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رئيس كميسيون شوراهاي مجلس: 

بايد اجماع جهاني عليه امريكا 
در ماجراي مكانيسم ماشه شكل بگيرد

رئي�س كميس�يون ش�وراهاي مجل�س گف�ت: باي�د اجم�اع 
جهان�ي ضدامري�كا در ماجراي مكانيس�م ماش�ه علي�ه ايران 
ش�كل بگيرد چراكه اگ�ر اين گون�ه نباش�د اين بدع�ت امريكا 
به ي�ك روي�ه در مورد ديگر كش�ورها ني�ز تبديل خواهد ش�د. 
به گزارش فارس، محمدصالح جوكار نماينده م��ردم يزد گفت: بايد 
اجماع جهاني ضد امريكا در ماجراي تالش اين كشور براي فعال سازي 
مكانيسم ماشه عليه ايران شكل بگيرد.  وي افزود: اين اجماع جهاني 
نيازمند يك ديپلماسي فعال از سوي وزارت خارجه است و در سايه اين 

ديپلماسي مي توان چنين اجماعي را عليه امريكا شكل داد.  
رئيس كميسيون شوراهاي مجلس اظهار داش��ت: اين زياده خواهي  
و قلدري ه��اي امريكا نتيجه ضع��ف عملكرد نهادها و س��ازمان هاي 
بين المللي است كه امروزه اين كش��ور را جري تر از قبل كرده است.  
جوكار خاطرنشان كرد: جهانيان بايد بدانند كه امريكا تنها مشكلش 
با ايران نيست و پس از ايران س��راغ ديگر كشورهايي كه مي خواهند 

مستقل باشند خواهد رفت. 
 وي افزود: جهان نبايد اجازه دهد كه اين بدعت امريكا تبديل به يك 
رويه ش��ود، چراكه اگر اين امر اتفاق بيفتد، اين مس��ئله دامان ديگر 
كشورها را خواهد گرفت و همه كشورهاي جهان امروز بايد براي حفظ 
استقالل خود جلوي امريكا بايس��تند وگرنه همان طور كه گفتم اين 
بدعت به يك رويه تبديل خواهد ش��د.  رئيس كميس��يون شوراهاي 
مجلس در پايان گفت: جمهوري اسالمي ايران اجازه نخواهد داد كه 
امريكا بخواهد اين گونه گستاخانه در مورد منافع ملي اش رفتار كند و 

يقيناً امريكا را در رسيدن به اين هدفش ناكام خواهد كرد. 
--------------------------------------------------

سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس:

»مكانيسم ماشه«
 با باروت خيس فعال شده است 

 سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: 
امريكايي ها ادعا مي كنند »مكانيسم ماشه« را فعال كرده اند اما به 
نظر ما ماشه اي كه فعال شده، با باروت خيس است و هيچ اثري ندارد. 
به گزارش مهر، ابوالفضل عموئي در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس 
در جمع خبرن��گاران درباره ادعاي امريكايي ها مبني بر فعال ش��دن 
مكانيسم ماشه گفت: اقدام امريكايي ها درباره طرح ادعاي فعال كردن 
مكانيسم ماشه بدون وجه است و مش��روعيتي براي آن قائل نيستيم 
و مواضع كش��ورهاي ديگر هم نش��ان مي دهد كه هيچ كس��ي براي 
اين اقدام امريكايي ها مشروعيت قائل نيس��ت.  وي بيان كرد: بيانيه 
»پمپئو« نشان مي دهد كه آنان در دنياي موازي به سر مي برند و ادعا 
مي كنند مكانيسم ماشه را فعال كرده اند اما به نظر ما ماشه اي كه فعال 

شده، با باروت خيس است و هيچ اثري ندارد.  
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح 
كرد: ما قائل هس��تيم كه امريكايي ها در اين مسير شكست حقوقي 
سنگيني خورده اند و طرح آنان مورد پذيرش هيچ كشوري واقع نشده 
است اما سعي مي كنند با استناد به روايت هاي غلط از قطعنامه۲۲۳۱ 
اين اقدام خود را معتبرس��ازي كنند و ممكن است دست به اقداماتي 
بزنند كه نياز اس��ت ما اقدامي بازدارنده طراحي كنيم.  عموئي بيان 
كرد: از اين جهت ديروز رئيس مجلس در صحن علني به كميسيون 
امنيت مل��ي مأموري��ت داد كه فض��اي بين الملل��ي را در چارچوب 
ادعاي امريكايي ها رصد كنند و اقدامات مناسبي را در صورت اصرار 

امريكايي ها بر اقدامات زياده خواهي شان طراحي كنيم. 
وي ادامه داد: در بين نمايندگان مجلس ايده هاي مختلفي وجود دارد 
كه البته فعاًل در حد ايده اس��ت و روز گذشته هم جلسه اي غيرعلني 
برگزار كرديم و ۷- ۶ ايده براي اقدام مقابله جويانه مطرح شده و افراد 
صاحبنظري دعوت شده اند و با نهادهاي مختلف در ارتباط هستيم. 

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس گفت: 
ما قطعاً متناس��ب با اقدامات امريكايي ها و هر كشوري كه بخواهد با 
آنان همراهي كند، اقدام متناسبي را طراحي خواهيم كرد و به عنوان 
طرح كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به صحن علني مجلس 

ارائه مي دهيم.  
عموئي اظهار داشت: ما اقدام بازدارنده را طراحي خواهيم كرد و اين 
اقدام نس��بت به حركاتي خواهد بود كه امريكايي ها انجام مي دهند و 
آنان حتماً بايد بدانند كه ما در مقابل اقدامات آنان، برنامه هايي براي 
اقدامات بازدارنده داريم.  وي خاطرنشان كرد: متأسفانه روند تخاصم 
و دشمني امريكا در سال هاي اخير با ادعاي كمپين فشار حداكثري 
ادامه پيدا كرده و نياز اس��ت عناصر قدرت ملي م��ا در ابعاد مختلف 
چون برنامه هس��ته اي و در حوزه هاي مختلف سياس��ي و اقتصادي 

تقويت شوند. 
--------------------------------------------------

ايران در برابر هيچ فشاري
 امتياز نخواهد داد

عضو هيئت رئيس�ه مجل�س با بي�ان اينكه س�ازمان مل�ل بايد 
از حيثيت كش�ورهاي عض�و در برابر اق�دام غيرقانون�ي امريكا 
در فعال س�ازي مكانيس�م ماش�ه دفاع كن�د، گف�ت: جمهوري 
اس�امي اي�ران در براب�ر هي�چ فش�اري امتي�از نخواه�د داد. 
به گزارش فارس،  روح اهلل متفكرآزاد عضو هيئت رئيسه مجلس درباره 
اقدام امريكا مبني بر فعال سازي مكانيس��م ماشه با وجود خروج اين 
كشور از برجام اظهار داشت: اگر مكانيسم ماشه كه امريكا مدعي فعال 
شدن آن است كه البته جمهوري اسالمي معتقد است اياالت متحده 
به دليل خروج از برجام حق فعال كردن اين مكانيس��م را ندارد، فعال 
شود و سازمان ملل هم س��كوت كند، اين س��كوت منجر به از دست 
رفتن حيثيت اين سازمان خواهد شد، اين در حالي است كه نه فقط 
جمهوري اسالمي بلكه حقوقدانان بين الملل، سازمان ملل و ناظرين 
بين المللي هم به اين موضوع معترف هستند كه وقتي امريكا از برجام 

خارج شده حق فعال سازي مكانيسم ماشه را ندارد. 
وي افزود: متأس��فانه در خيلي از موارد حيثيت س��ازمان ملل متحد 
خدشه دار شده و در صورت سكوت در برابر فعال سازي مكانيسم ماشه 
از سوي امريكا عليه جمهوري اسالمي ايران مهر پاياني بر حيثيت اين 

سازمان است. 
عضو هيئت رئيس��ه مجلس تصريح كرد: س��ازمان ملل متحد بايد از 
حيثيت كش��ورهاي عضو و تصميمات جمعي اعضاي آن و همچنين 

حيثيت اجتماعي نظام بين الملل دفاع كند. 
نماينده مردم تبريز در مجلس گفت: جمهوري اسالمي ايران خود را 
براي هر سناريو آماده مي داند و براي ما فشارهاي امريكا 4۱سال است 
كه حداكثري است. فشارهاي بعد از مكانيسم ماشه با فشارهاي قبل از 

آن هيچ تفاوتي در فرآيندها ايجاد نخواهد كرد. 
متفكرآزاد تأكيد كرد: جمهوري اس��المي در برابر هيچ فشاري امتياز 

نخواهد داد. 
عضو هيئت رئيسه مجلس تصريح كرد: معتقدم فعال سازي مكانيسم 
ماشه اثر انتخاباتي جدي در داخل امريكا نخواهد داشت و حتي ممكن 

است اين قضيه عليه ترامپ هم تمام شود. 

يك پرسش ملي، به كجا مي رويم؟
روزنامه ابتكار نوشت: يقيناً بيشتر شهروندان و نخبگان 
صرف نظر از گرايش هاي فكري و منفعتي پيرامون يك 
امر اجماع نظر دارند. اينكه با توجه به ذخاير و منابع 
سرشار ملي، شهروندان ميهن دوست، جوانان باانگيزه 
و اراده، جغرافياي بي نظير و... وجود اين همه چالش ها 
كه زيست شهروندان را غيرانساني كرده، غيرعقالني، 
غير اخالقي، غير قانوني و... اس��ت.  ناكارآمدي عملكرد را مي توان با يك 
بيماري مقايسه كرد. هنگامي كه فعاليت بدن به طور طبيعي كار نكند، گفته 
مي شود كه بدن دچار اختالل يا يك بيماري است. بيماري اگر درمان نشود 
موجب تخريب می شود و به مرور بدن )ساختار( را از بين مي برد. انواع و انبوه 
چالش هاي اجتماعي و ملي كه برآيند ناكارآمدي مديريت كالن است به 
مثابه عالئم اختالل در ساختار مديريت كالن هستند. يكي از اصلي ترين 
ريشه هاي ناكارآمدي مديريت كالن، عدم اهداف ملي شفاف است. در عالم 
ملموس، زميني و قابل فهم انساني، هيچ سنگ محكي كاربردي و با ارزش تر 
از اخالق نيست.  فهم چيستي، اهميت و كاربرد منافع ملي به عنوان مبدأ و 
مقصد تمام فعل و انفعاالت اجتماعي و ملي، سرچش��مه تمام راهكارها، 
پاسخ ها، تبيين ها و... براي برون رفت از شرايط غير عقالني شهروندان است. 
فهم و تكيه بر منافع ملي مي تواند راهكارهاي كم هزينه، شفاف و خردمندانه 
به منظور مقابله با دش��من ناكارآمدي مديريت كالن را ارائه كند. شايد 
مهم ترين و س��ودمند ترين كاربرد فهم و تكيه بر منافع ملي اين است كه 
صاحب منصبان، كارگزاران و حاشيه نشينان قدرت، ضرورت رعايت اخالق 

سياسي را درك  می كنند و مي پذيرند. 
--------------------------------------------------

معجزه قدرتمند شدن
صبح ن��و در س��رمقاله خ��ود نوش��ت: 
سوپرتانكري كه از س��واحل ايران عازم 
ونزوئال شده بود، چند روز قبل در سواحل 
اين كش��ور پهلو گرف��ت تا دوب��اره در 
شديدترين تحريم هاي اقتصادي اعمال شده عليه ايران، سوپاپ تعامل با 
بلوك كشورها و جوامع غيرمتعهدي مانند ونزوئال براي غرب گرايان ايراني 
معلوم شود. اين سوپرتانكر جزو سه نفتكشي است كه همين االن كه در 
حال خواندن اين مطلب هس��تيد، دارند عرض اقيان��وس اطلس را طي 
مي كنند و به سمت قاره امريكا مي روند تا چند هفته ديگر محموله ايراني 
خود را تحويل مسئوالن ونزوئاليي بدهند. طنز تلخي است؛ دولتي كه تمام 
تخم مرغ هاي خود را در سبد بهبود روابط با غرب و امريكا چيده بود، دستش 
خالي تر از هر زمان ديگري شده و دوباره مجراي تعامل با ونزوئالست كه 
عصاي دست دو طرف شده است؛ چيزي كه در دولت كالً ناديده گرفته شده 
بود. هر چند در اين مسير قدرت هاي استعماري چندان هم ايرانيان را راحت 
نگذاشتند اما قدرت نمايي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي در خليج فارس 
نشان داد كه اگر قرار باشد به منافع ملي ايران در هر نقطه دنيا تعرض شود 
و نفتكش هاي ايراني توقيف شوند، تنگه هرمز براي نفتكش هاي غيرايراني 
هم امن نخواهد بود. حاال با پش��توانه اين اقتدار و قدرت است كه كاروان 
حامل سوخت و نفت ايران از عرض اقيانوس اطلس مي گذرند و در چند صد 
كيلومتري مرزهاي اياالت متحده محموله خ��ود را تحويل طرف مقابل 
مي دهند و مجراي تنفس اقتصادي براي كشور باز مي كنند؛ كاري كه به 
پشتوانه قدرت و مقاومت حاصل شده است. در شرايط قدرت و مقاومت 
اس��ت كه مذاكره و بلد بودن زبان حرف زدن با دنيا به كار مي آيد چراكه 
مذاكره بدون پشتوانه قدرت، لفاظي و حرف و باد هواست؛ چيزي كه ظاهراً 
هنوز هم براي تدبير و اميدي ها به اثبات نرس��يده وگرنه چش��م به بازي 

روحوضي انتخابات امريكا و دوگانه ترامپ - بايدن نمي دوختند. 
--------------------------------------------------

بر ساحل 8 سال دفاع مقدس 
در چهلمين سالگرد 

 س��عداهلل زارعي در روزنامه كيهان نوش��ت: 
40س��ال از روز »آغاز جن��گ تحميلي عليه 
ايران« مي گذرد؛ جنگي كه از سوي غرب به 
»عراق« نس��بت داده مي ش��د اما ب��ه اعتبار 
مشاركت اطالعاتي، تسليحاتي، مالي و حتي واگذاري سرزمين، از سوي 
طيف گسترده اي از كشورها به عراق همه مي دانستند، يك جنگ جهاني 
عليه انقالبي نوپاست. جنگ يك مطالبه بيشتر نداشت؛ »انقالب مردمي 
ايران« بايد از بين برود و در اين ميان براي آنان تفاوتي نمي كرد كه چند نفر 
كشته مي شوند و ايران چه سرنوشتي پيدا مي كند. امروز يك خط وجود 
دارد و از سوي همان هايي كه آن روز جنگي جهاني را عليه انقالب مردمي 
ايران به راه  انداختند، تبليغ مي شود، خط اين است كه اساس دفاع مقدس 
ما را نفي كنند، دليل آن هم نقش اين دفاع و تداوم روح دفاع در بقای انقالب 
اسالمي اس��ت. از اين رو مي گويند اين جنگ مي ش��د اتفاق نيفتد. اگر 
دست اندركاران ايران آن روز درست مي فهميدند و درست عمل مي كردند 
جنگ اتفاق نمي افتاد! در اين ميان نسخه اي كه براي ماجراي 40سال پيش 
ما پيچيده مي ش��ود، به نس��خه اي كه امروز براي قدرت داخلي و قدرت 
منطقه اي ما مي پيچند بي شباهت نيست، يعني عدم دفاع از منافع و اقتدار 
ايران. اينك در چهلمين سالگرد آغاز جنگ عليه ايران قرار گرفته ايم. خدا 
رحمت كند شهيد بزرگوار سردار س��ليماني را كه پس از شكست برنامه 
تهاجم نظامي امريكا در سال۱۳8۳ و تشكيل اولين دولت مستقل در عراق 
گفت: »خداوند نخواست عراق با خفت شكست به جبهه اسالم متصل شود، 
اينك عراق و ايران هم آغوشند و عراق و حتي ارتش آن ايران را نجات دهنده 
و نه تسخيركننده خود مي داند و اين پيماني پايدار است كه در گذر زمان و 
بروز تحوالت گسسته نمي ش��ود« و خداوند متعال حق بزرگ امام راحل 
عظيم الشأن را بر ما ببخشد كه در پاسخ ساده لوحان يا مغرضاني كه دفاع 
مقدس ما در برابر تجاوز دشمن را ناچيز مي شمردند، فرمودند: »ما در جنگ 
براي يك لحظه هم نادم و پشيمان از عملكرد خود نيستيم... ما انقالبمان را 
در جنگ به جهان ص��ادر كردي��م... ما در جن��گ پرده از چه��ره تزوير 
جهانخواران كنار زديم... جنگ ما فتح فلسطين را به دنبال خواهد داشت« 
)صحيفه امام، ج ۲۱ ص ۲8۳(. هم اينك دفاع مقدس ما يك درسنامه براي 

هر ملتي است كه مي خواهد در شرايط نابرابر بر دشمن پيروز شود. 
--------------------------------------------------

تروئيكاي امريكايي!
روزنامه وطن امروز نوش��ت: سه كشور 
آلمان، انگليس و فرانس��ه در تازه ترين 
بيانيه خود درباره نشست اخير شوراي 
حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي تأكيد كرده اند كه نقض تعهدات ايران 
در برجام پذيرفته نيست و تهران بايد هر چه سريع تر به تعهدات )يك طرفه( 
خود در برجام عمل كند.  تروئيكاي اروپا پس از دو سال، اذعان كردند كه به 
دليل س��اختار اقتصادي اروپا )كه اكثراً بر مبناي فعاليت ش��ركت هاي 
خصوصي استوار است(، قدرت انجام تعهدات خود در برجام را ندارند. پس 
از آن نيز ش��اهد اجراي سناريوي ناشيانه و مش��ترك »امريكا- اروپا« در 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد بوديم! جايي كه ترامپ و پمپئو گزاره هاي 
حداكثري و دس��ت نيافتني »تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران پس از 
هفدهم ماه اكتبر« و متعاقباً »بازگرداندن تحريم هاي چندجانبه ايران با 
استناد به مكانيسم ماشه« را مطرح كردند. در گام بعدي، تروئيكاي اروپا از 
»راي ممتن��ع خود به تمدي��د تحريم تس��ليحاتي اي��ران« و »تأكيد بر 
عدم صالحيت امريكا بر فعالسازي مكانيسم ماشه«، به عنوان »تعهدپذيري 
خود در قبال برجام« ياد كردند! اكنون در گام سوم، كشورهاي اروپايي قصد 
دارند »مابه ازاي فداكاري ساختگي خود« را از ايران دريافت كنند! به اين 
ترتيب كه كشورمان را وادار به بازگرداندن گام هاي پنج گانه كاهش تعهدات 
برجامي كرده و در مقابل، روي ساختار »قطره چكاني« و »بي خاصيت« 

اينستكس مانور دهند!

88498443سرويس  سياسي

»امريكا مهم نيس�ت« اين همه ح�رف رئيس 
مجلس در سخنراني ديروزش بود. محمدباقر 
قاليباف روز گذشته بازتعريفي از پيروزي ارائه 
كرد و آن باور كردن مردم و قوي كردن اقتصاد 
كشور بود. او تأكيد كرد كه پيروزي براي مردم 
ايران زماني  است كه »احساس كنند در زندگي 
آنها تغييرات ملموس�ي ايجاد ش�ده اس�ت.« 

در روزهاي اخير، برخي مقام��ات با پررنگ جلوه 
دادن شكست امريكا در راه اندازي مكانيسم ماشه، 
تالش كردند هم��ه امور كش��ور را معطل اين امر 
بدانند. در حالي كه اين شكست از ابتدا براي مردم 
روشن بود و چندان دغدغه آن را نداشتند. از سويي 
حاميان دولت در هفته هاي اخير تالش كردند با 
حمايت از جو بايدن در انتخابات رياست جمهوري 
امريكا، اينگونه القا كنند كه در صورت پيروزي او در 
اين انتخابات، وضعيت معيشتي مردم ايران تغيير 
خواهد ك��رد. صرف نظر از نادرس��ت بودن چنين 
تحليلي، گره زدن معيشت مردم به انتخابات يك 
كشور غربي دور از عزت ملي اس��ت. قاليباف روز 
گذشته در پاسخي تلويحي به اين انديشه، گفت: 
» مسئله مردم ما حمايت نشدن از لحاظ اقتصادي 
است. ما نبايد كشور و معيشت مردم را معطل غرب 
كنيم. اينكه ترامپ رئيس جمهور شود يا بايدن هيچ 
فرقي در سياست اصلي ضربه زدن به مردم ايران 

حاصل نخواهد شد.«
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي 
در نطق پيش از دستور خود در نشست علني ديروز 
مجلس با تبريك فرا رسيدن هفته دفاع مقدس، 
 گفت: منطق دفاع مقدس يعني باور به توان مردم و 

اعتقاد راسخ به اينكه سنت هاي الهي تخلف ناپذير 
هس��تند. هرگاه مردم را باور كنيم پيروز خواهيم 
ش��د، هرگاه آنها را فراموش كنيم و در رأس امور 
ندانيم در چش��م بر هم زدني شكست بر ما چيره 

خواهد شد. 
  اگر مردم را باور كنيم، پيروز هستيم

وي افزود: دفاع مقدس براي ما مدرسه مردم باوري 
است. به عينه ديده ايم در ابتداي جنگ هنگامي كه 
باوري به حضور آنها توسط مسئوالن وجود نداشت، 
چگونه دشمنان پيشروي كردند و چگونه تنها چند 
ماه پس از حضور گس��ترده مردم و باور واقعي به 
توان ملت عمليات هايي مانند شكست حصر آبادان، 
طريق القدس و فتح المبين در ابتداي سال۶۱ به 
وقوع پيوست.  قاليباف گفت: آن منطق همچنان 
زنده و پيش روي ماست. اگر مردم را فراموش كنيم 
كه شكست مي خوريم و اگر به توان آنها باور داشته 
باشيم و كار را به آنها واگذار كنيم، پيروزي حاصل 
خواهد شد. شعار هفته دفاع مقدس امسال شعاري 
پرمغز و درس آموز است. ما قوي هستيم. اين همان 
منطقي است كه باعث شكست هاي امروز دشمنان 

مردم ايران شده است. 
  نبايد به شكس�ت هاي سياس�ي امريكا 

دلخوش باشيم
رئيس مجلس افزود: به عنوان مثال درباره همين 
اقدامات اخير امريكا بايد تأكيد كرد به دليل اقتدار و 
ايستادگي مردم ايران، دشمن به آنچه مي خواست 
نرسيد ولي نبايد به اين شكس��ت هاي حقوقي و 
سياسي امريكا دلخوش باش��يم و فراموش كنيم 
كه دش��من ظالم ما در صورت ادامه يافتن برخي 
غفلت ها، گام به گام در تش��ديد تحريم ها جلوتر 

مي آيد تا به نظام تحريم ها شكل جديدي بدهد. 
قاليباف خاطرنش��ان كرد: تجربه اين مدت نشان 
داده اس��ت كه هرگاه در براب��ر اقدامات خصمانه 
امري��كا منفعل عم��ل كرده ايم، فش��ار تحريمي 
بيشتري به معيش��ت مردم وارد ش��ده است، لذا 
ضروري است با اقدامات فعاالنه، هوشمندانه و مؤثر 
اجازه ندهيم بيش از اين به مردم عزيزمان فش��ار 

بيشتري وارد شود. 
رئيس مجلس شوراي اس��المي اظهار داشت: در 
همين راس��تا ضروري است كميس��يون امنيت 
ملي شكست مفتضحانه امريكا در حوزه حقوقي 
و سياس��ي حركت هاي يكجانبه امريكا كه مورد 
اعتراض ديگر كش��ورهاي جامع��ه بين الملل نيز 
هست را رصد و اقدامات متقابل الزم را براي صيانت 
از منافع مردم با جدي��ت پيگيري و به صحن ارائه 

دهد. 
  معيشت مردم را معطل غرب نكنيم

 ترامپ و بايدن فرقي ندارند
قاليباف افزود: وظيفه ما آن است كه مردم را قوي 
كنيم. مس��ئله مردم ما ناكارآمدي در اداره كشور 
است. مسئله مردم ما شرايط سخت معيشتي است، 
 مسئله مردم ما حمايت نشدن از لحاظ اقتصادي 
اس��ت. ما نبايد كشور و معيش��ت مردم را معطل 
غرب كنيم. بايد م��ردم را در اولويت قرار دهيم و 
بايد از تجربه هاي روشن ملت ايران بهره بگيريم و 
بدانيم كه دشمني امريكا با اين ملت ريشه دار است 
و اينكه ترامپ رئيس جمهور ش��ود يا بايدن هيچ 
فرقي در سياست اصلي ضربه زدن به مردم ايران 

حاصل نخواهد شد. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي در پايان گفت: الزم 

است روي قوي شدن ملت ايران تمركز و پيروزي 
واقعي را زماني اعالم كنيم ك��ه اقتصاد و مردم ما 
قوي شده باشند و احس��اس كنند در زندگي آنها 

تغييرات ملموسي ايجاد شده است. 
 طرح پيشنهادي مركز پژوهش ها 

براي مقابله با اقدامات امريكا
مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي نظر 
كارشناسي خود را درباره پيش نويس طرح تكاليف 
دولت در پاسخ به تالش غيرقانوني براي اعاده مفاد 
قطعنامه هاي س��ابق ش��وراي امنيت در راستاي 

مقابله با اقدامات خصمانه امريكا ارائه كرد. 
براساس اين گزارش، دفتر مطالعات حقوقي اين 
مركز در اظهارنظر كارشناس��ي خود آورده است؛ 
اياالت متح��ده امريكا از ابتداي پي��روزي انقالب 
اس��المي براي مقابله با جمهوري اسالمي ايران و 
مهار آن و در راس��تاي افزايش فشار بر ملت ايران 
اقدامات خصمانه متعددي را مرتكب شده است. 
حمايت از گروهك ها و سازمان هاي جدايي طلب، 
حمايت از رژيم بعث ع��راق در طول دوران جنگ 
تحميلي، انهدام س��كوهاي نفتي ايران و حمله به 
ناوچه ها و قايق هاي ايران��ي در جنگ نفتكش ها، 
حمله به هواپيماي مس��افربري ايران  اير، ترويج 
ايران هراسي، اعمال تحريم گسترده و ضدانساني 
عليه ملت ايران، مخالفت با حقوق مش��روع ايران 
براي غني سازي بومي و نيز حمايت از فتنه گري ها 
و آشوب طلبان ازجمله مهم ترين اقدامات خصمانه 

امريكا عليه ملت ايران محسوب مي شود. 
اين گزارش مي افزاي��د: دولت مس��تكبر كنوني 
امريكا نيز در قالب كارزار فشار حداكثري اقداماتي 
همچون عدم پايبندي به تعهدات برجامي و خروج 
يك جانب��ه از توافق هس��ته اي، اعم��ال محاصره 
اقتصادي عليه اي��ران و ممانع��ت از تأمين غذا و 
دارو، لغو معافيت هاي هسته اي و ترور جنايتكارانه 
شهيد سپهبد س��ليماني را به انجام رسانده و در 
جديدترين اقدام خود ب��راي تمديد تحريم هاي 
تسليحاتي ايران و در نهايت بازگشت قطعنامه هاي 
۱۶۹۶ )مص��وب س��ال ۲00۶(، ۱۷۳۷ )مصوب 
۲00۶(، ۱۷4۷ )مصوب ۲00۷(، ۱80۳ )مصوب 
۲008(، ۱84۵ )مصوب ۲008( و ۱۹۲۹ )مصوب 
۲0۱0( را آغاز كرده  است. با توجه به اين امر، اتخاذ 
اقدامات قاطع و متقابل در برابر اقدامات استكباري 
و تالش هاي س��لطه جويانه اياالت متحده امريكا 

بيش از گذشته ضرورت پيدا كرده است. 
بر اساس اين گزارش تدابير قانوني جهت مقابله با 
موارد فوق به  صورت اقدام عملي و نيز برنامه ريزي 
براي جلوگيري از تشديد اقدامات، در هفت ماده 

ارائه شده است. 
ش��ايان ذكر اس��ت در اين گ��زارش در خصوص 
اقدامات فني پيشنهاد ش��ده است تا در چارچوب 
تقويت گام هاي كاهش محدوديت هاي هسته اي، 
وضعيت تمامی برنامه هاي هسته اي ايران از جمله 
در خصوص اقدامات زير به قبل از توافق هسته اي 
سال ۱۳۹4 بازگردد، ضمن آنكه دسترسي آژانس 
بين المللي انرژي اتمي از طريق فناوري هاي مدرن 
نظارتي و برخط و حضور طوالني مدت نمايندگان 
آژانس بين المللي انرژي اتمي در كشور طي حداكثر 

دو هفته متوقف شود. 
در اين گزارش همچنين عنوان شده در صورتي  
كه به هر نحو تمام يا بخشي از مفاد قطعنامه هاي 
س��ابق ش��وراي امنيت عليه اي��ران در موضوع 
هسته اي اجرا شود، برجام از لحاظ قانوني بي اعتبار 
است و دولت مكلف است اجراي آن را در عمل نيز 

متوقف كند. 

چن�د پ�روژه مل�ي س�ازمان توس�عه مناب�ع ان�رژي وزارت 
دفاع)ت�وان( ب�ا حض�ور امير س�رتيپ حاتم�ي وزي�ر دفاع 
و پش�تيباني نيروه�اي مس�لح  ب�ه بهره ب�رداري رس�يد. 
به گ��زارش فارس، در س��ال جهش تولي��د، چندين پ��روژه ملي 
س��ازمان توس��عه منابع انرژي وزارت دفاع) توان( ب��ا حضور امير 
سرتيپ حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح افتتاح و به 

بهره برداري رسيد. 
  افتت�اح و بهره ب�رداري از بزرگ تري�ن مجتم�ع توليد 

باتري هاي صنعتي كشور
 وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح در آيين بهره برداري از 
بزرگ ترين مجتمع توليد باتري هاي صنعتي كش��ور و رونمايي و 
بهره برداري از اولين توربين بادي مقياس متوس��ط بومي كش��ور 
س��اخت متخصصان صنعت دفاعي گفت: در آستانه گراميداشت 
چهلمين سالگرد دفاع مقدس و در س��الي كه از سوي مقام معظم 
رهبري )مدظله العالي( ب��ه نام »جهش توليد« نامگذاري ش��ده 
است، دشمنان ملت بزرگ ايران اسالمي درصددند با ظالمانه ترين 
تحريم ها، معيش��ت و زندگي عمومي مردم عزيزمان را با مشكل و 
چالش جدي مواجه كنند اما متخصصان صنع��ت دفاعي با كار و 
تالش شبانه روزي و جهادي و با تكيه بر ظرفيت هاي بي نظير داخلي 
توانس��تند در حوزه تأمين انرژي براي حوزه هاي مختلف صنعتي 
كشور، با اس��تعانت از خداوند متعال با افتتاح و بهره برداري از اين 

مجتمع بزرگ و ملي، ظرفيت توليد باتري هاي صنعتي كشور را به 
۱80ميليون آمپر ساعت در سال افزايش دهند كه اين دستاورد و 
افتخار بزرگ براي كشور در اين شرايط تحريم محسوب مي شود. 

وي افزود: با بهره ب��رداري از اين مجتمع ب��زرگ توليد باتري هاي 
صنعتي كش��ور، بخش قابل توجهي از نياز صناي��ع مهم داخلي از 
جمله در حوزه هاي مخابراتي، نيروگاهي و پااليشگاهي و ارتباطاتي 
تأمين می شود و با اين ظرفيت توليدي، ساالنه از خروج ميليون ها 
دالر ارز جلوگيري خواهد شد.  امير حاتمي تصريح كرد: با دستيابي 
به اين فرآيند ها ، متخصصان صنعت دفاعي توانس��ته اند به دانش 
فني پيشرفته طراحي اين محصوالت دس��ت يابند و از اين رهگذر 
جمهوري اسالمي به توان صادرات باتري هاي صنعتي و ارائه خدمات 
فني مهندس��ي، افزايش بهره وري، كاهش هزينه هاي تمام ش��ده، 
صرفه جويي ارزي، ارتقاي ش��اخص هاي كيف��ي، افزايش و ارتقای 
رضايت مشتريان، جلوگيري از واردات عمده محصوالت خارجي و 
در نهايت به روزرس��اني فناوري توليد باتري دست مي يابد.   وي در 
ادامه افزود، با افتتاح و بهره برداري از اين طرح هاي صنعتي به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم براي بيش از هزار نفر شغل ايجاد شده است. 
  افتتاح مركز تحقيقات باتري هاي صنعتي سرب اسيدي

امير سرتيپ حاتمي در ادامه، آزمايشگاه و مركز تحقيقات باتري هاي 
صنعتي سرب اس��يدي را در سازمان توس��عه منابع انرژي )توان( 
وزارت دفاع افتتاح كرد. وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اين 

آزمايش��گاه و مركز تحقيقات باتري هاي صنعتي سرب اسيدي را 
مجهزترين آزمايشگاه در كشور دانست كه با راه اندازي آن امكان 
طراحي و نمونه س��ازي انواع باطري هاي صنعتي س��رب اسيدي 
جديد فراهم شده و ارتقاي كيفيت محصوالت فعلي و بومي سازي 
مواد اوليه و قطعات مورد نياز در كش��ور را ميسر مي سازد.   وي در 
ادامه افزود: در اي��ن مركز تحقيقاتي، خط تولي��د باتري در اندازه 
آزمايشگاهي با امكانات كامل نمونه سازي و تست، راه اندازي شده 
است كه ضمن تسهيل در فرآيند نمونه سازي و تست، صرفه جويي 

قابل توجهي در هزينه ها را به دنبال خواهد داشت. 
  رونمايي و بهره ب�رداري از اولين توربي�ن بادي مقياس 

متوسط در كشور
وزير دفاع در ادامه اين مراسم به صورت تصويري اولين توربين بادي 
مقياس متوسط در كشور را رونمايي و تصريح كرد: نظر به طراحي و 
ساخت اولين توربين بادي مقياس متوسط ۲۵0كيلوواتي بومي كشور 
توسط متخصصان سازمان توسعه منابع انرژي وزارت دفاع، اجزاي 
اين توربين نسبت به نمونه هاي خارجي كاماًل بهينه سازي شده و در 
اين توربين قابليت جانمايي مبدل در درون برج منجر به اشغال فضاي 
كمتر و ارتباط بهتر مي شود.  وزير دفاع تغيير منطقه كنترل دوربين 
از كنترل سرعت به كنترل گشتاور، حذف حسگر سرعت و عملكرد 
بدون حسگر دوربين و توليد انرژي با بادهايي با سرعت پايين )چهار 

متر بر ثانيه( را از ويژگي هاي اين توربين برشمرد. 

با حضور وزير دفاع انجام شد

رونمايي از اولين توربين بادي مقياس متوسط كشور

تخت روانچي: روحاني به صورت ويدئوكنفرانس در سازمان ملل سخنراني مي كند

    دفاعي

     دولت

نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد گفت: 
رئيس جمهور و وزير امور خارجه كشورمان به 
 ص�ورت ويدئوكنفران�س در مجم�ع عمومي 
سازمان ملل به س�خنراني خواهند پرداخت. 
به گزارش مه��ر، مجيد تخت روانچ��ي نماينده 
ايران در س��ازمان مل��ل متحد با اش��اره به آغاز 
مجمع عمومي سازمان ملل، اظهار داشت: مجمع 
عمومي امس��ال به دليل ش��رايط ويژه اي كه در 
امريكا به دليل ويروس كرونا وجود دارد كه البته 

تمامي جهان با اين پديده روبه رو هستند، مانند 
هر سال برگزار نمي شود.  وي ادامه داد: هر ساله 
هيئت هاي مختلفي از رؤساي جمهور، نخست 
وزيران و وزراي خارجه كش��ورهاي مختلف به 
نيويورك آمده و در اجالس ش��ركت می كردند 
و مالقات هايي را نيز در حاشيه برگزاري اجالس 

مجمع عمومي باهم داشتند. 
نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد گفت: 
سال جاري به دليل شرايط ويژه، اجالس از طريق 

ويدئوكنفرانس و به صورت مجازي برگزار خواهد 
شد.  تخت روانچي با اش��اره به اينكه سال جاري 
هفتاد و پنجمين سالگرد تأسيس سازمان ملل 
متحد است، افزود: سال جاري يك جلسه خاص 
به مناس��بت هفتاد و پنجمين سالگرد تأسيس 
سازمان ملل روز دوشنبه برگزار خواهد شد كه در 
آن جلسه، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه 
كشورمان از طريق ويدئوكنفرانس به نمايندگي 

از ايران به سخنراني خواهد پرداخت. 

وي عنوان كرد: روز سه ش��نبه حس��ن روحاني 
رئيس جمهور كشورمان س��خنراني اصلي ما در 
مجمع عموم��ي را انجام خواه��د داد. ما در اين 
س��خنراني ها طبيعتاً مواضع جمهوري اسالمي 
ايران نس��بت به موضوعات مختلف بين المللي، 
به ويژه در حوزه يكجانبه گرايي و ظلم و س��تمي 
كه دولت امريكا در طول سال ها عليه ملت ايران 
با اعمال تحريم هاي ظالمانه داشته است، تبيين 

مي كنيم. 

   گزارش

نبايد به شكست هاي سياسي و حقوقي امريكا دلخوش باشيم

رئيس مجلس:  پيروزي واقعي
 ايجاد تغييرات ملموس در زندگي مردم است


