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صاحب امتیاز:
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مدیرمسئول:
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تازههای مطبوعات

•• روز گذشته اکثر روزنــامـههــا تیتر یــا عکس
اول خــود را به موضوع فعال ســازی مکانیزم
ماشه توسط آمریکا و بی اعتنایی کشورهای
مــخــتــلــف بـــه ایــــن مـــوضـــوع قـــــراردادنـــــد :
آفــتــاب یــزد«:نــه جــهــان بــه آمــریــکــا» ؛ ابتکار :
«تکنوازی بیصدای تحریم» ؛ اعتماد « :پیروزی
در جنگ دیپلماتیک» ؛ ایران « :تنهایی حداکثری
آمــریــکــا»؛ شــرق « :تـــاش یــک جانبه آمریکا
 ،یک جانبه ماند» ؛ وطــن امــروز « :پایان صبر
استراتژیک»؛ سازندگی « :انــزوای حداکثری
آمریکا؛ شلیک به ماشه».
••فرهیختگان-اینروزنامهدرگزارشیباعنوان
«آغــاز مذاکره با شــرق؛ امضا پس از  ۱۸اکتبر»
نوشت  « :مزیت سیاسی در چالش کنونی با آمریکا
بهرغم این که ارزشمند است ،آن چنانکه برخی
انتظار دارند یا به اشتباه درباره آن غلو میکنند،
باعث نخواهد شد مشکل اصلی و فــوری کشور
یعنی مسئله اقتصاد مرتفع شود .از طرف دیگر آن
چهمشخصوانکارناپذیراستایناستکهراهحل
همه مسائل و مشکالتی که اکنون ایران با آن ها
دستبهگریبان است از داخل نشئت میگیرد و
تغییر و تحوالت از مبدائی در داخل کشور است
که بهسمت سیاست خارجی و روابط بینالملل ما
میرود و برای مثال میتواند گرهگشای اقتصاد
داخلیوتجارتخارجیماهمباشد».
••آفتاب یزد -درسرمقالهاینروزنامهآمدهاست:
«این روزها حسن روحانی که شیفتگی خاصی به
تزریقوتحمیلبهزعمخود«امید»بهمردمدارد،از
انواعگشایشها،پیروزیهاوخشنودیبرایملت
سخن میسراید که هزار البته ما هم و همچنین
ملت میهن دوست ایران بخیل نیستیم! اما جناب
رئیسجمهوری که به درستی توهم ترامپ در
کاربرد مکانیسم ماشه را علیه کشورمان شکست
خــورده دانسته؛ ای کاش امــروز صادقانه به این
هم اشاره میکرد دولت بیش از هر رفتار خصمانه
خارجی با بیتدبیری در زمینه مسکن به مانند
بسیاری از عرصهها به اعتماد ملی آسیب وارد
کردهاست!؟».

انعکاس
••آنا نوشت  :اسنادی از سرویس اطالعات رژیم
بعث عراق توسط شبکه خبری عراقی «االتجاه»
منتشر شــده که نشان میدهد خــانــدان شاه
در جریان جنگ تحمیلی ،از این رژیم حمایت
کردند.بر اساس این اسناد ،خانواده محمدرضا
پهلوی پس از فــرار از ایــران با کمک برخی از
نزدیکان تیمور بختیار و شاپور بختیار برخی
تجهیزات نظامی مانند جنگندههای آمریکایی و
فرانسوی را که ایران در دوران پهلوی خریداری
کرده بوده ،با موافقت فرح پهلوی برای بمباران
شهرهای ایران به رژیم بعث عراق تحویل داده
است.
••دیــده بــان ایــران نوشت  :طبق شنید هها
الهام چرخنده بازیگر سینما و تلویزیون که طی
سالهای اخیر پس از تغییر مسیر در فعالیتهای
حرفهای خــود با حواشی فــراوانــی مواجه بود
پس از آن که نتوانست حواشی و جنجا لهای
رسانهای را مهار کند ،بعد از یک دوره طوالنی
مــدت ســکــوت و فعالیت نــکــردن در سینما و
تلویزیون ،همراه همسرش از ایــران خارج شد
و بــرای زندگی به اتفاق سید محمد درویشی
به کشور عــراق مهاجرت کــرد .ایــن زوج مدت
کوتاهی است که ازدواج خود را در ایران ثبت
کردهاند.
••اعتمادآنالین نوشت  :غالمحسین کرباسچی
(دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایــران) و
محمد قوچانی (سردبیر روزنامه اعتمادملی)
موفق شدند با مهدی کروبی دیدار و گفت وگو
کنند .این دیــدار  6ساعته عصر یک شنبه ۳۰
شهریور  99در منزل کروبی انجام شد و در آن
خاطرات و روایتهایی از گذشته و حال کشور و
به ویژه آینده جبهه اصالحات بیان شد.
••جمهوریت نوشت :مجتبی شاکری دبیرکل
جمعیت جانبازان انقالب اسالمی مدعی شد :
در قضایای فتنه  ۸۸آقای خاتمی میخواست
با رهبری دیدار و از ایشان عذرخواهی کند اما
ایشان پیغام دادنــد که هر چه قــرار است بیان
شود در رسانه بیان شود .با این حال دوستان و
نزدیکان وی را منع کردند و به اصطالح خودشان
مانع از این شدند که از این حر فها و پذیرش
اشتباهات سندی دست رهبری قرار بگیرد.

رهــبــر معظم انــقــاب اســامــی صبح دیــروز
(دوشنبه) در ارتباط تصویری با مراسم تکریم و
تجلیل از پیش کسوتان دفاع مقدس و مقاومت،
با اشاره به پیروزی درخشان و واضح ملت ایران
در دفاع مقدس گفتند« :این واقعیت ،نتیجه
رهبری و فرماندهی شگفتانگیز امام خمینی،
حضور همهجانبه قشرهای مختلف مــردم و
اقدامات و ابتکارات عقالیی مدافعان اسالم و
انقالبدراینحماسهتاریخیبودکهبایدمراقب
تالش دشمنان در تحریف واقعیات این قطعه از
هویت برجسته ایرانیان باشیم ».رهبر انقالب
همچنین با ابــراز تأسف شدید از جانباختن
روزانــه حــدود  ۱۵۰نفر بر اثر کرونا ،مــردم را
به رعایت کامل و مستمر دستورالعملهای
بهداشتیفراخواندند.
ب ــه گـــــزارش پــایــگــاه اطــــاع رس ــان ــی دفــتــر
حفظ و نشر آثــار حضرت آیــت ا ...خامنه ای
( ،)Khamenei.irفرمانده کل قــوا ،تکریم و
تجلیلازپیشکسوتانورزمندگاندفاعمقدس
حتمی ملی و توصیه مؤکد اسالم
را وظیفه
ِ
خواندند و افزودند« :برای درک عظمت کار این
عزیزانوهمرزمانشهیدشانبایدعظمتمیدان
دفاعمقدسوچراییوچگونگیاینقطعهمهماز
تاریخایرانرابهخوبیدرکوفهمکرد».
ایشان صدام جاهطلب را تنها ابزاری در دست
قدرتهای بزرگ بهویژه آمریکا برشمردند و
افزودند« :طرفهای اصلی نبرد با ملت ایران
یعنی«آمریکایضربهخوردهازانقالباسالمی،
قدرتهای نگران از ظهور یک هویت جدید
اسالمی -ایرانی در منطقه ،ناتو و کشورهای
اروپـــای غربی و شــرقــی» ،صــدام را بــه حمله
تحریک کردند تا نظام و انقالب اسالمی را در
همبکوبند».
حضرت آیــتا ...خامنهای با اشــاره به انتشار
اسنادتوافقهایآمریکاوصدامقبلازآغازجنگ
افزودند« :در طول سالهای جنگ نیز کمک
های نظامی ،اطالعاتی و مالی غرب و شرق به
رژیم بعثی از طریق امارات ،کویت ،عربستان و
دیگرمسیرهاادامهداشت».
رهبر انقالب عالوه بر تحریک دشمنان ،اوضاع
داخلی ایران را نیز در تشجیع صدام به حمله،
مؤثر دانستند و افزودند« :وضع نامناسب ارتش
از لحاظ امکانات و فرماندهی در ســال آغاز
جنگ،نوپدیدبودنسپاهوکمبودشدیدامکانات
دفاعی ،واقعیاتی بود که دشمن از آن ها اطالع
داشت و همین مسائل نیز آن را به آغاز جنگ،
بیشترتحریککرد».
حضرتآیتا...خامنهایپسازتشریحچگونگی
آغاز جنگ تحمیلی  ۸ساله به بررسی مستند
عوامل و نکات مهم دفاع جانانه و پیروزمندانه
ملتایراندرمقابلدشمنانپرداختند.
حساس و شگفتانگیز رهبری
▪نقش بسیار ّ
وفرماندهیامام

ایشان در این زمینه ،رهبری و فرماندهی امام
خمینی(ره) را از آغاز تا پایان دفاع مقدس بسیار
حساسوشگفتانگیزبرشمردندوافزودند:امام
ازهمانآغاز،ابعادوحجمواقعیکارزارراشناخت
وبادرایتیاعجابانگیزاعالمکردکهاینجنگ،
نبرد دو کشور همسایه نیست بلکه دشمنان
انقالب اسالمی و ملت ایران در پشت صدام در
مقابلنظاماسالمیصفآراییکردهاند.
رهبر انقالب ،آوردن ملت به صحنه دفاع مقدس
را تشخیص حیاتی امــام راحــل عظیمالشأن
دانستند و افزودند :امــام با درک عمیق خود،
ماننداصلانقالب،ملترابهوسطمیدانکارزار
همهجانبه آورد چــرا که فهمید صــرف حضور
نیروهای مسلح نمیتواند مسئله را حل کند.
تبینظیر،نفوذمعنوی،صداقتو
ایشان،شخصی 
معصومیتدربیانحقایقوواقعیاتونگاهتیزبین
را از دیگر ویژگیهای فرماندهی امام در هشت
سال دفاع مقدس برشمردند و افزودند :امام با
قاطعیتی فوقالعاده و بینظیر ،فرمان میداد
و کارها را به پیش میبرد که تأکید بر شکست
حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر و سوسنگرد از
نمونههایاینقاطعیتعجیباست.
ایشانموضعگیریهایهوشمندانهبهاقتضای
شرایطمختلفجنگراازدیگرویژگیهایامام
خواندند و با ذکر نمونههایی افزودند :دادن
روحیه به ملت و تحقیر دشمن در هنگام الزم،
مخرب غرور در پیروزیها و
جلوگیری از آفت ّ
دلگرمی دادن و تفقد رزمندگان در مواقع مورد
نیاز از جمله روشهایی بود که این پدر مهربان
و مدیر معنوی ،آگــاه و مسلط بر میدان به کار
میگرفتودفاعمقدسراهدایتمیکرد.
رهبر انقالب با ابــراز تأسف از غفلتی که در
نوشتههاومباحثمربوطبهدفاعمقدسدرباره
نقش امام خمینی وجود دارد ،افزودند :باید در
اینزمینهکارجدیوگستردهانجامشود.
ـدس بــرای
▪چند نکته دربــــاره دفـــاع مــقـ ّ
جلوگیریازتحریفوشبههافکنی

ایـــشـــان ســپــس بـــا تــأکــیــد بـــر مــراقــبــت از
تــــاش دش ــم ــن بـــــرای تــحــریــف واقــعــیــات

طلوعآفتاب فردا 5:20

تهران اذانظهر11:57

دفاعمقدس ازابتدا تا انتها

عقالنیترینحرکتملت
رهبر انقالب:قبول قطعنامه در پایان کار که امام از آن به
«نوشیدن جام زهر» ،تعبیر کردندهم مد ّبرانه بود

غروبآفتاب 18:01

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

اذانمغرب18 :19

نیمه شب  23:15اذانصبحفردا 4:29

اوج حمالت رسانهای دشمنان ایران ،خود به
یک «رسانه رسا و صدای بلند» تبدیل شد و با
نشان دادن شجاعت ،وحدت ،همت و مقاومت
ملی ایرانیان ،برای این ملت در جهان ارزش و
وجهه درست کرد .رهبر انقالب اسالمی دفاع
مقدسراتابلوییعظیمودرخشاندرپیشروی
ملت ایران خواندند و افزودند :جنگ پدیدهای
سهمگینوخشناستاماباوجودهمهمشکالت
و ضایعات آن ،دفــاع مقدس بــرای ملت ایران
برکات ،بشارتها ،پیشرفتها و طراوتهایی
بهارمغانآورد.
▪از بین رفتن ترس و اندوه در اثر مقاومت و
استقامت

دف ــاع مــقــدس ،بــه بیان نکاتی دربـــاره ابعاد
شــگــرف و عــظــیــم ایـــن پــدیــده پــرداخــتــنــد.
«پیروزی درخشان و روشن ملت ایران در جنگ
تحمیلی»نخستیننکتهایبودکهحضرتآیت
ا ...خامنه ای به آن اشاره کردند و گفتند :هدف
دشمن از بهراه انداختن جنگ ،ساقط کردن
نظام اسالمی ،سلطه مجدد بر ایــران و تجزیه
کشوربودامایکوجبازخاکایرانرانتوانستند
اشغال کنند و یک قدم هم نتوانستند جمهوری
اسالمیوملتایرانرابهعقببرانند.
ایشان با اشاره به شکستهای مداوم ایران در
جنگ های یکی ،دو قرن اخیر در دوره قاجار و
دردورهپهلویوتحقیرسرانایراندرآندوران،
افزودند :ملت ایــران در دفاع مقدس توانست
در مقابل قدرت های شرق و غرب و کشورهای
وابستهبهآنهابایستدوباسربلندیپیروزشودو
برهمیناساسایندفاعپیروزمندانه،بخشیاز
هویتملیایراناست.
رهبر انقالب اسالمی در نکته بعدی ،دفاع
مقدس را از ابتدا تا انتها یکی از «عقالنیترین
و مدبرانهترین حرکات ملت ایران» برشمردند
و گفتند :برخیها تالش دارنــد تا با استناد به
خطایی که در یک جمعی صورت گرفته ،دفاع
مقدس را به بیتدبیری متهم کنند ،درحالیکه
ایندفاعازهمانشروعکاریعنیهمکاریارتش
وسپاهوانتخابتاکتیکهایمبتکرانهوشجاعانه
و انجام اقدامات بزرگ و شگفتآور در عملیات
هاتاپایانجنگوقبولقطعنامه،همهمبتنیبر
عقالنیتوتدبیربود.
ایشان افزودند :این ها همه کارهای مد ّبرانه و
بزرگی بود ،کارهای عاقالنه بود؛ کمتر نیروی
مس ّلحی با این توانایی فکری و با این اقتدار
معنوی و تدبیر می تواند کار را پیش ببرد .حتّی
قبول قطعنامه هم در پایان کار ،در آن شرایط که
امام از آن تعبیر کردند به «نوشیدن جام زهر»،
این هم مد ّبرانه بود .در آن مقطع ،این کار ،کار
مد ّبرانهایبود،بایدانجاممیگرفت.اگرمد ّبرانه
نبود ،اگر عاقالنه نبود ،امام انجام نمی داد .ما از
نزدیک شاهد بودیم و می دیدیم که چه دارد می
گذرد؛ کار ،بسیار عاقالنه بود .بنابراین ،از ا ّول
مقدس یک پدیده ُعقالیی
تا آخر ،مسئله دفاع ّ
و یکی از عقالنیترین حرکات م ّلت ایران بود و
تحریفهارادراینموردبایدمراقببود.
▪مدل ســازی جدید بــرای حضور مــردم در
مقدسو ُبروزاستعدادها
دفاع ّ

«شکل گرفتن یک مدل جدید از حضور مردمی و
بروزاستعدادهادردفاعمقدس»سومیننکتهای
بود که حضرت آیت ا ...خامنه ای به آن اشاره
کردندوافزودند:اینمدلبینظیروبیسابقهدر
جهان بهگونه ای بود که هر فردی اعم از رزمنده
 ۱۴ساله تا پیرمرد  ۷۰ساله یا دختر دانش آموز
دبستانی و بانوان محترم در پشت جبههیا پزشک
و جــراح و کشاورز و کارمند و دانشجو و شاعر و
انــواع قشرها و صنوف مختلف ،هر یک جایگاه
خودرادراینشبکهعظیممردمی پیدا میکردند
و مشغول دفــاع و خدمت مــی شــدنــد .ایشان
خاطر نشان کردند :در این مدل گسترده حضور
مردمی  ،استعدادهای مهمی ظهور مییافت،
به عنوان مثال یک جــوان روستایی از کرمان
تبدیل به حاج قاسم سلیمانی شد ،یا یک افسر
جوان تبدیل به فرماندهای مجرب و توانا همچون
شهید صیاد شیرازی و شهید بابایی شد ،یا از یک
روزنامه نگار داوطلب در کوران حوادث جبهه،
نابغه اطالعاتی مثل شهید باقری ساخته شد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :امــروز هم
اگر همت شود و نگاه صحیح به مسائل و مردم
وجود داشته باشد ،می توان از این مدل بی نظیر
استفاده کرد .البته بحث جنگ با بحث اقتصاد
متفاوت است ولی صاحبان فکر می توانند در
بررسیهاوپژوهشهایخود،اینمدلرابهعنوان

ابــزار اقتدار ملی درنظر بگیرند .حضرت آیت
ا ...خامنه ای نقشآفرینی مــردم و گــروه های
مختلفدرپشتجبههرابخشدیگریازاینمدل
عظیممردمیدانستندوگفتند:کمکهایمالی
مردمی ،آذوقهرسانی به جبههها ،رسیدگی به
مجروحان ،بدرقه و تشییع باشکوه شهیدان در
شهرها ،حمایتهای فرهنگی تبلیغاتی و مقابله
باعملیاتروانیدشمن،پذیراییواسکانجنگ
زدگان در شهرها و مقاومت مردم در شهرهایی
کــه آمــاج حمالت موشکی رژیــم بعث بودند،
نمونههایی از این نقشآفرینیها هستند .ایشان
بروز عالیترین فضایل اخالقی و معنوی و تعالی
روحی در میان رزمندگان را یکی از فصلهای
درخشان کتاب قطور دفاع مقدس برشمردند و
افزودند :شرححالهایی که از برخی رزمندگان
نوشته شده ،وصیت نامه شهدا ،فضایل اخالقی
همچونصدقوصفا،اخالص،تواضع،خدمتبه
دیگران ،ایثار ،فداکاری ،سحرخیزی ها و عبادت
های عارفانه ،بی اعتنایی به زیورهای دنیوی و
رفتارها و حاالت مادران در اعزام جوانان خود به
جبهه و استقبال از فرزندان شهیدشان ،همه به
برکتاسالموایمانعمیقدینیبودکهدردوران
دفاعمقدستجلیوبروزیافت.
▪امنیتکشوربهبرکتدفاعمقدساستکه
نشاندادهرتجاوزیپاسخکوبندهمیگیرد

«سرمایهسازی دفاع مقدس برای کشور» نکته
بعدی بود که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره
کردند و گفتند :یکی از این سرمایهسازی های
ارزشمند«امنیت»استکهبهبرکتدفاعمقدس
بهدست آمده زیرا دفاع ملت ایران نشان داد که
هزینه تعرض و تجاوز به کشور بسیار باالست
و هــر مــتــجــاوزی بــا پاسخ کوبنده مــواجــه می
شود ،بنابراین متجاوز قبل از هر اقدامی تأمل
خواهد کرد و آن را به صرفه نخواهد دانست.
ایــشــان «روحــیــه خـــودبـــاوری» و «حــرکــت به
سمت نوآوریهای فنی و علمی» را یکی دیگر
از سرمایههای دوران دفــاع مقدس دانستند
و افــزودنــد :در هــمــان دوران و هنگامی که
شهرهای ایـــران هــدف موشکهای دشمن
بــود و هیچ کشوری به ما موشک و تجهیزات
نمی داد ،شهید طهرانی مقدم و دوستان
وی ،صنایع موشکی را پایهگذاری کردند و
توانایی کنونی موشکی ،نتیجه همان روحیه
خــودبــاوری و حرکت علمی آن زمــان اســت.
رهبر انقالب اسالمی ،جرئت انجام کارهای
بهظاهر نشدنی و ارتقای سرمایه انسانی کشور
را از جمله سرمایههای دوران دفــاع مقدس
برشمردند و گفتند :یک نمونه از سرمایه های
انسانیدوراندفاعمقدس،شهیدسلیمانیبود
کهدرعرصهمنطقهودیپلماسی،اقداماتشگفت
آوری انجام می داد و هنوز ملت ایران از گستره
فعالیتهایاینشهیدعزیزاطالعکافیندارد.

تمدن
▪برمال شدن ذات و
واقعیت بزکشد ه ّ
ّ
ظرفیت های
غرب و آشکار شدن تواناییها و
ّ
ّ
ملتایرانبرایدنیا

حضرت آیـــتا ...خامنهای «آشنایی بیشتر
ملت ایــران با ذات و واقعیت تمدن غرب» را از
دیگر نکات هشت سال دفاع مقدس دانستند
و افزودند :در تاریخ معاصر ایران عناد و خباثت
دولـتهــای غربی در حق ملت ایــران چندبار
آشکار شده اما این دولتها با حمایت کامل از
حکومت فاسد ،ضد بشری و دیکتاتوری صدام،
ادعاهای حقوق بشری و انسانی خود را عم ً
ال
لگدمال کردند و ماهیت خود را بروز دادند که
این شناخت عمیق خیلی مهم است و باید در
همه تصمیمات ما نقش داشته باشد .ایشان،
«بروز تواناییها و ظرفیتهای ملت ایران برای
جهانیان» را از دیگر نکات تأملبرانگیز دفاع
مقدس برشمردند و افزودند :دفاع مقدس در
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حضرتآیتا...خامنهایادبیاتجهاددرقرآن
را بشارتآمیز و در نفی ترس و اندوه دانستند و
گفتند:نظیرهمینادبیاتدربارهمقاومتوجود
دارد و قرآن تأکید میکند اگر استقامت کنید،
ترس و انــدوه که دو آفت بزرگ برای یک ملت
است،ازشمابرداشتهخواهدشد.
ایشان کارهای انجام شده در خصوص دفاع
مقدس را با ارزش اما کم دانستند و خاطرنشان
کــردنــد :هر چه از زمــان دفــاع مقدس دورتــر
میشویم باید به معرفت آن نزدیکتر شویم چرا
کهدستهایتحریفگردرکمینهستند.
رهبر انقالب اسالمی ،ادبیات دفاع مقدس
را به سرچشمهای جوشان تشبیه کردند و با
تأکید بر تولید متون فاخر ادبی بهعنوان منابع
غنی برای خلق آثار هنری و همچنین لزوم
شخصیتپردازی از شهیدان و رزمندگان
جنگ گفتند :مــوضــوع یــادوار ههــای دفــاع
مقدس نیز مسئله مهم دیگری اســت که از
ایجاد فاصله نسلی در مقوله جهاد و مقاومت
جلوگیری میکند.
حضرت آیت ا ...خامنهای ،مدافعان حرم را
نمونهای درخشان از تداوم برکات دفاع مقدس
واستمرارروحیهجهاددرنسلجدیدبرشمردند
و افــزودنــد :حضور همزمان رزمندگانی از
ِ
مختلف ایــرانــی ،ســوری ،عراقی،
ملیتهای
لبنانی و افغانستانی در صف واحد از حقایق
و پــدیــدههــای حــیــرتانــگــیــز زمـــان مــاســت.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنان
شان با تقدیر از تالش های فداکارانه و دایمی
کادردرمانومسئوالندرمقابلهباکرونا،ازفوت
روزانه ۱۵۰تا ۱۷۰نفرازهموطناندراثرکرونا
ابراز تأسف کردند و افزودند :عالج این واقعه
تأسفبار به دست خود مردم و در گرو رعایت
اصول بهداشتی مثل فاصلهگذاری،استفادهاز
ماسکوشستندستهاست.
▪حضور در مرزها برای اظهار ارادت درست
نیست؛ امسال زیــارت اربعین را در منازل
بخوانیم

حضرت آیت ا ...خامنهای در خصوص مسئله
اربعین نیز گفتند :ملت ایــران عاشق امام
حسین(ع) و زیارت اربعین هستند اما قضیه
راهپیمایی اربعین صرف ًا متوقف به صالحدید
مسئوالن ســتــاد ملی مقابله بــا کروناست
که تاکنون با انجام آن مخالفت کــرد هانــد،
بنابراین همه بــایــد تــابــع و تسلیم باشند.
ایشان با انتقاد از حضور برخی افراد در مرزها
برای اظهار ارادت به امام حسین(ع) ،گفتند:
اظهار ارادت باید از منازل انجام شود همچنان
که در روز اربعین چند زیارت وارد است و مردم
میتوانند با خواندن آن ها ،به پیشگاه حضرت
سیدالشهداء(ع) شکوه کنند که ما آرزوی
حضور داشتیم اما با این وضع مقدور نشد تا
انشاءا ...آن حضرت عنایت و کمکی بفرمایند.
پیش از سخنان فرمانده کل قــوا ،سرلشکر
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان
گزارشی از برنامهها و فعالیتهای انجامشده
درزمینهحفظوترویجفرهنگ،آثاروارزشهای
دفاع مقدس گفت :وظیفه ماست که آن دوران
زرین و نقطه نورانی در کشور را زنده نگه داریم
و با پاسداری از آن اجازه ندهیم دوران سراسر
افتخار دفــاع مقدس ،تحریف و به فراموشی
سپرده شود.
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ویژه های خراسان

هیچ نهادی به فکر بحران
انرژی در کشور نیست
یک مقام مسئول با ارسال گزارشی برای تعدادی
از مسئوالن ارشد نهاد ریاست جمهوری با اشاره
به این که استانداردها و معیارهای مربوط به
میزان مصرف انرژی در ساختمان های ساخته
شده در کشور ،همچنان با استانداردهای قانونی
همخوانی نــدارد و تنها در حدود  ۱۰درصد از
ساختمانهای جدید رعایت می شود ،هشدار
داده متاسفانه با ادامه روند موجود مصرف انرژی
در ساختمان ها ،تراز عرضه و تقاضای مصرف
انرژی به ویژه گاز در کشور دچار چالش جدی
خواهد شد.

دورکاری جانبازان کارمند در
ایام کرونا چه شد؟
طبق گــزارش جدید یک نهاد مسئول مشخص
شده به رغم گذشت حدود هشت ماه از شیوع
ویروس کرونا در کشور ،طرح دورکاری ستاد ملی
مبارزه با کرونا برای جانبازان شاغل در دستگاه
هــای دولتی با حداقل دارا بــودن  ۲۰درصد
ضایعه ریوی در کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و
امور ایثارگران ،همچنان در نوبت تصویب توسط
تعدادی از مسئوالن اجرایی است و به نوبت ابالغ
نرسیده است.

خبر

پالس های منفی اصالحات به
کاندیداتوری الریجانی
چندی قبل بود که محمد عطریانفر عضو شورای
مرکزی حزب کارگزاران در یادداشتی از نزدیک
بودن علی الریجانی به جریان اصالحات نوشته
ب ــود «:باید تاکید کنم کــه آقــای الریجانی از
منظر تاریخی ،متعلق به جریان اصولگرایی
اســت ،امــا حداقل از ســال  ۸۴تا امــروز رفتار،
منش و نوع سیاست ورزی ایشان شباهتهای
زیــادی به رویکر دهای اصــاح طلبانه داشته
و تجربه ســه دوره مجلس ایــشــان هــم نوعی
رضایتمندی را از سوی اصالح طلبان در کنار
خود دارد  ».یادداشتی که بسیاری آن را حضور
کارگزاران با علی الریجانی در انتخابات ریاست
جمهوری پیش رو بیان کردند.
با این حال عطریانفر روز گذشته در مصاحبه
ای این برداشت را اشتباه توصیف کــرد «:این
برداشت اشتباه است که حزب کــارگــزاران به
دنبال حمایت از علی الریجانی است .در شرایط
فعلی ما عالقه مند هستیم که نیرویی از داخل
جبهه اصالحات معرفی کنیم که زمینه اجتماعی
مردمی داشته باشد و به تایید شورای نگهبان
بــرســد ».البته او در بخش دیگری از صحبت
هایش اشــاره کــرد که «اگــر نتوانستیم نیروی
ذاتی اصالح طلب را به عنوان نیروی محوری در
انتخابات داشته باشیم ،باید حول تدابیر خاتمی
تصمیم بگیریم و آن تصمیم می تواند مشابه
سال ۹۲باشد» و این یعنی اگر شرایط مطلوب
فراهم نشود و خاتمی با تصمیم کــارگــزاران
مــوافــقــت کــنــد ،حــضــور  1400الریــجــانــی با
کارگزاران منتفی نخواهد بود .در همین زمینه
اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد
ملی با انتقاد از افرادی که صرفا «برای قدرت
گرفتن در جریان های مختلف سیاسی » حضور
می یابند ،دربــاره نحوه حضور اصالحات در
انتخابات تصریح کرد که «اصالح طلبان روی
نامزد اصال حطلب به تفاهم خواهند رسید»؛
سخنانی که به نوعی از بی رغبتی اردوگــاه
اصــاح طلبی بــه گزینه هایی همچون علی
الریجانی تعبیر می شود.

