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رئیسستادکلنیروهایمسلح:میزمذاکرهایکهآمریکانشان
میدهدبرایتسلیمملتایراناست

••فرهیختگان –این روزنامه با تیتر "ایده سوم
بــرای تحرک دولــت" با اشــاره به جلسه رئیس
مجلس با اعضای اقتصادی کابینه نوشت :جلسه
رئیس مجلس با پنج عضو اقتصادی کابینه درباره
جبران کسری بودجه و کنترل بازار نتایج مهمی
داشت تا پارلمان تماشاگر ضعفهای دولت یا
نیروی تند مقابل آن نباشد.
••ایران -علی ربیعی سخنگوی دولت در واکنش
به سخنان اخیر رهبر انقالب در ستاد ملی کرونا
در یادداشتی در این روزنامه نوشت « :از مدتها
قبل با پدیده افشاگری و تفسیرهای شخصی
در ورود به حریمهای خصوصی شاهد نوعی
حرمتشکنی بودیم که متأسفانه این امر ابتدا
از ساحت سیاسی آغاز شده و این روزها در میان
همه گرو ههای اجتماعی رایج و قابل مشاهده
است .اساس ًا افشاگری پدیده مارکسیستی
بود که متأسفانه وارد ادبیات جریانات انقالبی
ما شد».
••اعتماد -سیدحسین مــوســویــان در گفت
و گو با این روزنامه با بیان این که تــداوم دوره
ترامپ میتواند به تقابل نظامی با ایران منتهی
شود،افزود:مذاکره با قاتل ســردار سلیمانی
سختتر از مذاکره با بایدن است.
••کیهان -ایــن روزنــامــه در پی سخنان رهبر
انقالب و انتقاد ایشان از توهین به رئیس جمهور
نوشت« :بیشک هتاکی به رئیسجمهور و دیگر
مسئوالن کشور مذموم است اما بد نیست جناب
رئیسجمهور هم نگاهی به ادبیات خود طی
این سا لها نسبت به منتقدان داشته باشند.
لیست عبارات تند و هتاکانه در ایــن ادبیات
شامل دهها مورد میشود؛ بزدل ،بروید به جهنم،
دیننشناس ،جیببر ،بیشناسنامه ،هوچیگر،
متوهم ،عصر حجری ،بیعقل ،ترسو و ...این ها
مشتی نمونه خروار است که جناب آقای روحانی
طی این سالها نثار منتقدان کرده است».
••جـــوان -عــبــدا...گــنــجــی در سرمقاله این
روزنامه با عنوان «ریشههای تندگویی» نوشت
« :برخی ،جمالت بیرحمانه و توهینآلود را
معادل آزادگی و انقالبیگری میدانند .اص ً
ال
برخی درکشور ما انقالبیگری را حصر در زبان
کردهاند ....برخی با تندگویی ،پرخاش و اهانت
احساس پیشکش خوشایند میکنند ،عدهای به
آنان احسنت میگویند ،عدهای میگویند حرف
دل ما را زدی».

انعکاس
••تابناک مدعی شد  :برخی خریداران سهام
باشگاه هــای استقالل و پرسپولیس که گفته
میشود طی دو ماه آینده در بورس اوراق بهادار
عرضه خواهد شد ،در صدد رسوخ به باشگاه و
آماده سازی زمینه کار برای تصاحب سهام بیشتر
یا کاهش قیمت هر سهم هستند تا در قعر قیمت،
باشگاه را خریداری کنند و پس از مالکیت ،به سود
هنگفتی از راه افزایش ارزش سهام و فروش آن در
تاالر بورس برسند .گفته میشود حضور مدیران
ناشناخته و برخی سیاسی در رأس هر دو باشگاه
و عــزل و نصبهایی همچون برکناری فرهاد
مجیدی با وجود موفقیت نسبی استقالل و خالی
کردن پرسپولیس از ستارههای اصلی ،همگی
پازل هایی از یک برنامه مدون است تا این دو تیم
در بدترین شرایط خود وارد بازار سرمایه شوند.
••خبرآنالین خبرداد  :رئیس شــورای شهر
رویان گفت :تصاویر قبور تعدادی از بانوان در
آرامستان ایــن شهر که توسط یکی از اعضای
هیئت امنا مخدوش شــده بــود ،به حالت اول
بازگشت.کامبخش ســاالری اظهار کــرد :مزار
شهرستان رویان در اختیار اداره اوقاف و هیئت
امنا بوده است .این خطا نیز ازسوی آنها سرزده
است .ما امروز در آرامستان حضور پیدا کرده و
قبور متوفیان بانو را که عکسشان با رنگ پوشیده
شده بود ،پاک کردیم .هیئت امنا با مراجعه به
خانواد ههای چهار متوفایی که تصویر قبور با
رنــگ پوشانده شــده بــود ،از آنهــا عذرخواهی
خواهند کرد.
•• عــصــرایــران نــوشــت  :ابــوالــفــضــل عمویی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس دربــاره رفع تحریم تسلیحاتی
ایران گفت :ما گفت و گوهایی را با بعضی کشورها
برای تامین نیازهای محدودمان در حوزه دفاعی
آغاز کردیم که در صورتی که بتوانند نیازهای ما را
تامین کنند هم خرید سالح از این کشورها داشته
باشیم و هم صادرات آن را انجام دهیم.

خشاب یانکی ها خالی شد

مشاور امنیت ملی آمریکا :گزینه چندان دیگری برای اعمال تحریم های جدید
علیه ایران نداریم
دولت واشنگتن به ویژه در دوره ریاست جمهوری
ترامپ که به زعــم خــود بــرای به زانــو درآوردن
جمهوریاسالمیایران،تمامیتحریمهایممکن
را اعمال کرده و همچنان در رسیدن به این هدف
بهدرهایبستهخوردهاست،اکنونباخشابتهی
از گزینههای تحریم مواجه شده و یکی از مقامات
واشنگتنبهصراحتاذعانکردهکهدیگرتحریمی
نمانده که علیه ایران اعمال نشده باشد .رابرت
اوبراینمشاورامنیتملیکاخسفیدبهخبرنگاران
گفته که تحریمی نمانده که آمریکا علیه ایران
اعمال نکرده باشد .وی در پاسخ به پرسشی درباره
ادعایدخالتایرانوروسیهدرانتخاباتآنکشور
گفت« :یکی از مشکالت ما این است که آن چنان
دو کشور را تحریم کردهایم که کار چندانی نمانده
که انجام دهیم ».ترکش خالی تحریمها ،نکتهای
است که سیاستمداران ایران و آمریکا نیز به آن
اشاره کرده و هدف از تکرار تحریمها و تحریمهای
تکراری را جنگ روانــی و تبلیغات بــرای موفق
نشان دادن کارنامه دولت جمهوریخواهان در
برخورد با ایران دانستهاند .اوبراین در عین حال
تاکید کرد که کاخ سفید در حال بررسی همه
اقدامات بازدارنده احتمالی است که بتواند در
این زمینه علیه ایران ،روسیه و چین اعمال کند.
اکنون باید دید رابرت اوبراین و همفکرانش در

وزارتخانههای خزانه داری و امور خارجه به چه
تمهید جدیدی برای اتخاذ «اقدامهای بازدارنده»
علیه ایران دست خواهند زد درحالی که خود او
به صراحت اذعان کرده که دیگر گزینه ای برای
تحریم های بیشتر علیه ایران باقی نمانده است.
چندی پیش بلومبرگ نیز در گزارشی بر این
موضوع تأکید کرده بود که سیاست تحریم علیه
ایران به آخر خط رسیده است و آمریکا گزینههای
زیادی برای اعمال تحریمهای بیشتر در اختیار
ندارد .تحریمهای اخیر نیز در اصل ،زیر مجموعه
تحریمهایقبلیاینکشور(تحریمسیستمبانکی
ایران) محسوب میشود و به اعتقاد کارشناسان
موضوع جدیدی نبودبه طوری که بانک جهانی و
صندوقبینالمللیپولدرگزارشهایاخیرخود
از تخلیه شدن اثر تحریمهای آمریکا پس از سال
 ١٣٩٧تاکنون سخن گفتهاند.به گفته «فیلیپ
گوردون» از مشاوران دولت اوباما" ،بازبینی سیر
اقدامات دولت ترامپ ما را به این نتیجه میرساند
که ترامپ بر سر تحقق رویای بازگشت ایران به
پای میز مذاکره ،به زعم خود برای «توافقی بهتر»
قمار کــرد .آنهــا تصور میکردند از این طریق
میتوانند تشدید ناآرامیها را در ایران رقم زنند،
اما هیچ کدام از این پیش بینیها نیز درست از
آب در نیامد".

رئیسی :با هرتخلفی برخورد میشود ،اما
یک حادثه نباید بهانهتضعیف پلیس شود
هتکحرمتنسبتبههرشخصیمذمومومحکوماست
رئیس قــوه قضاییه در جلسه صبح دیــروز
شورای عالی قوه قضاییه ،با محکومیت هتک
حرمت ساحت مقدس نبی مکرم اســام در
فــرانــســه ،اهــانــت بــه ساحت قدسی پیامبر
اعظم (ص) را اهانت به همه ادیان و انبیای
الهی دانست و اظهار کرد :توهین به مقدسات
میلیو نها انسان ،خالف ادیان ابراهیمی و
توهین به انسان و خردگرایی و دفاع از جهل
و میدان دادن به افراد نادان است.به گزارش
میزان،وی در بخش دیگری از سخنان خود
با اشــاره به پیگیری جــدی جنگ روانــی از
سوی دشمن در کنار جنگ اقتصادی علیه
ملت ایران به تحرکات اخیر بنگاههای سخن
پراکنی بیگانه در تضعیف نها دهای انقالبی
اشاره کرد و گفت :آنها وقتی تقدیر رهبری
و مــردم از خدمات و اقدامات امنیت آفرین
نیروی انتظامی را دیدند ،عملیات روانی خود
را برای تضعیف این نیرو آغاز کردند.آیت ا...
رئیسی افزود :هر گونه تخلف در هر دستگاهی
راجــع بــه هــر کسی قابل تعقیب و پیگیری
است و خود دستگاهها هم تخطی از قانون را
نمیپسندند و با آن برخورد میکنند ،ولی باید
مراقب تحرکات دشمن باشیم که میخواهد با
سوءاستفاده از یک حادثه که در گوشهای رخ
داده ،جایگاه و هویت یک نهاد را به طور کامل
مخدوش کند.رئیس قوه قضاییه خاطر نشان
کرد :امروز دشمن در اتاق فکر خود سناریویی
را طراحی میکند که با راه انــدازی جنگ
روانی و بزرگ نمایی نارسایی ها ،مجموعه
یک نیروی خدمتگزار و در میدان که مقتدرانه
وظایف خود را انجام میدهد ،تضعیف کند که
باید با این حرکت هوشمندانه برخورد کرد.
آیت ا ...رئیسی در بخش دیگری از سخنانش
به مواضع حکیمانه مقام معظم رهبری در

حــرام اعــام کــردن هتک حرمت مسئوالن
نظام و تفاوت آن با نقد و نقدپذیری اشاره کرد
و گفت :هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت،
نه تنها نسبت به مسئوالن که نسبت به هر
شخصی مذموم و محکوم است.رئیس دستگاه
قضا حفظ حرمت افراد در اجرای عدالت را هم
مورد تأکید قرار داد و متذکر شد :برخی تحت
عنوان مبارزه با فساد بدون این که رسیدگی
و صحت و سقم آن مشخص شــود ،اقــدام به
افشاگری میکنند در حالی که هر خبری
الزام ًا درست نیست و باید حتم ًا مورد تحقیق
و بررسی قرار گیرد.آیت ا ...رئیسی با بیان
این که «سوت زنی و اعالم فساد به تنهایی،
اسمش مبارزه با فساد نیست» ،مبارزه با فساد
را در گرو اقدام و برخورد با زمینههای فساد
و مفسدین دانست و از همگان خواست که
گزارشهای خودشان درباره مفاسد را برای
بررسی و رسیدگی به دستگاه مسئول مبارزه
با فساد یعنی دستگاه قضایی و مسئوالن ذی
ربط ارائه دهند.رئیس قوه قضاییه با تأکید بر
برخورد قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی
تصریح کرد :فساد را باید اعالم کرد تا پیگیری
شود ،اما این که کسی احساس مسئولیت کند
و قبل از اثبات یک ادعا آبروی دیگران را ببرد
کار درستی نیست و برای جامعه نیز آوردهای
نخواهد داشت.

جعفر یوسفی -در حالی کــه فقط یک
هفته تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
باقی مانده اســت ،زمزمههای مذاکره با
کاخ سفید از داخل کشور هنوز هم توسط
برخی از افراد وجریان ها شنیده میشود
که مورد سوءاستفاده هر دو نامزد انتخابات
آمریکا نیز قرار گرفته است .در جدیدترین
واکنش به این زمزمه ها؛سرلشکر باقری
هدفآمریکاازکشاندنایرانبهمیزمذاکره
را تحمیل راهبردها و سیاست های کاخ
سفید دانست و نتیجه این گونه مذاکره را
از قبل مشخص شده بیان کرد .به گزارش
تسنیمرئیسستادکلنیروهایمسلحدرباره
سابقهمذاکراتایرانوآمریکاگفت«:ایرانبا
پذیرشبرجامبادنیاکنارآمدوپذیرفتکهبا
کاهشبرخیازوظایفش،ازکاهشتحریمها
برخوردارشود؛ایندرحالیاستکهکلدنیا
اذعان دارند که ما به قرارداد خودمان پایبند
بودیم ،اما عهدشکنی آمریکای جنایتکار،
کار را پیچیده کــرد؛ آنهــا از برجام خارج
شدند و سیاست اعمال فشار بر ملت ایران
را دوباره در پیش گرفتند .استکبار جهانی
تحریمهایاقتصادی،تسلیحاتیو...راعلیه
کشورمان وضع کرده و به دنبال این است
که ما سیاستهای آنها را بپذیریم؛ آنها به
دنبالتسلیمشدنمادرمقابلخواستههای
مغایربااهدافانقالب،بودهوهستند.مایک
سال صبر کردیم ،اما از سال گذشته راهبرد
«مقاومتفعال»رادرپیشگرفتیم».سرلشکر
باقریباردیگرتاکیدکرد«:هدفدشمناین
استکهملتایرانراهبردهاوسیاستهای
تحمیلیآمریکارابپذیرد،آنهامیخواهند
ایرانراپایمیزمذاکرهبکشانندونتیجهاین

مذاکرهازقبلمشخصشده وآنتسلیمایران
درمقابلآمریکاستکهاینموضوعهیچگاه
با اهدافنظام مقدس ما انطباق ندارد».وی
با اشاره به اهمیت غرب آسیا در هرم قدرت
جهانی نیز گفت « :جنوب غرب آسیا تعیین
کننده برتری و رهبری در جهان است».
سرلشکرباقریبابیاناینکه«دشمناناگر
احساس ضعف کنند ،قطع ًا عقبنشینی
خواهند کرد» به انهدام پهپاد آمریکایی در
تیرماه گذشته نیز اشاره کرد و پاسخ نظامی
نــدادن دشمن به این اقــدام ایــران را ترس
آن ها دانست و بیان کرد « :آمریکا میداند
که خاتمه جنگ به دست آنها نخواهد بود
و میزان تلفات و خسارات جنگ احتمالی
را ما تعیین خواهیم کــرد؛ لذا جنگهای
اخیر شکل نیابتی به خود گرفت ».رئیس
ستادکلنیروهایمسلحدربارهعلتشروع
تهاجم سایبری دشمن علیه ایــران گفت :
«امروزبعیداستکهدشمنانبهسمتتهدید
زمینی (جنگ نظامی) بروند و آن چیزی که
دشمن دنبال میکند ،تهدیداتی در حوزه
سایبری،شیمیایی،زیستیوپرتوییاستو
همینبیماریکرونانیزشایدناشیازهمین
موضوعاتباشد».

فرمانده کل سپاه از خطوط مرزی خداآفرین در
مقابل خط جنگی جمهوری های آذربایجان و
ارمنستان بازدید کرد.در بازدید میدانی سرلشکر
پاسدار حسین سالمی از این مناطق ،وضعیت
منطقه مــورد مناقشه و محل اصابت راکتهای
کشورهای درگیر به داخل کشورمان و همچنین
وضعیتمنطقه بررسیشد.سپاهپاسدارانانقالب
اسالمی اعــام کــرده است که هر گونه ناامنی و
تهدید در مرزهای ما که موجب آسیب به امنیت و
آرامش روانی مردم عزیزمان باشد پذیرفته شدنی
نیست.ازحواشیجالباینبازدید،حضورفرمانده
کلسپاهباکتوشلواردرمناطقمرزیبود.

ویژه های خراسان

دستورمقامارشددولتیبرایتهیه
سبکجدیدزندگیباکرونا
گــزارش یک نهاد دولتی نشان می دهــد یک
مسئول ارشــد دولتی طی هفته هــای گذشته
خطاب به تعدادی از اعضای کابینه گفته است
"در هیچ حوزه ای با تعطیلی ،نه سالمت تضمین
خواهد شد و نه (این کار) سبک مناسبی از زندگی
خواهد بود" .این مسئول ارشد دولتی همچنین
از مخاطبان خواسته است «به کمک نخبگان و
اندیشمندان ،برای سبک جدید زندگی نقشه راه
و پیشنهاد عملی ارائه کنند چراکه تعطیل کردن
فعالیت ها ،جز خسران و پسرفت ،عایدی ندارد».

توئیت سیاسی

بااشارهبهتاکیدرهبرانقالببرمسئلهمعیشتیواقتصادیمردم

قالیباف :نمیگذاریم
مردم احساستنهاییکنند
دولترابانقدصحیحونظارتپاسخگومیکنیم

رئیس مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به
سخناناخیرمقاممعظمرهبریوتاکیدایشان
برمسئل همعیشتیواقتصادیگفت:مجلسدر
گامهای پایانی طرح حمایت معیشتی از مردم
استوباتفاهمبادولتنخواهیمگذاشتدراین
شرایط دشوار معیشتی مردم احساس تنهایی
کنند.به گــزارش ایسنا ،محمد باقر قالیباف
دیروزدرنطقپیشازدستورخود  ضمنمحکوم
کردناهانتهایمجددواخیرکشورفرانسهبه
پیامبراسالم(ص) ،درسپیامبردرسراسرعمر
مبارک خود به همه مسلمانان را حفظ وحدت
کلمه و رعایت اخــاق و مهربانی با بندگان
خداونددانستواظهارکرد:همانطورکهمقام
معظمرهبریفرمودندانشاءا...همهباتاسی
از پیامبر (ص) ضمن انجام وظیفه خود نسبت
بهمردم،جوانباخالقرادرعباراتوانتقادات
رعایتکنیموکاستیهاوناکارآمدیهارابرای
حل مشکالت مردم به سمت تالش بیوقفه
و عمل به قانون هدایت کنیم.وی تاکید کرد:
اطمینان دارم که همه نمایندگان مجلس
شورای اسالمی از این پس حرفهایی را که
مــردم به آن ها میزنند و گالیههای مــردم از
مسئوالن اجرایی را در سینه خــود محفوظ
میدارند و آن را به تالش برای به حرکت در
آوردن چرخهای اقــدام در همه بخشهای
اجرایی کشور با اولویت مسائل اقتصادی،
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چهره ها

شمخانی:پیشنهادمیکنمماکرون
بیشترتاریخبخواند
استفاده از ظرفیتهای قانونی و نظارتی
مجلس ش ــورای اســامــی تبدیل میکنند
و دولــت را از طریق نقد صریح و دلسوزانه،
نظارت و کنترل بر بودجه و اجرای قوانینی
که معطل مانده است یا خالف قانون عمل
میشود به مجلس و مردم پاسخگو میکنند.
رئیس مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به
تاکید رهبر انقالب بر مسئله معیشتی مردم
تصریح کرد :همان طور که ایشان بر مسئله
حمایت معیشتی از مردم به خصوص افراد
آسیب پذیر تاکید کردند باید بگویم که مجلس
شورای اسالمی در گامهای پایانی اجرایی
سازی طرح حمایت معیشتی از مردم است
و با تفاهم با دولت نخواهیم گذاشت در این
شرایطدشوارمعیشتی،مردماحساستنهایی
کنند .انشاءا ...به زودی با حفظ کرامت ملت
با همراهی مدیران اجرایی تامین کاالهای
اساسی خانوارها را آغاز خواهیم کرد.

نــور نــیــوز :دبــیــر شـــورای عــالــی امنیت ملی به
گستاخیهای رئیس جمهور فرانسه و اهانت او به
اسالمومسلمانانواکنشنشانداد.علیشمخانی
در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت :رفتار
نابخردانه ماکرون در اسالمستیزی علنی نشان از
خامی او در سیاست دارد وگرنه در سودای رهبری
براروپابهاسالمجسارتنمیکرد.پیشنهادمیکنم
بیشتر تاریخ بخواند و به حمایت آمریکای در حال
افولوصهیونیسمروبهاضمحاللدلخوشنباشد.
همزمان،محمدجواد ظریف نیز در واکنش به تکرار
اهانت دولت فرانسه به جایگاه پیامبر اسالم(ص)
درتوئیتینوشت:مسلمانان،قربانیاناصلی«فرقه
نفرت» [وهابیت]هستند؛ فرقهای که رژیمهای
استعمارگربهآنقدرتبخشیدندوتوسطعمالشان
به همهجا صــادر کردند .توهین به  1.9میلیارد
مسلمان -و مقدسات آنهــا -به واسطه جنایات
شنیع ای ــن افــراطگــرایــان،
ســــــوءاســــــتــــــفــــــاد های
فرصتطلبانه از آزادی
بــیــان اســـت .اینچنین
اقداماتی تنها بر آتش
یدمد.
طگراییم 
افرا 

