخی مســائل روز، از حضور 
حماسی و خودجوش مردم در تجلیل از سردار 
شهید حاج قاسم ســلیمانی و شهید ابومهدی 
قدردانی و تأکید کردند: این فعالیت خودجوش 
و حماســه گونه، ناشــی از عواطف، بصیرت و 
انگیزه هــای عالی مردم بــود و روح تازه ای در 

کالبد کشور و ملت دمید.
ایشان همچنین از تجمع بزرگ و شگفت انگیز 
مــردم عــراق در بغداد و چند شــهر دیگر در 
سالگرد این دوشهید بزرگ تجلیل کردند و یاد 
همراهان سردار سلیمانی و ابومهدی )شهیدان 
پورجعفری، مظفری نیا، طارمی، زمانی نیا( و نیز 

شهدای عراقی همراه را گرامی داشتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با بزرگداشت 
یاد شهدای جانباخته کرمان در مراسم تشییع 
سردار سلیمانی و نیز شــهیدان جان باخته در 
حادثه بسیار تلخ و ناگوار سانحه هواپیمایی در 
آسمان تهران، از خداوند متعال برای آن عزیزان 
لطف و رحمت و برای بازماندگان صبر و تســاّل 
و آرامش مسألت کردند.  رهبر انقالب افزودند: 
مسئوالن نیز در این زمینه وظایفی دارند که به 

آنها تذکر داده شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به چهلمین 
روز شــهادت دانشــمند بزرگ کشــور شهید 
فخری زاده افزودند: دو شخصیت بزرگ علمی که 

این اواخر از دست دادیم یعنی شهید فخری زاده 
و آیــت اهلل مصباح یزدی، هر دو در عرصه های 
کاری خویش، چهره های برجسته ای بودند که 
باید از میراث ارزشــمند آنها مراقبت شود و راه 

آنان به بهترین وجه ادامه یابد.
رهبر انقالب در بخش اصلی سخنانشان با تأکید 
بر تأثیر تعیین کننده قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم 
قم، نگهبانی و حراســت از یاد این حادثه و نیز 
مضمون عمیق آن را ضروری برشمردند. ایشان 
افزودند: قیــام ۱۹ دی از نقاط اوج حیات ملت 
ایران اســت چرا که عزم، اراده و بصیرت ملت 
را نشــان می دهد. بنابراین بایــد یاد آن زنده و 
پُر نشاط بماند و راه آینده را روشن کند. رهبر 
انقالب اســالمی با اشــاره به تالش دست های 
خائن و تحلیلگران مغرض برای تغییر مضمون 
و محتوای حوادث بزرگ ملت ها در جهت منافع 
قدرت های بزرگ گفتند: با گســترش وسایل 
ارتباط جمعی، امــکان تغییر مضمون اینگونه 
حوادث بیشترشده است. ایشان تحریف واقعیت 
رویدادهای مهم کشــورها و جهــان، آن هم با 
زبان و قلم اشخاص و نویسندگان معروف را از 
کارهای مهم دستگاههای جاسوسی و امنیتی 
برشــمردند و با اشــاره به کتابی که در زمینه 
اینگونه فعالیت های ســازمان سیا منتشر شده 
است، افزودند: این کتاب نشان می دهد که سیا 
چگونه با تسلط بر مطبوعات و رسانه های بزرگ 
آمریکایی و حتی اروپایــی، حوادث را تحریف 
و تفســیرهای تأمین کننده منافع آمریکا را به 

افکار عمومی القا می کند.
رهبر انقــالب در تبیین ضــرورت نگهبانی از 
مضمون قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم افزودند: 
حادثه قــم به این شــهر منحصــر نماند و با 
الگوسازی و گسترش به دیگر شهرها، زمینه ساز 
پیروزی انقالب عظیم مردم ایران شد، بنابراین 

باید از مضمون آن به خوبی مراقبت کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، خشم متراکم شده ی 
مردم نســبت به رژیم دیکتاتور، فاسد و وابسته 
پهلوی را یکی از دو مضمون اصلی قیام ۱۹ دی 
دانســتند و افزودند: این حرکت تعیین کننده، 

اساســاً دینی بود چرا که بر رهبری، بیانیه ها، 
سخنان و درس های امام خمینی)ره( به عنوان 
مرجع تقلید متکی بود و ایشــان هم از روز اول 
قیام در ســال ۱۳۴۱، مردم را بر اساس مبانی 

دینی رهبری و هدایت می کرد.
رهبر انقالب اســالمی، مضمــون دوم قیام ۱۹ 
دی ۱۳۵۶ را »ضّد آمریکایی و ضّد استکباری« 
خواندنــد و یادآوری کردند: چنــد روز قبل از 
آن قیام، رییس جمهــور وقت آمریکا در تهران 
حمایت صد در صــدی خود را از رژیم منحط، 
مستبد و وابسته پهلوی اعالم کرده بود، بنابراین 
حرکت مردم قم علیه رژیم پهلوی یک حرکت 

ضد آمریکایی هم بود.
ایشان در جمع بندی این بخش از سخنانشان 
گفتنــد: قیام دینی و ضد آمریکایی ۱۹ دی در 
واقع اولیــن ضربه تبر ابراهیمــی بر پیکر بت 
بزرگ به حســاب می آید، ضرباتی که تا امروز 
ادامه یافته است. رهبر انقالب با اشاره به اوضاع 
در هــم ریخته بــت بزرگ اســتکبار افزودند: 
»افتضــاح انتخاباتی«، »حقوق بشــری که هر 
چند روز یک سیاهپوست قربانی آن می شود«، 
»بر مال شدن ماهیت ارزش های ادعایی آمریکا 
که موجب تمســخر دنیا حتی دوستان آمریکا 
شــده«، »اقتصاد فلج«، و »دهها میلیون بیکار 
و گرســنه و بی خانمان« نشــان دهنده اوضاع 
نابســامان آمریکا است که البته عجیب نیست، 
اما عجیب این اســت که عــده ای هنوز آرزو و 

قبله شان آمریکا است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: عده ای خیال 
می کنند که اگر با آمریکا آشتی کردیم، کشور 
بهشت بَرین می شود. این افراد باید به ایران قبل 
از انقــالب نگاه کنند که چگونه حمایت آمریکا 
باعث جلوگیری از پیشــرفت کشور، گسترش 
فقر اقتصادی و علمی و رواج فســاد و بی بند و 
باری فرهنگی شد. ضمن اینکه امروز هم اوضاع 
رژیم هایــی که در منطقــه قربان صدقه آمریکا 
می روند، بر همه روشــن اســت. رهبر انقالب، 
بازگشــت به ســلطه جهنمی قبل از انقالب را 
هدف اصلی آمریکایی ها در فشارهای ۴۲ ساله 
بر ایران دانستند و افزودند: فرق آمریکا با برخی 
اروپایی ها در این است که آمریکایی ها به علت 
سابقه سلطه قبلی خود بر ایران و منطقه، دنبال 
تکرار آن وضع هســتند و بایــد همه در مقابل 
این هدف شوم هوشیار باشند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اشاره سخنان صریح یک کارشناس 
معروف آمریکایی گفتند: آمریکایی ها تا هنگامی 
که بر منطقه ســلطه نیابند، منافع خود را در 
ایجاد بی ثباتی در ایران، عراق، سوریه، لبنان و 
دیگر کشــورهای منطقه جستجو می کنند که 
این هدف را گاهی با کارهایی شبیه فتنه ۸۸ در 
ایران و گاهی با تشکیل داعش پیگیر می شوند.

ایشــان با اشــاره به حوادث روزهای اخیر در 
آمریکا مانند حمله به کنگره و فرار نمایندگان 
از تونل های مخفی افزودند: آنها در فتنه ۸۸ به 
دنبال نا امنی و ایجاد آشوب و جنگ داخلی در 
ایران بودند که موفق نشــدند و خداوند همین 

مساله را در سال ۹۹ بر سر خودشان آورد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای بخــش دیگری از 
سخنانشــان را به پاســخ قطعی و پایانی نظام 
اسالمی به ادعاهای جبهه استکبار به سرکردگی 
آمریکا علیه جمهوری اســالمی در ۳ موضوع 
»تحریم«، »حضور منطقــه ای ایران« و »توان 
دفاعی و قدرت موشــکی کشــور« اختصاص 
دادند. ایشان در خصوص مسئله تحریم تأکید 
کردند: جبهه غرب و دشمنان موظفند حرکت 
خباثت آمیز تحریم علیه ملت ایران را که واقعاً 
یک خیانت، جنایت و دشــمنی بی جهت علیه 
مردم است، فوراً متوقف کنند و همه تحریم ها 

را بردارند. رهبر انقالب اســالمی افزودند: البته 
بارها تأکید کرده ایم که باید اقتصاد را با فرض 
برداشته نشــدن تحریم ها جــوری برنامه ریزی 
کنیم تا کشــور به خوبی اداره شــود و با رفتن 
و آمدن تحریم و با بازیگری های دشــمن دچار 
مشکل نشــود که این کار با اتکا به ظرفیتهای 
داخلی و اجرای سیاســتهای اقتصاد مقاومتی 
ممکن اســت. اگرچه تحریم ها نیز به تدریج در 

حال بی اثر شدن هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردند: 
بنابراین این حرف طــرف مقابل که فالن کار 
را بکنید یــا نکنید، بیخود اســت و تحریم ها 
که خیانت و جنایت در حق ملت اســت، باید 
برداشــته شــود. رهبر انقالب اســالمی، معنا 
و منطــق حضور منطقــه ای ایــران را تقویت 
دوستان و طرفداران جمهوری اسالمی خواندند 
و گفتند: حضور جمهوری اســالمی در منطقه 
»ثبات آفریــن« و موجب رفع بی ثباتی اســت 
همچنان که در ســوریه و عراق این واقعیت را 
همه دیدند. بنابراین، این حضور، قطعی اســت 
و باید وجود داشــته باشــد و خواهد داشــت. 
حضــرت آیت اهلل خامنه ای با یــادآوری تجربه 
تلخ ناتوانی کشــور درمقابل حمــالت هوایی 
صدام، خاطرنشــان کردند: ایران آن روزها در 
مقابل موشکباران و بمباران تهران و شهرهای 
مختلف ناتوان و بی دفاع بود و جمهوری اسالمی 
حق نداشت کشــور را در آن شرایط نگه دارد. 
ایشــان با یادآوری نمونه هایی از قدرت دفاعی 
امروز ایران مثل ســاقط کــردن پرنده متجاوز 
آمریکایی در آســمان ایران و یا در هم کوبیدن 
پایگاه عین االسد، گفتند: دشمن در مقابل این 
واقعیتها ناگزیراست قدرت و توانایی های دفاعی 
ایران را در محاسبات و تصمیمات خود در نظر 
بگیرد. رهبر انقالب اســالمی در بخش دیگری 
از سخنانشــان به مســئله پر تکرار دیگری در 
افکار عمومــی یعنی برجام، و کنار گذاشــتن 
بخشــی دیگر از تعهدات و آغاز غنی سازی ۲۰ 
درصد اشاره کردند و گفتند: این بحث را مطرح 
می کنند که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد؟ 
جمهوری اســالمی هیچ اصرار و عجله ای برای 
بازگشــت آمریکا به برجام ندارد، بلکه مطالبه 
منطقی مــا رفع تحریم هــا و بازگرداندن حق 
غصب شــده ملت است که این وظیفه آمریکا و 

اروپایی های دنباله  رو آن است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: اگر تحریم ها 
برداشــته شد بازگشــت آمریکا به برجام معنا 
می دهــد البته مســئله خســارت ها که جزو 
مطالبات ما است در مراحل بعدی دنبال خواهد 
شــد، اما بدون رفع تحریم ها بازگشــت آمریکا 
به برجام حتی ممکن اســت به ضرر کشور هم 
باشد. ایشان خاطرنشان کردند: در این موارد به 
مسئوالن در قوای مجریه و مقننه گفته شده که 
با دقت و رعایت کامل ضوابط پیش بروند. رهبر 
انقالب اســالمی تصمیم مجلس و اقدام دولت 
برای کاهش بخش دیگری از تعهدات برجام را 
کاماًل درست و عقالنی دانستند و گفتند: عمل 
کردن جمهوری اسالمی به همه تعهدات خود 
در شــرایطی که طرف مقابل به همه تعهدات 
خود عمل نمی کند، بی معنی اســت. ایشــان 
افزودند: البته اگر آنها به تعهدات خود بازگردند 
مــا نیز برمی گردیم، همچنان که بنده از ابتدای 
برجام گفتــم اقدامات باید به صورت متناظر و 
»کار و تعهد آنها در مقابل کار و تعهد ما« باشد 
که البته ایــن، اوِل کار انجام نگرفت اما اکنون 

باید انجام شود.
موضوع دیگری که رهبر انقالب اسالمی به آن 
اشاره کردند، منافات نداشتن بکارگیری جوانان 
با انگیزه و کاربلد، با اســتفاده از افراد کارکشته 

و بــا تجربه بود. ایشــان به پخش بخشــی از 
سخنانشان در یک برنامه تلویزیونی که در صدر 
آن بر روی کار آمدن »دولت جوان حزب اللهی« 
و در ادامــه بر اســتفاده از افراد با تجربه تأکید 
شده بود، اشــاره کردند و گفتند: این دو مورد 
با هم منافاتی نــدارد، بنده از قدیم به تکیه به 
نیروهای جوان اعتقاد راســخ داشــته ام به این 
معنی که به آنها اعتماد و در برخی مدیریتهای 
مهم کشور از آنها استفاده، و از ابتکار، انگیزه و 

نشاط آنها استقبال شود.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: باید از کار، روحیه 
و خالقیت جوانان و بچه های کشــور حداکثر 
استفاده بشــود اما این به معنای حذف و کنار 
گذاشــتن نســل قبل نیســت، بلکه بر حسب 
اقتضاء، یک جا مدیریِت جوان و یک جا مدیریت 
فرد مجّرب و کارکشــته الزم است همچنان که 
در زمان امام بزرگوار نیز همین طور بود. البته در 
خصوص دولت جوان حزب اللهی در ایام نزدیک 

انتخابات سخن خواهیم گفت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به شــهید 
سرافراز سردار سلیمانی افزودند: البته بعضی از 
افراد میانســال هم مثل جوانان هستند. شهید 
ســلیمانی در حدود ۶۰ ســالگی از هیچ چیز 
نمی ترسید و تحّرک، تالش و فعالیتهای متراکم 
او اعجاب آور بود. بخش پایانی ســخنان رهبر 

انقالب به مسئله کرونا اختصاص داشت.
و  بهداشــت  وزارت  از  تشــکر  بــا  ایشــان 
دست اندرکاران تولید واکسن آزمایش شده برای 
مقابله با کرونا، این واکسن را مایه افتخار و عزت 
کشــور خواندند و با انتقاد از افرادی که هر کار 
بزرگ در کشور را انکار می کنند، به سوابقی از 
این انکارها در مقابل پیشرفتهای علمی اشاره و 
خاطرنشان کردند: سالها قبل وقتی جوانان کشور 
دستگاههای سانتریفیوژ را درست کرده بودند، 
عده ای نامه نوشتند که مبادا فریب این ادعاها 
را بخورید، همچنین پــس از موفقیت مرحوم 
کاظمی و جوانان همکار او در سلولهای بنیادی 
پیغام های مشــابهی داده شد اما آن پیشرفتها 
واقعاً قابل باور بود و پس از آن نیز پیشرفتها ۱۰ 
برابر شــد. حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه، 
ورود واکســن آمریکایی و انگلیسی به کشور را 
ممنوع اعالم کردنــد و گفتند: آمریکایی ها اگر 
توانسته بودند واکسن تولید کنند این افتضاح 
کرونایی در کشورشان به وجود نمی آمد که در 
یک روز حدود ۴ هزار نفر تلفات داشته باشند. 
ضمن اینکه اساســاً به آنها اعتمادی نیســت و 
گاهی این واکســن ها را برای آزمایش بر روی 
ملت ها است. ایشــان افزودند: البته با سابقه ای 
که فرانســوی ها در قضیه خونهای آلوده دارند، 
به آنها هم خوش بین نیستم، اما تهیه واکسن از 

کشورهای دیگر هیچ مشکلی ندارد.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر لزوم استمرار 
مراقبتهای بهداشــتی مردم و انجــام وظایف 
مســئوالن برای مقابله با کرونا، گفتند: برخی 
تجربه هــای خوب، موفــق و امتحان پس داده 
دارویی در زمینه کروناوجود دارد که مسئوالن 
هم آنها را تصدیق می کننــد، این موارد نباید 

انکار شود بلکه باید مورد بررسی قرار بگیرد.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در پایان خطاب 
به ملت ایران، مردم قــم و حوزه علمیه معّظم 
خاطرنشــان کردند: دیروز ملت ایران در سایه 
اتحاد، عزم راســخ، دینــداری، حضور بهنگام و 
مجاهدت توانست با رقم زدن این انقالب عظیم، 
مســیر تاریخ دنیا و بشــر را تغییر دهد و امروز 
نیز ملت با توانایی ها و تجارب و امکانات بیشتر 
می تواند بر همه موانع در زمینه مسائل اقتصادی 
مثل تولید و ارزش پول ملی و در زمینه مسائل 

فرهنگی، سیاسی و نظامی فائق آید.

گزارش

احتمال برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراها در کالن شهرها 
ســخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شــوراهای اسالمی شــهر و روستا از 
احتمال برگزاری این انتخابات در کالن شهرها به صورت الکترونیکی خبر داد. 
محمدصالح جوکار با اشاره به آخرین وضعیت برگزاری این انتخابات در سال 
آینده، گفت: نمایندگان عضو هیئت نظارت  اســتان ها تعیین شده اند و در 
روزهای آینده نیز هیئت های نظارت شهرستانی تعیین خواهند شد. نماینده 
یزد با تأکید بر اینکه نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا به عهده 
مجلس است، اضافه کرد: در روزهای آینده جلساتی را با مسئوالن وزارت کشور درباره نحوه 
برگزاری این انتخابات خواهیم داشــت. وی درباره اینکه انتخابات شوراهای اسالمی شهر و 
روستا در سال آینده به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد یا نه، گفت: زیرساخت های این 
موضوع باید از ســوی وزارت کشور تأمین شود. جوکار تصریح کرد: در جلسات با مسئوالن 

وزارت کشور درباره نحوه برگزاری این انتخابات توافقاتی خواهیم داشت.  تسنیم

آلودگی هوا یک مسئله چندوجهی است
نماینــده تهران در مجلس با بیان اینکه آلودگی هوا یک مســئله چند 

وجهی است، بر لزوم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تاکید کرد.
زهره السادات الجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 

با اشاره به آلودگی هوای پایتخت گفت: 
با توجه با مســئله کرونا و در خانه ماندن مردم و منع تردد شــبانه که 
طی یک ماه اخیر اعمال شــده و به تبع آن، کاهش اســتفاده از خودروهای 
شخصی به نظر نمی رسد که دلیل آلودگی فعلی هوای تهران ناشی از سوخت خودرو 
یا موتورســیکلت های شخصی باشــد و از آنجا که معاینه شخصی خودروها اگرچه 
از لحاظ فنی ذی ارزش اســت ولی منشــأ اصلی ایجاد آلودگی نیســت و نمی توان 
بــا مانوردهی روی آن، به عنوان عامل برطرف شــدن آلودگی شــهر حســاب کرد.

 فارس

دیپلماسی کاغذی باید کنار گذاشته شود
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دیپلماسی کاغذی باید کنار 
گذاشته شود و از این پس تا وقتی از طرف مقابل، اقدام و عمل نبینیم 
نباید به هیچ وعده ای اعتماد کنیم. محسن رضایی با بیان اینکه بایدن 
می خواهد از ســنگی که ترامپ در چاه انداخته استفاده حداکثری کند 
و امتیازات بیشــتری از ایران بگیرد، گفت: با ادامه این روند می خواهند 
همان سرنوشتی را که ترامپ پس از اوباما رقم زد، دوباره جمهوری خواهان 
بعدی رقم بزنند. دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با طرح این پرسش که تا کی 
می توانیم توافق کاغذی کنیم، اما تحریم واقعی شــویم، کنار گذاشــتن دیپلماسی 
کاغذی را ضروری دانست و تاکید کرد: توافقات کاغذی در هیچ جای تاریخ، عملیاتی 
نشــده است، پس دیپلماسی کاغذی باید کنار گذاشته شود و از این پس تا وقتی از 

طرف مقابل، اقدام و عمل نبینیم نباید به هیچ وعده ای اعتماد کنیم.  مهر

رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم:

بازگشت آمریکا به برجام بدون رفع تحریم به ضرر ماست
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

در برابر غرب اســت که هدف آن شکســتن جایگاه 
ایران به عنوان محور مبارزه و مقابله با نظام سرمایه 
داری اســت که تالش دارد تا ایران را ملتی شکست 
خــورده و ناتوان معرفی و از آن بــه عنوان الگویی 
برای نمایش قــدرت غرب بهره گیــرد. نکته مهم 
دیگر آنکه آمریکا به دنبال سیاســت اجماع سازی 
و فشارهوشمندانه علیه ایران است و بازگشت آن به 
برجام نیز با این هدف خواهد بود. عدم لغو تحریم ها 
به عنوان پیش شرط قبول بازگشت آمریکا به برجام، 
زمینه ساز تحقق سیاســت اجماع سازی آمریکایی 
خواهد بود در حالی که حفظ و گسترش تحریم ها را 
نیز بهانه ای برای تحقق اهداف اجماع سازی عنوان 
می کند. آمریکا با این اجماع سازی با حربه ترساندن 
ایران از اجرای مکانیســم ماشــه یا همان بازگشت 
تحریم های ســازمان ملل به دنبــال باج خواهی از 
ایران خواهد بود. بر این اســاس شرط نهایی ایران 
لغو یکباره تمام تحریم ها به عنوان پیش شرط قبول 
بازگشــت آمریکا به برجام است در غیر این صورت 
ایران هیچ علجه ای برای بازگشت آمریکا ندارد و به 
مسیر کاهش تعهدات برجامی متناسب با بدعهدی 

طرف های مقابل ادامه خواهد داد. 

 رئیسی: 

راهبرد مان کوتاه آمدن و تسلیم 
شدن  نیست

رئیس قوه قضائیه گفت: راهبرد مقاومت در کشــور ما جواب 
داده و جــواب خواهد داد و اکنون که دشــمن با تهدیدها و 
تحریم هایش می خواهد ملت ما را محاصره کند و تحت فشار 

قرار دهــد، تنها راه برون رفت از این شــرایط خنثی کردن 
تهدیدات و تحریم هاست.

آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در دومین روز سفر به استان 
کرمانشاه، در یادمان شهدای پاوه و در جمع خانواده شهدا و 
ایثارگران این شهر اظهار داشت: مردم پاوه نماد افتخار، ایثار، 

شهادت، مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن هستند.
رئیســی خاطرنشــان کرد: ســال ۵۸ که امام خمینی)ره( 
درخصوص پاوه فرمان دادند، مردم مقاومت جانانه ای کردند 
و با حضور شــهید چمران و دالوری های پیشــمرگان ُکرد، 

نقشه های دشمن را نقش بر آب کردند. وی همچنین موضوع 
ساماندهی »کوله بری« را به عنوان یکی  از دغدغه های جدی 
خود در ســفر به کرمانشــاه عنوان کرد و گفت: در جلســه 
مشترک با استاندار و فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئوالن 
دادگستری مقرر کردیم یک کارگروه از مسئوالن عالی رتبه 
استانی توسط شخص استاندارد تعیین شود و یک کار سریع 
و بسیجی از موضع درد شناسی و حل کردن دغدغه های مردم 
با نگاه هــای اقتصادی و اجتماعی و راه اندازی بازارچه مرزی 
انجام شود. رئیسی همچنین در خصوص مشکالت اختصاص 

حق آبه از ســد به مردم پاوه گفت: الزم است آقای استاندار 
یک نســخه از مکاتبات با وزارت نیرو در خصوص اختصاص 
حق آبه از ســد به مردم پاوه را در اختیــار ما بگذارند. من از 
وزارت نیرو می خواهم ســریعاً به موضوع اختصاص میزانی 
حق آبه از ســد به مردم پاوه ورود کند و این مســئله را حل 
کند. وقتی مسئوالن و کارشناسان استانی می گویند این کار 
یعنی اختصاص حق آبه از ســد به مردم پاوه، »شدنی« است 
یعنی در مقام عمل هم قابل اقدام اســت. وزارت نیرو باید هر 

چه سریعتر این موضوع را تعیین تکلیف کند.  تسنیم


