اخبار

بیژن نوباوه:

شفافیت نسخه شفابخش فساد اقتصادی است

سهشنبه  5اسفند  11 1399رجب 1442
 23فوریه 2021شماره 3218

ایران و جهان

2

www.asre-iranian.ir

اخبار
اجرای پروتکل الحاقی از امروز
به طور کامل متوقف میشود

رئیس مجلس شورای اسالمی نوشت :اجرای
پروتکل الحاقی از روز  ۵اسفند به طور کامل
متوقف خواهد ش��د و هر نوع دسترسی فراتر
از پادمان مطلق ًا ممنوع و غیرقانونی است .به
گزارش «عصر ایرانیان» ،محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در حس��اب
کاربری خود در توئیتر ،نحوه اجرای پروتکل
الحاق��ی از روز  ۵اسفن��د را تش��ریح کرد و
نوشت :مطابق قانون مجلس ،اجرای پروتکل
الحاق��ی از روز  ۵اسفند به طور کامل متوقف
خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان
مطلق ًا ممن��وع و غیرقانونی است .وی تاکید
کرد :هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در
آینده نیز طبق ماده  ۷مستلزم تصمیمگیری
مجلس است .ماده  ۹قانون ،اجرای دقیق آن
را تضمین خواهد کرد.
مجلس نشان داد که با رئیسجمهور
تعارف ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی گفت :ارسال شکایت
مجلس از دولت ب��ه دلیل عدم اجرای قانون
لغو تحریمها نشان دهنده آن بود که مجلس
ب��ا هیچ ف��ردی حتی رئیس جمه��ور تعارف
ن��دارد .ب��ه گزارش مه��ر ،محم��ود احمدی
بیغش در جلس��ه علنی مجل��س طی اخطار
قانون اساسی ،گفت :الزم است از نمایندگان
مجلس قدردانی کنیم که صبح امروز گزارش
تخل��ف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها را ب��ه قوه قضائیه ارسال
کردن��د و نش��ان دادند که مجلس با کس��ی
حتی شخص اول اجرایی کشور یعنی رئیس
جمهور تعارف ندارد .وی افزود :با هر کس��ی
ک��ه به م��ردم دهن کجی کند بای��د برخورد
قاطع شود و مصوبه صبح امروز مجلس بسیار
ضروری بود .نماینده مردم شازند در مجلس
شورای اسالمی تصریح کرد :مجلس شورای
اسالمی از ابتدای کار خود باید ضمن تعامل
با دولت ،اقتدار خود را هم حفظ میکرد .بیش
از  ۲۰۰نفر از نمایندگان طرح سؤال از رئیس
جمهور را امضاء کردند و سؤال این است که
امضای آنان کجا گم ش��د؟ عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی گفت :درست است که امروز مجلس
شکایت خود از دولت را به قوه قضائیه ارسال
کرد اما نفس عمل دولت بدتر از اصل کارش
ب��ود و مجل��س به دلیل دهن کجی حس��ن
روحان��ی به م��ردم ایران بای��د اقدامات الزم
را انج��ام دهد تا با رئی��س جمهور ،وزیر امور
خارج��ه و رئیس سازمان انرژی اتمی برخورد
قاطع شود.
باال بردن توان رزمی جنگال یکی از
اولویتهای ارتش است

رئی��س ستاد ارتش معتق��د است که اهمیت
جن��گ الکترونی��ک در وضعی��ت فعلی و در
مقابله ب��ا تهدیدات آینده بس��یار مهم است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،امیر
دریادار حبیب اهلل سی��اری معاون هماهنگ
کنن��ده ارت��ش جمهوری اسالم��ی ایران در
بازدید از جنگال راهب��ردی ارتش جمهوری
اسالم��ی ایران ضمن تقدیر از عملکرد رو به
جلوی این یکان عملیاتی و حس��اس ،گفت:
ب��اال بردن توان رزمی جنگال راهبردی یکی
از اولویته��ای ستاد ارتش است .وی در این
بازدی��د که رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد
ارت��ش و معاونین عملی��ات ،آموزش ،طرح و
برنام��ه ،مهندسی ،آماد و فن��اوری اطالعات
و ارتباطات ارتش نیز حضور داش��تند ضمن
تبریک اعیاد رجبیه ،گفت :اهمیت جنگال در
وضعیت فعل��ی و در مقابله با تهدیدات آینده
بسیار حائز اهمیت بوده و عملکرد این یکان
راهب��ردی در ت��وان رزمی ارت��ش جمهوری
اسالمی ایران اث��ر گذار و تعیین کننده است
ب��ه همی��ن دلیل م��ا در ست��اد ارتش بحث
توسع��ه جنگال راهبردی را به عنوان یکی از
اولویته��ای دفاعی مدنظر قرار دادهایم .وی
تاکی��د کرد :توان دفاعی جنگ��ال با توجه به
سن خدمتی این یکان بسیار خوب بوده و در
سالهای اخیر در زمینه تأمین نیروی انسانی
متخصص و توسعه تجهیزات ،تاسیس��ات و
اماکن مورد نیاز پیش��رفتهای قابل توجهی
داشته و در رزمایشهای متعدد توانمندیهای
خود را به معرض نمایش گذاشته است کهان
شاءاهلل با پیگیری طرح جامع توسعه جنگال
و افزای��ش قابل مالحظه اعتبارات این یکان
در بودجه  ۱۴۰۰شاهد ارتقای بیشتر در توان
رزمی جنگال راهبردی ارتش در آینده نزدیک
خواهیم بود.

نماینده مجلس شورای اسالمی گفت :مهمترین بحثی که در فساد اقتصادی
مطرح است فسادهایی است که در درون و مجموعه دولت صورت می گیرد
یعنی با اعطای رانت های مختلف و مجوز دهی ها به بخش های گوناگون
اقتصادی فساد گسترش می یابد ازاین رو برای حل و مبارزه با فساد اقتصادی
نیازمند نسخه شفا بخش ایجاد شفافیت در همه عرصه های اقتصادی کشور
هس��تیم .بیژن نوباوه نماینده مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با قدس
آنالین به تبعات و پیامدهای فساد اقتصادی در کشور پرداخت و دراین باره
گفت :یکی از موارد مهمی که میتواند اقتصاد هر کشور را به چالش بکشاند
وجود فساد در اقتصاد است .فساد در صورتهای مختلف ارکان سیاسی تا

اجتماعی و اقتصادی هر کشوری را تحت شدیدترین تاثیرات و نامالیمات
ق��رار میدهد .وی در این باره توضیح داد :فس��اد در انواع مختلف از دولتی
تا فس��ادهای گوناگون حتی در تقلب در فروش ،در قیمت اجناس و مسائل
مختلف دیگر همه و همه در کار اقتصاد ودر گذران سالمت امور یک جامعه
به هیچ وجه قابل قبول نیس��ت لذا بر کار م��ردم و گذران زندگی سالم در
جامعه گرههای محکمی میاندازد .از سوی دیگر افزایش فساد اقتصادی و
اداری موجب کاهش سرمایه گذاری و بد بینی به مدیریت اقتصادی کشور
می ش��ود .نوباوه با اشاره به اینکه فساد اقتصادی بنیادهای کشور را منهدم
می کند گفت :معمو ًال بخش��هایی هستند که بدون انجام هر گونه فعالیتی

فقط از رانتهای موجود در بخشهای دولتی استفاده میکنند در حالی که
فساد این افراد موجب منهدم شدن اقتصاد کشور می شود و به عبارت دیگر
جلوی رشد اقتصادی کشور را میگیرد و مانع بزرگی بر سر راه رشد اقتصادی
کش��ور به شمار می رود .وی در این باره خاطر نشان کرد :مهمترین بحثی
که در فساد اقتصادی مطرح است فسادهایی است که در درون و مجموعه
دولت صورت می گیرد یعنی با اعطای رانت های مختلف و مجوز دهی ها
به بخش های گوناگون اقتصادی فساد گسترش می یابد ازاین رو برای حل
و مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند نسخه شفا بخش ایجاد شفافیت در همه
عرصههای اقتصادی کشور هستیم.

رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:

حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به اختالف نظر بین
مجلس و دولت درب��اره اجرای قانون اق��دام راهبردی
برای لغو تحریمها فرمودند :مجلس و دولت اختالفنظر
امروزشان را حل کنند که نشاندهنده دوصدایی نباشد .به
گزارش «عصر ایرانیان» ،به نقل از پایگاه اطالعرسانی
دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر
معظ��م انقالب اسالمی عصر امروز (دوش��نبه) در دیدار
رئی��س و منتخبان ملت در مجل��س خبرگان ،منظومه
مفاهیم معرفتی و ارزشی اسالم را نرمافزار ساختار نظام
اسالمی دانس��تند و با اش��اره به لزوم روزآمد شدن این
نرمافزار متناسب با گس��ترش دامن��ه فعالیتهای نظام
اسالمی و بروز چالشهای جدید گفتند :یکی از وظایف
مهم فض�لا و متفکری��ن ،تقویت مبان��ی فکری نظام
اسالمی بهمنظور عملیاتی کردن مفاهیم دینی مورد نیاز
جامعه است .حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین ادبیات
روزهای اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی در مورد ایران،
ادبیاتی مس��تکبرانه ،طلبکارانه و غیرمنصفانه دانس��تند
و گفتن��د :نتیجه این ادبیات جز منفورتر ش��دن آنها نزد
ملت ایران نخواهد بود .ضمن آنکه جمهوری اسالمی از
مواضع منطقی خود در موضوع هستهای کوتاه نخواهد
آمد و بر اساس مصلحت و نیاز کش��ور تا آنجا که الزم
باش��د ،حتی تا غنیسازی  ۶۰درصد پیش خواهد رفت.
حضرت آیتاهلل خامنهای در ابتدای سخنانش��ان ضمن
تبریک میالد حضرت جواداالئمه و حضرت امیرمؤمنان
و با گرامیداشت چند عضو فقید مجلس خبرگان ،یکی
از نیازهای مهم جوامع اسالمی را عملیاتی کردن مفاهیم
دینی برشمردند و گفتند :در هر برههای که این مفاهیم
عملیاتی ش��د ،برای کش��ور و ملت و آبروی جمهوری
اسالمی ،ارزشمند بود و هرجا که غفلت کردیم از برکات
آن محروم شدیم .ایشان افزودند :امام بزرگوار با حضور
در صحن��ه و تبیین مفاهیمی همچ��ون توکل ،تکلیف،
ایثار ،جهاد و ش��هادت ،آنها را در جامعه و زندگی مردم
رایج کردن��د و نتیجه آن ،پیروزی مل��ت ایران در یک
جنگ هشتسال ه بینالمللی بود .ایجاد نهضت اسالمی،
نظریهپردازی برای ساختار نظام و گس��ترش دادن دین
ب��ه عرصههای اجتماع��ی و اداره کش��ور بهوسیله امام
خمین��ی (ره) از دیگر نمونههایی ب��ود که رهبر انقالب
اسالمی به آنها اش��اره کردند و گفتند :نمونه جدید این
موضوع ،عملیاتی شدن مفهوم واالی مواسات بهوسیله
مردم و جوانان و دستگاههای دولتی و نهادهای انقالبی
و ش��کلگیری نهضت بزرگ کمک مؤمنانه در شرایط
کرونای��ی بود که گرهه��ای زیادی را باز کرد .ایش��ان
روزآم��د کردن نرمافزار نظام اسالمی را وظیفه فضالی

حد غنیسازی ایران  ۲۰درصد نیست

صاحب نظر دانس��تند و گفتند :البته این بهروزرسانی به
معنای دستکاری در منظومه مفاهیم دینی نیس��ت بلکه
به معنای کش��ف حقایق متناسب ب��ا نیازهای داخلی و
بینالمللی نظام اسالمی است .رهبر انقالب اسالمی به
چند نمونه متناسب با مسائل روز اشاره کردند و افزودند:
بهعنوان مثال هنگامی که نظام اسالمی با فش��ارهای
شرطی دشمن مواجه میش��ود و او برداشتن تحریمها
را من��وط به یک یا چند ش��رط میکند ک��ه انجام آنها
ممکن است بهشدت گمراه کننده و هالک کننده باشد،
نظ��ام اسالمی چه باید بکند؟ حضرت آیتاهلل خامنهای
در پاسخ به این سؤال تأکید کردند :در چنین ش��رایطی
باید مفهوم دینی استقامت و صبر ،تبدیل به یک حرکت
جمع��ی در جامعه ش��ود ،آن هم در ش��رایطی که مردم
با مش��کالتی مواجه هس��تند که بخشی از آنها ناشی از
فشارهای دشمن است .ایشان ترویج مفاهیمی همچون
توکل به خدا و اعتماد به وعده الهی در مواجهه با جبهه
دش��من و یا تبیین این موضوع را ک��ه خداوند قطع ًا در
برابر بیعملی و بیتوجهی مسئوالن واکنش تند خواهد
داشت ،از دیگر نمونههای مورد نیاز جامعه برشمردند و
افزودند :تغذیه عقبه فکری نظام اسالمی و بهروزرسانی
نرمافزار آن را باید فضال و متفکرین صاحب صالحیتی
بهعهده بگیرند که از جمود فکری و تحجر ،و همچنین
از افکار التقاطی بهدور باش��ند .رهبر انقالب اسالمی در
بخش دوم سخنانش��ان به مسئله هس��تهای پرداختند.
حض��رت آیتاهلل خامنهای با اش��اره ب��ه قانون مصوب
مجل��س در خصوص کاهش تعه��دات برجامی ،گفتند:

مجل��س قانونی را تصویب و دول��ت هم از آن استقبال
ک��رد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام میش��د،
انج��ام دادند و انش��اء اهلل فردا نیز یک م��ورد دیگر از
این قانون انجام خواهد ش��د .ایشان با اشاره با اختالف
برداش��تی که مجل��س از کار دول��ت دارد ،افزودند :این
اختالفنظره��ا قابل حل اس��ت و باید دو طرف ،قضیه
را ب��ا همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختالفها رها
و یا تشدید ش��ود که نشاندهنده دوصدایی باشد .رهبر
انقالب اسالمی تأکید کردن��د :دولت خود را موظف به
عم��ل به قانون میداند و باید ب��ه این قانون که قانون
خوب��ی است ،ب��ه دقت عمل ش��ود .حض��رت آیتاهلل
خامن��های ادبیات آمریکا و سه کش��ور اروپایی در قبال
کاهش تعهدات برجامی ایران را مس��تکبرانه ،طلبکارانه
و غیرمنصفانه و ادبیاتی غلط خواندند و گفتند :جمهوری
اسالم��ی از روز اول و تا مدت طوالنی ،بر اساس تعالیم
اس�لام به تعهدات خود عمل ک��رد اما طرفی که از روز
اول به تعهدات خود عمل نکرد همین چهار کشور بودند،
بنابراین آنها باید مورد عتاب و خطاب و بازخواست قرار
گیرند .ایشان افزودند :وقتی آمریکا از برجام خارج شد و
دیگران هم با او همراهی کردند ،دستور قرآن این است
که تو هم تعهد را رها کن که با این حال باز هم دولت
محترم ما تعهدات را رها نکرد و به تدریج بخشی از آنها
را کاه��ش داد که البته این م��وارد نیز در صورت عمل
کردن آنها به وظایفش��ان قابل برگش��ت است .رهبر
انقالب اسالمی نتیج��ه ادبیات استکب��اری را افزایش
نفرت مردم ایران از غربیها دانس��تند .ایشان گفتند :در

این میان آن دلقک صهیونیست بینالمللی دائم میگوید
ما نمیگذاریم ایران به سالح هس��تهای دست یابد ،در
حالی که باید به او گفت اگر جمهوری اسالمی تصمیم
به دستیابی به سالح هستهای داشت ،او و بزرگتر از او
هم نمیتوانس��تند مانع شوند .حضرت آیتاهلل خامنهای
تأکید کردند :آنچه مانع جمهوری اسالمی برای ساخت
سالح هس��تهای است ،فک��ر و مبانی اسالمی است که
ساخت هر سالحی اعم از هس��تهای یا شیمیایی را که
موجب کش��تار مردم عادی میش��ود ،ممن��وع میداند.
ایش��ان با یادآوری قتل عام  ۲۲۰ه��زار نفر در بمباران
اتمی آمریکا و همچنی��ن محاصره مردم مظلوم یمن و
بمباران بازار و بیمارستان و مدرسه بوسیله جنگندههای
ساخ��ت غربیها ،گفتند :کش��تار غیرنظامی��ان و مردم
بیگن��اه روش آمریکاییها و غربیها است و جمهوری
اسالمی ای��ن روش را قبول ندارد و بر همین اساس به
سالح هستهای فکر هم نمیکند .رهبر انقالب اسالمی
تأکید کردند :اما ما برای کس��ب تواناییهای هستهای
متناسب با نیازهای کش��ور مصمم هس��تیم و به همین
علت ،حد غنیسازی ای��ران  ۲۰درصد نخواهد بود و تا
هرجا که الزم و نیاز کش��ور باشد اقدام خواهد کرد مث ً
ال
برای پیش��ران هس��تهای یا کارهای دیگر ممکن است
غنیسازی را به  ۶۰درصد هم برسانیم .حضرت آیتاهلل
خامنهای افزودند :البته یک قرارداد چندسالهای گذاشته
ش��ده که اگر آنها عمل کنن��د ما هم تا همان چند سال
عمل خواهیم کرد ام��ا غربیها بهخوبی میدانند که ما
بهدنبال سالح هس��تهای نیستیم .رهبر انقالب اسالمی
خاطر نشان کردند :موضوع سالح هستهای بهانه است،
آنها حت��ی با دستیابی م��ا به سالحه��ای متعارف هم
مخالفند چون میخواهن��د مؤلفههای قدرت را از ایران
بگیرند .حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به این واقعیت
که نیروگاههای هستهای با تأمین انرژی سالمتر ،تمیزتر
و ارزانت��ر یکی از مهمترین منابع ان��رژی در آینده نه
چندان دور خواهند شد ،نیاز کشور به غنیسازی را یک
امر مس��لّم خواندند و گفتند :غنیسازی را نمیشود آن
روز ش��روع کرد بلکه باید از امروز ب��رای نیاز آن زمان
آماده شد .ایشان افزودند :غربیها میخواهند در روزی
که ایران به انرژی هس��تهای نی��از پیدا میکند ،محتاج
آنها باش��د و آنها این نی��از ما را وسیلهای برای تحمیل،
زورگویی و باجخواهیهای خود قرار دهند .رهبر انقالب
اسالم��ی تأکید کردن��د :جمهوری اسالم��ی در قضیه
هس��تهای نیز همانند سایر قضایا عقبنش��ینی نخواهد
کرد و در مسیر آنچه که مصلحت و نیاز امروز و فردای
کشور است ،با قدرت پیش خواهد رفت.

با رأی نمایندگان؛

گزارش تخلف دولت از اجرای قانون لغو تحریمها به قوه قضائیه ارسال شد

مجلس ش��ورای اسالمی گ��زارش تخلف
دول��ت از اجرای قانون لغ��و تحریمها را به
ق��وه قضائیه ارسال کرد .ب��ه گزارش مهر،
نمایندگ��ان در جلس��ه علنی روز گذش��ته
مجلس ش��ورای اسالمی با ارسال گزارش
کمیس��یون امنیت مل��ی و سیاست خارجی
مجلس ش��ورای اسالمی درباره تخلف در
اج��رای قانون اق��دام راهبردی ب��رای لغو
تحریمه��ا و صیان��ت از مناف��ع ملت ایران

به قوه قضائیه موافقت کردند .کمیس��یون
امنی��ت ملی مجلس بعد از بیانیه مش��ترک
آژان��س بینالمللی ان��رژی اتمی و سازمان
انرژی اتمی ای��ران بر اساس ماده  ۷قانون
اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت
از مناف��ع ملت ای��ران ،گزارش��ی از تخلف
دولت از اج��رای قانون تهی��ه و به صحن
علنی ارائه کرد .ب��ه درخواست  ۲۵۰نفر از
نمایندگان برای اعمال ماده  ۲۳۴آیین نامه

داخلی مجلس ،این گزارش به رأی وکالی
ملت گذاش��ته شد و نمایندگان با  ۲۲۱رأی
موافق ۶ ،رأی مخال��ف و  ۷رأی ممتنع از
مجم��وع  ۲۳۹نماینده حاضر در جلس��ه با
آن موافق��ت کردند .در ادامه جلس��ه ،احمد
امیرآب��ادی فراهان��ی ،عضو هیئت رئیس��ه
مجلس شورای اسالمی ،گزارش کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی را قرائت کرد.
متن این گزارش بدین ش��رح است :رئیس

محترم مجلس ش��ورای اسالمی ،با تحیت
و احت��رام استحضار داری��د که  -۱توافق و
بیانیه مش��ترک آژان��س بینالمللی انرژی
اتمی و سازمان ان��رژی اتمی نقض صریح
قان��ون اقدام راهبردی ب��رای لغو تحریمها
و صیان��ت از مناف��ع مل��ت ای��ران است و
درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط
قوه قضائی��ه داریم -۲.در قانون یاد ش��ده
جناب آقای رئیس جمهور مس��ئول اجرای

آن تعیین گردیده است -۳.با توجه به ماده
( )۲۳۴قان��ون آیی��ن نام��ه داخلی مجلس
شورای اسالمی آقای رئیس جمهور و کلیه
ناقضین و مس��تنکفین را ب��ا قید فوریت به
قوه قضائیه معرفی ،ت��ا وفق قانون مذکور
قوه قضائیه نیز خارج از نوبت و تش��ریفات
مرس��وم آن را مورد رسیدگ��ی فوری قرار
دهد -۴.این موضوع نظر کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی میباشد.

آیتاهلل جنتی در اجالس رسمی خبرگان:

رئیس مجل��س خبرگان رهبری گفت :نمایندگان حق
ای��ن م��ردم را ادا کنند و به فکر خودش��ان و جریانات
سیاسی و دوستانشان نباشند و به مردمی خدمت کنند
که آنها را انتخاب کردهاند .به گزارش «عصر ایرانیان»،
آیتاهلل احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در
آئین افتتاحیه هشتمین اجالسیه رسمی پنجمین دوره
مجل��س خبرگان رهبری با تبری��ک اعیاد رجبیه یاد و
خاطره اعضای فقید مجلس خبرگان رهبری ،حضرات
آی��ات مصباح یزدی ،محمد ی��زدی و ابراهیم امینی را
گرامی داش��ت .آیتاهلل جنتی همچنین با گرامیداشت
ی��اد و خاطره ش��هید سلیمانی با بیان اینک��ه داغ این
ش��هید عزیز هرگز کهنه نمیشود ،ابراز امیدواری کرد
خداوند هرچه زودتر امکان انتقام خون آن شهید عزیز
را بده��د و ما به چش��م خ��ود آن روز را ببینیم .وی با
قرائت بخشهایی از نامه سردار شهید قاسم سلیمانی
به دخترش درباره لزوم دفاع از مظلومان و انسانهای
بیپناه در برابر تروریستها گفت :خدا ترامپ و امریکا
و کس��انی که در ترور این شهید عزیز نقش داشتند و
ی��ک ملت را داغدار کردن��د لعنت کند .رئیس مجلس
خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر

نمایندگان مجلس به فکر مردم باشند

از خدمات کادر درمان برای صیانت از سالمت مردم در
برابر ویروس کرونا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
عرصه سالمت اظهار داش��ت :کرونا از مسائل امروز ما
و دنیا است که فکر همه را مش��غول کرده و مشکالت
فراوان اقتصادی و سیاسی ب��ه وجود آورده است .وی
اف��زود :برخی مردم بواسطه کرونا با وضعیت اقتصادی
نامناسبی مواجه ش��دند وکسب و کارشان کساد شده و
نمیتوانند زندگی خ��ود را بچرخانند .مردم عزیز ما در
ایام کرونا کمکه��ای مومنانه خوبی به همدیگر و به
فقرا داش��تند و مث ً
ال شاهد بودیم برخی صاحبخانهها
مراعات حال مس��تاجران را کردند .م��ا مردم عزیزی
داری��م و از همه مس��ئوالن بدون اسثتن��اء میخواهم
ه��ر خدمتی میتوانند به م��ردم بکنند .رئیس مجلس
خبرگ��ان رهبری از حضور پر ش��ور م��ردم در مراسم
بزرگداش��ت سالگ��رد انق�لاب و راهپیمایی  ۲۲بهمن
تقدیر کرد و افزود :راهپیمایی  ۲۲بهمن به کشور آبرو
داد و ش��نیدم که برخی  ۱۵کلیومتر با وسیله نقلیه در
راهپیمایی حضور یافتند .در برابر این مردم هر خدمتی
از م��ا بر میآید نباید کوتاه��ی کنیم .آیتاهلل جنتی به
فش��ار حداکثری امریکا به ملت ایران و برخی اقدامات

در چارچوب راهبرد مقاومت فعال اش��اره کرده و افزود:
در مدت اخیر حرکتهای خوبی برای مقابله با اقدامات
امریکا انجام ش��د .امریکاییها جرات نکردند به حمله
ای��ران به عین االسد و انهدام پهپ��اد امریکایی جواب
بدهند .وی ادامه داد :ترامپ با گفتار و رفتارش حیثیت
امریکا را برد و حتی قوانین کشورش را زیرپا گذاشت و
نشان داد که آنها ،به هیچ چیز پایبند نیستند اما امریکا
رو به افول و سقوط است و ما رو به صعود هس��تیم و
آین��ده از آن ماست .قدرت ما ناش��ی از قدرت خداست
و ضع��ف امریکا بیش از حد تص��ور ماست .امروز آنها
به جان هم افتادهان��د .رئیس مجلس خبرگان رهبری
در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر مشارکت مردم
در انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی گفت :مردم در
انتخابات مجلس با مش��ارکت خوب��ی حضور یافتند و
آزادانه نمایندگان خودش��ان را انتخاب کردند .آیتاهلل
جنت��ی بر همین اساس ب��ه نمایندگان مجلس توصیه
ک��رد :نمایندگان جدی��د مجلس که بس��یاری از آنها
نیروهای انقالبی نیز هستند ،حق این مردم را ادا کنند و
به فکر خودشان و جریانات سیاسی و دوستانشان نباشند
و به مردمی خدمت کنند که آنها را انتخاب کردهاند ،در

خدمتگ��زاری به مردم اولویتها را در نظر بگیرند و به
مس��ائل فرعی و دست دوم نپردازند و از قدرت خود به
نفع نظام و انقالب و مردم استفاده کنند .وی همچنین
به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نیز اشاره کرده
اظهار داش��ت :قانون اساسی ش��رایط رئیس جمهور را
مدیر ،مدبر و با تقوا عنوان کرده که باید به این شرایط
اهمیت داد .شورای نگهبان باید حواسش را جمع کرده
و در تایید صالحیتها بیش از همه به تقوای کاندیداها
توج��ه کند .تق��وا در حد عدالت و ی��ک درجه باالتر از
عدالت است و طبیعی است مردم باتقواترین را انتخاب
کنند .امیدوارم کسانی که از سوی شورای نگهبان تایید
صالحیت میشوند ،از ابتدا تا پایان تقوای الزم را داشته
و خادم ملت باش��ند .رئیس مجلس خبرگان رهبری با
تقدیر از اقدامات ضد فس��اد دستگ��اه قضائی گفت :از
آیتاهلل رئیس��ی بابت اقدامات در مبارزه با فساد تشکر
میکنی��م .مبارزه با فس��اد از خواستههای مردم است.
مردم گرفتار فس��اد گردن کلفتها و زوردارها هستند
و این مرد الهی و دوست داشتنی کمر بسته و به جنگ
فس��اد میرود و قطع ًا مردم ق��دردان و حامی اقدامات
ایشان و قوه قضائیه هستند.

نتیجه سفر مدیرکل آژانس بین المللی
انرژی اتمی به تهران مثبت بود

نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی
در وین نتایج سفر گروسی به تهران را مثبت
ارزیابی کرد .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ،میخائیل اولیانوف ،نماینده دائم روسیه
در سازمانهای بینالمللی در وین ،در واکنش
به پایان سفر رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس
بین المللی انرژی اتمی به تهران و مالقات با
مقامات ایران ،نتایج این سفر را مثبت ارزیابی
کرد .وی در این راستا ادامه داد :درست است
پروتکل الحاقی طی روزهای آتی ،به تعلیق
درخواهد آمد ،اما آژان��س بین المللی انرژی
اتمی و ایران ب��ه تفاهماتی دست یافتند که
سطح کاف��ی راستی آزمایی را حفظ میکند.
اولیانوف همچنین ساعات��ی پیش در پیامی
سیاس��ت فش��ار حداکثری آمریک��ا را عامل
تضعی��ف توافق هس��تهای ایران دانس��ت و
گف��ت :تصویر ش��فاف آغاز خ��وب برجام با
سیاست فشار حداکثری آمریکا و پیامدهایش
تضعیف شد .وی افزود :اما همچنان ما شانس
خوبی برای بازبینی اجرای کامل توافق داریم
و نباید این فرصت را از دست دهیم.
با متحدانمان به دنبال طوالنیتر
کردن و تقویت بندهای برجام هستیم

وزی��ر خارجه آمریک��ا در سخنران��ی خود در
کنفرانس خلع سالح تاکید کرد که واشنگتن
با همک��اری متحدانش به دنب��ال طوالنیتر
کردن و تقوی��ت مفاد برجام است .به گزارش
فارس« ،آنتونی بلینک��ن» در سخنرانی خود
در کنفرانس خلع سالح گفت :ایاالت متحده
متعهد است که ایران هرگز به سالحهای اتمی
دست نخواهد یافت .وی تاکید همچنین کرد
که دیپلماسی بهترین راه برای دستیابی به این
هدف است .بلینکن در ادامه سخنرانی افزود:
«همانط��ور که پرزیدنت «ج��و بایدن» گفته
ه��ر وقت ایران به تعهداتش در برجام برگردد
واشنگتن نیز به این توافق بازخواهد گشت .ما
با متحدانمان کار خواهیم کرد تا بندهای برجام
را طوالنیتر و تقویت کنیم و دیگر نگرانیها از
جمله رفتارهای منطقهای و مس��اله موشکی
ای��ران را رفع کنیم ».وزی��ر خارجه آمریکا در
ادامه افزود :ایران باید به تعهداتش به پادمانها
و تواف��ق با آژانس بی��ن المللیانرژی اتمی و
دیگر تعهدات بین المللی خود عمل کند .وزیر
خارجه آمریکا پیش از این نیز در مصاحبهای
با تکرار مواضع قبلی واشنگتن درباره بازگشت
ایران به برجام مدعی شد که هم اکنون مسیر
دیپلماسی باز بوده اما صرف از سرگیری برجام
دیگر کافی نیست.
پکن از واشنگتن خواست به برجام
بازگردد

وزارت خارجه چین از آمریکا خواست به منظور
خارج ش��دن از بنبس��ت موجود در ارتباط با
موض��وع برجام ،ب��ه این توافق بازگ��ردد .به
گزارش ف��ارس ،وزارت خارجه چین خواستار
بازگشت آمریکا به توافق هستهای ایران برای
حل بنبس��ت موجود ش��د .به گزارش شبکه
روسی «آرتی»« ،وان��گ ونبین» سخنگوی
ای��ن وزارتخانه امروز دوش��نبه به خبرنگاران
گفت چین همیش��ه معتقد است که بازگشت
ای��االت متحده به برجام تنها راه درست برای
حل بنبس��ت ایجاد ش��ده در ارتباط با توافق
هس��تهای است .این دیپلمات چین��ی افزود:
آمریک��ا و متحدانش باید احس��اس فوریت را
تقویت کنند و به میز مذاکره با ایران بازگردند.
او در ادام��ه گفت همه طرفها باید با آرامش
و خویش��تنداری عمل کنند و از اقداماتی که
ممکن است اوضاع را تش��دید کند ،خودداری
کنند .این مقام وزارت خارجه چین در خصوص
مذاکرات اخیر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی در تهران هم اظهارنظر کرد و گفت پکن
امیدوار است این نهاد و ایران با هم کنار بیایند
تا بتوانند نقشی سازنده در رفع بنبستها ایفا
کنن��د .آمریکا در حدود سه سال قبل از توافق
هستهای با ایران خارج شد و دست به گسترش
تحریمهای خود علیه تهران زد .پس از تغییر
دولت در آمریکا در ابتدای بهمن سال جاری،
دولت جدید آمریکا نیز همان تحریمها را ادامه
داده است .بامداد جمعه بهوقت تهران ،وزارت
امور خارجه آمریکا در بیانیهای اعالم کرد که
پیشنهاد طرف اروپایی برای مشارکت در یک
جلسه کمیسیون برجام جهت گفتوگو درباره
بازگش��ت به برجام را میپذیرد .واشنگتن در
حالی تمایل برای بازگشت به برجام را اعالم
ک��رده که تاکنون مقامه��ای دولت بایدن در
مناسبات مختلف با تعیین شرط برای بازگشت
خ��ود به برجام مدعی ش��دهاند که در صورت
بازگش��ت کامل ایران به تعهداتش ذیل این
توافق هس��تهای ،حاضر به بازگشت به برجام
هستند اما مقامهای جمهوری اسالمی بارها
تأکی��د کردهاند که این آمریکا و نه ایران بوده
که با خروج از برجام تعهداتش را نقض کرده
و در صورتیکه به دنبال بازگشت به این توافق
است باید ابتدا تحریمها علیه تهران را لغو کند
و به تعهدات کامل به مفاد این توافق هستهای
بازگردد.

