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به نیکوترین شکل با بزرگ و کوچک نشست و برخاست کن.
(مستدرك الوسائل ،جلد  ،8صفحه )354
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تازه های مطبوعات
••شرق  -علی مطهری با روایتی از نشست با
محسنی اژه ای ،رئیس قوه قضاییه به این روزنامه
گفت :مسئله حصرخانگی را مطرح کردم و گفتم
حل این مسئله بر عهده قوه قضاییه است ،آن چه
از رفتار آن ها برمیآید ،نشان میدهد که رویکرد
جدیدی را در پیش گرفتهاند.
••آفتاب یزد  -این روزنامه با اشاره به اظهارات
وزیــر اقتصاد که خواستار حــذف ارز ۴۲۰۰
تومانی شده است ،نوشت :نباید خود را به غفلت
زد ،اقتصادی که وابسته به نفت اســت و زیر
فشار سنگین تحریم ،اگر قرار باشد همه کاالها
و خدمات را با همان ارز رایج بازار که همچنان
حوالی  ۲۷هــزار تومان پرسه میزند ،تهیه و
تامین کرد ،آن وقت پراید  ۵۰۰میلیون تومانی و
برنج  ۱۰۰هزار تومانی و دالر  ۸۰هزارتومانی،
دم دستترین رخدادهایی است که میتوان به
ِ
چشم دید.
••کیهان -این روزنامه نوشت :نگاهی به برخی
تیترهای رســان ـههــای مدعی اصالحطلبی و
اظهارات اخیر آن ها نشان میدهد که بازندگان
سیاسی انتخابات ریاست جمهوری از یکسو
سعی میکنند تمام مشکالت کنونی را گردن
دولت سیزدهم بیندازند و از یک سو تمام هم و غم
خودراسنگتراشیوچوبنهادنالیچرخدولت
گذاشتهاند .بهعبارتدیگر ،مدعیان اصالحات
امروز بهجای پاسخ گویی و عذرخواهی ،طلبکار
شده و دست پیش را گرفتهاند که پس نیفتند.
••وطن امروز -این روزنامه گریزی به حال و هوای
این روزهای اردوغان و ترکیه زد و نوشت :اردوغان
که فکر میکرد با سرکوب مخالفان سیاسی در
جریان تظاهرات  ،2015قلع و قمع کردها در
شرق و جنوب کشور و تصفیه گسترده گولنیها
و نظامیها در پی کودتای ناکام  ،2016کشور را
درحمایتازاقتدارگراییخودبهسبکعثمانیها
یکدست کــرده ،حاال با شورشی شدیدتر علیه
ناکارآمدی حکومت مواجه است.
••اعتماد -ایــن روزنــامــه از حمیدرضا حاجی
بابایی ،سیدعلی یــزد یخــواه ،علی کریمی
فیروزجایی ،علیرضا مناد یسفیدان ،سید
بــاقــر پــیـشنــمــازی ،سیدبابک هاشمینکو،
احمد قیومی ،محمدجواد حا جعلیاکبری،
احمد حیدری ،محسن حاجیمیرزایی ،محمد
طیبصحرایی ،مسعود فیاضی ،میثم نعمتی،
حسین تاریخی و سیدرضا مومنین؛ به عنوان
گزینه هــای احتمالی پست وزارت آمــوزش و
پرورش نام برد.

انعکاس
••عصر ایران نوشت :علیرضا زاکانی شهردار
تهران با انتشار توئیتی در فضای مجازی در
خصوصبرخیانتقادهاوحواشیایجادشدهبرای
انتصاب دامادش به عنوان دستیار ویژه و مشاور
شهردار در حوزه هوشمندسازی توضیحاتی ارائه
کرد .زاکانی در توئیتر نوشت :جهت پاسخ گویی
خدمتعزیزان:آقایمهندسحیدریهیچرابطه
استخدامی با شهرداری و دریافتی از آن نخواهد
داشت و صرف ًا از تجربه و دانش علمی ایشان در
حوزه هوشمندسازی تهران استفاده خواهم کرد.
این امر غیرقانونی نبوده و این حکم صرف ًا برای
اشراف و نظارت دقیق بنده از طریق ایشان در این
پروژهمهمصادرشدهاست.
••آنــایــن خبر مــدعــی شــد :دســتــور آزادی
امیرحسینمرادیازمتهماناغتشاشاتآبان۹۸
با قید وثیقه صادر شده است .بابک پاک نیا وکیل
مدافعسهجوانمتهمدراغتشاشاتآبان۳۱،۹۸
مرداد امسال در گفت وگو با ایرنا درباره وضعیت
امیرحسین مرادی یکی از موکالن خود در پرونده
سه جوان اظهار کرد :موکلم بیماری پوستی دارد
کهمانندچندمرتبهقبلی،اینبیماریدرزندانحاد
و در نتیجه برای درمان به بیمارستان اعزام شده و
اکنوننیزدربیمارستانبستریاست.
••مشرق نیوز نوشت :محمد نعیم ،سخنگوی
طالبان در توئیترش نوشت :امارت اسالمی از
سخنان رهبر جمهوری اسالمی ایران حضرت
آیـــتا ...خامنهای که خواستار اتحاد بیشتر
شیعیان و سنیها در افغانستان شدند ،استقبال
میکند .محمد نعیم در ادامه نوشت که افغانها
بــا اتــحــاد هــر چــه بیشتر ،در مقابل توطئهها
ایستادگی و آن ها را خنثی خواهند کرد.
••عصرایران مدعی شد :دکتر علی بهادری
جهرمی سخنگوی دولــت می شــود .بهادری
جهرمی ،استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس
و رئیس مرکز وکالی قوه قضاییه است .او تعامل
خوبی با رسانه ها دارد و در صورت قطعی شدن
حضورش در دولت به عنوان سخنگو می توان
امیدوار بود که دولت و رسانه ها ،روابط منطقی
تری با یکدیگر داشته باشند .وی در میان فعاالن
سیاسی و دانشگاهی نیز به عنوان یک چهره
میانه رو و به روز شناخته می شود.
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هادی محمدی – تهران امروز میزبان دومین
نشست وزیــران خارجه همسایه افغانستان و
روسیهاستتاوزیرانخارجهایران،ترکمنستان،
ازبکستان ،پاکستان و تاجیکستان با حضور در
محل نشست و وزیران خارجه روسیه و چین به
صــورت غیرحضوری و آنالین به بیان دیدگاه
های خود در خصوص افغانستان بپردازند .این
نشست یک مهمان ویژه هم دارد و قرار است
سید ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور کشورمان
سخنران مراسم افتتاحیه بــاشــد .چنان که
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه
کشورمان توئیت کــرده ،پیام نشست تهران
رد دخــالــت خــارجــی ،همکاری و همگرایی
همسایگان به جــای رقابت و مشارکت همه
گــروه های مردمی در ساختار سیاسی آینده
افغانستاناست.بهگزارشخراسان،سخنگوی
وزارت خارجه کشورمان صبح روز گذشته و
در فاصله 24ســاعــت تا اجــاس همسایگان
افغانستان و روسیه در تهران با بیان این که
اجالس در محل وزارت خارجه برگزار خواهد
شد و رئیس جمهور جلسه را افتتاح خواهد کرد،
افزود :سفیران خارجی مستقر در تهران دعوت
شدهاند و بعد وارد مباحث محتوایی نشست
خواهیم شد و انتظار داریــم این جلسه تا چند
ساعت به صورت محتوایی ادامه یابد و سپس
تالش می کنیم تا در خصوص بیانیه مشترک
به جمع بندی برسیم.خطیبزاده خاطرنشان
کرد :نشست تهران نشستی برای یک راهحل
پیرامون مسائل افغانستان خواهد بود و تشریک
مساعی کشورهای همسایه افغانستان برای
کمک به صلح و ثبات پایدار در افغانستان است
زیــرا به نظر میرسد مــردم افغانستان دولتی
مدنظرشان اســت که بازتاب دهنده ترکیب
جمعیتی و قومیتی فعلی افغانستان باشد.وی
گفت :قطعا تشکیل چنین سازوکار سیاسی که
اراده مردم افغانستان را محقق کند و بتواند یک
دولت فراگیر را در افغانستان تشکیل دهد ،نه
تنها حمایت مردمی را دارد بلکه حمایت جامعه
بینالمللی و کشورهای همسایه را به همراه
خواهد داشت.وی افزود  :البته هیچ کشوری از
جملهکشورهایهمسایهافغانستانحقندارند
درباره آینده افغانستان تصمیم بگیرند ،تصمیم
با مردم افغانستان است .نقش ما نقش تسهیل
کننده و روشن کردن خطوطی است که هیئت
حاکمه افغانستان در آینده به آن احترام بگذارد.

طلوعآفتاب فردا 5:51

تهران کانون رایزنی برای صلح
در افغانستان

اجالستهرانباسخنرانیرئیسیافتتاحودرایننشستدربارهحضورطالبان
دراجالسبعدیدرپکنتصمیمگیریخواهدشد

غروبآفتاب17:14
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ترکمنستان داشــت و اظهار کــرد :مقام معظم
رهبریدربارهروابطایرانوترکمنستانگفتهاند
که روابط ما با ترکمنستان تنها رابطه همسایگی
نیست بلکه رابطه خویشاوندی هم هست .وزیر
امور خارجه ترکمنستان نیز در این دیدار روابط
بین ایران و ترکمنستان را دیرینه ،حسنه و بسیار
نزدیکتوصیفکرد.
▪تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام
درافغانستانپیشرویماست

▪درخواستهاییازداخلوبیرونافغانستان
برایحضوردراجالسداشتیم

ویدرپاسخبهسؤالیمبنیبراینکهنمایندگان
افغانستان در نشست تهران حضور خواهند
داشــــت؟ نــیــز بــیــان کـــرد :س ــازوک ــار اجــاس
وزیــران خارجه کشورهای همسایه این است
که با رضایت و اجماع اقدامات صورت بگیرد.
درخواستهایی از طرفهای مختلف در داخل
و بیرون افغانستان برای حضور در اجالس و نیز
درخواستهایی از سوی کنشگران بینالمللی
ازاروپاوداخلافغانستانداشتیمولیازآنجایی
که تمام تصمیمات در ایــن ســازوکــار اجماعی
است ،تمامی درخواستها توسط ایــران ارائه
خواهدشدوبراساساینتصمیمونتیجهایکهاز
گفتوگوهاحاصلخواهدشد،برایبرخیازاین
درخواستهادرنشستبعدیکهاحتماالدرپکن
خواهدبود،تصمیمگیریخواهدشد.خطیبزاده
بیان کرد :روسیه در نشست اول حضور نداشت
اما درخواست کرده بود به این سازوکار بپیوندد
و این درخواست در نشست مجازی اول مطرح
و توافق شد که روسیه در نشست دوم به جمع
کشورهای مزبور اضافه شود ،بنابراین روسیه در
نشست دوم به جمع اضافه خواهد شد ،اما پس
از جلسه سخنگویی خطیب زاده نوبت به حضور

تشکیل قرارگاه دفاع
در برابر ریزپرندهها

رئیسسازمانپدافندبابیاناینکهدولتروحانیجنگسایبریراانکار
میکرد،افزود:غفلتازاجرایسندپدافندزیستیعاملشیوعبیماری
کرونابود

سردارغالمرضاجاللیرئیسسازمانپدافند
غیرعامل با اشاره به برگزاری  50رزمایش
سایبری طی امسال از تهدیدزایی آمریکا در
حوزه فضایی خبر داد و گفت :در ترور شهید
فخریزادهازهوشمصنوعی،فضایمجازی،
اینترنت ماهوارهای و عملیات نفوذ استفاده
شد .در ادامه به گزارش مهر و فارس ،گزیده
ایازصحبتهایویدرنشستخبریکهبه
مناسبت بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل
برگزارشد،میآید:
* ساختار پدافند زیستی کشور را باز طراحی
کردیم اما دولت روحانی به این موضوع بی
توجهیکرد.پیشرفتهترینومدرنترینسند
پدافندزیستیراطراحیوابالغکردیمکهباید
اجرایی شود .دولت روحانی از منظر پدافند
غیرعاملکشوررادچارخساراتبسیاریکرد.
ولنگاری و بی قانونی در حوزه سایبری ،انکار
جنگسایبری،واگذاریشبکههایاجتماعی
واختصاصپهنایباندبهشبکههایاجتماعی
خارجی از اقدامات غلط دولت روحانی در
حوزهپدافندغیرعاملبود.
*درکلدنیاتنهادوکشورهستندکهسازمان
مقابله کننده با تهدیدات غیر طبیعی آن ها
با سازمان مقابله کننده با تهدیدات طبیعی
متفاوت است و آن دو کشور ایــران و آمریکا
هستند.
*در حــوزه پدافند زیستی به رغــم ایــن که

تهران اذانظهر11:48

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
051
37010

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

قــرارگــاه پدافند زیستی کشور ســال ها در
این حوزه کار کرده بود ،اما با شروع بحران
کــرونــا ،ایــن ساختار توسط دولــت گذشته
نادیده گرفته شد و شاهد تزلزل و تناقض در
تصمیمگیریهای آن در زمان شیوع کرونا
بودیم .وی ادامه داد :در سه ماه اول شیوع
ویروسکروناقرنطینهتوسطوزیرپیشینمورد
تمسخرقرارگرفت.ماتاکیدداشتیمکهتجربه
دنیابهداشتمحورونهدرمانمحوراست،اما
توجهنشد.
*درسالگذشتهبیشاز 50رزمایشبرگزار
کردیم و بیش از  ۳۰۰محصول و سامانه
پدافند سایبری را تولید داخلی کردیم .با
هماهنگیشورایامنیتکشورقرارگاهدفاع
در برابر ریزپرندهها تشکیل شده است و در
اماکن حساس کشور تجهیزات الکترونیکی
ضدریزپرندهراکهعمدتاساختوزارتدفاع
وشرکتهایدانشبنیاناست،نصبوفعال
کردهایم.
*جنبه ای از عملیات ترکیبی دشمن را در
بهره گیری از الیه مــاهــوارهای در عملیات
تروریستی (اینترنت ماهوارهای) ،عملیات
خرابکاری صنعتی  -تروریستی و توسعه
عملیاتنظامیتامادونجنگشاهدبودیم؛
ترورشهیدعزیزدکترفخریزادهکهبااستفاده
از هوش مصنوعی ،فضای مجازی و اینترنت
ماهوارهایوعملیاتنفوذانجامشد.

مهمانان ارشد کشورمان در وزارت خارجه رسید
که از قبل از ظهر روز گذشته تا غــروب ،وزیران
خارجه ترکمنستان ،پاکستان و تاجیکستان با
حضور در محل وزارت امور خارجه کشورمان به
رایزنیوگفتوگوباامیرعبداللهیانوزیرخارجه
ایرانپرداختند.امروزنیزوزیرخارجهازبکستانبا
امیرعبداللهیاندیدارخواهدکرد.
▪توافق تهران و عشق آبــاد بــر تدوین سند
جامعهمکاریها

اولین مهمان وزیرخارجه ایران« ،رشید مردوف»
وزیرخارجهترکمنستانبود.امیرعبداللهیاندر
نشستخبریمشترکبامردوفگفت:ماعالوه
بر حضور آقای مردوف در نشست وزیران خارجه
همسایه افغانستان ،شاهد برگزاری کمیسیون
مشترک همکاریهای ایران و ترکمنستان در
جمهوری اسالمی ایــران هستیم .همچنین
امروز توافق کردیم سند همکاریهای مشترک
دو کشور را بازنگری کنیم .تاکنون بیش از100
سند رسمی بین دو کشور در زمینههای مختلف
به امضا رسیده و توافق ما حول امضای یک سند
جامع همکاریها و ارتقای حجم تبادل تجاری
دوکشوربهحداکثرممکناست.امیرعبداللهیان
یک تعبیر جالب نیز از رهبر انقالب در خصوص

دومین مالقات مهم وزیرخارجه در روز گذشته با
وزیرخارجه پاکستان انجام شد .امیرعبداللهیان
در نشست خبری با شاه محمود قریشی همتای
پاکستانی خود گفت :ما گفتوگوهای مهمی
را در خصوص آخرین تحوالت در افغانستان
داشتیم .با هیئت حاکمه سرپرستی یا موقت
در افغانستان تماسها و مشورتهای امنیتی
جمهوری اسالمی ایران در جریان است و در عین
حالبرایکمکبهافغانستانبهمنظوربرونرفت
از وضعیت کنونی از تمامی گذرگاههای مرزی
ایران هم برای تجارت های مرزی و هم ارسال
کمک های انسان دوستانه و تسهیل کمکهای
انسان دوستانه ای که وارد ایــران می شود و از
طریق مرزهای ایران می تواند وارد افغانستان
شود ،از این ظرفیت استفاده میکنیم.
▪علتغیبتطالباندرتهران

همسایگان افغانستان امروز در تهران گردهم
مــی آیند و دربـــاره تــحــوالت اخیر ایــن کشور
گفتوگو میکنند ،آن هــم در حالی کــه از
طالبان یا همان گروه امارت اسالمی که حاال
در افغانستان حکومت را به دســت گرفته،
نمایندهای حضور نخواهد داشت.طبق اعالم
ذبیح ا ...مجاهد سخنگوی طالبان ،دعوتی
از ایــن گــروه بــرای حضور در نشست تهران
نشده است اما منابع آگاه به خراسان گفتند
علت اصلی دعوت نشدن طالبان این بود که
طالبان حاضر نیست حضور گروه های دیگر
افغانستانی را در کنار خود بپذیرد همچنان
که در نشست فرمت مسکو نیز اجــازه حضور
شخصیت های افغانستانی را نــداد .از سوی
دیگر هر گونه اضافه شدن حاضران در اجالس
نیازمند توافق همه اعضای نشست است که در
خصوص طالبان چنین تصمیمی گرفته نشده و
شاید در نشست تهران این تصمیم گرفته شود.

واکنشآمریکابهسفربرجامیباقریبهبروکسل:

وین ،مقصدنهاییگفتوگوها باشد
امروز علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه،
هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام را در
بروکسل مالقات خواهد کرد و قرار است دیپلمات
ارشــد کشورمان گفت و گوهای خــود را حول
مذاکرات نتیجه محور ادامه دهد .گفت و گویی که
پیتراستانوسخنگویاتحادیهاروپاآنراگامیبرای
احیایمذاکراتبرجامیدانستوگفت«:سرویس
دیپلماتیک اتحادیه اروپــا از هیچ تالشی برای از
سرگیری مــذاکــرات برجامی در ویــن ،فروگذار
نخواهدکرد».دراینبیناماسفرباقریبهبروکسل
و رایزنی با مورا از چشم آمریکایی ها دور نماند و با
واکنش «ند پرایس» همراه شد .سخنگوی وزارت
خارجهآمریکادرنشستیخبریدرخصوصگفتو
گویباقریوموراگفتکهمقصدنهاییگفتوگوها
باایرانبرایاحیایبرجام،بایدوینباشد«:اتحادیه
اروپاهماهنگکنندهاموربرجاماستوماازتعامل
بروکسل با تهران حمایت میکنیم اما همان طور
که پیش از این نیز اعالم کردهام ،مقصد نهایی باید
وین باشد و پایتخت هیچ کشور اروپایی دیگری
قابلقبولنخواهدبود».بهگزارشایلنا،سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا همچنین اعــام کــرد که
واشنگتن و همپیمانان آن در گروه  ۵+۱همچنان
بازگشت متقابل به برجام را بهترین و موثرترین
رویکرد در قبال ایران میدانند .در همین راستا،
نشریه فرانسوی «الکروا» حجم غنی سازی ایران
پس از خروج دونالد ترامپ را مورد توجه قرار داده
و آن را دلیل اصلی تاکید آمریکایی ها بــرای از
سرگیری هرچه سریع تر مذاکرات اعــام کرده
است« :آمریکا و متحدان اروپایی آن نگران هستند
که با موارد نقض شده در تهران ،برنامه هسته ای
ایران به حدی پیش برود که بازگشت به وضعیت
سال  2015بسیار دشــوار باشد ».سخنان روز
گذشتهجکسالیوانمشاورامنیتملیآمریکادر
نشستخبریاشوابرازنگرانیاوازاقداماتایران
پسازخروجآمریکاازتوافقبرجاموغنیسازی60
درصد کشورمان را می توان مهر تاییدی بر تحلیل
ایننشریهفرانسویدانست«:نگران توسعهبرنامه
هستهای ایران هستیم .در برجام برنامه هستهای
ایران محدود شده بود و حاال هم اولویت اصلی ما
یاستکه
بازگشتبهمیزمذاکرهورسیدنبهتوافق 
برنام ههستهایرامحدودکند».سخنانیکهبهنظر
حاکیازدستبرترایراندرمذاکراتپیشرواست.
دراینبیناماپیشازعزیمتمعاونسیاسیوزارت

خارجهکشورمانبهبروکسلواقداماتکشورمان
برای احیای مذاکرات برجامی ،امیرعلی ابوالفتح
کارشناسمسائلآمریکادرگفتوگویاخیرخود
به اهمیت از سرگیری این مذاکرات اشاره کرده و
آن را ،راه حلی نه برای حل مشکالت کشور بلکه
مدیریت مشکالت بیان کرده است« :به نظر بنده
واردمذاکرهمیشویمکهمدیریتمشکالتراانجام
دهیم نه حل مشکالت را .چون معتقدم مشکالت
حل نمیشود .کشورها مشکالتشان با هم حل
نمیشودبلکهآنهارامدیریتمیکنند.االنایاالت
متحده و اسرائیل نیز با هم مشکل دارند ،آمریکا با
بریتانیاهممشکلداردوچینکمونیستنیزباکره
جنوبیکمونیستمشکلدارد».اودربخشدیگری
از مصاحبه خود با آفتاب یزد ،به نکته قابل توجهی
در خصوص بدعهدی آمریکایی ها و تضمینی
که جمهوری اسالمی ایران برای آینده توافقات
هسته ای باید بگیرد ،اشاره کرده و گفته است:
«گفته میشود آمریکاییها بد عهد هستند باید
از آنها تضمین گرفته شود .معتقدم هیچ چیزی
نمیتواند آینده توافق هستهای را تضمین کند
مگرتوانمندیملیایران.اوالکهآمریکاییهاهیچ
تضمینینمیدهند.بهلحاظقانوناساسیشان
امکانپذیر نیست ،کنگره تصویب کند ،از پیمان
بیرون میآیند .آن چه میتواند بقای برجام را
تضمین کند توان ملی ایــران است .اول این که
ظرفیتهای هستهای ایران باید حفظ شود که
اگر آمریکاییها خواستند دوبــاره بازی درآورند
ایران به سمت  ۹۰درصد پیش برود .دوم این که
قدرت دفاعی کشور باید تقویت شود و سوم هم
آسیبپذیریناشیازتحریمبایدکاهشپیداکند».
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نگاه سوم

آیین تودیع و معارفه روسای سابق و جدید مرکز
بررسیهایاستراتژیکریاستجمهوریباحضور
رئیسدفتررئیسجمهوربرگزارشد.غالمحسین
اسماعیلی در مراسم تودیع علی ربیعی و معارفه
صــادق خیاطیان عضو هیئت علمی دانشگاه
شهیدبهشتیبهعنوانروسایسابقوجدیدمرکز
بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری گفت:
اینمرکزبهعنوان«اتاقفکردولت»میتواندنیازها
و رویکردهای دولت را تأمین کند .علی ربیعی،
رئیس سابق مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد
ریاست جمهوری ۱۵ ،اردیبهشت امسال و پس از
انتشار فایل صوتی محرمانه ظریف در مصاحبه با
پروژهتاریخشفاهیدولتیازدهمودوازدهمدراین
مرکز ،جایگزین حسامالدین آشنا شده بود .بهنظر
میرسد مهمترین و سختترین کار محمدصادق
خیاطیان در چهارسال آینده بازگرداندن مرکز
بررسیهابهمسیراصلیخوداست؛مسیریکهباید
درنهایتبهارائهراهکارهایتحولگرایانهبهدولت
درمسیرحکمرانیدرستوعادالنهمنتهیشود.

چهره ها

سرلشکرباقری:شرایطامروز،هوشیاری
هرچهبیشترنیروهایمسلحرامیطلبد
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دوازدهمین
جشنوارهمالکاشتر،فرارآمریکاازافغانستان،آغاز
تخلیهنیروهاینظامیآمریکاازعراقوبخشهایی
از سوریه ،انتقال و کاهش تجهیزات پیشرفته
پدافندهواییوضدموشکیآمریکادرحاشیهخلیج
فارس و کاهش نیروهای دریایی و انتقال آن ها به
سرزمینهای جنوب چین را نشانههایی از افول
قدرتآمریکاوجابهجاییقدرتدرجهانبرشمرد.
سرلشکر «محمد باقری» با تأکید بر این که شرایط
امــروز هوشیاری هرچه بیشتر نیروهای مسلح
را میطلبد ،گفت :هنگامی که تهدیدها عیان،
مشخصومستقیماست،روشمقابلهباآنهاقدری
سادهتر و روانتــر است اما هنگامی که تهدیدها
بــا پیچیدگی و الیهبندیهای
گوناگون همراه باشد ،طبیعت ًا
وظیفه ما مقابل آن خطیر و
سنگینتراست/.ایلنا

واکنشغریبآبادیبهگزارشجاوید
رحمان

کاظم غریب آبـــادی ،معاون امــور بین الملل
قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری
اسالمی ایران در واکنش به گزارش گزارشگر
ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران به سازمان ملل
گفت :در حالی که جهان از بی عدالتی ناشی از
رفتارها و سیاست های کشورهای مدعی غربی
و آمریکا رنج می برد ،ارائه گزارش در خصوص
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران
که خود قربانی نقض حقوق بشر بر اثر اقدامات
این قبیل کشورهاست ،یک اقدام کامال سیاسی
و انحرافی است .متاسفانه حقوق بشر به یک کاال
و ابزار سیاسی برای اعمال فشار به کشورهای
مستقل و در حال توسعه ،نظیر ایران تبدیل شده
است .در این شرایط ،قربانی خود بشر است .به
گــزارش ایسنا ،جاوید رحمان ،گزارشگر ویژه
سازمان ملل مدعی شده که حدود  ۲۰۰نفر طی
سال گذشته در ایران اعدام شدهاند و برخی از آن
ها زیر سن قانونی بودهاند .این گزارش با واکنش
تندی مواجه شد و ایران در بیانیهای ،این گزارش
را حاصل استفاده از «منابع مبهم ،غیررسمی»
و همچنین «مــغــرضــانــه و
گزینشی» دانست/.ایسنا

