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توصیه به دزدانکارائیب برای مشاوره با جانسون!
حرکت چند کشتی بنزین ایرانی به مقصد ونزوئال و تهدید آمریکا واکنش های جالب کاربران توئیتر را برانگیخت

•• محمد قوچانی سردبیر سازندگی در توضیح این
صفحه روزنامه نوشت :هشدار اصــاح طلبانه به
اصالحطلبان.
••اعتماد -بــه گفته یــک منبع آگــاه در نشست
هیئت های مرزبانی ایــران و افغانستان که جلسه
در فضایی آرام و دوستانه میان دو هیئت برگزار
شد ،طرف افغانستانی نتوانسته شواهد خود را
اثبات کند ،بهگونهای که حرف شاهدانی که تاکید
داشتند همسفر جانباختگان در این حادثه بودند
با هم تناقضهای فاحشی داشته است .شاهدان
هیچسندی مبنی برآن که در تاریخ ادعایی از مرز
عبور کردند دراختیار نداشتند .هیئت افغان برگه
پزشکی قانونی درباره جزئیات حادثه رخ داده برای
غرقشدگان دراختیار نداشت یا به تیم ایرانی ارائه
نکرد.
•• جام جم-روزنامهجامجمباتیتر«سلماندرایران
ماند»ازادامهتصویربرداریسریال"سلمانفارسی"
درایرانخبرداد.حسینطاهریتهیهکنندهسریال
گفت«:قراربودبهارامسالبرایادامهتصویربرداری
این سریال ،راهی کشورهای دیگر از جمله ترکیه و
ارمنستانشویم؛امابهعلتشیوعویروسکرونااین
سفربهزماندیگریموکولشد».
••کیهان -روزنامه کیهان با تیتر جنجالی « وعده
هایدولتراستگویان؛ملتایران!یادتانهست؟»
درکنایهبهتکیهکالماسحاقجهانگیریدرانتخابات
 1396به استقبال سومین سالگرد شروع دولت
دوازدهمرفت.
••وطن امروز -وطن امروز با تیتر «بارانداز طالیی»
تجارت جدید ایران و ونزوئال را بررسی کرده است و
این که این تجارت جدید چگونه میتواند به الگویی
برای توانمند شدن اقتصاد ایران در دوران تحریم
تبدیلشود.

انعکاس
••جهاننیوزمدعیشد :تقیآزادارمکی،جامعه
شناس مورد عالقه اصالح طلبان که گفت وگوهای
آمیختهبامضامینسیاسیاوبهکراتدررسانههای
اصالحطلبدیدهمیشود،اینباربهبررسیتبعات
بیماری کووید  19پرداخته و اظهارات جالبی را
مطرحکردهاست.اوکهدرعینحالازنبوداقدامات
جهادی و خأل فداکاری اصالح طلبان در شرایط
کروناییکشورانتقادکرده،دربخشیدیگرازصحبت
هایش احتمال داده است که یکی از کاندیداهای
انتخاباتریاستجمهوریسالبعدپزشکانیمانند
نمکی،پزشکیانیاحتیقاضیزادههاشمیباشند.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش مردم ایران را
دوستدارآمریکامعرفیکردهاست.
•• انصافنیوز مدعیشد :درایامشهادتحضرت
علی(ع)شبک هسهسیمانماهنگیباحضوروصدای
عبدالرضا هاللی پخش کرد .هاللی که در دو سال
اخیر به دلیل پروندهای قضایی ممنوعالفعالیت
و ممنوعالتصویر شده بــود ،چند ماهی است که
فعالیت هیئت خود را در محله هرندی تهران از سر
گرفتهاست.
••خبرآنالین نوشت  :علی مطهری در نامهای به
درخواست روزنامه کیهان مبنی بر بیان علل رد
صالحیت اش ،دالیل شورای نگهبان را برای رد
صالحیت خود اعالم کرد و نوشت  :آن چه که به
بنده به عنوان دلیل رد صالحیت گفتند سه چیز
بود .یکی این که چرا گفتهاید «نهم دی اگر موجب
تفرقه شود دیگر یوم ا ...نیست بلکه یوم الشیطان
اســت ».گفتم درســت اســت ،االن هم همین را
میگویم .دیگر این که گفتند «چرا گفتهاید ما با
آقای ابراهیم یزدی رفتار خوبی نداشتیم؟» گفتم
هنوز هم همین را میگویم ،نیازی نبود آن پیرمرد
را بازجویی و زندانی کنیم .سوم این که گفتند
چرا درباره رفع حصر خانگی محصوران صحبت
کردهاید؟ شما باید بگویید نظر من بر رفع حصر
بوده ولی وقتی نظر رهبری را شنیدم نظرم عوض
شد .گفتم او ًال من دروغ نمیگویم .ثانی ًا خود
مقام معظم رهبری گفتهاند ممکن است کسی
نظری مخالف نظر من داشته باشد ،باید آزاد باشد
حرفش را بزند.

براساس گزارش رسانه های بین المللی ،ایران
در حال ارسال محمولههای بنزین به ونزوئال
برایکمکبهتامینسوختاینکشوراست.در
ازای این محموله ،ایران از ونزوئال طال دریافت
کرده است .طبق گزارش رسانههای خارجی،
آمریکا برای ممانعت از ارسال سوخت ایران
به ونزوئال ،چند ناو جنگی به منطقه کارائیب
فرستاده است .براساس گزارش خبرگزاری
رویترز ،نفتکش حامل بنزین با پرچم ایران از
بندرعباس عــازم ونزوئال شده اســت .ایــران و
ونزوئال هر دو تحت تحریم آمریکا هستند و به
نوشته بلومبرگ ،این همکاری باعث دسترسی
ایران به منابع مالی تازه میشود و به ونزوئال
امکان ایــن را میدهد که عرضه محصوالت
پتروشیمی آن به طور کامل قطع نشود.
موضوع حرکت تانکرهای ایــران به سمت
ونزوئال و تالش ارتش آمریکا برای ممانعت از
رسیدن این محموله به مقصد خود ،در فضای
مجازی هم بازتاب زیادی داشت .اکثر کاربران
از جنبه حماسی و اقتدار ایران در منطقه این
سوژه را روایت کردند .برخی از واکنشها را
بخوانید:
* نفتکش ایــرانــی در دوران تحریم با پرچم
جمهوری اسالمی در حال عبور از اقیانوس
اطــلــس اســــت .مــحــمــولــه بــنــزیــن و مقصد
ونزوئالست .ناوگان دریایی ایاالت متحده در
اقیانوس اطلس حضور دارد  ،اما جرئت تعرض
به نفتکش ایرانی را نــدارد .آن هایی که دنبال

دیدن نتیجه شخم زدن عیناالسد بودند حاال
وقتدیدناست.
* پنج نفتکش از پوست کرگدن با پشتوانه
دریایی 2500ساله به سمت ونزوئال ،پنج ناو
آمریکاییباذاتکفتار،خودرابهآبدادند!خدا
شاهده اگر برای این پنج کشتی اتفاقی بیفتد،
پاسخی تاریخی سخت و دردنــاک به گدایان
معتبرشده پسا جنگ جهانی دوم خواهیم داد!
نیرویدریاییایرانآمادهستبچرختابچرخیم!
* آخرین بار که یک کشور مزاحم کشتیهای
ایرانی شد ،کشتی اش چند ماه در ایران خاک
می خورد و شب و روز به ایران التماس می کرد.
آمریکادرموردارتباطکشتیرانیایرانوونزوئال
اگرمیخواهدغلطیبکندبهتراستسرگذشت
نفتکشانگلیسیراکهتوسطسپاهتوقیفشدبا
اینتصویرماندگاربهیادبیاورد.
* ناوگان آمریکا و متحدانش در خلیج فارس،
گروگان هر نوع تجاوز به کشتیرانی قانونی بین
المللیایراناست.ترامپخوباستقبلازهر
تصمیمیجزئیاتتجربهنفتکشانگلیسیرااز
دوستشبوریسجانسونبپرسد.
* در حالی که از زیــر پتو بــرای تحریم هوایی
امضاگدایی میکردید ،پنج نفتکش با پرچم
ایراندور سعودیچرخیده ،از۲۰۰کیلومتری
اسرائیل رد شده و از تنگه تحت کنترل بریتانیا
گذر کرده اند تا به حیاط خلوت آمریکا و ونزوئال
برسند.
* آن ها که شب و روز ظریف و زنگنه را تکفیر

یک کاربر توئیتر با انتشار این عکس نوشت:
همان طور که آمریکا در اردیبهشت ۹۸با اعزام
ناولینکلنتوانستکلخلیجفارسوخاکایران
رابهتصرفخوددرآورد!ناوهایاعزامیشانبه
دریایکارائیبنیزمیتوانندنفتکشهایایران
بهمقصدونزوئالراتصرفکنند.

شفاعتفراموش نشود
«آقای اصغر»!

پیکر مطهر شهید مدافع حرم «اصغر پاشاپور» معروف به «آقای اصغر»  از یاران سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی پس از تشییع بر دستان مردم شهرری در گلزار شهدای بهشت
زهرا(س) آرام گرفت .پیکر بی سر «آقای اصغر» که در حلب سوریه ،دقیقا  30روز پس از
شهادت حاج قاسم ،شهید شده بود ،حاال در خاک ایران آرام گرفته است و روحش رفته
آن باال پیش حاج قاسم  ،همانی که در آن ویدئوی معروف به او می گفت «:آقای اصغر من
را از دو سه گلوله می ترسانی؟» و ما زمینی ها بعد از دیدن آن ویدئو با خود گفتیم که این
آقای اصغر چه آدم ترسو و چه جان عزیز است! آری جان عزیز هم بودی .چرا که خدا جان
های عزیز را برای خود برمی دارد و مثل ما زمینی ها را به حال خود رها کرده و در اول صف
دنیا قرار می دهد و ما هم خوشحال که در السابقون السابقون این دنیا بر دیگران پیشی
گرفته ایم! ولی خدایی این راهم بپذیر که شما شهدا این ِ
ته ِ
صف شهادت را کنترات برای
خودتان برداشته اید و ما را در منجالب دنیا رها کرده اید .خوب حاال که رفته ای آن باال
و پیش حاج قاسم و در قهقهه مستانه ات عند ربهم یرزقون شدی؛ یک عشق ا ...هم به ما
زمینی ها برسان و دست ما را هم بگیر ،تک خوری که همه اش در مادیات نیست ،در رزق
شهادت هم هست .حاال که رفتی آن باال شفاعت فراموش نشود!

یک کاربر توئیتر با انتشار این عکس نوشت:
بزرگ ترین و مخوفترین اسکورت جهان باکمترین
هزینه فقط یک پرچم.

میکنند ،یادشان نرود وزارت نفت بر اساس
همین بــرجــام نیمه جــان و بــه لطف همین
قطعنامه  ۲۲۳۱در روز روشن ،پنج نفتکش با
پرچم ایران راهی ونزوئال میکند .اگر قطعنامه
 ۲۲۳۱نبود ،همین االن با آن هفت قطعنامه
قبلی ،نفتکشهای ایران را «قانونی» بلعیده
بودند!
* خیلی دوست دارم بدونم پیشنهاد فرستادن
نفتکش ها به سمت ونزوئال،پیشنهاد کی بوده!

قطعا کار دولت برجام و امضا ی کری تضمین
استنبودهاینعملقبلازاینکهدشمنشکن
باشه،به شدت نفاق شکنه! خط نفاق داخلی،و
اونایی که ملتزم به عدم برخورد با قاتالن حاج
قاسماستورومیکنهیعنیپیشنهادکیبوده؟
* دعا کنیم نفتکش ایرانی فورچون که حامل
بنزینایرانیه،صحیحوسالمبرسهونزوئال.همین
قدر بگم اگر این جور بشه زدیم تو گوش آمریکا؛
بدهمزدیم.

خبر مرتبط

نامه هشدار آمیز ظریف به دبیرکل سازمان ملل متحد
در پی انتشار برخی گزارشها مبنی بر تهدید مقامات دولت آمریکا به ایجاد مزاحمت برای
تانکرهای حامل سوخت ایران به مقصد ونزوئال ،وزیر امورخارجه کشورمان با ارسال نامهای به
دبیرکل سازمان ملل متحد راجع به تحرکات آمریکا در اعزام نیروی دریایی به منطقه کارائیب
با نیت مداخله و ایجاد اختالل و مزاحمت در امر انتقال سوخت ایران به ونزوئال هشدار داد .به
گزارش ایرنا ،محمدجواد ظریف در نامه خود به آنتونیو گوترش تهدیدات غیرقانونی ،خطرناک
و تحریک آمیز آمریکا را نوعی دزدی دریایی و خطری بزرگ برای صلح و امنیت بینالمللی
دانسته و تاکید کرد ه است که آمریکا باید از زورگویی در عرصه جهانی دست بردارد و به حاکمیت
قوانین بینالمللی به ویژه آزادی کشتیرانی در دریاهای آزاد احترام بگذارد .متعاقب ارسال
این نامه ،سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امورخارجه نیز با احضار سفیر سوئیس به
عنوان حافظ منافع دولت آمریکا ،از وی خواست مراتب هشدار جدی جمهوری اسالمی ایران
راجع به هر گونه تهدید احتمالی از سوی آمریکا علیه نفتکشهای ایرانی را به مقامات آن کشور
منتقل کند .معاون سیاسی وزیر امورخارجه هشدار داد هر گونه تهدید علیه نفتکشهای ایرانی
با واکنش فوری و قاطع ایران مواجه خواهد شد و دولت آمریکا مسئول عواقب آن خواهد بود.

مطالبه گری بدون پرخاش و با ارائه راه حل
ادامه مطلب صفحه  ...۲با وجود هزینههای
سنگینی که آمریکاییها در طــول ســال های
متمادی برای تزیین و القای چهرهای جذاب از
خود انجام دادهاند ،امروز کشور و نظام آمریکا در
بخشمهمیازدنیامنفورند.رهبرانقالباسالمی
از آتش زدن پرچم آمریکا در بسیاری از کشورهای
دنیا و حتی در داخل خود آمریکا بهعنوان یکی
از مصادیق نفرت ملت ها از این رژیم یاد کردند و
افزودند :عالوه بر ملت ها ،حتی رؤسای برخی
دولت های همکار آمریکا نیز وقتی حرف دلشان
را بیان میکنند از دولتمردان و حکومت آمریکا
متنفر و به آن بیاعتماد و بیاعتنا هستند .ایشان
بخشی از نفرت کنونی از آمریکا را ناشی از رفتار
مسئوالن فعلی آن از جمله رئیسجمهور و وزیر
خارجه کممایه ،پرحرف ،بیمنطق و مهملگوی
این رژیــم دانستند و خاطرنشان کردند :البته
علتنفرتازآمریکافقطاینمسئلهنیستبلکهبه
عملکردبلندمدتآمریکاازجملهکشتار،جنایت،
بیعدالتی،تروریستپروری،کمکبهدولتهای
مستبد و بدنام ،حمایت بیدریغ از ظلم روزافزون
رژیم صهیونیستی و اخیر ًا مدیریت افتضاح در
قضیه کرونا برمی گردد.
▪آمریکا بدون تردید از سوریه و عراق اخراج
خواهد شد

حضرت آیــت ا...خــامــن ـهای جــنـگافــروزی در
کشورها از جمله افغانستان ،عراق و سوریه را
از دیگر دالیــل منفور بــودن آمریکا برشمردند
و افــزودنــد :آمریکاییها صریح ًا میگویند در
سوریه نیروی نظامی پیاده کردیم چون آن جا
نفت وجــود دارد البته آن ها نه در عــراق نه در
سوریه ماندنی نیستند و قطع ًا باید از آن جا خارج
شوند و بدون تردید اخــراج خواهند شد .رهبر
انقالب اسالمی در هشتمین توصیه خــود با
تأکید بر ادامه «پیشرفت علمی» و حفظ شتاب
علمی کشور ،دانشگاه ها و محیط های علمی
و تحقیقاتی را به اهمیت علم در اقتدار کشور
توجه دادنــد و گفتند :پیشرفت علمی با هدف
سود کوتاهمدت شخصی ارزش چندانی ندارد.
علم باید در خدمت پیشرفت کشور و گشایش
افق های آینده باشد تا همچنانکه چند سال

قبل گفتیم به نقطهای برسیم که محققان برای
استفادهازتازههایعلمیناگزیرازیادگیریزبان
فارسی باشند.
▪دانشجویان و دختر خانمها به مسئله
حجاب و فاصلهگذاری بین زن و مرد که مورد
تأکید اسالم است اهمیت بدهند

نهمین توصیه حضرت آیــتا ...خامنهای ناظر
به مسئله حجاب و حیای اسالمی در دانشگاه
ها بود .ایشان گفتند :بنده در این زمینه دغدغه
دارم و خواهش می کنم که مسئوالن و رؤسای
دانشگاه ها و وزارتخانههای مربوط و بهویژه خود
دانشجویان و دختر خانمها به مسئله حجاب و
فاصلهگذاری بین زن و مرد که مورد تأکید اسالم
استاهمیتبدهندوموازینشرعیرادردانشگاه
ها رعایت کنند .دهمین و آخرین نکته رهبر
انقالب اسالمی« ،مراقبت از جوانان و جلوگیری
از سربازگیری دشمن از جامعه جوان کشور» بود.
ایشان افزودند :همه و به ویژه مجموعههایی که
با مسائل جوانان سر و کار دارند بدانند همچنان
که مسئله جوان برای آینده کشور و نظام اسالمی
اهمیت دارد ،دشمن نیز برای تخریب و به زانو
درآوردن انقالب به آن اهمیت میدهد و برای
سوءاستفاده از جوانان کار و برنامهریزی میکند
که البته در مواردی نیز برای اجرای برنامههای
خود به عواملی در داخل کشور نیاز دارد .حضرت
آیتا...خامنهایبااشارهبهنمونههاییازطراحی
دشمن برای سوء استفاده از جوان ایرانی مانند
وادار کردن برخی عناصر به پشت کردن به کشور
یا استفاده از افرادی بهعنوان عناصر تبلیغاتی،
سیاسیوتحلیلگرتأکیدکردند:همهبایدمراقب
باشند که به سربازگیری دشمن از جامعه جوان
کشور کمک نشود .رهبر انقالب اسالمی در
پایان سخنانشان با اشاره به دعای همیشگی خود
برای هدایت و سعادت جوانان و حل مشکالت
اشتغال و ازدواج آنان ،گفتند :به توفیق الهی و
به دعای حضرت ولیعصر ارواحنا فداه مطمئن ًا
فردایجامعهجوانماازامروزآنبهترخواهدبود.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی تعدادی از
نمایندگان تشکل های دانشجویی دیدگاه ها و
دغدغه های خود را بیان کردند.
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ویژه های خراسان

صرفه جویی یک میلیون برگه
کاغذ به لطف کرونا !
یک عضو اقتصادی در هیئت دولــت با ارسال
گزارشی برای تعدادی از مدیران ارشد اجرایی،
اعالم کرده با توجه به برنامه ریزی های صورت
گرفته برای حذف مراجعات حضوری به دستگاه
های دولتی پس از شیوع ویروس کرونا ،در یکی
از گام های مهم نسبت به برخط (آنالین) شدن
یکی از خــدمــات اصلی آن دستگاه آن هــم به
صورت رایگان اقدام شده که طبق برآوردهای
کارشناسی ،منجر به حذف  150هزار مراجعه
حضوری به ادارات و یک میلیون برگه کاغذ در
طول یک سال خواهد شد.

پای استارت آپ ها به بازاریابی
پروژه های دولت باز شد
طبق دستورالعمل جدیدی که در هفته های
گذشته بــرای واگـــذاری پــروژه هــای دولتی به
بخش خصوصی و کاهش تصدی گری ادارات،
به مسئوالن اجــرایــی ابــاغ شــده قــرار اســت با
معرفی نماینده بخش خصوصی ،وی موظف به
ایجاد زمینه های الزم برای معرفی فرصت های
سرمایه گذاری و بازاریابی این پروژه ها با استفاده
از ظرفیت استارت آپ ها از طریق همکاری با اتاق
بازرگانی ،اتاق تعاون و سازمان برنامه و بودجه
خواهد بود.

توئیتر سیاسی

بی اعتباری امضا

«برایان هوک» مسئول میز ایران در وزارت
خارجهآمریکااخیرادرمقالهایدرروزنامهوال
استریت ژورنال گفته بود که آمریکا به هرنحو
ممکنازمکانیسمماشهبرایبازگشتتحریم
هااستفادهمیکند.حاالتحلیل«رضانصری»
حقوقدانبینالمللرادراینبارهببینید.

خبر

امیرعبداللهیان:شایعه توافق
ایران و روسیه برای استعفای
اسد دروغ بزرگ است

دستیارویژهرئیسمجلسدراموربینالمللگفت:
شایعه توافق ایران و روسیه برای استعفای بشار
اسد ،دروغ بزرگ و بازی رسانههای آمریکایی-
صهیونیستی اســت.بــه گزارش ایسنا ،حسین
امیرعبداللهیان در حساب کاربری خود در توئیتر
با قرار دادن عکس شهید سپهبد قاسم سلیمانی
در کنار بشار اسد رئیس جمهور سوریه،با تاکید بر
این موضوع نوشت :دکتر بشار اسد رئیس جمهور
قانونیسوریه و رهبر بــزرگ مبارزه با تروریسم
تکفیری در جهان عرب است.وی افزود :تهران از
حاکمیت،وحدتملیوتمامیتارضیسوریهقوی ًا
حمایت میکند.همزمان سفیر روسیه در گفت
وگو با مهر با رد ادعای توافق روسیه ،ایران و ترکیه
بر سر برکناری اسد گفت :روسیه حمایت خود
را از روند سیاسی در سوریه ادامه خواهد داد و از
دولت مشروع سوریه پشتیبانی خواهد کرد .لوان
جاگاریان تصریح کرد :آینده این کشور متعلق
به مردم سوریه است و فقط مردم سوریه تصمیم
گیرندهمسائلکشورخودهستند.

