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تبادلجاسوس صهیونیستیبا 3شهروند ایرانی
«مورگیلبرت»تبعهاسترالیایی-انگلیسیکهبرایجاسوسیدرایرانماموریت
داشت،کیست؟

••خوب -این روزنامه در گزارشی با بیان این که
"دولت وعده ها با بی تدبیری ،گوشت مرغ را هم از
سفره مردم حذف کرد" تیتر زد :مرغ َپر
••آرمـــان ملی -ه ــادی غــفــاری عضو شــورای
مرکزی مجمع نیروهای خط امام در گفت وگو
با این روزنامه بیان کرد « :اصالحطلبان مصمم
هستند که از کاندیدای نیابتی در انتخابات
استفاده نکنند و در این تصمیم نیز هیچ خللی
ایجاد نخواهد شد .تجربه تاریخی نشان داده
کاندیداهای اجارهای به محض این که به قدرت
رسیدهاند اصالحات را فراموش کردهاند».
••شرق -کورش احمدی ،تحلیل گر دیپلماسی
در سرمقاله این روزنامه نوشت:بعید نیست که
بنسلمان اکنون در اندیشه ایجاد جبهه متحدی
با حضور اسرائیل برای جبران بخشی از کاهش
حمایتآمریکاباشد.ممکناستاودرایناندیشه
باشد که از اسرائیل برای پرکردن خأل ناشی از
عقبنشینی احتمالی دولت بایدن از کمک به
عربستان برای حفظ مواضع قبلیاش در یمن و
در برابر ایران بهره ببرد.
••اعــتــمــاد -ایـــن روزنـــامـــه در واکـــنـــش به
کاندیداتوری حسین دهقان نوشت « :این که او
چهرهای به نسبت ناشناس برای افکار عمومی
است ،از معضالتی است که احتماال دهقان با آن
مواجه خواهد بود .وابستگی تمام و کمال دهقان
به نها دهای نظامی و سابقه نظامیگر یاش
که تا این اواخر نیز ادامه داشت ،مشکلی است
که میتواند نزدیکی وی به جریان سیاسی
اصال حطلب و اعتدا لگرا و بهر همند یاش از
پایگاه رای آنان را با چالشی جدی مواجه کند؛
چالشی که شاید نتیجهاش نه به سود دهقان،
بلکه بــا شکست احتمالیاش در انتخابات
ریاستجمهوری ،به نفع رقبایش تمام شود».
••جـــــوان -مــحــمــود قــنــبــری مــدیــر دوبــــاژ
سریال «فــرار از زنــدان» گفت  « :درســت است
کــه مد تهاست جلوی اک ــران فیلم خارجی
در سینماها را گرفتهاند ،امــا همین حــاال در
تلویزیون شبکه نمایش را داریم که بخش اصلی
کــنــداکــتــورش ،ارائـــه نسخه دوبــلــه فیلمهای
خارجی است .اگر دوبله نبود ،این شبکه اص ً
ال
مخاطب داشت؟»

کایلیمورگیلبرت تبعهاسترالیایی_انگلیسی
کــه بــه جــرم اق ــدام علیه امنیت ملی ای ــران و
جاسوسیدردادگاهانقالبمحکومشدهبودبا
یکتاجرودوشهروندایرانیتبادلشد.بهنوشته
خبرگزاریمهرخانممورگیلبرتدانشآموخته
دانشگاه کمبریج و استاد مطالعات اسالم در
دانشگاه ملبورن است که به جرم جاسوسی
برایرژیمغاصبصهیونیستیدردادگاهبدوی
به  10سال حبس محکوم شد .مور گیلبرت به
حکم صادر شده در دستگاه قضایی اعتراض
میکند اما نمیتواند در دادگاه تجدید نظر از
خودرفعاتهامکندوبهاینترتیبقضاتدادگاه
تجدید نظر اعتراض وی را نپذیرفتند و حکم
صادره برای وی قطعی شد.مور گیلبرت که بر
اساس شواهد و قرائن پدرش یهودی است ،از
طرف سرویس اطالعاتی انگلیس ( )MI6به
مرکز چند منظوره هرتزلیا معرفی میشود.
مور گیلبرت دوره آموزش نظامی را در پادگان
گادنای رژیم صهیونیستی میگذراند و بین
سالهای  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۲نیز آموزش زبان
عبری را در دانشگاه حیفا فرا میگیرد.این
تبعه استرالیایی-انگلیسی در سال  ۲۰۱۵تا
 ۲۰۱۶در دیدار با افسر هادی خود در کشور
بحرینابالغمأموریتحضوردرایرانرادریافت
میکند و در ســال  ۲۰۱۷با پوشش علمی
و تحقیقاتی پیرامون موضوع رابطه ایــران با
شیعیان بحرین ،پس از بیداری اسالمی وارد
ایران میشود.گیلبرت اقدام به عکس برداری
از اماکن مذهبی قم و شهرری تحت عنوان
گردشگر میکند تا حضور خــود در ایــران را
عادی جلوه دهد و در این مدت سعی میکند
به مبارزان بحرینی خود را نزدیک کند.برخی
از رسانهها مینویسند از جمله مأموریتهای
مور گیلبرت ،جمع آوری اطالعات گروههای
شبه نظامی شیعه در جنگ سوریه و دسترسی
به اطالعات نظامی و اقتصادی ایران و جبهه

مقاومتاست.اینتبعهاسترالیایی_انگلیسی
بخشی از دوران محکومیت اش را در زندان
قرچکورامینوبخشیازآنرادربخشامنیتی
زندان اوین گذرانده است؛ بنا بر اعالم برخی از
رسانهها این جاسوس برای مدتی نیز در سلول
انفرادی بــوده و تاکنون دوســال از  ۱۰سال
محکومیتخودراسپریکردهاست.دردورانی
کهاینجاسوستبعهاسترالیایی-انگلیسیدر
زندان دوران محکومیت خود را سپری میکرد
برخی از رسانههای غربی ادعا کردند ،کایلی
مور گیلبرت در زندان ورامین خودکشی کرده
است که پایگاه اطالعرسانی ستاد حقوق بشر
طیگزارشیاعالمکرد،کایلیمورگیلبرتدر
زندان مانند دیگر زندانیان از خدمات درمانی
بهرهمند است و امکانات الزم نیز در اختیار او
هست؛برایمثالکتببرایمطالعهدراختیار
دارد و هر زمان که درخواست کند ،کتب مورد
نیاز او تأمین و به او ارائــه خواهد شــد.از سوی
دیگرروابطعمومیادارهکلزندانهایاستان
تهرانباتکذیبخبررسانههایغربی،برحفظ
سالمتی کامل مددجویان فــارغ از هر گونه
ملیت ،دین ،زبان و قومیت بدون هیچ تبعیضی
تاکیدواعالمکردکهاینامرراجزواولویتهای
اقداماتش میداند.عالوه بر این سید عباس
موسوی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه در
 ۷دیماه ۱۳۹۸دربارهوضعیتخانمگیلبرت
تبعه استرالیایی_ انگلیسی اظهار کرد :ایشان
به اتهام نقض امنیت ملی ایران دستگیر شده و
دادگاه صالحه نیز با رعایت تمام قوانین مربوط
حکم مقتضی را صــادر کــرده اســت.وی گفته
بود :تجربه نشان داده است جمهوری اسالمی
ایرانتسلیمجوسازیهایسیاسیوتبلیغاتی
نمیشود و این شهروند استرالیایی مانند هر
محکوم دیگری که حکم قضایی دارد ،دوره
محکومیت خود را با برخورداری از همه حقوق
قانونیطیمیکند.

انعکاس
••رکنا مدعی شد  :چندی است که نام یک چهره
جوان برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری
 ۱۴۰۰به گوش میرسد و نام سورنا ستاری معاون
علمی و فناوری رئیس جمهور به عنوان یک چهره
جوان و نام آشنا در این گردونه افتاده است .وی از
چهرههای مطرح در حوزه علم و فناوری است که
در سالهای اخیر به دلیل حضور در دولت شناخته
شده است؛ برخی بر این باور هستند که او میتواند
گزینه جوان جریان میانهرو برای انتخابات ریاست
جمهوری ۱۴۰۰باشد.
••مدارا نوشت:ایندیپندنت فارسی برای احمدی
نــژاد رپرتاژ آگهی انتخاباتی رفت.این رسانه که
منابع مالی اش توسط سعودی ها تامین می شود،
در توضیح فیلمی نوشته است:ویدئویی به دست
ایندیپندنتفارسیرسیدهکهرئیسجمهورپیشین
ایــران را در حــال خرید در یکی از میادین میوه و
ترهبار تهران و گفت وگو با مردم نشان میدهد.آیا
محموداحمدینژادخودرابرایبازگشتبهپاستور
آمادهمیکند؟!
••خبرگزاری حوزه نوشت :مدیرکل اوقــاف قم
گفت:آیتا ...یــزدی رئیس شــورای عالی جامعه
مدرسینحوزهعلمیهقم،منزلمسکونیخویشدر
قمرابرایراهاندازیمدرسهعلمیهبهنام«محمدیه»
وقفکرد.
انتخاباتی منظم و
تحرکات
:
نوشت
خبرآنالین
••
ِ
برنامهریزیشده جامعه روحانیت مبارز این روزها
،ایــن تصور را ایجاد کــرده که ممکن اســت شاهد
دل این جریان
معرفی یک کاندیدای روحانی از ِ
باشیم ،احتمالی که توسط هیچ یک از اعضای آن
رد نشده است.بنا به روایت مصباحی مقدم ،آن ها
بنا دارند برای انتخاب گزینه نهایی کاندیداتوری
ریاستجمهوری از مجموعه کسانی که کف جامعه
فعال هستند ،استفاده شود و روند تصمیمگیری از
همانجاآغازشودوباالبیایدتابهنقطهنهاییبرسد.
به عبارت دیگر این گونه نیست که تصمیمات از باال
بهپاییندیکتهشوداماویتاکیدکردهچگونگیاین
سازوکاربعدااعالمخواهدشد.

هادی محمدی-ترامپ باالخره متقاعد شد که
ماندن در قدرت با زور نمیشود  ،برای همین
هم پروسه انتقال قدرت را آغاز کرد و حاال جهان
،چشم انتظار آغــاز دوران بــایــدن و تحوالت
احتمالی اســت.از آن جایی که بایدن ،تکلیف
برخیگزینههادرکابینهخودمثلوزارتخارجه
را روشن کرده به نظر میرسد که قصد وقت تلف
کردن ندارد و میخواهد هر چه زودتر شروع به
کار کند و احیانا وارد مسائل سیاسی خارجی
نیزبشود.همینمسائلهمسببشدهکهبرخی
در ایران امیدوار شوند هر تحولی قرار است رخ
دهددرهمینماههایآیندهوحتیپیشازاتمام
دولت روحانی رخ خواهد داد .همزمان،بحث ها
درباره سرنوشت برجام هم بیشتر شده و هر روز
مقامات مختلف ایرانی و غربی در این خصوص
به اظهار نظر می پردازند  .در تازه ترین صحبت
 ،محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور و
از افراد نزدیک به روحانی با بیان این که ما به
دولت آینده آمریکا خوش بین نیستیم  ،درباره
شروط ایــران برای بازگشت آمریکا به برجام،
اظهار کرد :ما نمیخواهیم بنشینیم و بند به
بند راجع به برجام صحبت کنیم ،اگر آنان به آن
چه در  ۲۰ژانویه  ۲۰۱۷بوده ،بازگردند ما هم
آمادگی داریم به آن روز برگردیم .پس ما نباید
در این مسئله به گونهای رفتار کنیم که گویی
یک سلسله مذاکرات تــازه دربــاره برجام قرار
است انجام شود .این مذاکرات انجام شده و به
چارچوبمشخصرسیدهاست.مهمترینشرط
ما این است که آمریکا به تعهدات خود در برجام
بازگردد و آن چه که تعهدات کشورها در برجام
است ،محترم شمرده شود.
▪ایتالیا:اجرایبرجامرااحیامیکنیم

از سوی دیگر و از اروپا اما صدای جدیدی شنیده
میشود.لوییجیدیمایو،وزیرامورخارجهایتالیا
درآغازکنفرانسیدرایتالیاگفتکهایتالیاازایران
می خواهد در حالی که منتظر است ببیند دولت

تهران اذانظهر11:52

ترامپ را محکوم وجبران کند ،می توانیم
به شرایط  ۲۰ژانویه 2017برگردیم

توکلی -این روز ها حتی با پیام های توئیتری خود
دونالد ترامپ بیش از هر زمانی می توان پی برد که
پایان ریاست جمهوری او قطعی شده و کاخ سفید
مهیای حضور جو بایدن می شود ؛به همین دلیل
است که فلش سخنان رئیس جمهور در جلسه
روز گذشته هیئت دولــت به سمت تغییرات کاخ
سفید قرار گرفت و با اشاره به این که دیگر دوران
« ترامپیسم» تمام شده  ،دوران ترامپ را همانند
هشت ســال دفــاع مقدس توصیف کــرد و گفت
 «:در تاریخ ایران  2دفاع مقدس،یک دفاع مقدس
 8سالهدربرابرصدامیانویکدفاعمقدسدربرابر
جنگاقتصادیداشتیمدربرابرترامپیانوبحمدا...
ملت هم در جنگ اول موفق و پیروز شد ».رئیس
قوه مجریه در ادامه صحبت های خود به نکوهش
دوران ریاست جمهوری ترامپ پرداخت «:یکی از
مظاهربزرگپیروزیملتایرانوشکستحتمیو
قطعیدشمندراینجنگاقتصادی،پایاندوران
ترامپیسم است؛ آدمی که بدترین جنایتها را در
تاریخآمریکانسبتبهملتهایمستقلبهویژهملت
ایران و فلسطین و سایر ملتهایی که تحت ظلم و
ستم او قرار داشتند ،انجام داد و شکست این آدم
به خاطر شکست او در مجامع بینالمللی ،مراجع
حقوقی ،معیارهای اخالقی ،افکار عمومی جهان
و افکار عمومی ملت آمریکا بود ».به گزارش پایگاه
اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم
روحانی سپس به سراغ نحوه تعامل ایران و آمریکا
در«پساترامپیسم»رفتوبااشارهبهاینکهسیاست
جمهوری اسالمی « تعهد در برابر تعهد» است ،از
امکان کامبک روابط ایران و آمریکا در زمان قبل
ریاست جمهوری ترامپ سخن گفت «:نسبت به
ملت ایران ،امیدواریم دولت آینده آمریکا در اولین
قدمهایش سیاستهای ترامپ را راجع به ایران با
صراحت محکوم کند ...و سیاستهای نادرستی
را که دولت قبل آمریکا در طول  ۴سال اعمال کرد
 ،جبران کند.سیاست جمهوری اسالمی ایران
روشــن اســت ،سیاست جمهوری اسالمی ایران
همان طور که بارها تأکید کردیم ،تعهد در برابر
تعهد ،اقدام در برابر اقدام ،کاهش تنش در برابر
کاهش تنش ،احترام در برابر احترام ،تعهدات
بینالمللی در برابر تعهدات بینالمللی است و اگر
یکهمچونارادهایدرحاکمانآیندهآمریکاوجود

رئیسدفتررئیسجمهورتاکیدکردکهمذاکراتجدیدیبرایبرجامصورتنمیگیرد
.نقشاروپاییهادرتصمیماتآیندهبایدندرقبالایرانوبرجامچیست؟

▪راهکارهایسهگانهاشتون

نکته حائز اهمیت دیگر در بررسی نقش اروپا
،راهکارهایی است که به تازگی کاترین اشتون،
مسئول سیاست خارجی پیشین اروپــا که در
مذاکرات هستهای نیز حضور داشت ،پیش پای
بایدن گذاشته است.راهکار اول او جمعآوری
گـــروه مــذاکــرهکــنــنــده اســـت .اشــتــون در این
یادداشت مینویسد :بایدن باید اتحادیه اروپا
را قانع کند و گــروه  5+1را گرد هم بیاورد .با
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روحانی:بایدن تصمیمات ضدایرانی

برجام به نقطه صفر بازنمیگردد

بعدی آمریکا چه اقداماتی درباره توافق هسته ای
انجامخواهدداد ،رفتاریمسئوالنهداشتهباشد.
او ادامه داد :ایتالیا و شرکای اروپایی قصد دارند
اجرای برجام را احیا کنند .در این میان،وندی
شرمن از مقامات ارشد تیم مذاکرهکننده آمریکا
در مذاکرات هستهای برجام نیز در مصاحبهای
برخیموانعبرسرراهاحیایاینتوافقرایادآوری
و تصریح کرد ،این توافق یک شبه احیا نمیشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برجام با توجه به
خروجترامپازآن،برایآمریکاباقیماندهتادولت
احتمالیبایدنبتواندبهآنبازگردد؟گفت«:هیچ
شکینیستکهبرجاماکنونمانندزمانیکهازآن
خارج شدیم نیست ،اما اقداماتی که ایران انجام
داده تقریب ًا قابل بازگشت اســت .آن چه رئیس
جمهورمنتخب،بایدنگفتهایناستکهاگرایران
بار دیگر از این توافق به طور کامل تبعیت کند،
دولتاونیزبهاینتوافقبازخواهدگشت.ایناتفاق
ساده نخواهد بود».شرمن با اشاره به انتخابات
ریاستجمهوری ایران در خرداد ماه  ،موقعیت
بازگشتبهاینتوافقهستهایراپیچیدهخواندکه
بهاقداماتوتالشهایزیادینیازدارد.
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رهبران هر کشور به ویژه در این باره گفت وگو
کند و از آنها بخواهد وزیران خارجه کشورشان
را آماده دیدار با وزیر خارجه جدید آمریکا کنند.
تصمیم گرفته شود که چه کسی باید مذاکرات
را هدایت کند.با توجه به مواضع اعالمی بایدن
به نظر نمیرسد وی مخالفتی با ایــن راهکار
داشته باشد و از این رو مسیر اجماع بین آمریکا و
دیگر طرفهای برجامی خیلی زود طی خواهد
شد.راهکار دوم اشتون ،اما در نظر گرفتن برجام
به عنوان توافق اول است نه آخر .او مینویسد:
توافق سال  ۲۰۱۵هیچ گاه قرار نبود نقطه پایان
مذاکرات باشد .این توافق یک نگرانی بزرگ
بهخصوص را مطرح کرد که برنامه غنیسازی
اورانــیــوم ایــران بــود و نسبتا موفق بــوده است.
تا این که رئیسجمهور ترامپ از توافق خارج
شد ،ایــران همچنان به توافق پایبند بود .همه
ما به بسیاری دیگر از مسائلی که باید متوقف
میشدند مانند برنامه موشکهای بالستیک
و بلندپروازیهای آن در منطقه واقــف بودیم،
اما این تخته سنگی پشت د ِر مذاکرات بود که
باید قبل از پیش رفتن ما برای حل کردن بقیه
موارد کنار زده میشد .این بند از یادداشت خانم
اشتون نیز به قدر کافی گویاست و ثابت میکند
که طرف اروپایی سعی دارد با همان رویکرد
بایدن یعنی پیش کشیدن مسائل منطقهای
و...وارد تعامل با ایــران شود و از آن جایی که
مذاکره درباره موضوعات غیربرجامی خط قرمز
ایران است ،باید منتظر چالشهای جدید بود.
راهکار سوم پیشنهادی اشتون برای بایدن نیز
این است که پایههای مستحکمی برای برجام
در نظر بگیرد .این پیشنهاد البته واقعا کاربردی
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داشتهباشد،بهنظرمحلمسئلهبسیارآساناست».
وی افزود «:ایران و آمریکا هر دو میتوانند تصمیم
بگیرندواعالمکنندکهبهشرایط 20ژانویه2017
برمیگردند؛ هم ایران برمیگردد به شرایط 20
ژانویه  ،2017هم آمریکا و این میتواند گشایش
بزرگی برای بسیاری از مسائل و مشکالت باشد و
مسیر و شرایط را کام ً
ال تغییر دهد و سپس مراحل
بعدی را میشود در بخشهای مختلف ادامه داد.
گره اصلی با یک اراده و یک تصمیم ،گشاده و باز
میشود».اشاره روحانی به تاریخی است که چهار
سال پیش دونالد ترامپ دوران ریاست جمهوری
خود در آمریکا را آغاز کرد و با انتقاد از توافق برجام،
نهتنهاازآنخارجشد،بلکهسیاستفشارحداکثری
برجمهوریاسالمیرادرپیشگرفت.
▪ واکنشها

امابسیاریازتحلیلگرانوکاربرانفضایمجازی
به انتقاد از سخنان روز گذشته رئیس جمهور
پرداختند و آن را حاصل بی عملی دولت و نگاه به
خارج توصیف کردند؛ کاربری با اشاره به این که
فرستادن سیگنال های پیاپی برای مذاکره خود
خالفراهبردمذاکرهاست،نوشت«:ایرانوآمریکا
میتوانندبه 4سالقبلبرگردند؛حرفقابلتاملی
است؛ اما وقتی پیشاپیش و پشت سرهم خواستار
مذاکره شده باشید ،آن ها ضرورتی برای اعتنابه
خواستشمانخواهنددید».کاربردیگریباانتقاد
از گفته های متناقض رئیس جمهور و کم کاری
های دولت در عرصه های مختلف نوشت «:رئیس
جمهورچندروزپسازصحبتهایخودشمبنی
نکردن چهره آمریکا ،هم دوباره
بر مجانی تطهیر
ِ
کردن ترامپ از
پالس مذاکره داد و هم با منفک
ِ
سیستمآمریکابهنحویدستبهتطهیرچهر هآمریکا
زد؛ هرچند از دولتی که هیچ طرح و برنامهای جز
مذاکره برای مثال اداره کشور نــدارد  ،نمی توان
انتظار داشــت اما کاش جناب روحانی حداقل
در این وانفسا کمی بیشتر دقت کنند تا خدایی
ناکرده بیش از این متهم نشوند به اتخاذ مواضع
سلیقهای و بعضا متناقض!» کاربر دیگری هم
نوشت«:آقایروحانی!کاشالاقلتاکیدمیکردید
انجام تعهدات برجامی آمریکا و جبران خسارت
هایپنجسالگذشته،هرگزمذاکرهپذیرنیست».
و مفید است ،زیرا سبب میشود که اگر بعد از
چهار سال و احتماال با رفتن بایدن ،شاهد ظهور
پدیدهای همچون ترامپ بودیم ،آسیبی به برجام
نرسد.به نظرمی رسد که نقش اروپا از این پس
حتی بیش از گذشته تعیین کننده خواهد بود و
همراهی یا همراهی نکردن آن با آمریکا در آینده
و سرنوشت برجام بسیار اثر خواهد داشت .این
اهمیت ،اما از اهمیت رویکرد و مواضع ایران
نمیکاهد .با توجه به مواضع اعالمی بایدن
خیلیخوشباورانهخواهدبوداگرگمانکنیمکه
آمریکا بدون پیش شرط و دردسر و زیاده خواهی
به برجام برمیگردد و غائله ختم به خیر میشود.
گزینه منطقیتر این است که بپذیریم برجام او
با برجام اوباما فرق دارد و به محض شروع کار،
ساز مذاکره در باب مسائل موشکی ،منطقهای و
حقوق بشری را کوک خواهد کرد .همراهی اروپا
با بایدن در این موارد ،موجب اجماع علیه ما می
شود و ابزاری را در اختیار آمریکا قرار میدهد که
بایدن نداشت .در چنین وضعیتی رویکرد ایران
بیش از هر وقت دیگری اهمیت خواهد یافت.
موضع رسمی ایران نیز مشخص بوده و بارها از
سوی مقامات عالی مورد اشاره قرار گرفته است.
دو روز پیش نیز رهبر انقالب به صراحت تأکید
کردند که ایران درباره دو بحث موشکی و منطقه
هیچ مذاکرهای با غربیها نخواهد کرد .به نظر
میرسد که از این پس این سخنان صریح رهبر
انقالب میتواند خطمشی نوع مواجهه ایران با
غربیها را برای مسئوالن مشخص کند.با در
نظر داشتن پافشاری ایران بر موضع خود ،یک
بار دیگر متوجه نقش اروپا میشویم .قاره سبز
که در همه چهار سال گذشته مدعی همراهی با
ایران و تالش برای اجرای برجام بود و در عمل نیز
گام جدی برنداشت ،حاال باید خود را ثابت کند
تا معلوم شود واقعا پای یک توافق بین المللی که
امضاکردهاست،ایستادهیااگرفردیمثلترامپ
نباشد که با آنها لجبازی و منافعشان را تهدید
کند ،به آغوش آمریکا برمیگردد.
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ویژه های خراسان

ممنوعیتارفاقبهشرکتهایدولتی
درمعامالت
پس از آن که مشخص شد ابهامات و سواالتی
در خصوص امکان ارفاق به شرکت های دولتی
برای ارائه تضمین در معامالت شان با دستگاه
های اجرایی وجــود دارد ،یک مقام مسئول در
ابالغیه روزهای اخیر خود خطاب به وزارتخانه ها
و سازمان های دولتی تاکید کرده است در بحث
ارائه تضامین معامله ،هیچ فرقی بین شرکت های
دولتیوخصوصیوجودنداردوهمهبایدتضامین
الزم برای فرایند ارجاع کار و انعقاد قرارداد اعم از
مناقصه ،ترک تشریفات و مانند آن را ارائه کنند.

چهره

سردارسالمی:جنگنظامیاز
گزینههایدشمنخارجشدهاست
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
درح ــاش ــی ــه آی ــی ــن رون ــم ــای ــی از ط ــرحه ــای
خدما ترسانی بسیج  خاطرنشان کرد :جنگ
نظامی از گزینههای دشمن خارج شده و اینها
واقعیت است .دشمن روح معنابخش نظام ما،
مردم و دین مردم ،فرهنگ ،معیشت و سالمت ما
را هدف قرار داده است.سرلشکر حسین سالمی
اضافه کرد :بسیج در عرصه ایستاده است تا از این
ارزشهایواالیملتتحتفرمانرهبردفاعکند
و این دفاع امروز برجستهترین فراز تاریخ مقاومت
ماست که در جریان است.سالمی تاکید کرد :ما
تا انتها ایستادهایم و انتهای این ایستادگی ،زوال
کامل دشمنی است که امــروز میبینیم غروب
را تجربه میکند و خورشید درخشان انقالب ما
در مرکز آسمان افتخار این ملت ایستاده است
و نورافشانی میکند.وی افزود :لباس جهاد از
تن ما بیرون نخواهد آمد ،جهاد بر اندام جوانان
ما زینت یافته است .جوانان بسیجی ما مروجان
سعادت جامعه و مجاهدانی هستند که از حیثیت
این ملت دفاع میکنند و ما تا آخر این ماجرا که
غروب مطلق دشمنان ماست ،ایستاد هایم و به
پیروزی ایمان داریم و آن را تعقیب خواهیم کرد.

نگاه سوم

ابوعامر واقعی که این شب ها در سریال «خانه امن»،
به آن اشاره شد چه کسی است؟! عملیات در تهران
آن قدر برای داعش اهمیت داشت که حاضر شده
بودند شاه ماهی عملیاتی خود ،ابوعایشه را در سال
 ۹۵به همراه تیم هــای عملیاتی خــود وارد ایــران
کنند!ابوعایشه ب ه همراه یک تیم دیگر و از نقطهای
دیگر وارد کشور شدند و بدون هیچ مشکلی در یک
شهر مرزی در استان کرمانشاه ،استقرار اولیه پیدا
کردندومخفیشدندغافلازآنکهدررصدسربازان
گمنام امــام زمــان(عــج) بودند و طی یک عملیات
«ابوعایشه الکردی» همان شاه ماهی داعش بود
که قبل از رسیدن پایش به تهران در غرب کشور با
شلیک تک تیرانداز سپاه راهی جهنم شد.پس از به
درک واصل شدن ابوعایشه از اسناد به دست آمده
از این گروه مشخص شد که آن ها حداقل  ۵۰هدف
تروریستیرابرایخودمعینکردهبودندوبهاصطالح
قصدداشتندتهرانرابهآتشبکشند/.الف

توئیت سیاسی

