
صراط مستقیم انقالب اسالمی

از ابتدای پیروزی انقاب اســامی تــا اآلن، افراد 
و جریان هایــی را تجربه کــرده ایم که در مقطعی 
همراه انقاب و همپای رهبر آن بودند، اما یکباره یا 
بتدریج از انقاب و امام فاصله گرفتند و مسیر های 

دیگری را پیمودند.
برخی کا انقاب را کنار گذاشتند و زندگی عادی 
خــود را در پیــش گرفتند، برخــی مقابل انقاب 
و امام ایســتادند و برخی نه کا کنار کشــیدند و 
نــه کاما همراه شــدند بلکه کــج دار و مریز طی 
طریق می کنند! اگر آنانیکه انقاب را بوســیدند و 
کنار گذاشــتند و آنانکه مقابل انقاب ایستادند را 
با ادبیات رهبر حکیم انقاب اســامی، ریزش های 
انقاب اســامی بنامیم، ســؤال مهم چرایی این 

ریزش هاست؟
پاسخ کامل به این پرسش و تبارشناسی انواع افراد 
و جریان هایــی که با انقاب و امامین انقاب زاویه 
پیــدا کردند در این مجال نمی گنجــد لذا در این 
یادداشــت فقط به دو گروه عمده از این ریزش ها 
می پــردازم، دو گروهی که به نظر نویســنده این 
ســطور در دوران امــام دوم انقــاب یعنی دوران 
زعامت حضرت آیت اهلل خامنه ای پررنگتر شــدند 

و حتی برخی خواص را نیز فراگرفت. 
انقــاب اســامی، میــان دو عرصــه واقعیت ها و 
آرمان ها قرار دارد و بخش مهمی از ارزیابی انقاب، 
به تحلیل نســبت انقاب با واقعیت های پیرامونش 
و آرمان های پیش رویش بستگی دارد؛ نسبتی که 
جمع بندی آن میزان »عقانیت انقابی« را تعیین 
می کند. به عبارت دیگــر، عقانیت انقابی، نقطه 
بهینه ای بین واقع بینی و آرمان گرایی اســت و هر 
جریان یا فردی که نتواند این نقطه را بیابد و از آن 
فاصله بگیرد، به همــان میزان از عقانیت انقابی 
فاصله گرفته و دور شــده اســت؛ لذا ما امروز با دو 
جریان روبرو هستیم جریان واقع بینی که آرمان ها 
را فراموش کرده و اهتمامی نسبت به آن ها ندارد و 
جریانی که توجهش روی آرمان ها متمرکز است و 

ارزیابی صحیحی از واقعیت ها ندارد.
این دو جریان، همان هایی هســتند که نمی توانند 
آهنگ خود را با رهبر انقاب هم آهنگ کنند؛ چرا 
که رهبــر انقاب بهتریــن و مطمئن ترین جایگاه 
بــرای تنظیم نقطه بهینه بیــن واقع بینی و آرمان 

گرایی است.
بــه بیان دیگر، منتقدین و یا زاویــه داران با رهبر 
انقاب یا کسانی هستند که تسلیم واقعیت ها شده 
و دغدغه ای نســبت به آرمان هــا، اصول و اهداف 
انقاب اســامی ندارند و یا "ســوپر انقابی" هایی 
هستند که صرفا" بدنبال آرمان ها و اصول انقابند 
بــدون اینکه واقعیت هــا و مقدورات را بســنجند 
و محاســبه کنند. البته در میــان گروه اول، یعنی 
تسلیم شــدگان در برابر واقعیت ها هستند کسانی 
که از مشاهده واقعیت ها نیز عاجزند و تنزل کرده و 

در برابر "واقع نمایی" ها خاضع شده اند!
چنانچه در میان گروه دوم نیز هســتند افرادی که 
در تقــدم و تأخر آرمان ها و تشــخیص اولویت و یا 

حتی درک صحیح از آرمان های انقاب، عاجزند. 
بدیهی اســت که مســیر صحیح و صراط مستقیم 
انقاب اســامی نه آن اســت و نه این و آنچه این 
انقــاب را به ســرمنزل مقصود می رســاند "واقع 

بینی" توام با "آرمانگرایی" است.
همانی که حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در موارد 
متعددی بــه تبیین آن پرداخته انــد از جمله در 

دیدار دانشجویی ۶/۵/۹۲
مــا آرمان گرائــی را صددرصــد تأییــد می کنیم، 
دیدن واقعیت ها را هــم صددرصد تأیید می کنیم. 
آرمان گرائــی بــدون ماحظــه  واقعیت هــا، بــه 
خیال پردازی و توّهم خواهد انجامید. وقتی شــما 
دنبال یک مقصودی، یک آرمانی حرکت می کنید، 
واقعیت هــای اطــراف خودتان را باید بســنجید و 
بر طبــق آن واقعیت ها برنامه ریــزی کنید. بدون 
دیــدن واقعیت های جامعه، تصــور آرمان ها خیلی 
تصور درســت و صحیحی نخواهد بود، چه برســد 
به دســتیابی به آرمان ها. البته بایــد واقعیت ها را 
به معنای واقعی کلمه دیــد، نه آنچه که به عنوان 

واقعیت القاء می شود.

انحصار واردات در اختیار خودروسازان 
نخواهد بود

نماینده مرودشت در مجلس آخرین اخبار از تدوین 
آیین نامه واردات خودرو را تشریح کرد.

»جلیل رشــیدی کوچی« در گفت وگو با تســنیم، 
در تشریح آخرین اخبار از تدوین آیین نامه اجرایی 
واردات خودرو، گفت: طبق آخرین اخباری که به ما 
رسیده، آیین نامه اجرایی واردات خودرو تدوین شده 
اما گویا ایرادی داشــته که مجــدد از هیئت دولت 
به وزارت »صمت« بازگشــت داده شده است.وی با 
یادآوری اینکه زمزمه هایی وجود داشت که واردات 
خودروهــای اقتصادی یعنــی خودروهای 10 هزار 
دالر و کمتر از این عدد در اختیار خودروســازی ها 
باشــد، گفت: اگر این اتفاق بیفتد عمًا تغییری در 
اصل ماجرا و تغییر در قیمت خودروها ایجاد نشده 
و چیزی بــه نفع مردم نخواهد بود. وی اضافه کرد: 
تاش مــا در تصویب این قانون این بود که انحصار 
خودروسازان در خودروهایی با قیمت 400 تا ۵00 
میلیون تومان را بشکنیم که اگر واردات خودروهای 
اقتصادی هم در دســت آنها باشــد عمًا گوشت را 
به دســت گربه داده ایم و در نتیجه شــاهد رقابت 

خودروسازان با خودشان خواهیم بود.

یادداشت

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: دیوان محاسبات با 
نظارت های برخــط، باعث کاهش تخلفات و پرونده های 

دیوان نسبت به گذشته شده است.
آیت اهلل آملی الریجانی در دیدار مهرداد بذرپاش رئیس 
کل دیوان محاسبات کشور ضمن قدردانی از تاش های 
دیوان محاســبات بــرای ارائه به موقع گــزارش تفریغ 
بودجه، تصریح کرد: دیوان محاســبات با نظارت کارآمد 
و اثرگذار خود بر شــرکت های دولتــی می تواند موجب 

کاهش تخلفات و استفاده بهینه از منابع کشور شود.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــا بیان اینکه 
ســهم شرکت های دولتی در بودجه کل کشور نسبت به 
مصارف عمومی بودجه عدد قابل توجهی اســت، تاکید 
کرد: حسابرسی دقیق و موشکافانه عملکرد شرکت های 
دولتــی در چارچوب قوانین عامه و نیز قانون بودجه کل 

کشور از جمله وظایف مهمی است که دیوان محاسبات 
بر عهده دارد.

مهرداد بذرپاش نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از 
روند فعالیت ها، شــعار دیوان محاسبات در دوره فعلی را 
»دیوان فناورانه مــردم پایه« عنوان کرد و گفت: دیوان 
محاســبات در ایــن دوره توفیقات بســیار خوبی برای 
ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه داشــته اســت و با 
نظارت های برخــط، باعث کاهش تخلفات و پرونده های 

دیوان محاسبات نسبت به گذشته شده است.
وی همچنین با ارائه گزارشــی از حسابرسی شرکت های 
دولتــی، ابراز امیــدواری کــرد که دیوان محاســبات 
بــا تمهیــدات قانونــی مناســب، بتواند حسابرســی 
 مؤثرتــر و دقیق تــری در خصوص شــرکت های دولتی 

داشته باشد.

 دیوان محاسبات با نظارت های برخط 
باعث کاهش تخلفات شده است

معاون اول رئیس جمهور ســه مصوبــه هیات وزیران را 
اباغ کرد.

محمد مخبر معــاون اول رئیس جمهور مصوبات هیئت 
وزیران مربوط به تعیین کمک هزینه مســکن کارگران 
مشــمول قانون کار در ســال 1401، تغییر ساعات کار 
اداری در ایام گرم ســال 1401 و تعیین ضریب حقوق 

کارکنان در سال 1401 را اباغ کرد.
هیات وزیران در جلســه 11 خرداد 1401 به پیشنهاد 
شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، 
کمک هزینه مســکن کارگران مشــمول قانــون کار را 
تعیین کرد. بر این اساس، کمک هزینه مسکن کارگران 
مشــمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1401 

ماهانه مبلغ ۵ میلیون و ۵00 هزار ریال تعیین شد.
هیات وزیران در جلســه 1۸ خــرداد 1401 به منظور 

مدیریت مصرف برق در ایام گرم ســال جاری، ســاعات 
شروع و خاتمه کار کلیه دستگاه های اجرایی، بانک ها، 
نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی را از تاریخ 
۲1 خرداد 1401 تا تاریخ ۳ شــهریور 1401 از ساعت 
۷ تا 1۳:۳0 تعیین کرد و اســتانداران موظف هســتند 
ســاعات کار کاهش یافته در این مــدت تا میزان مقرر 
در ماده )۸۷( قانون مدیریت خدمات کشوری را در ماه 

های باقیمانده سال جاری جبران کنند.
 هیات وزیران در جلســه 11 خرداد 1401 به پیشنهاد 
ســازمان اداری و استخدامی کشــور و به استناد اصل 
)1۳۸( قانــون اساســی، با اصاح تبصــره )۲( بند )۳( 
مصوبه هیات وزیران درخصــوص تعیین میزان ضریب 
حقوق کارکنان در ســال 1401 و الحاق یک تبصره به 

آن به عنوان تبصره )۳( موافقت کرد.

 ابالغ سه مصوبه مهم 
توسط معاون اول رئیس جمهور

رئیسی در نشست خبری با رئیس جمهور ونزوئا گفت: آغاز 
رشد اقتصادی در ونزوئا به همه ثابت می کند مقاومت جواب 

می دهد و دشمن را وادار به عقب نشینی می کند.
حجت االســام والمسلمین ســید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور در نشســت خبری مشــترک با همتای ونزوئایی 
خود، اظهار داشــت: سیاســت خارجی جمهوری اسامی 
ایران همواره ارتباط با کشــورهای مســتقل بوده است و 
ونزوئا نشان داد که در مقابل تهدیدها و تحریم ها دشمنان 
و امپریالیســم ایســتادگی و مقاومت مثال زدنی داشته و 
دارد. رئیس جمهــور گفت: تحریم ها و تهدیدها علیه ملت 
ایران در این چهل و چند ســاله فراوان بوده است، اما ملت 
ایران تصمیم گرفته اســت که تحریم هــا را برای خود به 

فرصت در جهت پیشرفت کشور تبدیل کند.
رئیســی تصریح کرد: وقتی که سخنگوی کاخ سفید اعام 
می کند که فشارهای حداکثری نسبت به ایران مفتضحانه 
شکست خورده است این صحبت نقطه پیروزی ملت ایران 
و نقطه شکست ایاالت متحده آمریکا و دشمنان را رقم می 
زند. وی با بیان اینکه ونزوئا ســال های بســیار سختی را 
ســپری کرده است اما اراده مردم ونزوئا و دولت و شخص 
آقای رئیس جمهور این بوده اســت که باید در مقابل این 
تحریم هــا مقاومت کرد، بیان داشــت: امروز گزارش هایی 
دریافت می کنیم از کشور ونزوئا که این کشور توانسته ابر 
تورم ها را پشــت سر بگذارد و رشد اقتصادی در این کشور 
آغاز شــده است. وی تاکید کرد: این نشانه خوبی است که 
به همه ثابت می کند که مقاومت و ایســتادگی جواب می 

دهد و دشمن را وادار به عقب نشینی می کند.
رئیســی ادامــه داد: روابط ما با کشــور ونزوئا یک روابط 
راهبردی است که در حوزه های مختلفی امروز جریان دارد. 
امضای ســند همکاری بیست ساله بین دو کشور جلوه ای 
از اراده مسئولین دو کشور برای توسعه روابط در حوزه های 
مختلف اســت. وی افزود: در این دولت، همکاری هایی در 

حوزه انرژی، اُِورهــال کردن و تعمیر نیروگاه های حرارتی 
پاالیشگاه ها در کشور ونزوئا اتفاق افتاده است. همچنین 
توانسته ایم خدمات فنی مهندســی را به این کشور صادر 
کنیم و در حوزه های اقتصادی، دفاعی، نظامی و کشاورزی 
همکاری هــای خوبی اتفاق افتاده اســت. وی افزود: آغاز 
پرواز تهران - کاراکاس زمینه بسیار خوبی برای رفت و آمد 
بین دو کشــور را فراهم می کند که هم می تواند بر روابط 
اقتصادی و تجاری بین دو کشور رونق بسیار بیشتری بدهد 

و هم می تواند روابط بین دو ملت را نزدیکتر کند.

 مادورو: تهران و کاراکاس در همه حوزه ها 
روابط بسیار نزدیکی دارند

رئیس جمهور ونزوئا نیز در نشســت خبری مشــترک با 
رئیس جمهور کشــورمان گفت: در همه حوزه ها از جمله 
حــوزه هــای دفاعی، نفت و پتروشــیمی با ایــران روابط 
نزدیکی داریم. نیکاس مــادورو رئیس جمهور ونزوئا که 
به ایران ســفر کرده اســت، اظهار داشت: ما امروز دوره ای 
از گفت وگوها و مفاهمه عمیق را پشت ســر گذاشــتیم و 

به دنبال آن هســتیم از طریق امضای سند همکاری های 
۲0 ســاله چشم انداز روشنی را در مســیر توسعه روابط با 
تهران ترســیم کرده و در ســال ۲0۲۲ به سوی گسترش 

همکاری ها گام برداریم.
مادورو با تاکید بر اینکه از تجربه تاریخی جمهوری اسامی 
ایران اســتفاده خواهیم کرد، اضافــه کرد: دانش و فناوری 
و تکنولــوژی را در مرکز ثقل این توســعه و همکاری قرار 
خواهیم داد. رئیس جمهور ونزوئــا بیان کرد: جبهه های 
مختلــف همکاری را میان ایــران و ونزوئا در حوزه نفت، 
گاز، پاالیشگاه و پتروشــیمی و تأمین مالی از طریق بانک 
توسعه ایران و ونزوئا، حوزه دفاعی و تحکیم روابط دفاعی 

میان ایران و ونزوئا شاهد هستیم.
مادورو خاطرنشــان کرد: 1۸ جوالی شــاهد این خواهیم 
بود که پــرواز مســتقیم ایــران و کاراکاس افتتاح خواهد 
شــد و گردشــگری را در این حوزه ارتقا خواهیم داد. ما از 
طریق این پرواز می توانیم شــاهد توسعه گردشگری باشیم. 
ونزوئا استعدادهای خدادادی زیادی مانند دریای کارائیب، 
جنگل های آمــازون دارد که می توانند مقصد گردشــگری 
ایرانیان باشــند. وی تصریح کرد: در حوزه کشــاورزی هم 

به همین ترتیب اســت. ایران در این سال ها توانسته است 
معجزه ای در حوزه کشــاورزی خود رقم بزند. ونزوئایی ها 
باید اطاع داشته باشند که ۷0 درصد سرزمین ایران خشکی 
است و در ۳0 درصد این سرزمین محصوالت کشاورزی رشد 
می کند اما در مناطق کویری توانســتند از طریق تکنولوژی 

نسبت به توسعه محصوالت کشاورزی اقدام کنند.
رئیس جمهور ونزوئا اضافه کرد: ما دو اولویت را ترســیم 
کردیم. اولین اولویت توســعه فنــاوری و تکنولوژی برای 
توســعه محصوالت کشــاورزی در ونزوئا است تا بتوانیم 
از این تجربیات شــگرف اســتفاده کنیم و از طریق منابع 
خــدادادی خــود در ونزوئا شــاهد توســعه محصوالت 
کشاورزی خود باشیم. وی اظهار داشت: ونزوئا ۳۳ میلیون 
مســاحت برای کشت محصوالت کشاورزی دارد. ما توسعه 
مســاحت هکتاری به منظور توسعه محصوالت کشاورزی 
داشتیم. ما ۳0 میلیون هکتار زمین آماده زرع و برخوردار 

از آب داریم که مناسب تولید و حتی صادرات است.
رئیــس جمهور ونزوئا با بیان اینکــه دومین اولویت ما به 
حوزه تولید و توسعه تولید محصوالت کشاورزی برای صادر 
کردن به ایــران و اقصی نقاط ایران ارتباط دارد، گفت: در 
تبادل هــا و تفاهم نامه هایی که داشــتیم اهمیت در حوزه 
امنیت غذایی و توســعه همکاری های کشاورزی بامنازع 
است. مادورو افزود: اعتقاد من این است که آینده دوستی 
ما آینده ای بســیار مسرت بخش و غیرقابل خدشه خواهد 
بود و شاهد خواهیم بود جهان جدید چگونه شکل خواهد 
گرفت و در مقابل مشکات چگونه مقاومت خواهیم کرد و 
به پیشرفت خواهیم رسید. رئیس جمهور ونزوئا در پایان 
تصریح کرد: جوانان ونزوئا و جوانان ایرانی باید بدانند که 
دنیای آینده دنیای تساوی و حامل عدل است و در مقابل 
دنیای امپریالیسم ایســتادگی می کند. ما باید در کنار هم 
این آینده را به سرانجام برسانیم. آقای رئیسی و مردم ایران 

روی همکاری همه جانبه ما حساب کنند.

واکنش نمایندگان به قطعنامه 
ضدایرانی شورای حکام

در پی صدور قطعنامه ضد ایرانی در شــورای حکام آژانس 
بیــن المللی انــرژی اتمی، تعدادی از نماینــدگان به این 

موضوع واکنش نشان دادند.
به گزارش ایســنا، چهارشــنبه هفته گذشته )1۸ خرداد( 
شــورای حکام آژانس بین المللی انــرژی اتمی قطعنامه 
ارائه شــده توسط آمریکا و تروئیکای اروپایی علیه ایران را 
تصویب کرد. پیش نویس قطعنامه انگلیس، فرانسه، آلمان 
و آمریکا علیه ایران روز سه شــنبه هفته گذشته به نشست 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شده بود 
کــه طبق گزارش خبرگزاری رویتــرز، در پیش نویس این 
قطعنامه آمده است: شــورای حکام از ایران می خواهد که 
هرچه فوری برای اجرای تعهدات قانونی اش اقدام و بدون 
اتاف وقت به پیشــنهاد مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی برای همکاری بیشتر جهت شفاف سازی و حل وفصل 

مسائل باقی مانده پادمانی عمل کند.
در پی تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام، وزارت 
امــور خارجه کشــورمان در بیانیه ای با انتقاد شــدید از 
تصویــب قطعنامه ضدایرانی آمریکا و تروئیکای اروپایی در 
جلسه شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید 
کرد: ایران بدلیــل رویکرد غیرســازنده آژانس و تصویب 
این قطعنامه، گام های عملــی متقابلی را اتخاذ کرده که 
نصب ســانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعال سازی دوربین 
های فراپادمانی از جمله آنها اســت. سازمان انرژی اتمی با 

انتشــار ویدیویی از خاموشی تعداد قابل توجهی از دوربین 
های نظارتی آژانس بیــن المللی انرژی اتمی خبر داد. در 
این ویدیو نشــان داده می شود که اپراتورها، برق متصل به 

دوربین های فراپادمانی را قطع می کنند. 
ســید ابراهیم رئیســی رییس جمهوری نیز در واکنش به 
صدور قطعنامه شــورای حکام، با بیان اینکه شورای حکام 
علیه ایران قطعنامه صادر می کند، توضیح داد: ما یک قدم 
از موضع خود عقب نشینی نخواهیم کرد این شورا چندین 
بار علیه مردم مظلوم فلســطین قطعنامه صادر کرده است 
اما موثر واقع نشــد و ابتکار عمل در دســت فلسطینیان 
اســت، با اعمال تحریم، کشور ایران در حوزه های صنعت، 
کشاورزی، گردشگری و ... متوقف نمی شود، لبخند و اخم 

دشمنان را به اقتصاد و معیشت مردم گره نمی زنیم.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسامی نیز با انتشار 
مطالبــی در صفحات شــخصی خــود در توییتر به صدور 

قطعنامه شورای حکام واکنش نشان دادند.
حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل نود:

»غربگرایان  به بهانه مردم، کشــور را تســلیم غرب کردند 
نه زندگی مردم بهبود یافت، نه تســلیم انتهایی داشــت. 
البته در این شــرایط با احیای برجام موافقم، اما نه به هر 
قیمتــی. احیای برجام اگر همراه حفظ عزت ملی نباشــد 
حتما بی فرجام خواهد بود، آنچنان که در دولت غربگرایان 

بود. دوباره نسخه تسلیم نپیچید.«
هــادی بیگی نــژاد نماینــده مالیــر: »غربی ها و 
صهیونیســت ها آژانس انرژی اتمی را تشــکیل داده اند تا 
زورگویی شــان را در نظم ناعادالنه ای کــه ایجاد کرده اند، 
قانونــی جلوه دهند! بدبخت آن ملتی که در مقابل قلدری 

این ها تواضع کند.«

اردشــیر مطهری نماینده گرمســار: »در پاســخ به 
قطعنامه مغرضانه  شورای حکام، فرآیند گازدهی به برخی 
از ســانتریفیوژهای پیشــرفته )ازجمله IR2 و IR6( آغاز 
و ســرعت تولید انواع ماشین ها، ســانتریفیوژها و قطعات 
موردنیاز در صنعت  هســته ای  کشور افزایش یافت. دوران 

زورگویی شما و عقب نشینی ما گذشت.«  
زهره الهیان عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی: »علیرغم حســن نیت و همکاری ایران با آژانس 
انرژی اتمی، شــورای حکام قطعنامه علیه ایران صادر کرد. 
ایران هم بخش عمده دوربین ها را قطع کرد و غنی سازی 
را افزایش داد. این اقدام مقتدرانه ایران هزینه را برای اینگونه 
تصمیمات سیاسی و مغرضانه آژانس تحت تاثیر صهیونیسم 
بین الملل زیاد خواهد کرد. کمیسیون امنیت مجلس تجدید 

نظر در مذاکرات هسته ای را ضروری می داند.«
اخیر  »تصمیم  اســدآباد:  نماینده  کیومرث سرمدی 
شورای حکام  سیاسی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی و به نظر 
در راستای تامین نظر صهیونیست ها اتخاذ شد. اگر تغییر 
رویه صورت نگیرد، در نحوه همکاری با آژانس تجدید نظر 
جدی خواهیم کرد. تروریست های بین المللی حق تصمیم 

سازی برای سازمان های بین المللی را ندارند.«
جواد کریمی قدوســی عضو کمیسیون امنیت ملی 
تمام دوربین های  »خاموش کردن  و سیاست خارجی: 
آژانس اقدامی اســت حداقلی برای پاسداشت از عزت ملت 

قهرمان ایران.«
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود: »خطای 
راهبــردی  تروئیکای اروپایی  جهت امتیازگیری بیشــتر از 
 ایران  با استفاده از ابزار آژانس بین المللی انرژی اتمی، باید با 
اقدامات عملیاتی در توقف فعالیت های داوطلبانه  هسته ای  

و اجــرای دقیق قانون اقدام راهبــردی برای رفع تحریم ها 
اصاح شود. پاسخ زیاده خواهی غرب را باید به موقع داد.«   

سیدناصر موســوی الرگانی نماینده فالورجان: »اگر 
چه دولــت مجوز الزم را برای پاســخ به غــرب و  آژانس 
سیاســی اتمی  دارد اما مطمئنا  مجلــس  هم آرام نخواهد 
ماند. ســران اروپا با اینکه زیر فشــار گرانی نفت، عین خر 
در باتاق اند اما نوکری صهیونیستها را بر منافع مردمشان 
مقدم دانسته و خیال می کنند ایران از قمپزهای آنها خم 
به ابرو می آورد.   ۵ کشــوری که بــه قطعنامه آژانس رای 
ندادنــد نیمی از اقتصاد و جمعیت دنیــا را دارند. در عین 
حال شاهراه نفت جهان در اختیار ایران است و اگر منافع 
ایران ایجاب کند از تمام ابزارهای در اختیار با قدرت تمام 
استفاده خواهد کرد. توقیف کشتیهای یونانی که آنان را به 

غلط کردن انداخته، فقط یک نمونه است.«
امنیت  کمیسیون  عضو  آبادی  جهان  رحیمی  جلیل 
ملی و سیاست خارجی: »ایران  در  مذاکرات  اخیر  اتمی  
همچون همیشــه؛ صادقانه با  آژانس  همکاری نمود و همه 
مــوارد فنی، امنیتی و نظارتی حتــی  فراپادمانی  را رعایت 
کرد اما آمریکا و کشورهای اروپایی و آژانس، به جای تاش 
در انجام تعهداتشان، با صدور قطعنامه؛ انصاف و عدالت را 

در روابط بین الملل به سخره گرفتند.«    
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس: 
»وقتی  گروسی  مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی قبل 
از تهیه گزارش به ســرزمین های اشغالی سفر می کند و با 
هماهنگی سران رژیم  صهیونیستی  گزارش تهیه می نماید.  
چــه ضرورتی دارد ایران فراتر از پادمان با  آژانس  همکاری 
نماید. مجلس خواستار اجرای دقیق قانون اقدام راهبردی 

برای رفع تحریم هاست.«   

مهدی فضائلی
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گزارش
رئیس  جمهور در نشست خبری مشترک با مادورو: 

روابط ایران و ونزوئال راهبردی است

خبــــر

فرمانــده نیروی پدافنــد هوایی ارتش گفت: امروز نیــروی مقتدر پدافند هوایی 
ارتش به مرحله ای از رشد و نبوغ رسیده که هیچ وابستگی در تجهیزات به هیچ 

کشوری ندارد و قدرت مطلق پدافند هوایی در منطقه است.
امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در مراسم گرامیداشت 
والدت امام رضا )ع( در دانشــگاه پدافند هوایــی خاتم االنبیا )ص( ضمن تبریک 
میاد امام رضا )ع( گفت: ما هر چه داریم از برکت وجود امام رضا )ع( اســت و 
اعتقاد قلبی من این است که این امام رئوف گره از بزرگترین مشکات می گشاید.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش از این نیرو به عنوان اولویت اول در دفاع از کشور 
نام برد و تصریح کرد: همانطور که شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی بیان می کرد، 
جمهوری اسامی ایران حرم اســت و نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران که 

لباس خدمت به امنیت این کشــور را بر تن دارند، خادمــان این حرم و به نوعی 
خادمان حراست از امنیت کشوِر امام رضا )ع( هستند. وی با اشاره به پیشرفت ها و 
دستاوردهای نیروی پدافند هوایی ارتش اظهار داشت: امروز نیروی مقتدر پدافند 
هوایی ارتش به مرحله ای از رشد و نبوغ رسیده که هیچ وابستگی در تجهیزات به 

هیچ کشوری ندارد؛ امروز در تجهیزات بومی در لبه فناوری دنیا قرار داریم و قدرت 
مطلق پدافند هوایی در منطقه هستیم. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان 
اینکه اگر دشمنان ما توانایی رویارویی با ما را داشتند درنگ نمی کردند عنوان کرد: 
عامل بازدارندگی دشمنان ایران اســامی در درجه اول وجود فردی آگاه، شجاع، 
مدیر، مدبر و مجتهد به عنوان فرمانده در راس کشور و همچنین آمادگی نیروهای 
باایمان و تجهیزاتی که نیروهای مســلح در اختیار دارد اســت که هیچ گلوگاهی 

ندارند. ما به خاطر داشتن این توانمندی به روز به خود می بالیم.
در ایــن مراســم ضمــن ادای احتــرام به پرچــم ضریح مطهر حضــرت علی 
 بــن موســی الرضا )ع( از ســوی حاضرین، نشــان »مــا همــه خادم الرضائیم« 

به امیر صباحی فرد اهدا شد.

امیر صباحی فرد:

 قدرت مطلق پدافند هوایی
 در منطقه هستیم


