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حسین ارجلو

کارکرد تعامل قوا
در پویایی کشور
اگرچــه در بیش از چهار دهه پس از انقالب اســامی ،کشــورمان
راهی طوالنی را پشــت سر گذاشته و به دســتاوردهای مهم و حتی
منحصربهفرد دســت یافته ،اما هنوز کارهای بر زمین مانده بسیاری
پیش روی ماست و مشکالت اساسی به جا مانده از دهههای پیشین
در حوزه اقتصاد شامل بیکاری ،گرانی ،مسکن ،تورم افسار گسیخته،
فقدان نظــام مالیاتی کارآمد ،کاهش ارزش پــول ملی ،ثروتهای
بادآورده ،شکاف طبقاتی ،اقتصاد نفتی ،قاچاق کاال ،موانع جدی بر سر
راه تولید و مواردی از این دست تنها گوشهای از فهرست چالشهایی
هستند که جامعه انتظار دارد همه ارکان حاکمیت با استفاده از تجارب
گذشته و همافزایی ،به سوی رفع آنها بهگونهای اقدام و عمل کنند
که آثار آن برای همگان قابل لمس باشد.
واقعیت این اســت که استقرار دولت جدید ،باعث امیدواری و احیای
روحیه مردم شد و تکمیل این روند با همدلی و همافزایی قوای سهگانه
قوت و سرعت بیشــتری خواهد گرفت .در گذشته ،به دلیل برخی از
اختالف سلیقهها و پافشاریهای بیهوده که ریشه در تمایالت سیاسی
داشت ،تصور همکاری و تعامل مسئوالن دشوار بود و نشست آنها
زیر یک ســقف و پشت یک میز ،نتیجه محسوسی به همراه نداشت.
به مجرد اینکه قانونــی یا حکمی مطابق با مذاق برخی از کارگزاران
نبود ،سیلی از متلکگوییها و کنایهها از تریبونهای رسمی شنیده
میشد ،در حالی که انتظار این بود که برای نجات کشور از چالشهای
جدی اقتصاد ،کمر همت ببندند.
دولت ســیزدهم اما در حالی که بار بسیاری از مشکالت را به دوش
میکشید ،ســخنی از اختالفات و بیتدبیریهای گذشته را به میان
نیاورد و از حاشیهسازیها بهشدت حذر کرد .از نظر دولت ،دلزدگی
مردم از مجادلههای بیحاصل سیاسی و خستگی آنها از پرداختن به
مسائل غیر ضروری به جای رسیدگی به مشکالت آنها ،جایی برای
هدر دادن فرصت باقی نمیگذارد و یک صدای واحد از قوه مجریه در
راستای جدیت برای رسیدگی به امور اساسی مردم شنیده میشود.
قوه قضاییه از لســان حجتاالسالم والمســلمین محسنی اژهای،
آمادگی کامل خود را برای همکاری با دولت اعالم کرده است .دستگاه
قضا با آگاهی از منافذ فساد و خألهای قانونی میتواند در جهت آسیب
شناســی به دولت و مجلس کمک کند و پیشنهادهایی را برای رفع
مشکالت ارائه نماید؛ کما اینکه رئیس قوه قضاییه موارد مهمی را در
این راستا مطرح کردهاند .قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسالمی
نیز همین موضع را اتخاذ کردهاند.
مجلس با ریل گذاریهای قانونی به پیشنهاد سایر قوا و نمایندگان،
نقشی بنیادین در استفاده از ابزارهای نظارتی خود به منظور اصالح ساز
و کارها ایفا میکند و حق هم همین است که در کنار انتقادات سازنده،
بنابر همدلی ،رفاقت و همکاری حداکثری باشد .همین قاعده درباره
دولت نیز دارای کارکرد اســت و میتواند در اصالح امور مفید باشد.
قوه مجریه با تدوین دستورالعملهای الزم و اجرای صحیح مقررات،
هم باری از دوش قوه قضاییه برمیدارد و هم وظایف خود را در جهت
ارتقاء شاخصههای عمومی کشور انجام میدهد.
طبیعت ًا هر یک از سازمانها و ارگانها ممکن است اختالفاتی داشته
باشــند .اصل اختالف ،موضوع مردودی نیســت و حتــی به یافتن
راهکارهای جدید در امور مدیریتی منجر میشود اما نکته مهم این
اســت که خروجی آن ،با توقف و کندی فعالیتهای کشور مترادف
نباشــد .ضمن اینکه تعامالت میان قوا نباید با بحث مداخله در سایر
امور خلط شود چراکه چارهاندیشی برای نیازمندیهای امروز کشور،
مستلزم ایفای تمام و کمال صالحیتهای قوای سهگانه است.
از سوی دیگر ،وجهه همت مسئوالن باید این باشد که مردم را در متن
امور کشور قرار دهند .متأسفانه نظام بروکراتیک و پیچیده اداری در
کنار برخی از سوء مدیریتها موجب دلزدگی اقشاری از جامعه برای
شرکت در امور اقتصادی و دیگر حوزهها شده است .این در حالی است
که تجربههای موفق با حضور امور مردم اتفاق افتاده .انقالب با حضور
مردم به ثمر رسید و در زمان دفاع مقدس ،این مردم بودند که پای کار
آمدند و جنگ به نفع کشــورمان رقم خورد .در بحرانهای مختلف،
حضور مردمی کارگشا بوده و امروز هم برای حل مسائل اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی نیز مردم باید در متن قرار گیرند.
به عبارت سادهتر ،مســئله اقتصاد زمانی حل خواهد شد که نهضت
مردمی و پرشور در کشور به وجود آید و همه از کسب و کارهای ایرانی
حمایت کنند .این اتفاق مستلزم برنامهریزی و کار و تالش جهادی
اســت .مدیر انقالبی با پیشــگام بودن و روحیه جهادی بهگونهای
برنامهریزی میکند که فرصتها در اختیار عموم اقشــار جامعه قرار
گیرد و اجازه میدهد جوانان و نخبگان در رأس این حرکت عمومی
قرار گیرند.
نکته پایانی اینکه بازخوانی و بررسی خطمشی تبلیغاتی دشمن ،نشان
میدهد که یکی از روشهــای تغییرناپذیر برای ناامید کردن مردم،
تلقین گزاره اختالف بین مسئوالن است .به این ترتیب که میکوشند
به مخاطبان خود القا کنند وقتی میان دســتگاهها و مسئوالن ارشد
نظام ،اختالف وجود دارد مــردم هم نباید امیدی به اصالح وضعیت
کشور داشته باشند.
در حالی که رفاقت و کارگروهی مدیران ارشد کشور در شرایط کنونی،
در باالترین سطح ممکن است و این اتفاق مبارک ،قطع ًا محاسبات
دشمن را نقش بر آب خواهد کرد .بنابراین ،در چنین شرایطی انسجام
و یکپارچگی قوای کشــور در برابر غرضورزی دشمنان یک گزینه
نیست ،بلکه یک الزام دائمی به شمار می رود.
خبرکوتاه

کشف بیش از  ۲۵تن انواع مواد مخدر
در زاهدان

وزارت اطالعــات در اطالعیــهای اعالم کرد :با اقدامــات اطالعاتی و
عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطالعات سیستان و
بلوچستان ،طی عملیاتهای جداگانه در  ۶ماهه اول سال جاری ،تعدادی
از باندهای قاچاق مواد مخدر و محل اختفاء آنها شناســایی و مورد ضربه
قرار گرفت .در این اطالعیه آمده اســت :در این عملیاتها بیش از ۲۵تُن
انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی۳ ،قبضه سالح جنگی ،مقادیری مهمات
و ۳۶دســتگاه خودرو کشف و ضبط شد؛ در همین راستا ۳۶نفر دستگیر و
۲نفر از اشرار به هالکت رسیدند.

«حمایت» از فضاسازی آمریکایی ها در آستانه نشست وین گزارش می دهد

تالش واشنگتن برای به حاشیه بردن
مسئله تضمین در توافق

در شرایطی که آمریکاییها به هر بهانه
و خدعهای ،به دنبــال پرداخت کمترین
امتیاز به ایران برای بازگشت به برجام
هســتند ،وزیر امورخارجه روسیه روز
گذشــته تأکید کرد :مسکو خواهان لغو
تمام تحریمهای ایــران و اجرای کامل
توافق هستهای است.
آمریکاییها که در آســتانه نشســت وین با به راه
انداختــن یک جنگ زرگری و ســاختگی ،در پی
باال بردن هزینه اقدامات خود در قبال بازگشت به
توافق هستهای 2015که خود به صورت یکجانبه
از آن خارج شدهاند هستند ،همچنان با ایجاد فضای
تنشآلود دولت-کنگره ،بر مســیر نخنمای قبلی
یعنی عدم توانایی دولــت آمریکا بر دادن تضمین
جهت عدم خروج از برجام ،اصرار دارند .در همین
رابطه« ،تد کروز» سناتور جمهوریخواه آمریکایی
که پیش از این رسما مدعی شده بود بایدن توانایی
دادن تضمیــن به تهران را نــدارد ،طی پیامی در
صفحه شــخصی خود در فضای مجازی به خبر
بلومبرگ به نقل از علی باقری معاون سیاسی وزیر
امور خارجه ایران که گفت ایران از آمریکا خواستار
تضمین عدم خروج مجدد از توافق هستهای۲۰۱۵
است ،واکنش نشان داد .وی در این خصوص ادعا
کرد :علیرغــم رویاهای ایرانیهــا ،طبق قانون
اساســی آمریکا تنها راه برای تحقق تضمین عدم
خروج دوباره آمریکا از توافق ،این است که برجام
را به عنوان یک معاهده برای تایید سنا ارائه کنند.
کاری که بایدن از انجام آن میترسد! از سوی دیگر
دو عضو مجلس نماینــدگان آمریکا طرحی ارائه
کردهاند که خواســتار تحریم مبادالت تسلیحاتی
با ایران است« .دان بیکن» و «جو ویلسون» این
طرح که «قانون جلوگیری از مبادالت تسلیحاتی
ایران» نام گرفته را هفته گذشته ارائه کردهاند .این
طرح از دولت آمریکا خواسته اشخاص و نهادهای
دخیل در انتقال سالحهای متعارف به ایران و از این
کشور را تحت تحریم قرار دهد .بیکن در بیانیهای
گفته با آنکه اعضای کنگره آمریکا ممکن اســت
بر ســر روشهای مقابله با برنامه هستهای ایران
اختالفاتی با یکدیگر داشته باشند اما همگی در این
گزاره که باید از فروش سالح توسط چین و روسیه
به ایران جلوگیری کرد همنظرنــد .این در حالی

است که قطعنامه 2231شــورای امنیت سازمان
ملل کــه در تأیید برجام صادر شــد و به تصویب
شورای امنیت رســید ،دو قطعنامه دیگر این شورا
که ممنوعیتهایی را بر مبادالت تسلیحاتی ایران
وضع کرده بودند لغو کرد.
از ایران نفت نخرید!
آمریکاییهــا در ادامه اقدامــات ضدایرانی خود،
همچنان پیگیر کاهش فروش نفت ایران هستند.
در همین رابطه« ،جو بایدن» رییسجمهور آمریکا
که مدعی است کشورش برای بازگشت به برجام
آمادگی دارد ،طی یادداشتی به وزارت خارجه آمریکا،
فضاسازی جدیدی علیه جمهوری اسالمی مطرح
کرد .طبق گزارش خبرگزاری رویترز ،رییسجمهور
آمریکا ،طی یادداشتی به وزارت خارجه کشورش،
ادعا کرد :بــه اندازه کافی عرضه نفت وجود دارد تا
دیگر کشورها خرید نفت از ایران را کاهش دهند.
طبق این گزارش ،کاخســفید ملزم شده هر ۶ماه
یک بار تأیید کند که عرضه کافی نفت در جهان به
منظور حفظ تحریمها علیه ایران که در سال۲۰۱۲
و در دوران ریاســتجمهوری «بــاراک اوباما»
تحمیل شده ،وجود دارد .اظهارات بایدن در آستانه
نشست مجازی روز دوشنبه هفته جاری(۲۴آبان
ماه) وی با «شــی جینپینگ» رییسجمهور چین
مطرح شده است .آمریکا در حالی به دنبال محدود
کردن صادرات نفت ایران اســت که چندی پیش

جاللی خبر داد

تدوین طرح جامع پدافند زیستی
نیروهای مسلح
رییس سازمان پدافند غیرعامل گفت:
مراحل تصویب و ابالغ طرح جامع پدافند
زیســتی نیروهای مسلح در حال نهایی
شدن است که ساختار جدید و منسجمی
به رویکرد پدافند زیســتی در نیروهای
مسلح است.
غالمرضا جاللی رییس سازمان پدافند غیرعامل
کشور از قرارگاه شهید زینالدین وابسته به سازمان
پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مســلح بازدیــد کرد .جاللــی در این
بازدید با بیان اینکه ســازمان سپند در حوزه پدافند
زیستی اقدامات بســیار خوب و ارزشمندی انجام
دادهاند ،خاطرنشــان کرد :با کمک این ســازمان
ظرفیتهای فنی و تخصصی از نظر آزمایشگاهی
و ساخت تجهیزات پدافندی در حوزههای مختلف
پیشرفتهای خوبی را تجربه کرده است .وی ادامه
داد :با همراهی وزارت دفاع و سازمان سپند در حوزه
پدافند شیمیایی و ساخت تجهیزات مورد نیاز کشور
و دستگاههای اجرایی بیش از ۵۰شهر به بستههای
تجهیزات پدافند نوین  CBRNEتجهیز شده و
مرحله دوم تحویل این بستهها نیز امسال اجرایی
خواهد شد که نیازمند مساعدت و همراهی سازمان
سپند و وزارت دفاع اســت .رییس سازمان پدافند
غیرعامل کشور تصریح کرد :برای سه شهر ،تهران،
بوشهر و اصفهان نیازمند بسته پدافند نوین و برای
چند شهر دیگر هم نیازمند تجهیزات رفع آلودگی
و اورژانس پدافند نوین هســتیم که در این زمینه
سازمان سپند از ظرفیتهای خوبی برخوردار است
که میتوانیم از آن استفاده کنیم .وی خاطرنشان
کرد :همچنین در طراحی و ایجاد آزمایشگاههای
ایمنی زیستی برای بخش دامپزشکی کشور نیز،

میتوان از ظرفیت سازمان سپند استفاده کرد.
جلوتر از اســتانداردهای بینالمللی
هستیم
جاللی با بیان اینکه با توجه به نقش نیروهای مسلح
در مقابله با تهدیدات زیستی ،با چالش اساسی در
زمینه اســتانداردها ،آییننامهها و الزامات روبهرو
هستیم ،توضیح داد :اســتانداردهای حوزه پدافند
غیرعامل در حوزه نظامی باید متناســب با سطح
تهدید و ســطح ایمنی مورد نیاز باشــد و این یک
اشــتباه راهبردی است که ما الزامات این بخش را
با اســتانداردهای دیگران گره بزنیم .وی تصریح
کرد :ما در حوزه تدوین استانداردها و الزامات هیچ
کمبود دانشی و فنی نداریم و چه بسا استانداردهای
پدافند زیستی نیروهای مسلح بسیار پیشرفتهتر از
استانداردهای بینالمللی باشد .در حالی که ما درگیر
استانداردهای خارجی هستیم که اساس ًا نمیتوانند
پاسخ کار ما را بدهند .جاللی همچنین از تصویب
نظام جدید پدافند زیســتی کشور از سوی شورای
عالی پدافند غیرعامل خبر داد که به امضای رییس
ستاد کل نیروهای مسلح رسید.
به گفته رییس ســازمان پدافند غیرعامل کشور
طرح جامع پدافند زیستی نیروهای مسلح نیز تهیه
شــده که مراحل تصویب و ابــاغ آن نیز در حال
نهایی شدن است که ساختار جدید و منسجمی به
رویکرد پدافند زیستی در نیروهای مسلح با تعریف
کارکردها و ماموریتها خواهد بخشــید .رییس
ســازمان پدافند غیرعامل کشــور در ادامه از خط
تولید واکسن کرونای فخرا ،خودروی تاکتیکی رفع
آلودگیزیستی،دستگاهمکندهغباراتپرتویسپند،
کارخانهواکسنسازیشهیدفخریزادهوآزمایشگاه
سیار زیستی سطح ،۳بازدید کرد.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد که خریداران چینی
علیرغم تحریمهای آمریکا به واردات نفت ایران
ادامه میدهند.
عالوه بر آمریکاییها ،هرچه به روز آغاز دور هفتم
نشست وین نزدیک میشویم ،آژانس بینالمللی
انرژی اتمی هم بــرای تکمیل طرح آمریکا جهت
تعهد کمترین امتیاز برای بازگشت به برجام ،همسو
و همراه شدهاند .در این رابطه« ،رافائل گروسی»
مدیر کل آژانــس بینالمللی انرژی اتمی بار دیگر
به تکرار ادعاهــا علیه ایران پرداخت .گروســی
مدعی شــده آژانس هیچ تماســی با دولت جدید
ایران برای گفتوگو درباره برخی مســائل مربوط
به برنامه هســتهای ایران نداشــته و این مسئله
را «حیرتانگیــز» توصیف کرده اســت .رافائل
گروسی مدعی شد :این مســئله حیرتآور است
و من به صورت آشــکار به آن اشاره میکند چون
همین مسئله را به خودشان هم میگویم .فهرست
طویلی از مسائلی که باید درباره آن صحبت کنیم
وجود دارند.
خواهان اجرای کامل برجام هستیم
از سوی دیگر ،روســیه در روزهای گذشته بارها با
هشــدار به آمریکا درخصوص نیتهای شوم این
کشور جهت عدم تأمین نیاز تهران در برجام ،اعالم
کرده که واشــنگتن ابتدا باید به برجام برگشته و
حســننیت خود را به جامعه جهانی نشان دهد و

همینطور تأکید داشــته که عدم اعتماد تهران به
وعدههای آمریکا ،کامال درست و قابل قبول است.
در ادامــه این مواضع« ،ســرگئی الوروف» وزیر
امورخارجه روســیه در اظهاراتی گفت که مسکو
در نشست آتی وین که قرار است ٢٩نوامبر( ٨آذر)
در پایتخت اتریش برگزار شود ،خواستار لغو تمامی
تحریمهای اعمال شده علیه ایران خواهد بود .وی
در ادامه خاطر نشان کرد که در جریان رایزنیهایش
در پاریس با مقامات فرانســوی درباره بازگشت به
برنامه جامع اقدام مشــترک(برجام) رایزنی کرده
است .به گزارش فارس ،الوروف همچنین اظهار
داشــت :ما در اینجا چشــم اندازهایی برای انجام
تعاملی ســازنده تر باتوجه به برگزاری دور هفتم
مذاکرات وین در روز  ٢٩نوامبــر داریم .ما در این
نشســت خواهان اجرای کامل توافق هســته ای
خواهیم بود که به طور قطع شامل بازگشت آمریکا
به اجرای کامل تعهداتش ،از جمله لغو تمام تحریم
های اعمال شده علیه ایران است.

پیگیری لغو موثر تحریمها و تضمین به
عدم خروج از برجام
تهران نیز با روی کار آمدن دولت جدید به ریاست
آیتاهلل سیدابراهیم رئیســی ،رویه را تغییر داده و
اعالم داشته که مذاکره بیفایده نخواهد کرد و در
صورتی حاضر به مذاکرات جدید میشود که همه
طرفها به مفاد برجام به دقت عمل کنند .پس از
درخواستهای مکرر اروپاییها و آمریکاییها برای
برقراری دور جدید مذاکــرات وین جهت احیای
برجام ،مقامات تهــران پس از دیدارهای زیادی با
طرف اروپایی ،اعالم کردند که با دور جدید نشست
وین در شرایطی موافقت میشود که نظر ایران جلب
شود .در همین رابطه ،علی باقری معاون سیاسی
وزیر امور خارجه پس از سفر به پاریس ،برلین ،لندن
و مادرید ،طی پیامی در صفحه شــخصی خود در
فضای مجازی ،نوشت :د ر جریان سفر به فرانسه،
توگوهای جدی و
آلمان ،انگلیس و اســپانیا گف 
سازندهای د ر مورد موضوعات دوجانبه ،منطقهای
و بینالمللــی از جمله مذاکرات پیش رو داشــتم.
همچنین با چندین رســانه گفتوگو کردم .وی
درباره جزئیــات مذاکراتش در این دیدارها ،گفت:
لغو موثر تحریمهای غیرقانونی و اهمیت تضمین
عدم تکرار مورد تأکید قرار گرفت.
به 

از سوی آیتاهلل رئیسی تعیین شد

ماموریت مرکز بررسیهای
استراتژیک برای احیای زایندهرود
رییسجمهور به رییس مرکز بررسیهای
اســتراتژیک ریاســتجمهوری برای
مطالعات علمی در زمینه احیای زایندهرود
ماموریت داد.

مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری
در گزارشــی اعالم کرد :در پی ماموریت آیتاهلل
ســیدابراهیم رئیســی رییسجمهــور به مرکز
بررسیهای استراتژیک ،که در جمع نمایندگان
استانهای ســمنان ،قم و اصفهان گفته بودند:
«به رییــس مرکز بررســیهای اســتراتژیک
ریاســتجمهوری مأموریــت دادم مطالعــات
علمــی در زمینه احیای زاینــدهرود را آغاز کنند.
کمیته و کارگروه فعالی برای رســیدگی به این
مســأله تشکیل خواهد شــد تا احیای زایندهرود
و رفع مشــکل مربوط به آن مثل فرونشســت
زمین در مناطق مرکزی کشــور بــه طور دقیق
مورد بررســی قرار گرفته و یــک طرح علمی و
عملیاتی برای رفع آن تهیه شود» ،محمدصادق
خیاطیان رییس مرکز بررســیهای استراتژیک
ریاستجمهوری ،طی پیامی در صفحه شخصی
خود در فضای مجازی نوشت :این اولین ماموریت
ویژه رییسجمهور محترم به مرکز بررسیهای
استراتژیک ریاستجمهوری است و بنا داریم با
کمک تمامی صاحبنظران و اساتید دانشگاهی
و مراکز علمی کشور به صورت علمی و عملیاتی
به این موضوع بپردازیم.
خیاطیان در ادامه نوشت :مناطق مختلف کشور از
چالش آب رنج میبرند و رفع این چالش در کشور
یکی از اولویتهای اساسی دولت سیزدهم است.
وی افزود :مردمان شــریف و نجیب استانهای
اصفهان ،قم ،ســمنان و یزد در طول سالهای

گذشــته ،رنجهــای فراوانی را در پــی بیآبی و
خشکسالی کشیدهاند .رییس مرکز بررسیهای
استراتژیک افزود :ما از مطالعات پیشین و ظرفیت
نخبگان اســتفاده خواهیم کرد تــا راهحلهای
مناســبی برای بــرون رفت از این مشــکالت
فراهم کنیم.
ستاد احیای زاینده رود
تشکیل میشود
ســیدناصر موســوی الرگانی رییــس مجمع
نمایندگان اســتان اصفهان هم روز گذشــته ،با
اشــاره به دیدار این مجمع بــا رییسجمهور از
دستور آیتاهلل رئیســی برای تشکیل ستادی به
منظــور احیای زایندهرود خبــر داد .وی در ادامه
گفتوگو بــا خبرگزاری صداوســیما ،افزود :در
دولتهای یازدهــم و دوازدهم بــا وجود اینکه
چندین بار برای برگزاری جلسه مجمع نمایندگان
با رییسجمهور درخواست کتبی دادیم ،اما هیچ
یک از مجمعهای اســتانی نمایندگان نتوانستند
جلســهای با رییسجمهور وقت داشته باشند که
در دولت مردمی آقای رئیسی این سنت شکسته
و تاکنون تعدادی از مجامع استانی با ایشان دیدار
داشتند و مشکالت استانها و شهرستانهای واقع
در استانهای خود را مطرح کردند و نتایج خوب
نیز به دست آمده است .رییس مجمع نمایندگان
استان اصفهان در تشریح تصمیماتی اخذ شده در
این جلســه ،توضیح داد :مقرر شد ستادی برای
احیای زایندهرود تشکیل شود؛ این ستاد اجرایی و
عملیاتی خواهد بود .همچنین جمعی از نمایندگان
اســتان با مرکز پژوهشهای دولت جلساتی به
منظور احصا راهکارهای احیای زایندهرود و جاری
شدن آب در این رودخانه داشته باشند.

دریادار تنگسیری تأکید کرد

موشکهای آماده به شلیک ایران در عملیات توقیف نفتکش

فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاسداران
با بیان اینکه ادعــای آمریکاییها مبنی
بر اینکــه در عملیات توقیــف نفتکش
فقط ناظر بودند ،اظهار کرد :موشکها و
موشکاندازهای ما در ساحل آماده بودند
که اگر اینها غلطی بکنند ،در مقابلشان
بایســتیم .در نهایت آنها مجبور شدند
در آبهای بینالمللی دســت از پا درازتر
عقبنشینی کنند.
دریادار علیرضا تنگســیری فرمانده نیروی دریایی
ســپاه در برنامهای تلویزیونی به ارائه توضیحاتی
درباره عملیات توقیف یک نفتکش در دریای عمان
و دخالت آمریکا در این عملیات پرداخت و گفت :نفت
نفتکشی که ما توقیف کردیم ،متعلق به ایران بود و
نفتکش تخلف کرده بود و آمریکاییها پشتیبان این
کار بودند و از دور ایــن نفتکش را رصد میکردند و
نمیگذاشتند کسی به آن نزدیک شود .وی افزود :در
جایی که ما باید عملیات انجام میدادیم ،بالفاصله

اولین تماس فیزیکــی ما با این نفتکش توســط
نیروهای ویژه نیروی دریایی صورت گرفت و روی
شناور هلیبرن کردند .بالفاصله نیروی ویژهای را
از سطح وارد کار کردیم و هدایت نفتکش در دست
بچههای ما افتاد.

آمریکا آرایش جنگی گرفت
فرمانــده نیــروی دریایی ســپاه با بیــان اینکه
«آمریکاییها این صحنه را از دور میدیدند» ،اظهار
کرد :آمریکاییها صحنه را از طریق پهپاد میدیدند
و بالفاصله دو ناوشکن  ۱۱۲و  ۶۸متعلق به آنها به
منطقه عملیات آمدند و آرایش جنگی گرفتند .ما به
این ناوهــا اخطار دادیم اما آنها مقــداری به اخطار
بیتوجهی کردند؛ شناورها به سینه این ناوها رفتند و
قایق ما در فاصله ۲۰متری ناو آمریکایی قرار گرفت
و ناوهای آمریکایی کامال ایســتادند .تنگســیری
خاطرنشــان کرد :ناوهای آمریکایــی آمده بودند
که نفتکش را رها کنند و دیدند که با دو ناوشــکن
نمیتوانند و درخواســت نیروی کمکی دادند و در

مجموع پنج فروند ناوشــکن آمریکایی در تالش
بودند تا این نفتکــش را از چنگ ما درآوردند .وقتی
پنج ناوشکن شــدند ،ما فروند شش شناور دیگر به
شناورهای منطقه نبرد اضافه کردیم.
ثابت کردیم آمریکا عددی نیست
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در برابر ناوهای
آمریکا با چند شــناور کوچک تقابل انجام شــد؟
تاکید کرد :ما میخواهیم به آنها بگوییم که عددی
نیستید؛ اگر زمانی پررویی کردید و تیری را به سمت
ما انداختیــد ،آن زمان هم موشــکهای ما و هم
موشکاندازهای ما را خواهید دید .فرمانده نیروی
دریایی سپاه ادامه داد :آنها میدانند که در چنگال ما
هستند و میدانستند اگر به نفتکش نزدیکتر شوند ،ما
دیگرشوخینمیکنیم.موشکهاوموشکاندازهای
ما در ساحل آماده بودند که اگر اینها غلطی بکنند،
در مقابلشان بایســتیم .در نهایت آنها مجبور شدند
در آبهای بینالمللی دست از پا درازتر عقبنشینی
کنند .تنگسیری در پاسخ به پرسشی درباره واکنش

بودن روایت ایران
آمریکاییها مبنی بر نادرســت ِ
درباره دخالــت ناوهای آمریکایــی در این واقعه،
تصریح کرد :این یک دروغ بزرگ اســت؛ اگر آنها
میخواستند فقط ناظر باشند ،پهپادهای آنها از باال
ناظر بود یا اینکه یک یا دو ناوشــکن از دور نظارت
میکرد و آرایش جنگــی و پرواز بالگرد نیازی نبود.
وی همچنین در پاســخ به اینکه «آیا نگران نبودید
که ماجرا به درگیری با آمریکا ختم شــود؟» ،اظهار
کرد :آیا باید زور را بپذیریم؟ وقتی دشــمن به ما زور
میگوید و میخواهد نفت ما را ربایش کند و به نوعی
ببرد ،ما به عنوان نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
بعداً میتوانیم ســرمان را جلوی ملــت ایران بلند
کنیم؟ فرمانده نیروی دریایی سپاه با تاکید بر اینکه
اقیانوسها و دریاها دیگر حیاط خلوت آمریکاییها
نیســت ،گفت :آموزشهایمان را روز به روز بیشتر
میکنیم و برد تجهیزات و موشکهایمان را روز به
روز بیشتر میکنیم و برای هر تهدیدی خود را آماده
میکنیم .انشاءاهلل روزی فرا برسد که قایق برود و
ناوشکن و زیردریایی بازگردد.

گزیده ها

ش هماهنگ
تاکید بر تداوم تال 
سه قوه برای بهبود معیشت مردم

در نشست هفتگی سران قوای
ســهگانه بر ادامه تالش های
همه قوا برای بهبود معیشــت
مردم تاکید شد .در این نشست
که روز گذشــته و به میزبانی
حجتاالســام والمسلمین
غالمحســین محسنی اژهای
رییس قوه قضاییه برگزار شــد ،مهمترین مســائل کشور به ویژه
موضوعات اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .به گزارش
پایگاه اطال عرسانی ریاستجمهوری ،در این نشست آیتاهلل سید
ابراهیم رئیســی ،حجتاالسالم غالمحســین محسنی اژهای و
محمدباقر قالیباف بر ادامه تالشهای هماهنگ خود در راســتای
بهبود معیشت مردم تاکید کردند.

همه کشورهای منطقه خواهان
روابط خوب با ایران هستند

«أیمن الصفدی» وزیر خارجه
اردن تأکیــد کرد کــه همه
کشــورهای عربی در منطقه
خواهان برقراری روابط خوب
با ایران هستند .الصفدی پس
از شرکت در کنفرانس پاریس
درباره لیبــی ،در گفتوگو با
بخش عربی شبکه فرانس ۲۴درباره ایران گفت :اردن با نمایندگان
هیچ طرفی صحبت نمیکند؛ ما مســتقیما با دولت ایران صحبت
کردیم و وزیر خارجه ایران بــا من تلفنی گفتوگو کرد .وی افزود:
موضع ما روشن است و ما خواهان روابط منطقهای مبتنی بر حسن
همجواری و عدم دخالت در امور داخلی هستیم و بسیاری از مسائل
بایستی در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد .به گزارش فارس،
الصفدی تأکید کرد که همه کشــورهای عربی در منطقه خواهان
روابط خوب با ایران هستند اما تحقق این امر مستلزم وجود روابط
شفاف و مبتنی بر اصل احترام به همسایگان و عدم دخالت در امور
داخلی است.

احتمال تمدید
یک ساله برنامه ششم توسعه

حسینعلی حاجیدلیگانی عضو
هیأت رئیسه مجلس شورای
اســامی ،درباره زمان ارائه
الیحه برنامه هفتم توسعه به
مجلس شــورای اســامی،
اظهار داشت :بعید است الیحه
برنامه هفتم توسعه به مجلس
ارائه شود .وی بیان کرد :با توجه به اینکه تاکنون درباره تنظیم برنامه
هفتم توسعه اقدامی صورت نگرفته است ،الزم است که برنامه ششم
توسعه با هماهنگی بین دولت و مجلس برای یک سال دیگر تمدید
شود و ما چارهای جز تمدید برنامه ششم نداریم .نماینده مردم شاهین
شــهر در مجلس در ادامه گفتوگو با مهر ،تصریح کرد :باید برنامه
هفتم توسعه پیش از تدوین بودجه سال ۱۴۰۱در مجلس تصویب
میشــد و از آنجایی که برای ایــن کار زمان الزم وجــود ندارد،
نمایندگان طرح تمدید یک ساله برنامه ششم توسعه را تدوین کردند.
حاجی دلیگانی گفت :در چند کمیســیون مجلس شورای اسالمی
درباره احتمال تمدید یک ساله برنامه ششم توسعه بحث شده است
اما اغلب نمایندگان معتقدند که دولت باید در این مورد به مجلس
الیحه ارائه دهد.

اذعان ریاض
به پیشرفت مذاکرات با تهران

«فیصل بن فرهان بن عبداهلل
آلســعود» وزیــر خارجــه
عربستان سعودی در گفتوگو
با فرانس ،24از پیشــرفت در
مذاکرات ریاض بــا تهران و
آمادگی کشــورش برای دور
جدید مذاکــرات خبــر داد.
توگوها(بین عربستان سعودی و ایران)
بنفرحان افزود :ماهیت گف 
توگوها عادی بوده اما
مقدماتی و آزمایشــی بوده اســت این گف 
توگوها به ایران برای پرداختن به
ریشهای نبوده اســت .ما به گف 
نگرانیهایی که ما و کشــورهای منطقه درباره ایران داریم ،متعهد
هستیم این به ما اجازه خواهد داد که به سمت داشتن روابط عادی با
همسایگانمان و ایران برویم .ما فکر میکنیم همسویی منافع ،ممکن
اســت اما تحقق این موضوع به پرداختن به نگرانیهایی که همه
داریم ،نیــاز دارد تاکنون مــا هنوز به هیچ نتیجهگیری اساســی
نرسیدهایم اما به اندازه کافی به پیشرفتی رسیدهایم که به ما اجازه
دهد به ســمت جلو پیش برویم .وزیر خارجه عربستان در ادامه این
گفتوگو ،به برنامه هســتهای ایران اشــاره کرد و مدعی شد :ما
امیدواریم که ایران وارد توافقی شود که به ما به عنوان همسایگان
اجازه دهد ،اطمینان داشته باشیم که برنامه هستهای اش تنها برای
مقاصد صلحآمیز است چراکه تهدید برنامه هستهای نظامی ایران
در درجه اول متوجه ما در منطقه است و هچ توجیهی برای ایجاد این
نوع از توانمندیها وجود ندارد و این بسیار خطرناک است.

به رابطه با ایران افتخار میکنیم

«محمــد رعــد» رییــس
فراکسیون وفاداری به مقاومت
در پارلمان لبنان در مراســم
بزرگداشــت پدران شهدای
مقاومت اســامی ،با اشاره به
واکنش ایران که اعالم کرده
بــود ،در صــورت حملــه به
زیرساختهای هستهایاش ،رژیم صهیونیستی را هدف قرار خواهد
داد و چیزی از آن باقی نخواهد ماند ،تاکید کرد :آمریکاییها میدانند
ایران قدرت این کار را دارد و به همین دلیل تاکید آنها بر این مساله
از خود اسرائیل بیشتر اســت ،اما اسرائیلیها بر اساس خواستهها و
آرزوهایشــان و نه منافعشــان صحبت میکنند .رعد اظهار کرد:
آمریکاییها به نابودی رژیم صهیونیستی فکر نمیکنند بلکه به این
فکر میکنند کــه چگونه آن را حفظ کنند و اجازه نخواهند ایران به
کشوری هستهای تبدیل شود؛ اما همه چیز تمام شده و این قطار به
آخرین ایســتگاه خود رسیده و انشــاءاهلل ایران به زودی به جمع
کشورهای هستهای ملحق خواهد شد .به گزارش تسنیم ،وی با اشاره
به اینکه به همکاری و روابط خود با ایران افتخار میکند ،گفت :زمانی
که به بسیاری از کادر سیاسی حاکم در لبنان میگوییم پیشنهادهای
ایران برای لبنان را در تمامی سطوح بررسی کنند ،جوابشان این
است که ما با آمریکاییهایی که روابطمان با ایران را وتو میکنند،
چه بگوییم و با آنها چه کنیم.

