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معاون مطبوعاتی دولت دهم با بیان اینکه من هیچ عاقلی را نمی شناسم که 
حاضر به ائتالف سیاسی با احمدی نژاد باشد، گفت: از طرف دیگر اصالح طلبان 
از منظر سیاســی دشمنان ذاتی احمدی نژاد هستند؛ خاستگاه اجتماعی آن ها نیز 
کاماًل مختلف اســت و موقعیت سیاسی هر دو طرف هم بحرانی است؛ مگر آن 
که به قصد تخریب و ناسازگاری با مصالح عمومی بخواهند »توطئه مشترکی« را 

دنبال کنند؛ که بعید می دانم چنین حماقتی شکل بگیرد.

ناصر قوامی، فعال سیاسی اصالح طلب نیز از جمله افرادی است که با رویکرد 
محسن هاشــمی موافق نیست و آن را دارای شائبه قدرت طلبی و منفعت طلبی 
می داند. او گفت: »من فکر می کنم که محسن آقای هاشمی می توانست و باید قبل 
از آنکه نامه سرگشاده بنویسد، با خواهرش حرف میزد  و او را قانع کند که مواضع 
خــود را تصحیــح کند«. وی افزود: »به هر حال اختالف بروز کرده یک اختالف 
نظری اســت و می شد که در دورن خانواده حل شود. به نظر من نوشتن این نامه 
نه به نفع خانم فائزه هاشمی است و نه به نفع آقای محسن هاشمی. ضمن اینکه 
این شائبه را ایجاد می کند که خواسته به خاطر مقاصد سیاسی و انتخاباتی حساب 
خود را از خانم هاشمی که مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است، جدا کند«. قوامی 
با تاکید بر اینکه »من با نظر فائزه مواف نیستم« گفت: »من معتقد نیستم که فشار 
بیرونی به کشور می تواند تغییرات مثبتی ایجاد کند، زیرا فشار به ایران یعنی فشار به 
مردم ایران. بدیهی است که سردمداران حکومت که با تحریم و فشار و ... مشکلی 
پیدا نمی کنند و این مردم هستند که زیر خط فقر می روند و زندگی برایشان سخت 
می شود لذا اصال با نظر خانم فائزه موافق نیستم. در عین حال معتقدم که نوشتن 
نامه سرگشاده آقا محسن هیچ ضرورتی نداشت«. این فعال سیاسی اصالح طلب با 
اشاره به اینکه »محسن هاشمی با نوشتن این نامه اشتباه کرد« گفت: »به نظر من این 
نامه تبعاتی دارد و می تواند موجب کاهش محبوبیت او شود. الزم بود که عاقالنه تر 
فکر کرده و با صحبت کردن و به صورت محرمانه مساله را با خواهرش حل کند. 
حاال او مواضع خود را اصالح می کرد یا نمی کرد، فرقی ندارد. به هرحال بهتر از 

نوشتن این نامه سرگشاده بود«.

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: با انتشار خبر نامزدی یک روحانی برای 
پســت ریاست فدراسیون فوتبال کشور، حواشــی زیادی در این زمینه در فضای 
مجازی به وجود آمد. رشته های مختلف و تخصصی بیش از آنکه صرفاً به نیروهای 
متعهد نیاز داشــته باشند به نیروهای متخصص نیاز دارند. کاربران فضای مجازی 
پرسیده اند این فرد که یک چهره ناشناخته در عرصه ورزش کشور است و تنها به دلیل 
نوشتن و انتشار یک کتاب در رشته ورزش، شرایط احراز سمت ریاست فدراسیون 
فوتبال کشور را در خود دیده و اقدام به ثبت نام کرده است چرا برای خدمت به مردم، 
اقدام به ورود به مشاغلی دارای سنخیت با لباس و حوزه تخصصی خودش نمی کند؟

در پی رســانه ای شدن خبر نگهداری از یک تمساح در حوضچه کوچکی 
در مرکز خرید اپال در غرب تهران و بازدید اداره حفاظت محیط زیســت استان 
تهران از شرایط این گونه، رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش استان تهران 
گفت: گونه خزنده نگهداری شــده در مرکز خرید غرب تهران تمساح »کیمن« 
است و برای نمایش در حوضچه ای در این مجتمع قرار داده شده و قابل فروش 
نیست. محمد کرمی اظهار کرد: براساس بررسی های انجام شده دریافتیم که این 
تمســاح متعلق به یک شرکت است که مجوز واردات گونه های خزندگان را از 
سازمان حفاظت محیط زیست دارد. به گفته وی، این تمساح کیمن از قاره آمریکا 
و کشــور برزیل قانونی وارد ایران شده است. رییس اداره نظارت بر امور حیات 
وحش استان تهران در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا جایگاه نگهداری این گونه 
از وسعت کافی برخوردار است، اظهار کرد: رشد این گونه در طبیعت حداکثر به 
۸۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر می رسد و تاکنون به حداکثر رشد خود رسیده است؛ بنابراین 
کوچک بودن اندازه این گونه و کم تحرکی آن باعث شده که فضای درنظر گرفته 

شده برای آن مناسب باشد.

در ادامه دستگیری  ها در شهرداری ارومیه محمد حضرت پور شهردار ارومیه 
توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( بازداشت شد. یک منبع آگاه در گفت وگو با 
فارس در ارومیه از بازداشت محمد حضرت پور شهردار ارومیه توسط سربازان 
گمنام امام زمان)عج( خبر داد. خاطرنشــان می شود این بازداشت در ادامه روند 
مبارزه با فساد توسط نهادهای امنیتی صورت گرفته و عزم جدی نیروهای قضایی 
و امنیتی استان در برخورد با فساد در هر رده و مقامی را نشان می دهد. در هفته های 
گذشــته نیز چندنفر از کارکنان شهرداری توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( 

بازداشت شده  بودند.

حسن شــجاعی، نماینده مجلس یازدهم، در خصوص توئیت خود در 
واکنش به سخنان فائزه هاشمی، گفت: در این رابطه باید نکاتی را عرض کنم. 
اول اینکه، این خانم راه حاج قاسم سلیمانی و امثال حاج قاسم که راه مقاومت 
در برابر استکبار و تحجر دینی بوده را تقبیح کردند. از طرفی دیگر ایشان در 
واقع قاتل حاج قاســم سلیمانی را تحسین کرده اند.وی ادامه داد: هرکسی  از 
نظر داعش کافر به حســاب می آمد و به کنیزی گرفته می شــد. داعش با زنان 
ادیان مختلف، تشیع و تسنن و ادیان دیگر، بازار کنیز فروشی راه می انداخت. 
صحبت من این اســت که اگر امثال حاج قاسم نبودند، به احتمال زیاد همین 
بازار در ایران به راه می افتاد و به بهانه اینکه ملت ایران شیعه هستند به نوامیس 
ما تعرض می کردند. لذا کســی که این را زیر ســوال می برد و می گوید حاج 
قاسم و جهاد او فایده ای نداشت، حواسش نیست که اگر حاج قاسم ها نبودند 
امثال این خانم می توانســتند در بازار برده فروشی به فروش برسند.شجاعی 
اظهار داشــت: ما  نســبت به ناموس ایرانی غیرت داریم و جان خود را فدای 
ناموس ایرانی می کنیم. در این رابطه اختالفات سیاسی و فرهنگی هم تأثیری 
ندارد. همه زنان ایرانی ناموس ما هستند. اما باید متوجه باشیم که چه حرفی 
می زنیم و این حرف ها چه خسارتی را متوجه کشور و ملت می کند. در یک 
کالم صحبت های ایشان  مسیر تجاوز دشمن را هموار می کند. اگر در مقابل 
چنین ســخنانی نایســتیم،  ملت آسیب می بینند و ما در دفاع از ملت با کسی 

تعارف نداریم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: طبق قوانین زمانی که بازرس آژانس، 
بخواهد وارد کشــورمان شود باید به وی ویزا داده شود؛ درصورتی که ممانعت 
به عمل آوریم از بازرســی های ســرزده جلوگیری می شود. فریدون عباسی در 
گفت وگو با خانه ملت، به اظهارات پمپئو مبنی بر اینکه »اخراج بازرسان آژانس 
در صورت لغو نشدن تحریم ها تهدیدی فراتر از نقض برجام است«، اظهار کرد: 
دولت به سبب اینکه تحریم ها را لغو کند راهبردی را در پیش گرفت که پذیرش 
پروتکل الحاقی بود، اما غربی ها در همین حال نیز هیچ کدام از تحریم های اعمال 
شده علیه کشورمان را برنداشتند؛ برای اینکه کشورهای عضو برجام وادار به انجام 
تعهدات خود شوند، مجلس شورای اسالمی توقف پروتکل الحاقی را مصوب 
کرد که دولت باید آن را عملیاتی کند.وی تاکید کرد: هیچ وقت بازرسان آژانس را 
اخراج نمی کنیم، بلکه آنها را به کشور راه نمی دهیم؛ طبق قوانین زمانی که بازرسی، 
بخواهد وارد کشورمان شود باید به وی ویزا داده شود؛ پس وقتی ممانعت به عمل 
آوریم از بازرسی های سرزده ممانعت خواهیم کرد که این اقدام را نیز این مرحله 

به مرحله انجام خواهیم داد.

اخبار ویژه ...  دبیرکل حزب موتلفه اسالمی:
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تعیین سن برای نامزد ریاست جمهوری، 
کشور را از توان رجال محروم می کند

سرویس سیاسی- اسداهلل بادامچیــان 
در بیان مواضع هفتگی این تشــکل اصولگرا  
با اشــاره به بررسی قانون جدید انتخابات در 
مجلس گفت: تعیین سن ۴۰ تا ۷۰ سال برای 
داوطلبان ریاست جمهوری صحیح نبود. زیرا 
مبنا برای تعیین رییس جمهوری، توانمندی و 

لیاقت و توانایی اداره مطلوب دولت است. 
آیا ســلمان فارسی یا اســامه بن زید 
۱۹ســاله که پیامبر گرامی اسالم )ص( او را 
در رأس لشکر اسالم قرار داد، یا شهید بهشتی 
اگر در دوران ما باشــند، طبق این پیش نویس 
می توانند مسوولیت دولت را برعهده بگیرند؟ 
حداقل نگاه به کشــورهای دیگر بشود. آیا 
ماهاتیر محمد در مالزی یا روسای جمهوری و 
رهبران چین جدید شیائو پینگ را منع کرده اند 

که رییس جمهوری شوند؟
دبیــرکل حــزب موتلفه اســالمی 
خاطرنشــان کرد: با وجود شــورای نگهبان 
کــه احراز صالحیت در توانایی و توانمندی 
و مدیــر و مدبــر بودن نامزدهای ریاســت 
جمهــوری را برعهده دارد، نیازی به این مواد 
قانونی که کشور را از رجال سیاسی مذهبی و 
تجربیات آنها محروم می کند، نیســت و سن 
نمی تواند مبنا برای محروم کردن ملت از توان 

رجال سیاسی و تجربه آموخته باشد.
بادامچیان با اشــاره بــه حوادث اخیر 
آمریکا، اظهارکرد: شورش اخیر مردم آمریکا 

و حمله به کنگره بیانگر نارضایتی آنها از نظام 
لیبرال سرمایه داری است و ترامپ معلول این 

نارضایتی است.
این فعال اصولگــرا اضافه کرد: وقتی 
نظام لیبرال کاپیتالیســتی آمریکا از برگزاری 
انتخابات عاجز اســت، یعنــی آمریکا دچار 
عجز شده و حوادث روز چهارشنبه در آمریکا 
نشان داد که نظام حاکمیتی این کشور درحال 

فروپاشی و افول است.
بادامچیــان افــزود: رییس جمهوری 
آمریکا که زمان مســوولیت او در انتخابات 
تقلب شده است. بایدن که رییس جمهوری 
منتخب اســت، حامیان ترامپ را تروریست 

می نامد و این ماجرا ادامه دارد. 
وی تأکیــد کرد: تحریم هــای آمریکا 
جنایت علیه ملت هاست و با دولتی که علیه 
ملت ها جنایت می کند، مذاکره مفهومی ندارد. 
رییس جمهوری باید در مواضع خود نسبت 

به آمریکا با دقت بیشتری اظهارنظر کند. 
بادامچیان  با اشاره به عهدشکنی آمریکا 
و خروج این کشور از برجام، خاطرنشان کرد: 
از این رو موضوع برجام و برداشتن تحریم ها 

دو امر جدای از یکدیگر است.
 برجــام یک قرارداد بــود و در قرارداد 
طرفیــن باید به تعهدات خــود عمل کنند. 
اگر یــک طرف عمل نکند، قرارداد بی اعتبار 
می شــود. جنایت که قرارداد نیســت. پس 

جنایتــکار باید محاکمه و مجازات شــود و 
مذاکــره با جنایتکار درباره جنایتش عقالنی 

نیست.
 دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در ادامه 
اظهارکرد: باتوجه به فرمایشات رهبری، دولت 
آمریکا که از درمان بیماران خود عاجز است و 
هر روز بر تعداد مبتالیان و تلفات شهروندان 
این کشــور افزوده می شود، چگونه می تواند 
در فکر درمان مردم دیگر کشــورها باشــد. 
نباید به دولت هایی که سابقه تأسف باری در 
کمک های به ظاهر بشردوستانه دارند، اعتماد 
کرد.  واردات واکســن آمریکایی و انگلیسی 
و حتی فرانســوی که احتمال قوی دارد برای 
مردم کشــور ما خطرآفرین باشد، قطعا باید 
ممنوع شــود. زیرا عقل و علم حکم می کنند 

که از احتمال ضرر پرهیز شود.
بادامچیــان افــزود: با تولید واکســن 
ایرانی کرونا که افتخاری برای دانشــمندان 
ایرانی اســت، دولت و همه مســووالن باید 
در ســال »جهش تولید«، تمــام توان خود را 
برای حمایــت از تکامل و تولید این داروی 
مصونیت بخش به کار گیرند تا این محصول 
با حمایت دولت به مرحله صادرات و استفاده 

کشورهای دیگر هم برسد.
بادامچیان در ادامه تأکید کرد: اکنون که 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و مکتب او 
محبوب ملت ما شده است، احتمال تحریف 

و سوء استفاده از آن محبوب دلها فراوان است 
و با حفظ بصیرت و هوشیاری نباید در دام این 

تحریف ها افتاد.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با اشاره 
به بیانات مقام معظم رهبری در ســالگرد یوم 
اهلل ۱۹ دی با تجلیل از آن قیام آغازگر حرکت 
میلیونی مردم در حمایت از والیت اظهارکرد: 
مردم قم با بصیرت و شــجاعت ستودنی، در 
استفاده از فرصت و تبدیل توطئه تخریب امام 
خمینی )ره( به فرصت ســرنگونی دشمنان 
اســالم و والیت، قیامی خدایــی و مردمی 

کردند. 
ملت ما در ســال های گام اول انقالب 
بارهــا و بارها از جملــه در یوم اهلل ۹ دی این 
بیعت با امامــت و والیت را تجدید و تکرار 
کرده انــد و اکنــون نیز در محــور ولی امر 

مسلمین، حضور در صحنه دارند.
بادامچیــان در ادامه افزود: تأکید رهبر 
انقالب اسالمی بر اتکاء و شکوفاکردن نسل 
جــوان و دولت جوان حزب اللهی و انقالبی 
در کنار اســتفاده از نیروهای تجربه آموخته، 
راهنمای این اســت که در انتخابات آینده از 
همه نیروهای جــوان و تجربه آموخته برای 

دولت آینده استفاده شود.
 این فعال اصولگرا با قدردانی و حمایت 
از حکــم دادگاه عراق دربــاره ترامپ اظهار 
داشــت: این حکم نشانه عزم ملت عراق در 
مجازات تروریست هایی است که به دستور 
ترامپ برخالف همــه موازین بین المللی، 
میهمانان ایرانــی و میزبان های عراقی آنها را 

ترور کرده اند.
وی تصریــح کرد: امیدواریم که دولت 
آینــده آمریــکا ترامپ را بــرای محاکمه به 
دادگاه هــای ایران و عراق تحویل دهد. یا اگر 
او را به جرم اقدامات تروریســتی در داخل 
آمریــکا محاکمه کند، نمایندگان دادگاه های 
ایران و عراق نیز در آن محاکمه حضور یابند.

وی با قدردانی و تجلیل از پزشــکان و 
مدافعان سالمت گفت: ضمن تشکر از همه 
مســووالن و خدمتگزارانی کــه در کاهش 
آســیب های کرونا تالش کردنــد، از دولت 
می خواهیم در ماه های پایانی ســال ۹۹ برای 
همه آنها از جمله کســبه و صاحبان مشاغلی 
که براثر رعایت اصول بهداشتی کرونا آسیب 
دیده اند، برنامــه حمایتی طراحی و قاطعانه 

اجرا کند.

  دبیرکل حزب موتلفه اسالمی، با بیان اینکه بجای تعیین سن، توانایی و لیاقت مالک تعیین نامزد ریاست جمهوری قرار گیرد، از طرح انتخاباتی مجلس یازدهم انتقاد کرد 
و گفت: به این مواد قانونی نیازی نیست و سن نمی تواند مبنایی برای محروم کردن ملت از توان رجال سیاسی و تجربه آموخته باشد.

سرویس سیاسی- مصطفی هاشمی طبا نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری 
در یادداشــتی نوشــت: مجلس شورای اســالمی با اصالحاتی که ناظر به قــــانون 
انتخــــابات ریـاســـت جمهـــوری در دســــــت اقدام دارد، عمــاًل در حــال 
تنـــزل استانداردهای انتخابات ریاست جمهوری است. این مسأله در مواد مــختلفی 

از مصـــوبه مجلس قابل مالحظه است.
یکــی از مهم تریــن آنها ماده ای اســت که دیروز به تصویب رســید که طی آن 
نامزدهای ریاســت جمهوری باید در مدت زمان تعیین شده ای قبل از آغاز انتخابات، 
برنامه های خود را جهت تأیید به شــورای نگهبان بدهند. این مصوبه در صورت اجرا 
شدن از پنج منظر مختلف می تواند ضربه ای به مردمساالری و نهاد انتخابات در کشور 
باشــد. اول از همه اینکه انتخاب و گزینش برنامه مطلوب نامزدها حق مســلم مردم و 
فلســفه وجودی نهاد انتخابات در هر نظام سیاســی و حقوقی است. محدود کردن و 
گرفتن این حق، مستقیماً به معنای تضعیف حق مسلم مردم و از بین بردن فلسفه نهاد 
انتخابات اســت و این خطر را دارد که صندوق رأی را به یک پدیده کاماًل نمایشــی 
و صوری و بدون تأثیر در کشــور تبدیل کند. بنابراین مهم ترین نقد به این مصوبه آن 
اســت که نمایندگان عماًل قدم در جهت محدودسازی حق انتخاب ملت برداشته اند. 
موضوع دوم به امر مســئولیت پذیری اجتماعی برمی گردد که مســتقیماً ناشی از حق 
انتخاب است. کشوری می تواند در گذر تاریخ به پله های ترقی برسد که ملت آن دارای 
رفتاری مسئوالنه باشند و رفتار مسئوالنه در فرد یا جماعتی ایجاد نمی شود جز اینکه 
به آن فرد یا جماعت حق انتخاب داده شود. به عبارت دقیق تر وقتی فرد یا جماعتی در 
موقعیتی حق انتخاب نداشته باشد به طریق اولی مسئولیتی هم ندارد. گرفتن این حق 
انتخاب به شکلی که در مصوبه مجلس مطرح شده، می تواند به سست شدن زمینه های 

مسئولیت پذیری اجتماعی و مدنی در جامعه منجر شود.
با همین اســتدالل در موضوع سوم این آسیب شناسی باید گفت که وقتی نه فقط 
بررسی صالحیت های عمومی نامزدهای یک انتخابات، بلکه بررسی صالحیت برنامه 
آنها به نهاد یا مجموعه ای خاص واگذار می گردد، طبیعتاً بخش زیادی از مســئولیت 
عملکــرد دولت برآمده از آن انتخابات هم برعهده نهادی اســت که صالحیت فرد و 
برنامه او را تأیید کرده است. حال سؤال این است که آیا شورای نگهبان آمادگی پذیرش 
چنین مســئولیتی و قرار گرفتن در برابر ســؤاالت متعدد از نتیجه اجرای برنامه های 
دولت های آتی را خواهد داشــت؟ موضوع چهارم این است که اساساً شورای نگهبان 
نه اختیار قانونی الزم برای چنین بررســی را دارد و نه صالحیت فنی و کارشناســی را. 
فلسفه حقوقی وظایف شورای نگهبان در قبال انتخابات کاماًل مشخص است و به نظر 
نمی رسد از هیچ کجای آن بتوان چنین استنباط کرد که بررسی برنامه نامزدها می تواند 

در صالحیت این شورا قرار بگیرد.
عالوه بر این ساختار و ترکیب این شورا هم به گونه ای نیست که تخصص های 
الزم برای بررسی همه جانبه برنامه نامزدهای انتخاباتی را داشته باشد. در نهایت مسأله 
و ایراد پنجم هم این اســت که بررســی این برنامه ها با توجه به ابعاد مختلفی که دارد و 
تفاوت دیدگاه ها در میان گرایش های مختلف به حوزه های گوناگون، کاماًل اســتعداد 
این را دارد که درگیر ســالیق و برداشــت های شخصی شــود و از محور بحث های 

کارشناسی و فنی و همین طور ذائقه عمومی خارج گردد.
بدون شــک خأل وجود برنامه های مدون و مشــخص برای نامزدهای ریاست 
جمهوری و همین طور عدم تحقق شــعارها و برنامه های انتخاباتی توســط رؤســای 
جمهوری تا اینجای کار یک آســیب واقعی در نظام سیاســی و حقوقی ایران است. اما 
واضح است که راهکار رفع این آسیب به هیچ عنوان راهی نیست که مجلس در جریان 
این مصوبه در پیش گرفته، چه اینکه خأل وجود احزاب ملی و فراگیر، موازی کاری با 
دولت در مقام مجری برنامه های کشــور، امکان دخالت دستگاه های مختلف از جمله 
خود مجلس در امور اجرایی، خأل شــفافیت مناســب در سازوکارهای کشور و موارد 
متعددی نظیر اینها هستند که چنین وضعیتی را ایجاد کرده اند. به همین اعتبار هم رفع 
مشکل برنامه پیشــنهادی نامزدهای ریاست جمهوری در گرو انجام اصالحات ناظر 

به موارد باالست.
با این توصیف انتظار منطقی این است که شورای نگهبان اجازه تبدیل شدن این 
مصوبــه مجلس به قانون را ندهد، چرا که این کار اوالً دایره انتخاب مردم را بشــدت 
محدود کرده و فلســفه انتخابات را زیر ســؤال می برد. ثانیاً برای خود شورای نگهبان 
مســئولیتی در رابطه با پاسخگویی بابت برنامه های دولت ها ایجاد می کند. ثالثاً به نظر 
نمی رسد مسئولیت تعیین شده برای این شورا در قالب این مصوبه، انطباقی با اختیارات 
و مســئولیت های قانونی شورای نگهبان داشته باشد و رابعاً همان طور که گفته شد راه 
منطقی حل مشکل برنامه نامزدهای ریاست جمهوری و پایبندی دولت ها به آن، چیز 
دیگری است. در نتیجه نیز آنچه به طور خالصه در مقام جمع بندی باید گفت این است 
که اجرای این مصوبه مجلس نه تنها به برنامه محور شدن انتخابات ریاست جمهوری و 
پایبندی دولت ها به این برنامه ها منجر نخواهد شد، بلکه تنها تأثیرش کاهش استاندارد 

فرآیند انتخابات در ایران و محدود شدن شدید دایره انتخاب ملت خواهد بود.

مصطفی هاشمی طبا مطرح کرد

5 ایراد به مصوبات انتخاباتی مجلس

دوشنبه 29 دی 1399، 4 جمادی الثانی 1442 ،18 ژانویه 2021، شماره 3657، صفحهسیاسی

وزیر دفاع :

دشمنان جز زبان قدرت، زبان
 دیگری نمی فهمند

ســرویس سیاســی- امیر سرتیپ 
حاتمــی وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح در این مراسم با درود به روان پاک 
و مطهر شهدا به ویژه شهید دانشمند، دکتر 
محســن فخری زاده گفت: خوشــبختانه 
در این ســال ها تعامل بســیارتنگاتنگی با 
وزارت راه و شهر سازی و همچنین مرکز 
ملی اســتاندارد رقم خورد که این موضوع 
نشــانگر درک و عمق بینش هر چه بیشتر 
مدیران این سازمان ها از منافع ملی است.

امیــر ســرتیپ حاتمی بــا تقدیر از 

تمامی ارکان نیروهای مســلح و موسســه 
اســتاندارد دفاعی در تدوین و پیاده سازی 
اســتانداردهای دفاعی گفــت: ما در گام 
اول و دوم انقــالب بحث پیاده ســازی و 
تکمیل تمدن ایرانی اســالمی را دنبال می 
کنیم که رعایت اســتانداردهای دفاعی در 
تمامــی ابعاد نقش به ســزایی در این مهم 
خواهد داشــت. وزیر دفاع بــا بیان اینکه 
دشمن درصدد توقف و ایجاد سد در برابر 
حرکت و رشد انقالب اسالمی در منطقه و 
جهان اســت گفت: نظام سلطه برای نیل به 

اهداف شوم خود تمامی ابزارها و امکانات 
خود را به کار بســت و در این مسیر جنگ 
تحمیلی، تحریم های ظالمانه و در نهایت 
نیز ترور دانشــمندان میهن مان را در ستور 

کار خود قرار داد.
امیر ســرتیپ حاتمی بــا بیان اینکه 
تمــام حربه ها و توطئه های دشــمنان در 
متوقف کردن جمهوری اسالمی با شکست 
مواجه شده است خاطرنشان ساخت: تمام 
هدف آنها از محدود ســازی ایران در ابعاد 
مختلــف اقتصادی و نظامی اعم از تحریم 
ها و کاهش برنامه های موشــکی، کاهش 
قــدرت جمهوری اســالمی و تضعیف و 

نهایتاً تسلیم ایران است.
وی با بیان اینکه رفتارهای خصمانه 
دشــمنان به ویژه آمریــکای جنایتکار بر 
همــگان واضح و آشــکار اســت گفت: 
دشــمنان در مقابل ما تمام قد ایســتاده اند 
و ایرانی ها را تروریســت عنوان می کنند؛ 
بنابراین در این فضای نا عادالنه و بی منطق 
ناگزیریم روز به روز قدرتمند شویم؛ چرا 
کــه آنها جز زبان قــدرت، زبان دیگری را 

نمی فهمند.
وزیــر دفاع با بیان مولفه های قدرت 
در اقتدار جمهوری اسالمی گفت: قدرت 
شــاخصه هــا و ابعاد مختلفــی از جمله 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... در پیشبرد 
اهداف یک کشور دارد؛ اما اقتدار نظامی و 

قدرت دفاعی در جمهوری اســالمی بعد 
بســیار مهم قدرت است چرا که موقعیت 
ژئوپولتیک ایران اســالمی، وجود ذخایر 
متعدد و به ویژه عمق راهبردی کشــورمان 
در منطقه ایجاب می کند این وجه از قدرت 

در کشور روز به روز افزایش یابد.
امیر ســرتیپ حاتمی بــا یادآوری 
رشادت های سردار سرافزار اسالم سپهبد 
حاج قاســم سلیمانی در منطقه غرب آسیا 
گفت: دشمنان با تشــکیل داعش و گروه 
های تروریســتی در منطقه به دنبال تغییر 
وضعیــت منطقه و تســلط برآن از طریف 
دامن زدن به شــکاف ها بودند، اما سپهبد 
شهید قاسم ســلیمانی به کمک همرزمان 
شــهیدش، با ایجاد وحدت و یکپارچی نه 
تنها نقشه شوم دشمنان را با شکست مواجه 
ســاخت بلکه موجب انسجام و پیوستگی 

این منطقه به ویژه به لحاظ امنیتی شد.
وزیر دفــاع با بیان اینکــه نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران جزو بهترین 
ارتش های جهان هستند گفت: طراحی و 
تولید تسلیحات راهبردی خود را هر روز به 
لحاظ کیفیت افزایش می دهیم و با کاهش 
زمــان ایده تا محصــول و قیمت تولیدات 
دفاعی توان بازدارندگی کشور را ارتقا می 
دهیم که البته اســتاندادها در رسیدن به هر 
سه مولفه نقش تعیین کننده دارند و بایستی 

مورد توجه جدی قرار گیرند.

  با حضور وزرای دفاع و راه و شهرسازی، رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، مسئوالن ستاد کل نیروهای مسلح و مدیران عامل 
سازمان وزارت دفاع، دومین همایش راهبردی استاندارد و کیفیت نیروهای مسلح و رونمایی از تمبر اختصاصی اعطای جایزه سال سپاس نیروهای مسلح به میزبانی موسسه 

استاندرد ملی وزارت دفاع برگزار شد. 

ســرویس سیاسی- وزیر کشــور با بیان اینکه شرایط شــهرهای ما از قرمز و 
نارنجی به زرد و آبی تبدیل شــده است، گفت: نباید از گشایش های ایجاد شده، تلقی 

عادی سازی داشته باشیم و کماکان باید تمام دستورالعمل های بهداشتی اجرا شود. 
»عبدالرضا رحمانی فضلی« پس از پایان جلسه قرارگاه ملی مبارزه با کرونا  طرح 
محله محور شــهید ســلیمانی و طرح مدیریت جامع هوشمند را دو موضوع و دستور 
کار این جلســه ذکر کرد و گفت: این موضوعات با حضور چهار اســتان دار، روسای 

علوم پزشکی و فرماندهان سپاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: گزارشــی که در جلســه ارائه شد نشان از توفیق نسبی این طرح ها در 
همه اســتان ها و شهرهای دارد و با تالش هایی که دستگاه های اجرایی، کادر بهداشتی 

و درمانی انجام می دهند نتایج خوبی حاصل شده است.
 وزیر کشور با بیان اینکه در موضوع رتبه بندی شهرها از قرمز و نارنجی عمدتاً به 
شهرهای زرد و آبی رسیده ایم. ، گفت: این شرایط باعث ایجاد گشایش در فعالیتهای 

مشاغل، خدمات و فعالیت های فرهنگی شده است.
وزیر کشــور گفت: نباید از  گشایش های ایجاد شده، تلقی عادی سازی شرایط 
داشته باشیم و کماکان باید تمام دستورالعمل ها،    توصیه ها و اقدامات در رعایت فاصله 
اجتماعی، عدم تجمع بیش از حد و موضوع اســتفاده از ماســک ها و خودنگهداری و 

کمک به هموطنان و همنوعان را در نظر داشته باشیم.
وی با اشــاره به استقبال مردم از طرح شهید سلیمانی  و مدیریت جامع هوشمند 
اظهار داشــت: پایه اصلی این طرح ها بر مردم بوده اســت و توفیق خوبی حاصل شده 

است.
رحمانی فضلی با تاکید بر لزوم تداوم همکاری دستگاه های مختلف گفت: باید 
بتوانیم با همکاری دســتگاه ها و مردم مراحل پیشــرفته کار را با استفاده از تجربیات و 
تحلیل های علمی و پژوهشی با اولویت هایی در حوزه های مناطق، سنین مختلف افراد 
و هم در اقشــار مورد توجه قرار دهیم و نگذاریم شرایط مناسبی که ایجاد شده دوباره 

به شرایط قبل یعنی نارنجی و قرمز برگردد.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: طبق این طرح ها در شهر و شهرستان مبنا محالت و 
در محالت هم مبنا خانواده است. یعنی محله، شهر، شهرستان و استان از پایین به باال 
مورد رصد قرار می گیرد. در هر کدام از شهرها که عالئمی دریافت کنیم که نشان دهنده 
ابتالی باال یا بستری زیاد و مورد فوتی باشد باید در مراحل اولیه با اولویت بندی ها از 

سطح خانواده، محله و شهر مانع تسری کرونا شویم.

وزیر کشور خبر داد؛

تغییر وضعیت شهرها از شرایط قرمز 
و نارنجی به زرد و آبی


