
کتابدولتجوانحزباللهی
رونماییشد

به همت بسیج اساتید کتاب دولت جوان حزب اللهی 
که با مشارکت ۱۵ استاد دانشگاه تهیه و تدوین شده 
رونمایی شد. طی مراسمی همزمان با دومین سالگرد 
صدور بیانیه گام دوم انقالب کتاب دولت جوان حزب 
اللهی با حضور حجت االســالم مصطفی رســتمی 
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
ها و مجتبی زارعی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور 
رونمایی شــد. بسیج اساتید با اعالم کرد که با هدف 
رفع شــبهات و سوء برداشــت های مطرح شده در 
خصوص دولت جوان حــزب اللهی و تحقق دغدغه 
های نائب امام زمان در راستای گفتمان سازی دولت 
جــوان اقدام به تالیف کتابی با همین عنوان کرده تا 
ایــن مطالبه به گفتمان غالــب در فضای منتهی به 
انتخابات گردد. گفتنی است در این کتاب تالش شده 
تا به تبیین دولت جوان و رســیدن به فهم مشترکی 
از جوان و مفهوم دولت جوان حزب الهی در منظومه 

فکری رهبر معظم انقالب پرداخته شود.
کتاب دولت جوان حزب الهی دارای شــش سرفصل 
شــامل ۱- مفهوم شناســی جوان و جوانی و جوان 
حــزب اللهــی در منظومه فکری امــام خامنه ای ، 
۲-ضرورت تشکیل دولت جوان حزب اللهی و الزامات 
آن ، ۳- ماهیــت، مبانی و اهداف دولت جوان حزب 
اللهی ، ۴- شــاخص های دولت جوان حزب اللهی ، 
۵- کارکرد انقالبی دولت جوان حزب اللهی و ۶- آثار 
دولت جوان حزب اللهی و چالشــهای پیش روی آن 

است. | فارس

اخبار
روحانی در ستاد ملی کرونا مطرح کرد

اعالم خطر ورود به 
موج چهارم کرونا

رئیس جمهــور با بیان اینکه برای جلوگیری از موج 
چهارم کرونا، باید همه دســت به دست هم دهیم، 
گفت: هنوز معلوم نیســت که واکسن کرونا چقدر 

موثر است و تا چه مدت ایمنی ایجاد می کند.
حســن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی 
کرونا ضمن تبریک حلــول ماه رجب و میالدهای 
پیش رو، اظهار داشت: این ماه، ماه پر برکتی است. 
ان شاءاهلل همه شــرها از ملت ما و مسلمانان دفع 
شود و همه خیرات و برکات بر مردم عزیز ما و همه 
مردم جهان نازل شود. در ابتدای دعای رجب، کنار 
ایمان امنیت و در کنار اسالم سالمت و تندرستی را 
ذکر می کند. این اهمیتی است که اسالم به امنیت 

و سالمت می دهد.
رئیس جمهور بیان کرد: در همه دنیا و حتی عالمان 
ما هیچ کدام چنین پیش بینــی نمی کردند و فکر 
می کردنــد از پاندمی عبور کردنــد. فکر می کردند 
با پیشرفتی که در بهداشــت داشتیم و آگاهی که 
به مــردم دادند تصــور اینکه بعد از صد ســال با 
یک مصیبت بزرگ در طول قرن مواجه شــوند را 

نمی کردند.
وی تصریح کرد: همه امیدها در پی واکســن بود تا 
بتوانند واکســن مورد نیاز را تامین کنند. همه هم 
می دانســتند دوران تهیه واکسن با ۶ ماه و یکسال 
ممکن نیســت. واکسن دو، چهار، پنج و گاهی ۱۰ 
ســال زمان الزم دارد تا به یک نقطه کامال مطلوب 
برسد و همه آثارش را ببینند و نواقصش را برطرف 
کنند. ناچار شــدند راه اضطــرار را انتخاب کنند و 
در طول کمتر از یک ســال مجــوز تزریق عمومی 
بدهند و این از ســر ناچاری بود. چاره ای نبود زیرا 
مرگ و میر رو به افزایش بود. در اینکه این واکسن 
چه اندازه موثر اســت و یا چــه اندازه ایمنی ایجاد 
می کند، هنوز کامال مشــخص نیست. آمار و ارقام 

مختلفی ذکر می شود.
روحانی خاطرنشان کرد: تقابل علم و دانش و تجربه 
بشــری در رابطه با مقابله با این ویروس همچنان 
ادامه دارد. حاال اینکه چه زمانی علم موفق می شود 
که به صورت کامل این بیماری را به زانو در بیاورد، 
برای ما کامال مشخص نیست اما تجربه تاریخ بشر 
نشــان داده در نهایت بشــر پیروز می شود اما این 
واقعیت هم روشــن شد که دانش بشر هرچند هم 
پیشرفت کند، در برابر علمی که باید در این جهان 

حاصل شود باز هم مقدار کم و اندکی است.
رئیس جمهــور ادامــه داد: چاره چیســت؟ چاره 
همچنان مراعات تمام دستور العمل های بهداشتی 

است. 
وی گفت: کار دیگر که باید انجام شود واکسیناسیون 
اســت که این کار را شروع کردیم و این کار به این 
مسأله که جامعه و افراد را ایمن سازی کنیم تا هم 
مرگ و میر کاهش داده شــود و هم زنجیره قطع 
شــود. امروز در جلسه ما باز هم تاکید شد مراقبت 
نســبت به ورودی ها از خــارج به داخل مخصوصا 
کشورهایی که به ویروس های جدید آلوده هستند، 
باز هم باید با دقت و تالش بیشــتر پیگیری شود. 
مقرارت باید به صورت کامل از سوی صدا و سیما، 
روزنامه ها، هواپیمایی ها اعالم و تکرار شــود و به 
طور کامل باید آن را مراعــات کنند. هرکس وارد 
کشــور می شــود باید قوانین مربوط به تســت و 
قرنطینه را کامل مراعات کنند و این موردی نیست 
که قابل گذشــت باشد زیرا مسأله جان میلیون ها 

انسان در میان است.
رئیس جمهــور اضافه کرد: شناســایی زود هنگام 
مخصوصا در خصــوص ویروس جهش یافته خیلی 
ضــرورت دارد. به هر حال فردی که وارد اســتان 
یا شهرســتان می شود، فرماندار و بخشدار و بسیج 
باید مراقبت کنند. همه باید برای جلوگیری از خیز 
چهارم دست به دست هم دهیم. نزدیک عید نوروز 

مهر هستیم و ایام برای مردم اهمیت دارد. 

گزارش

دولتمقدماتخروجایرانازپروتکلالحاقیرافراهمکند
عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: کشورهای اروپایی باید تا سوم 
اسفند تحریم های ایران را لغو کنند در غیر این صورت، دولت باید مقدمات 

خروج کشورمان از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را فراهم کند.
زهره الهیان با اشــاره به فرمایش رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه ایران 
هنگامی به تعهدات برجامی خود بازخواهد گشت که آمریکا همه تحریم ها 
را در عمــل و نــه در حرف یا بر روی کاغذ، لغو کنــد و این لغو تحریم ها باید 
راســتی آزمایی شــود گفت: فرمایش های اخیر مقام معظم رهبــری، خطوط و حدود 

سیاست خارجی ما درباره برجام را مشخص کرد.
وی افزود: پس از تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، مجلس مصمم اســت 
که در صورت عدم اجرای تعهدات کشــورهای اروپایی در لغو تحریم ها، در تاریخ ســوم 

مهر اسفند ماه ایران از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خارج شود. 

مسکنلوکوموتیواقتصادکشوراست
نایب رئیس مجلس گفت:امروز جوانان در کالنشهرها خرید مسکن برایشان 
تبدیل به رؤیا شده، امروز حدود ۶ میلیون مستأجر و ۱۳ میلیون حاشیه نشین 
داریم. علی نیکزاد با اشاره به بررسی طرح جهش تولید مسکن در مجلس و 
تاثیرات آن بر بازار مسکن، با بیان اینکه بر اساس این طرح پیش بینی شده 
که سالیانه حداقل یک میلیون مسکن در شهرها و روستاها ساخته شود، افزود: 
در سنوات گذشته متاسفانه به مسکن اهمیت داده نشده و نیازها انباشت فراوان 
شده است. نایب رئیس مجلس با بیان اینکه طبق طرحی که مجلس تدوین کرده تسهیالت 
بانکی در اختیار پروژه های انبوه ســازی قرار میگیرد، اظهار داشــت: اگر بانک ها از این مورد 
استنکاف کنند برخورد جدی با آنها صورت خواهد گرفت. وی با بیان اینکه متاسفانه در چند 
سال گذشته تسهیالت مسکن که لوکوموتیو اقتصاد کشور است در جاهای دیگر هزینه شده 

تسنیم است، گفت: با رونق تولید مسکن ۱۳۶ رشته صنعتی فعال می شود.

نبایددربارهناکارآمدیآدرسغلطداد
سفیر ســابق ایران در افغانستان و ایتالیا با بیان اینکه از زمان برجام 8۰۰ 
مورد تحریم اتفاق افتاده؛ گفت: مشــکل ما در داخل اســت و نباید درباره 

ناکارامدی آدرس غلط داد.
ابوالفضل ظهره وند ســفیر ســابق ایران در افغانســتان و ایتالیا در سلسه 
نشست های پالک دیپلمات بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف درباره 
وظایف و ماموریت های وزارت خارجه گفت: در این ۴۰ ســال نتوانستیم خیلی از 

آرمان های انقالب را برایش پشتوانه تئوریک فراهم کنیم. 
وی اظهار داشت: چین و روسیه هم تحت تحریم هستند، آیا ناله می کنند؟ مشکل 
ما داخل است. نوع نگاه ایراد دارد. اگر تفکر عوض بشود، ماجرا حل است. چرا هپکو 

فارس و هفت تپه و ... این شکلی شد؟! 

سخنگوی هیأت  رئیسه مجلس:  

وزارت خارجه نتوانست هماهنگی  الزم برای تحویل پیام 
رهبر انقالب را انجام دهد
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سرمقاله
ادامهازصفحهاول

پاســخ به این پرســش را در همــان خطوط قرمز 
رهبــری یعنی عدم اعتماد به طرف مقابل و خوش 
بین نبودن به مذاکره جســتجو کرد. راهبرد هسته 
ای ایران اکنون از ســرگیری و توسعه توان هسته 
ای، تاکید بر لغو تمام تحریم ها و راســتی آزمایی 
صحت لغو تحریم هاســت. با توجه بــه این اصول 
راهــکار توهم زدایی از غرب آن اســت که ایران از 
خوش بینی به مذاکره و چراغ سبزی های طرف های 
۱+۵ برای بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم ها 
چشم بسته و بر پیش شرط های مطرح شده اصرار 
و از آن عدول ننماید. مذاکرات و بازگشت ایران به 
تعهدات برجامی صرفــا زمانی صورت می گیرد که 
تمام تحریم ها لغو و صحت این لغو در عمل راستی 
آزمایی شده و خسارت های این سالها نیز پرداخت 
شود. این رویکردی است که  برای همیشه توهمات 
برجامی غرب را خواهد زدود و ضمن تحقق حقوق 
هسته ای ایران، مقابله با زیاده خواهی غرب مبنی 
بر تعطیلی دانش هسته ای، حذف توان موشکی و 

جایگاه منطقه ای ایران را رقم خواهد زد.

فیثاغورثدرخانهملت

یک نماینده مجلس: 
محمــود احمدی بیغش گفت: برخــی خانم ها در 
محل کار یک حجــاب دارند، اما بعد از آن که ۵۰ 
متر از محیط کار دور می شــوند حجاب شــان ۹۰ 
درجه فــرق می کند. نمی گویــم ۱8۰ درجه بلکه 

می گویم ۹۰ درجه!
محاســبه فوق بر اســاس کدام یک از گزینه های 

زیر است؟
الف( قانون سوم نیوتون

ب( قضیه مثلث فیثاغورث
ج( معادله سه مجهولی خوارزمی
د( قانون فشار اسمزی ارشمیدس

کدام یک از گزینه های زیر مرتکب تخلف سنگین 
تری شده اند؟

الف( بانوانی که دوچرخه سواری می کنند و فحش 
نمی دهند.

ب( آقایانی که موتورســیکلت ســوار می شوند و 
فحش می دهند.

ج( ننجــون هایی که نان دولت تدبیر و امید را می 
خورند و در آسیاب استکبار جهانی آب می ریزند.

د( عمه رهبر کره شمالی 
بعد از موز شصت هزارتومانی و خیار بیست و شش 
هزارتومانی کدام یــک از گزینه های زیر محتمل 

تر است؟
الف( بادمجان سیاه صدهزارتومانی

ب( پاچه بز دویست هزارتومانی
ج( داروی نظافت سیصدهزارتومانی

د( یارانه پنجاه و پنج هزارتومانی

جریان  در  گفت:  فرهنگی  محمدحسین 
سفر رئیس مجلس به مسکو وزارت خارجه 
انجام دهد،  را  نتوانست هماهنگی های الزم 
از این رو پیام مقام معظم رهبری به رئیس 

دومای روسیه تحویل شد.
شورای  مجلس  رئیسه  هیأت  سخنگوی 
داشت:  اظهار  خبری  نشست  در  اسالمی 
شبهات و ابهاماتی درباره سفر رئیس مجلس 
به روسیه مطرح بود که جهت اطالع همگان 
همان  از  سفر  این  به  دعوت  می کنم  اعالم 
روزهای آغازین مجلس یازدهم صورت گرفته 
و زمانبندی آن هم در همین زمانی بود که 

سفر انجام شد.
فرهنگی گفت: آنچه که جدید بود رساندن 
در  نامه  این  بود،  رهبری  معظم  مقام  نامه 
در  ما  که  چرا  شد،  ارسال  خاصی  شرایط 
حال  در  برجام  موضوع  در  که  شرایطی 
بر  و  شده  انجام  هستیم  خاصی  وضعیت 
را در  با شرق هم مسائلی  ما  اساس  همین 
پیش داریم، ضمن اینکه موضوعاتی هم که 
گفت:  وی  ماست.  ملی  مسائل  به  مربوط 
تأخیر این سفر را صالح ندانستند لذا براساس 
پیش بینی  که  دیپلماتیکی  پروتکل  همان 
شده بود، این سفر انجام شد، منتهی چون 

وزارت خارجه نتوانست هماهنگی های الزم را 
به عمل آورد، نامه به رئیس مجلس دومای 
روسیه تحویل داده شد که با هماهنگی قبلی 
این کار صورت گرفت.  فرهنگی گفت: این 
کار نه اتفاق جدیدی بوده و حاشیه هایی که 
در فضای مجازی و رسانه های مکتوب مطرح 

کردند ناصحیح بود.
به  سفر  گفت:  مجلس  در  تبریز  نماینده 
روسیه رویکرد درستی است چرا که ما باید 
به  داریم،  غرب  به  که  نگاهی  هر  کنار  در 
شرق نیز توجه کرده و اشتباهات اقتصادی 

و دیپلماتیک گذشته را تکرار نکنیم.

از  خارج  می خواهم  رسانه ها  از  گفت:  وی 
بر  سفر  این  زیرا  نکنند  نظر  اظهار  واقعیت 
انجام گرفته  و پیش بینی های  برنامه  اساس 
درباره  مجلس  رئیسه  هیات  بود. سخنگوی 
اظهار  مسکن  حوزه  در  مجلس  مصوبات 
جاری  مشکالت  از  مسکن  گرانی  داشت: 
کشور است و قیمت های کنونی ناشی از عدم 
تناسب عرضه و تقاضا است که مصوبه مجلس 
درصدد رفع این ایراد و افزایش عرضه مسکن 

است.
حوزه  در  مجلس  تاکنون  افزود:  فرهنگی 
مسکن ۲ تصمیم اخذ کرده است؛ الزام دولت 

به تولید ساالنه یک میلیون مسکن  مصوبه 
امید  دوم تشکیل صندوق ملی مسکن، که 
مسکن  مسئله  مجلس  مصوبات  با  است 
اینکه  بیان  با  وی  برطرف شود.  تا حدودی 
به  از محورهایی که در رسانه ها  یکی دیگر 
آن پرداخته شد و دقیق نبود، طرح شفافیت 
اکثریت  کرد:  تصریح  بود،  نمایندگان  آرای 
قاطع مجلس به این طرح رأی موافق دادند 
آیین نامه  این موضوع اصالح  آنجا که  از  اما 
داخلی مجلس بود، بر اساس قانون اساسی ـ 
تنها قانونی که از آن در قانون اساسی نام برده 
تعیین  برای آن حد نصاب دو سوم  و  شده 
شده، این قانون است و قانون آیین نامه داخلی 
نیاز  نمایندگان  سوم  دو  رأی  به  مهم  این 
داشت. وی با بیان اینکه اصالحات جزئی مد 
نظر نمایندگان در طرح اعمال می شود گفت: 
مجلس به این طرح رأی قاطع خواهد داد. 
فرهنگی درباره اصالحات الیحه بودجه سال 
۱۴۰۰ تصریح کرد: ما از جزئیات اصالحات 
انجام گرفته در سازمان برنامه و بودجه کل 
کشور اطالعی نداریم و بر اساس اظهارنظرها 
این الیحه روز یکشنبه در جلسه هیأت دولت 
دولت  در  الیحه  می گیرد؛  قرار  بحث  مورد 

فارس هنوز نهایی نشده است. 

امیر موسوی:

نیرو های مسلح ایران به لحاظ 
توان پهپادی به یک قدرت 

جهانی تبدیل شده اند
گفت:  ارتش  کل  فرمانده 
از جمله  نیرو های مسلح کشور 
ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 
یک  به  پهپادی  توان  لحاظ  به 

قدرت جهانی تبدیل شده اند.
در  عبدالرحیم موسوی«  »سید 
رزمایش های  برگزاری  خصوص 
نیرو های مسلح جمهوری  اخیر 

گذشته  هفته های  طی  سپاه  و  ارتش  گفت:  ایران،  اسالمی 
آمادگی رزمی  و  تا قدرت  برگزار کردند  را  رزمایش  چندین 
خود را به توان صد درصدی برسانند تا اگر کار غیرعاقالنه ای 
از سوی دشمن سر زد، بتوانند به موقع، محکم، سریع و قاطع 
پاسخ دهند. وی افزود: ارتش جمهوری اسالمی در این مدت 
با  را  زمینی  رزمایش  و  دریایی  رزمایش  پهپادی،  رزمایش 
توان  از  بخشی  سمنان  رزمایش  در  که  داد  انجام  موفقیت 

پهپادی ارتش جمهوری اسالمی به نمایش گذاشته شد.
و  منازعات  در  امروز  پهپاد ها  داد:  ادامه  ارتش  کل  فرمانده 
عملیات های رزمی به دلیل تنوع توانایی ها و تعدد و ارزان بودن 
نسبت به سایر تجهیزات نقش تعیین کننده ای پیدا کرده اند 
بلندی  گام های  حوزه  این  در  نیز  مسلح  نیرو های  امروز  و 
برداشته اند. موسوی با اشاره به توان پهپادی نیرو های مسلح، 
نیرو های مسلح  به  حمداهلل  اخیر،  تصریح کرد: در سال های 
جمهوری اسالمی ایران از جمله ارتش در حوزه سامانه های 
در  و  تبدیل شده اند  پهپادی جهانی  قدرت  یک  به  پهپادی 

از این توانمندی ها به نمایش گذاشته  روز های اخیر بخشی 
شد که از این توان گسترده، متنوع و متعدد در زمان خودش 

استفاده خواهیم کرد.
وی همچنین با بیان اینکه کشور ما یک کشور اقیانوسی است 
که در مجاورت دریا قرار دارد، اضافه کرد: طبیعتاً در چنین 
شرایطی باید برای حفظ منافع ملی مان خیلی زودتر از این ها 
وارد عرصه دریا می شدیم؛ البته چندین سال است که نیروی 
و  آزاد  آب های  در  ارتش حضور مستمری  راهبردی  دریایی 
در  پشتیبانی  توان  از  بهره گیری  لذا جهت  دارد؛  بین المللی 
آب های آزاد به وجود یک ناوبندر که بتواند همچون یک پایگاه 
شناور در آب های آزاد مستقر باشد، نیاز داشتیم.  موسوی با 
بیان اینکه ساخت اولین ناوبندر در واقع یک اتفاق راهبردی 
در بخش دریایی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است، 
اظهار داشت: ناوبندر مکران قادر است به تمام ناوگان دریایی 
جمهوری اسالمی ایران آب، سوخت، غذا، خدمات بهداشتی و 

دفاعپرس پشتیبانی های تعمیراتی ارائه دهد. 

دانشمند علوم پزشکی:

رهبر انقالب به موقع توطئه های 
واکسن های غربی را مهار کردند

رهبر  دستور  به  اشاره  با  پزشکی  علوم  دانشمند 
از  واکسن  خرید  از  جلوگیری  درباره  انقالب 
کشورهای  کشورها،  این  گفت:  انگلیس  و  آمریکا 
شیطان صفتی هستند و این عاقبت اندیشی معظم له بود که به 

موقع توانستند توطئه غرب و آمریکا را مهار کنند.
مسعود سلیمانی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و 
از دانشمندان علوم پزشکی درباره اظهارات برخی در فضای 
مجازی درباره خرید واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس گفت: 
اینکه برخی می گویند واکسن کرونا باید خریداری شود که 
تأئیدیه داشته باشد، درست نیست، چون االن هیچ واکسنی 
تأئیدیه ندارد و اینگونه نیست که واکسن های کرونای خارجی 
در مراجعی که قباًل تأئید واکسن را انجام می دادند تأئیدیه 
گرفته باشند. وی افزود: این چیزی که االن وجود دارد این 

است که استفاده اورژانسی از واکسن ها را آزاد کرده اند. یعنی 
منتشر  دارد  کرونا  ویروس  سرعت  این  با  که  دیدند  وقتی 
می شود، گفتند به صورت اورژانسی از این واکسن ها استفاده 
نهائی  تأئید  رسمی  صورت  به  واکسنی  هیچ  هنوز  و  کنید 
نشده است. این استاد دانشگاه با اشاره به انواع واکسن های 
تولیدشده در دنیا تأکید کرد: واکسن ها قباًل ۱۰ تا ۱۵ سال 
زمان می برد تا تأئیدیه بگیرند. برای همین االن نمی توان گفت 
فالن واکسن بهتر است و کارایی بهتری دارد. این را باید زمان 

مشخص کند و ما باید خیلی با احتیاط عمل کنیم.
وی درباره برخورد کشورهای مختلف با واکسن های آمریکایی 
و انگلیسی گفت: کشورها دارند با احتیاط برخورد می کنند. 
نمی کنند  استفاده  ولی  خریده اند  را  واکسن  کشورها  برخی 
مردم  روی  واکسن  این  آینده  در  ببینند  هستند  منتظر  و 
دانشگاه  استاد  این  می دهد.  نتیجه ای  چه  دیگر  کشورهای 
از  درباره جلوگیری  انقالب  معظم  رهبر  به سخنان  اشاره  با 
خرید واکسن های آمریکایی و انگلیسی گفت: بحث واکسن 
بحث بسیار حساسی است. حضرت آقا هم گفتند از آمریکا 
و انگلیس واکسن نخرید و اسمی از نوع واکسن نیاوردند آن 
هم به این دلیل بود که این کشورها کشورهای شیطان صفتی 

هستند و می خواستند ۱۵۰ هزار دوز به ایران واکسن بدهند و 
بعد هم معلوم نبود چه برنامه ای دارند. بعد هم اگر این مقدار 
آن  می رسید.  افراد  از  اندکی  تعداد  به  می شد،  وارد  واکسن 
وقت بین مردم این ابهام ایجاد می شد که واکسن را مسئوالن 

زده اند و به مردم نداده اند و همه چیز به هم می ریخت. 
سلیمانی تصریح کرد: از طرفی آمریکایی ها هم نگفته بودند 
که چه مقدار از واکسن را در آینده به ما می دهند، می خواستند 
یک مقدار اندکی واکسن بدهند، آن هم واکسنی که کارایی 
آن مشخص نبود. بعد همین مقدار هم باعث اختالفات داخلی 
و بدبینی می شد. استاد دانشگاه گفت: این عاقبت اندیشی و 
تدبیر و مصلحت اندیشی مقام معظم رهبری بود که به موقع 

توانستند توطئه غرب و آمریکا را مهار کنند.
وی گفت: هم ستاد اجرائی فرمان امام، هم وزارت بهداشت 
در  واکسن  ساخت  درباره  خوبی  پیگیری  دیگر  نهادهای  و 
کشور دارند و الحمدهلل نتایج خوبی هم به دست آمده و روی 
تمام پلتفرم ها هم دارد کار می شود و جواب های بسیار خوبی 
هم در حوزه تحقیقات گرفته شد، در حوزه تعداد انبوه هم 
برنامه ریزی خوبی شده و فکر می کنم تا تابستان آینده ۳ تا ۴ 

فارس نوع واکسن به بازار عرضه خواهد شد. 

عضو کمیسیون امنیت ملی:

غربی ها تا سوم اسفند فرصت دارند 
به تعهداتشان در برجام عمل کنند

مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
کشورهای  به  فرصتی  مجلس  مصوب  قانون  ،گفت:طبق 
استفاده کنند و  از آن  تا  اروپایی و آمریکا داده شده است 
به تعهدات خود در برجام عمل کنند. حسین نوش آبادی 

شرط  اینکه  درباره  انقالب  رهبر  اخیر  بیانات  به  اشاره  با 
آزمایی  راستی  و  ها  تحریم  رفع  برجام  به  آمریکا  بازگشت 
از سوی جمهوری اسالمی ایران است، گفت:کشوری که در 
برجام به تعهداتش عمل کرد ایران بود آمریکایی ها بر خالف 
حقوق بین الملل از برجام خارج شدند و اروپایی ها نیز اقدام 
عملی برای احیای برجام انجام ندادند که این شرط گذاری 
از سوی رهبر انقالب و منطقی و حکیمانه است. وی با بیان 
اینکه مجلس نیز قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را 
تصویب کرده که الزم االجرا است: ادامه داد :در این قانون 
فرصتی کشورهای اروپایی و آمریکا داده شده است تا از آن 

امیدواریم  به تعهدات خود عمل کنند که  و  استفاده کنند 
آنها هر چه سریعتر به تعهدات خود پایبند باشند و مواضع 

شفاف خود را در برجام اعالم کنند.
تا  که  آنچه  اینکه  بر  تاکید  با  مجلس  در  ورامین  نماینده 
جژء  دیده  ها  اروپایی  و  آمریکا  از  اسالمی  جمهوری  امروز 
اضافه  است،  نبوده  دیگری  چیز  شکنی  پیمان  و  بدعهدی 
برای  اروپایی ها  انگاری  آمریکایی ها و سهل  تفاوتی  کرد:بی 
ما در برجام پذیرفتنی نیست، باید این کشورها واقعیت ها را 
بپذیرند که جمهوری اسالمی ایران نه تنها به برجام بدهکار 

تسنیم نیست حتی طلبکار هم است. 


