
غریب آبادی: 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 

شنبه به تهران می آید
نماینده دائم ایران اعالم کرد که »رافائل گروســی« 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شــنبه دوم 
اســفند به درخواســت خود برای گفت وگوی فنی 
با ســازمان انرژی اتمی درباره مــاده ۶ قانون اقدام 

راهبردی مجلس به تهران می آید.
»کاظم غریب آبادی« سفیر و نماینده دائم کشورمان 
نزد سازمان های بین المللی در وین و همچنین آژانس 
بین المللی انرژی اتمی امروز )چهارشــنبه( در پاسخ 
به پرسش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری 
فارس درباره ســفر مدیرکل آژانــس به تهران اعالم 
کرد که »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی روز شنبه )دوم اسفند ماه( به تهران سفر 
می کند. غریب آبادی خاطرنشــان کرد: این سفر به 
درخواست مدیرکل آژانس و به منظور گفت وگوهای 
فنی با سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص چگونگی 
اجرای مفاد نامه ۲۷ بهمن ماه ایران به آژانس و ماده 
۶ قانون اقدام راهبردی مجلس شــورای اســالمی 
و نحــوه ادامه همکاری های دو طــرف در چارچوب 

ترتیبات و تحوالت جدید، انجام می شود.
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بــه همراه هیأتی و برای اولین بار پس از تصدی این 
سمت دوشنبه شب سوم شهریور ماه به منظور انجام 
ســفری دو روزه به تهران آمــد و در پایان بیانیه ای 
مشترک از ســوی دو طرف منتشر و عنوان شد که 
طرفین در خصوص حل و فصل توأم با حســن نیت 
موضوعات مشخص شده توســط آژانس در ارتباط 
با اجرای پادمان به توافق دســت یافتند و قرار شــد 
ایران به دو مکان درخواســتی دسترسی بدهد. طرح 
دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت 
از منافع ملت ایران روز چهارشــنبه ۱۲ آذر ماه سال 
جاری در مجلس شــورای اســالمی اصالح و توسط 
شورای نگهبان تایید شد و همان روز رئیس مجلس 
در نامــه ای به رئیس جمهور قانــون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها را جهت اجرا ابالغ کرد و آیین نامه 
اجرایی این قانون نیز سوم دی ماه به تصویب هیأت 
وزیران رسید و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور نیز آیین نامه اجرایی قانون مزبور را برای اجرا 

به دستگاه های مربوطه ابالغ کرد.
براســاس ماده ۶ این طرح، دولت جمهوری اسالمی 
ایــران موظف اســت در صورت عــدم اجرای کامل 
تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۴+۱ 
)آلمان، فرانســه، انگلستان، چین و روسیه( در قبال 
ایران و عادی نشــدن روابط کامل بانکی و عدم رفع 
کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های 
نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل 
از فروش، دو ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون در 
مجلس شــورای اسالمی، نظارت های فراتر از پادمان 
از جمله اجرای داوطلبانه ســند )پروتکل( الحاقی را 
متوقف کند. بر این اساس توقف این اقدامات از پنجم 

اسفند آغاز خواهد شد..  فارس

اخبار

رهبر معظم انقالب اسالمی روز )چهارشنبه( در 
ارتباط تصویری با شــماری از مردم تبریز، قیام 
تاریخی و فراموش نشــدنی ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ را 
فقط گوشــه ای از افتخارات فراوان مردم این خطه خواندند 
و با اشــاره به استمرار دشمنی سلطه گران به علت مخالفت 
ملت ایران با هنجارهای نظام سلطه افزودند: انقالب اسالمی 
دستاوردهای عظیمی داشته است که باید از آنها برای رفع 
نقاط ضعف و غیر قابل قبول همچون مشکالت معیشتی و 

فاصله طبقاتی استفاده کنیم.
ایشــان حضور پُر شــور مردم را در انتخابات ســال آینده 
ریاســت جمهوری و در درجه بعد انتخاب صحیح و اصلح 
را باعث تضمین آینده کشــور خواندند و درباره برجام نیز 
گفتند: جمهوری اسالمی این بار وعده وحرف نمی پذیرد و 

مالک، فقط عمِل طرف مقابل است.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در تبیین افتخــارات مردم 
آذربایجــان »نخبه پــروری در علم و هنر و سیاســت« و 
»روحیه جریان سازی در تحوالت تاریخی و سیاسی کشور« 
را دو ویژگی افتخارآمیز مردم این خطه برشمردند و تأکید 
کردند: آذربایجان همیشه دژ استوار ایران در مقابل حمالت 
بیگانگان بوده است و اگر ایستادگی و جانفشانی مردم این 
دیار نبود، تعرض دشــمنان به مناطق دیگر هم کشــیده 

می شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »دلبســتگی عمیق به اســالم« 
و »غیرت و حمّیت شــدید در قبال ایــران« را دو ویژگی 
مهم هویتی مردم آذربایجان دانســتند و افزودند: مردم این 
منطقه در تاریخ معاصر در همه مسائل کشور از چهره های 
نقش آفرین برخوردار بوده اند که این شــخصیت ها همچون 
»میــرزا جواد آقــا مجتهد تبریــزی در تحریــم تنباکو«، 
»ســتارخان و باقرخــان در مشــروطه«، »شــیخ محمد 
خیابانی«، »شــهیدان آیت اهلل قاضــی طباطبایی و آیت اهلل 
مدنی در دوران انقالب« و »شهید باکری در دفاع مقدس« 

تأثیرگذار بوده اند.
رهبر انقالب در جمع بندی این بخش از سخنانشان گفتند: 
بدون روایت درست از تاریخ آذربایجان، هر روایتی از تاریخ 

ایران ناقص و نادرست است.
ایشان در تشریح ابعاد قیام تاریخی ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ مردم 
تبریز به پیام امام)ره( بعد از آن حادثه پرداختند و افزودند: 
امام بزرگوار ســه خصوصیت »شــجاعت، غیرت و تدیّن« 
را ویژگی هــای ممتاز مردم تبریز خواندند که هر ســه این 
خصوصیات، شــاخص های مهم ارزیابی و ارزش گذاری یک 
مجموعه انسانی است. رهبر انقالب افزودند: نکته مهم این 
اســت که مردم تبریز وحشی گری رژیم پهلوی در سرکوب 
قیــام ۱۹ دی قم را دیده بودند اما با همان خصوصیاتی که 
امام گفتند در چهلم شــهیدان قم وارد صحنه شــدند و با 
ابتکار سلســله تعیین کننده چهلم ها، نگذاشتند قیام قم به 

فراموشی سپرده شود.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای در تشــریح دیگــر رویدادهای 
متکی بر شــجاعت، غیرت و تدیُن مــردم تبریز به مقابله 
جانانه آنان در مقابل دســت های تجزیه طلب اوایل انقالب، 
حماســه آفرینی لشکر خط شکن عاشورا و فرمانده دالور آن 
شهید باکری، مقابله با فتنه خلق مسلمان در سال های اول 
انقــالب و نیز حضور آگاهانه مــردم تبریز در خنثی کردن 

فتنه ســال ۸۸ اشــاره کردند و گفتند: در دی ۸۸، مردم 
تبریز حتی از تهران و دیگر شهرهای کشور زودتر به میدان 
آمدند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در جســتجوی پاسخ این 
ســوال مهم که »درس قیام ۲۹ بهمن ۵۶ مردم تبریز برای 
اوضاع امروز کشور چیســت« به ریشه یابی دشمنی عمیق 

ابرقدرت ها با انقالب اسالمی پرداختند.
ایشــان گفتند: هنگام پیروزی انقالب، مستکبران، جهان را 
به دو قســمت سلطه گر و سلطه پذیر تقسیم کرده بودند اما 
انقالب اســالمی این جریان را که رگ حیات نظام استکبار 
بود، به صراحت رد کرد و سلطه گران غرب و شرق به همین 
علت و با وجود اختالفاتشــان، جبهه گسترده ای در مقابل 

انقالب ملت ایران تشکیل دادند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه هرگز نباید علت 
اصلی دشــمنی اســتکبار با انقالب و جمهوری اسالمی را 
فراموش کرد، افزودند: البته آنها توطئه ها و ضدیت هایشان 
را بــه بهانه های مختلــف از جمله حقوق بشــر، مقررات 
اسالمی، هسته ای، موشکی، منطقه ای و مسائل دیگر اِعمال 
می کنند اما باید متوجه بود که این مسائل فقط بهانه است.

رهبر انقالب با اشاره به ادامه خصومت مستکبران افزودند: 
ملــت ایران برای پیروزی در مقابل این هجمه ها به دو چیز 
نیاز دارد: »اســتحکام عناصر هویتــی« و »افزایش قدرت 
درونــی«. ایشــان برخــورداری از زیربنا و نظــام فکری و 
عقیدتی منســجم را مهمترین عنصر استحکام هویت ملی 
برشــمردند و افزودند: زیربنای مســتحکم فکری انقالب از 
اســالم گرفته شده و در بیانات بســیار ارزشمند امام)ره( و 
درسهای متفکرانی چون شهیدان مطهری و بهشتی تشریح 
شده البته عناصر متفکر باید این نظام فکری را با پاسخ های 

جدید به مسائل جدید، نو به نو جلوه و رونق دهند.
رهبــر انقالب خاطر نشــان کردند: ایدئولــوژی زدایی که 
برخی ها تکرار می کنند، نتیجه اش انحراف از مسیر انقالب 
خواهد بود. حضرت آیت اهلل خامنــه ای تأکید کردند: البته 
صرف زیربنای مســتقل فکری کافی نیست و در عمل نیز 
باید از ویژگی هایی برخوردار بود که مهمترین آنها عبارتند 
از نترســیدن، خسته نشــدن، ناامید نشدن، تنبلی نکردن، 
ندانسته در نقشه دشمن ورود نکردن و در مواقع الزم آماده 

فداکاری بودن.
رهبر انقالب با اشاره به وجود این خصوصیات بارز در ملت 
ایران و فداکاری شــهدا گفتند: ملت ایران انصافاً خســته 
نشــده اند که نمونه های آن را در تشــییع بی نظیر شــهید 
سلیمانی و همچنین مراسم ابتکاری پر شور امسال در ۲۲ 

بهمن دیدیم.
ایشــان تأکید کردند: اگر همراه این مجاهدت، استقامت و 
منحرف نشدن از مسیر باشد، مشکالت هم حل خواهد شد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای دســتاوردهای انقالب را عظیم و 
شگفت آور خواندند و ضمن گالیه از کم کاری در معرفی این 
دستاوردها، افزودند: انقالب اسالمی توانست چهره کشور را 
از یک کشــور عقب مانده ی علمی و ُطفیلِی سیاسی قدرتها 
و از نظر اقتصادی، وابســته، به یک کشــور آزاد، مستقل، 
عزیز، ســربلند، آبرومند و برخوردار از موفقیت های بزرگ 
علمی تبدیل کند. ایشان یکی دیگر از دستاوردهای انقالب 
را دگرگونــی ملــت ایران از حالت خمودگــی، بی هدفی و 
دنباله روی به ملتی پر تحرک، با نشاط و هدف دار دانستند 

و افزودند: تشــکیل هزاران هسته علمی در کشور و فعالیت 
های گسترده اجتماعی جوانان همچون کمک های مومنانه 
در قضیه کرونا از نمونه های بارز تحرک و نشاط ملت ایران 

است.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، تغییر مدیریت کشــور از یک 
حکومت اســتبدادی، پادشــاهی و فردی به یک حکومت 
مردمی، جمهوری و مردم ســاالری را دستاورد دیگر انقالب 
خواندند و گفتند: امروز مردم حاکم بر سرنوشــت کشــور 
هســتند و خود انتخاب می کنند. ممکن است خوب یا بد 
انتخاب کنند اما خودشان انتخاب می کنند، درحالی که قبل 

از انقالب هیچ کاره بودند.
ایشان، ســازندگی کشور را از دیگر دســتاوردهای انقالب 
برشــمردند و با ابراز تعجب از نادیــده گرفتن این خدمات 
گســترده از ســوی برخــی افراد خاطــر نشــان کردند: 
زیرســاخت های اساسی کشــور در بخش های سد سازی، 
آب رسانی، برق رسانی، گاز رسانی، راه سازی، توسعه صنعت، 
کشــاورزی و گسترش اعجاب آور دانشگاهها، کاِر کارستان 

انقالب اسالمی است.
رهبــر انقالب اســالمی تقویــت بنیه نظامــی و دفاعی و 
تبدیل شــدن ایران بــه یک قدرت بــزرگ منطقه ای را از 
دیگر دســتاوردهای انقالب خواندنــد و گفتند: علت اصلی 
توطئه های گوناگون آمریکا و رژیم صهیونیســتی و برخی 
دولت های اروپایی همین حرکت روبه جلوی انقالب اســت 
که ان شاء اهلل قدرت ملت و مسئوالن، این توطئه ها را خنثی 
خواهد کــرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: ما در 
کنار دستاوردها، هیچگاه عقب ماندگی ها در برخی بخش ها 
را پنهان نکردیم و معتقدیم این عقب ماندگی ها در شــأن 
انقالب اسالمی و قابل قبول نیست و باید جبران شود. ما به 
عنوان مسئوالن در بروز این عقب ماندگی ها مقصریم و البته 
ممکن است مردم هم در بخش هایی دخالت داشته باشند. 
ایشــان افزودند: علت اصلی این عقــب ماندگی ها، انقالبی 
عمل نکردن است. هرجا انقالبی عمل کردیم، عقب ماندگی 
نداشتیم اما هرجا از انقالب کوتاه آمدیم و حرکتی ناشی از 
کسالت و بی توجهی انجام دادیم، عقب ماندگی بوجود آمد. 
رهبر انقالب اســالمی گفتند: در زمینه عقب ماندگی ها، در 
درجه اول وضعیت معیشــت طبقات ضعیف است و سپس 
موضوع شــکاف طبقاتی است که باید این عقب ماندگی ها 

برطرف و عدالت اقتصادی مستقر شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: البته وضع کشــور 
با همین عقب ماندگی ها بسیار جلوتر از وضعیت کشور در 
قبل از انقالب اســت. ایشان با اشــاره به تمرکز دشمن بر 
روی ناکامی ها و نادیده گرفتن دستاوردها و عملیات روانی 
و دروغ گویی برای ناامیــد و بدبین کردن مردم و جوانان، 
افزودند: متاســفانه برخی عناصر در داخل از روی غفلت و 
برخــی هم مغرضانه همان حرف های دشــمن را تکرار می 
کنند. رهبر انقالب اسالمی به حساسیت بیشتر مردم نسبت 
به اول انقالب، در قبال نابسامانی ها بویژه مسائلی مثل فساد 
و فاصله طبقاتی اشاره کردند و گفتند: این حساسیت بسیار 

خوب اســت و نشــان دهنده گرایش مردم بــه آرمان های 
انقالب است و به همین علت هر جا مبارزه با فساد و حرکت 
به سمت کمک به قشر ضعیف و ایجاد عدالت باشد، دلگرم 

می شوند و حمایت می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای تأکید کردند: ما وظیفه داریم با 
استفاده از انبوه دســتاوردهای انقالب، ناکامی ها را برطرف 
کنیم که از جمله این دستاوردها، جوانان عالقه مند، مبتکر 
و آماده به کار هســتند که باید از این ظرفیت در کنار شور 

انقالبی مردم بهره گرفت تا نابسامانی ها برطرف شود.
رهبر انقالب اســالمی در بخش دیگری از سخنان شــان با 
اشــاره به انتخابات آینده ریاســت جمهوری، انتخابات را 
فرصتی بسیار بزرگی برای کشــور دانستند و گفتند: البته 
مخالفان جمهوری اسالمی نمی خواهند نظام از این فرصت 
و ظرفیت مهم برای پیشــرفت کشــور اســتفاده کند اما 
مشارکت پُر شور و انقالبی مردم در انتخابات، موجب امنیت 
کشــور و پس زدن دشــمنان و کاهش طمع آنها می شود 

بنابراین نباید این فرصت را از دست داد.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای افزودند: انتخابــات هر چه پُر 
شورتر و با اقبال عمومی بیشتری همراه باشد، آثار و منافع 

بیشتری برای کشور خواهد داشت.
ایشان هدف دشمن از بیان ادعاهای تکراری درباره انتخابات 
را دلسرد کردن مردم دانستند و گفتند: به رغم این ادعاها، 
انتخابات برای کشور یک امکان و ذخیره مهم است که باید 
با مشارکت پر شور مردم همراه باشد البته اگر مشارکت پُر 
شور با یک انتخاب درست یعنی انتخاب یک نیروی کارآمد، 
با ایمان، با انگیزه، عالقه مند و پُر کار همراه شــود، نوٌر َعلی 

نور و تضمین کننده آینده کشور است.
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: عــالج دردهای ُمزمن 
کشور در پر شــور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و 
بعد، انتخاب اصلح و شخصیت مناسب در انتخابات ریاست 
جمهوری است. حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان با اشاره 
به ســخنان اخیرشــان درباره برجام و تبیین سیاست های 
نظام، گفتند: دربــاره برجام، حرف هــا و وعده هایی گفته 
می شــود ولی ما حرف و وعده  خوب که نقض و بر ضّد آن 
عمل شود، زیاد شنیدیم بنابراین حرف و وعده فایده ندارد 
و این بار فقط عمل مهم است. ایشان تأکید کردند: اگر عمِل 
طــرف مقابل را ببینیم، ما هم عمل خواهیم کرد و این بار، 

جمهوری اسالمی با حرف و وعده قانع نخواهد شد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای همچنین بــا تبریک حلول ماه 
پر برکــت رجب، افزودند: اگرچه اجتماعات عبادی به علت 
شرایط خاص کرونا موقتاً برگزار نمی شود اما الزم است در 
خانه ها از ادعیه بســیار خوب و پرمعنای این ماه و توسل و 

راز و نیاز با پروردگار بهره کافی گرفته شود.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســالمی، حجت االســالم 
والمسلمین آل هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
و امام جمعه تبریز، گزارشــی از تالشهای گسترده قشرهای 
مختلف مردم و گروههای جهادِی اســتان بــرای مقابله با 

کرونا و کمک به جهادگران عرصه سالمت بیان کرد.

رئیس جمهور: 

دولت پروتکل الحاقی را 
اجرا می کند

حســن روحانی گفت: قانونی که مجلس درباره هســته ای 
تصویــب کرده دولت قانون را اجرا خواهد کرد؛ یکی از مواد 
آن می گوید از ۵ اســفند از پروتکل الحاقی خارج شــویم و 
بین ما و آژانس آنچه اجرا می شــود براساس پادمان خواهد 
بود. حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در نشست 
هیات دولت ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 
۲۲بهمن و گرامیداشــت روز ۲۹ بهمن ماه اظهار داشت: اگر 
قیام ۲۹ بهمن نبود این قیام بزرگ منقطع شــده بود و کار 
تبریز اتصال حرکت بود و مردم تبریز اربعین را درست کردند 
چون ۲۹ بهمن اربعین ۱۹ دی بود و مبتکر اربعین ها مردم 

تبریز بودند. قیام مردم تبریز موج بلندی در نهضت اسالمی 
ایجاد و رژیــم را مایوس کرد و اگر قیــام مردم تبریز نبود 
شــاید به آن صورتی که در ۲۲بهمن سال بعدی پیروز شد، 
دســت نمی یافتیم. روحانی ضمن تشکر از مجلس به دلیل 
تصویب اصالحیه بودجه ســال۱۴00 گفت: همه می دانیم 
که بودجه یکی از لوایح بســیار مهم ســاالنه دولت هاست و 
امســال ویژگی های خاص خود را دارد، چون آخرین ســال 
این دولت و اولین ســال این مجلس اســت و همچنین در 
آستانه سال ۱۴00 و پایان قرن هستیم و بنابراین مهم است 
که بودجه را به سامان برســانیم. رئیس جمهور با اشاره به 
موضوع هســته ای گفت: در موضوع هسته ای به چند نکته 
مهم اشاره می کنم و اول اینکه همانطور که بارهای گفته ایم 
در برنامه دفاعی کشــور ما جایی برای سالح کشتار جمعی 
و بخصوص هســته ای وجود ندارد و نخواهد داشــت و این 
تصمیم قاطع نظام اســت. وی خاطرنشــان کــرد: جمهور 
اسالمی ایران نمی خواهد دارنده و نگه دارنده سالح هسته ای 
باشــد و نمی خواهد از آن استفاده کند و از سال۱۳۷0 بارها 

خدمت مقام معظم رهبری و آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی و 
در شــورای عالی امنیت ملی صحبت کردیم و همیشه نظر 
واحد بوده که دنبال سالح هسته ای نخواهیم بود اما دنبال 
فناوری های صلح آمیز هســته ای خواهیم بود و این حق ما 
هســت. روحانی افزود: ما عضو NPT هســتیم و با آژانس 
بصــورت پادمان قرارداد داریم و پادمــان را اجرا کرده ایم و 
می کنیم و نمی خواهیم فعالیت مخفی هســته ای داشــته 
باشم و آمریکا، اروپا و سازمان ملل بخواهند یا نخواهند این 
تصمیم قاطع جمهوری اســالمی ایران است و اگر همه دنیا 
هم بگویند ایران سالح هسته ای داشته باشد،  نظر ما تغییر 
نمی کند و نظر ما نظری اســت که مقــام معظم رهبری به 
عنوان فتوا صادر کرده اند و این همان عهدی است که در ان 
پی تی و پادمان بســته ایم و از این عهد خارج نخواهیم شد. 
رئیس جمهور افزود: ما برجام را به همان شکل ۲0۱۵ قبول 
داریم و برجام به شــکل ۲۳تیر ۱۳۹۴ را تغییر نمی دهیم و 
بر تعهد خودمان هم ایســتاده ایم. وی افزود: حرف ما کامال 
روشن است و از سال ۹۲ منطق و مسیرمان را تغییر ندادیم 

و چیزی که پذیرفته شده قابل مذاکره نیست ولی در نحوه 
اجرایش می توان مذاکره کرد. 

روحانی با تاکید بر اینکه فارغ از اینکه نظر دولت چه چیزی 
هســت چون امروز به صــورت قانون هســت دولت قانون 
تصویب شده مجلس را در چارچوب آیین نامه مصوب کرده 
و اجرا خواهد کرد، اظهار داشت: بند ۶ این قانون می گوید از 
پنجم اســفند ما از پروتکل الحاقی که داوطلبانه قبول کرده 
بودیم خارج می شــویم و آنچه بین مــا و آژانس اجرا می 
شــود برمبنای پادمان خواهد بود. رئیس جمهور با اشاره به 
تبلیغات رسانه های بین المللی علیه خروج ایران از پروتکل 
الحاقی بیان داشــت: اگر این بند اجرا شــود مسئله مهمی 
بــه وجود نمی آید و علیرغم تبلیغات های خارجی نه تنها ما 
بازرس آژانس رابیــرون نمی کنیم، بلکه مدیرکل آژانس که 
درخواســت آمدن به ایران را داده می تواند به ایران بیاید و 

می تواند مذاکره کند.
رئیس جمهــور ادامه داد: مقررات پادمان اجرا می شــود و 

بازرسان آژانس هستند و می توانند نظارت کنند.  فارس

گزارش

مسئوالن قدر حضور مردم را بدانند 
دبیر شــورای نگهبان گفت: به دلیل حضور مــردم در تمامی صحنه های 
انقالب خداوند هم عنایت کرده و نعمت امنیت را به ما ارزانی داشته است 
که امیدواریم مسئوالن نیز قدر حضور مردم را بدانند و مشکالت و مسائل 

اقتصادی و معیشتی آن ها را حل کنند.
آیت اهلل احمد جنتی دبیر شــورای نگهبان در جلســه این شورا با قدردانی 
از مردم شــریف ایران بابت حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن امســال که به 
صورت متفاوت برگزار شــد، گفت: هر چقــدر به خاطر این مردم مقاوم و نجیب از 
خدای متعال تشــکر و به آن ها خدمت کنیم، حق مطلب را ادا نکرده ایم؛ امســال 
اگرچه به خاطر مسائل کرونایی حضور مردم به صورت خودرویی و موتوری بود، اما 
طبق مشاهدات و گزارشات، حضور بســیار خوبی داشتند؛ به طور مثال در بوشهر 

چندین کیلومتر راهپیمایی خودرویی و موتوری داشتند. شورای نگهبان

برای دفاع از کشور هیچ وابستگی به کشورهای خارجی نداریم
ســخنگوی ارشــد نیرو های مســلح با بیان اینکه امروز در حوزه دفاع 
مقابل تهاجم احتمالی دشــمن، هیچ نیازی به بیگانه نداریم گفت: هیچ 

وابستگی به کشور های سلطه گر و خارجی نداریم.
ســردار ابوالفضل شکارچی گفت: ملت ایران الحمداهلل ۴۲سال مقاومت 
کردنــد و بیش از چهار دهــه مقاومت، هر روز یک پله از نردبان اقتدار و 
عزت انقالب اســالمی باال رفته اند و از طرف دیگر دشمنان انقالب از نردبان 

سلطه، زورگویی و تکبر پله پله پایین آمده اند.
سخنگوی ارشد نیرو های مسلح افزود: امروز بعد از ۴۲سال، انقالب اسالمی یک 
الگو و مدل بسیار افتخار آمیز و موفق برای بشریت، امت اسالمی، آزادی خواهان 

و افرادی که دنبال استقالل کشورشان هستند، ارایه کرده است. میزان

دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقالب
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از دیدار اعضای مجلس 

خبرگان رهبری با رهبر معظم انقالب اسالمی خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین سید احمد خاتمی در باره جزئیات اجالسیه 
مجلس خبرگان رهبری در چهارم اســفند ماه گفت: خوشبختانه دیدار 
با مقام معظم رهبری در دســتور کار این اجــالس قرار دارد. همچنین 
به موضوع انتخابات هیئت رئیســه، کمیسیون ها و هیئت اندیشه ورز مجلس 
خبرگان رهبری که امســال کمی بــه تأخیر افتاده در اجالس چهارم اســفند 

پرداخته خواهد شد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امسال این اجالس 
مهمان ویــژه ای ندارد تصریح کرد: اگــر فرصت باقی ماند، قانــون و آئین نامه 

انتخابات مجلس خبرگان موادی خوانده خواهد شد.مهر

رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با شماری از مردم تبریز: 

عالج دردهای مزمن کشور 
در انتخابات پرشور و انتخاب 
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

به  دنبال  به  هراسی  ایران  و  تحریم  با  همواره  که 
زانو در آوردن ایران بوده اند. این رزمایش در کنار 
بدعهدی  به  عملی  واکنش  درباره  مجلس  مصوبه 
برای  ایران  اراده  بر  سندی  برجامی،  طرف های 
است  مختلف  ابعاد  در  شدن  قوی  و  خودکفایی 
شکست  جز  سرنوشتی  تحریم  و  فشار  سیاست  و 
به  واقعا  اگر  لذا طرف های برجامی  نخواهد داشت 
دنبال زنده نگاه داشتن برجام هستند باید از زیاده 
خواهی دست برداشته و رفتاری منطقی در قبال 
برجام داشته باشند که لغو تمام تحریم ها و راستی 
آزمایی صحت لغو تحریم ها توسط ایران محور این 

رفتار را تشکیل می دهد. 
توان  می  شد  ذکر  آنچه  از  نهایی  بندی  جمع  در 
گفت که رزمایش دریایی مشترک ایران و روسیه، 
اسالمی  جمهوری  اراده  و  جایگاه  از  دیگر  نمودی 
است.   دریایی  حوزه  در  جهان  امنیت  تحقق  در 
جهان  امنیت  در  ایران  جایگاه  دامنه  که  اقدامی 
پنهای  به  خزر  دریای  و  فارس  خلیج  عرصه  از  را 
اقیانوس ها گسترش داده است. این رزمایش سندی 
غرب  هراسانه  ایران  ادعاهای  بودن  واهی  بر  دیگر 
نه  ایران  دفاعی  توان  که  دهد  می  نشان  و  است 
حوزه  در  جهان  امنیت  ضامن  بلکه  امنیت  تهدید 
های زمینی، دریایی و هوایی است و غرب مدعی 
حمایت از امنیت جهانی به جای رویکرد تحریمی 
و خصمانه باید قدردان این نقش آفرینی بوده و از 
و  برداشته  دست  فشار  و  تحریم  منطق  بی  بازی 
پذیرنده نقش ارزنده ایران در تحقق امنیت و ثبات 

منطقه و جهان باشد.


