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امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
ِـر ُك ْم َأ ْبنـاؤ ُُك ْم.
ب ُِّـروا َ
آباء ُك ْم َيب ُّ
به پدران خود نیکی كنيد ،تا پسرانتان هم به شما نیکی كنند.
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تازههای مطبوعات

••آفتاب یزد – این روزنامه نوشت « :برخی گمانه
زنیها که از منابع آگاه به روزنامه آفتاب یزد رسیده
حکایت از آن دارد که نخست وزیــر ژاپــن در مسیر
عزیمت به کاخ سفید ،توقفی چندساعته در تهران
خواهد داشت توقفی که «دیپلماسی غیرمستقیم»
ایرانوآمریکارابیشازپیشعیانمیکند».
••اطالعات-اینروزنامهنوشت:آمارهایواکسینه
کردن در سایر کشورها حتی کشورهای خاورمیانه
که توسط منابع معتبر اعالم می شود با ایران تفاوت
فاحشدارد.آیاازنظراخالقپزشکی،یکروزتاخیر
در واکسینه کردن مردم خیلی دیر نیست؟ بهتر آن
بود که از چند ماه جلوتر موضوع واردات واکسن از
همانکشورهایبالمانعجدیگرفتهمیشدتانیاز
بهقسمدادنمردمبهحضرتعباسنباشد.
••اعتماد  -علی بیگدلی کارشناس روابــط بین
المللدراینروزنامهنوشت«:پروندههستهایایران
در وضعیت پیچیدهای قرار دارد .جامعه بینالمللی
با ضرباالجلی سه ماهه برای دستیابی به توافق با
تهرانروبهرواستکهبراساسآناگرتاخردادسال
آینده گام مثبتی در راستای حل و فصل این پرونده
برداشته نشود و تحریمها کنار نرود ،ایران درصدد
کنارگذاشتنتوافقاخیرباآژانسبینالمللیانرژی
اتمیبرخواهدآمد».
••فرهیختگان – این روزنامه در گزارشی با تیتر
«میراث روحانی» به برخی از این میراث از جمله
«افزایش 700درصدی نرخ ارز» « ،باالترین شکاف
طبقاتی 10ســال اخیر» « ،کاهش 50درصــدی
ساختوساز»«،رشد 650درصدیقیمتمسکن»
و«شکستنرکوردتورم60ساله»اشارهکرد.

انعکاس
••اعتماد آنالین نوشت  :محسن هاشمی رئیس
شورای شهر تهران درخصوص شرکت در انتخابات
شــورای شهر تهران و ریاست جمهوری گفت :در
انتخابات شوراها شرکت نمیکنم و در انتخابات
ریاستجمهورینیزقرارشدگولنخورم.
••تابناک مدعی شد :آیتینمایندهمجلسششم
گفت :من واقعا تعجب میکنم که چرا جهانگیری
منت قدرطلبیاش را بر سر مردم میگذارد؟ آقای
جهانگیریمیدانستکهاگرازدولتکناربرودهیچ
جایگاهاجتماعینداردوبایددرخانهاشگلهاراآب
میداد.اسحاقجهانگیریبهتازگیگفتهاستاگر
دردولتدومروحانیکنارنکشیدم،برایمردمبوده
استوجوانمردیکردم.
••نامهنیوزنوشت:نگاهیبهگمانهزنیهایموجود
در جریان اصالحات نشان میدهد که همزمان با
جدیتر شدن احتمال کاندیداتوری سید حسن
خمینیواصراراصالحطلبانبهوی،طیفیازاصالح
طلبان نیز جانب ظریف را گرفتهاند .جدیترین
چالش اصالحطلبان خالی بــودن دستشان از
کاندیدای مناسب است .کاندیدایی که هم توان
ادارهکشورراداشتهباشد،همتوانجلبنظرمردمو
همتوانعبورازفیلترشوراینگهبانرا.
••خبرآنالیننوشت:مصطفیمیرسلیم میگوید:
« اصولگرایان هر بار که رقیب ضعیف بــوده یا در
صحنه نبوده به رقابت درون جریانی رو آورده اند؛
به بیانی دیگر ،این فرایند شناخته شــدهای است
که هرگاه اقلیت ،ضعیف باشد بین اکثریت تفرقه
میافتد بنابراین از همین امروز شاهد بروز نوعی
رقابت در میان اصولگرایان هستیم ،رقابتی که
جنبه تخریبی آن غلبه دارد .البته در بسیاری از این
رقابتهامتاسفانه اصولزیرپاگذاشتهمیشود».

طلوعآفتاب فردا5:41

آغازچالشهایدرون
گروهی«سعیدمحمد»

گرچه ترقی نقل قول منتسب به خود را تکذیب کرد اما انتقادات
موتلفه و جمعیت رهپویان از سعید محمد نشان می دهد که
بسیاری از اصولگرایان سر همراهی با او ندارند

سعید محمد بعد از اعالم کاندیداتوری خود،
روزهای خوبی را نگذرانده است .از حواشی
کهویدئووپوسترانتخاباتیاودرفضایمجازی
داشــت نگذشته ،اظهارنظرهای سیاسیون
شروع شد .اظهاراتی که چندان رنگ و بوی
استقبال نــدارد .بخشی از اصولگرایان که
گویا عموما سنتیها هستند ،از ورود محمد
به انتخابات خوششان نیامده و رسانههای
اصالحطلب نیز از این «استقبال سرد از سعید
محمد»استقبالمیکنند.اولینمخالفتهابا
سعید محمد از موتلفه آغاز شد .همان وقت که
حمیدرضاترقیازناشناختهبودنمحمدگفت
وشانسموفقیتویرااندکارزیابیکرد.بعد
هم که بادامچیان استعفای وی از فرماندهی
قرارگاهخاتماالنبیاءراکافیندانستوبااشاره
به مشاور بودنش شائبه استفاده از امکانات
سپاه را مــورد توجه قــرار داد .مخالفتهای
موتلفه،امابههمینجاختمنشدوایسناازقول
حمیدرضا ترقی نوشت « :کنار رفتن ایشان
از فرماندهی قرارگاه خاتم به دلیل انتخابات
نبوده و خود ایشان هم تخلفاتی داشته که
قطعا این مسئله امتیازی منفی در بررسی
صالحیت ایشان خواهد بــود».ایــن موضوع
البتهازسویترقیتکذیبشدوسعیدمحمدنیز
ایــن گفته را بیپاسخ نگذاشت .به گــزارش
خبرآنالین سعید محمد گفت :همان گونه که
قبال اعالم شده به دلیل حضور در انتخابات
ریاست جمهوری و پرهیز از هرگونه شائبهای
از فرماندهی قرارگاه خاتم استعفا کردم و این
استعفا مورد پذیرش فرمانده کل سپاه قرار
گرفت .وی افزود :هیچ تخلفی هم از سوی من
صورتنگرفتهاست.بهنوشتهنامهنیوز،ناگفته
نماند که زمزمه مخالفت با سعید محمد ،اما از
یک جانب دیگر نیز به گوش میرسد .همین
دیروز بود که سیدمحمد صادقی ،سخنگوی
جمعیت رهپویان در واکنش به کاندیداتوری
محمد گفت« :نباید فرمان اداره کشور به ویژه
نظام جمهوری اسالمی را به دست افرادی که
نشان
قشان،تی مشان،اطرافیا 
خودشان،سواب 
و مواضعشان مشخص و شناخته شده نیست،
بدهیم».ازسویدیگراظهاراتحسینکنعانی
مقدم،دبیرکلحزبسبزمبنیبراینکهسعید
محمد پیشنهاد ائتالف با محسن رضایی را
نپذیرفته اســت ،نشان داد که محمد نیز سر
همراهی نــدارد و احتماال در روزهــای آینده

بر تقابل بین او و اصولگرایان افــزوده خواهد
شــد .ایــن وضعیت قطعا چیزی نیست که
رسانههای اصالحطلب از کنار آن عبور کنند
و نادیده بگیرند .از همین رو است که روزنامه
اصالحطلب «شرق» دیروز تیتر یک خود را به
«استقبالسردازسعیدمحمد»اختصاصدادو
نوشت«:باگذشتکمترازیکهفتهازاستعفای
سعیدمحمدازفرماندهیقرارگاهخاتمواعالم
کاندیداتوری برای ۱۴۰۰صداهایی مبنی بر
اعالم نارضایتی یا نبود موافقت از سوی برخی
جریانها و چهرههای اصولگرایی به گوش
میرسد .این صداها عمدتا از طیف سنتی و
جریانهای نزدیک یا درون شــورای وحدت
اصولگرایان به گوش میرسد .جریانی که
احتماال تمایل دارد یک اصولگرای قدیمی و
استخوانداررانامزدانتخاباتکند.شایدهماو
برایآنهایادآوروضعیتیاستکهخروجیاش
محمود احمدینژاد شد .تجربهای که قطعا
حاضر به تکرار دوباره آن نیستند .شاید برای
طیف سنتی یا اصولگرایان متقدم ،انتخابات
 ۱۴۰۰آخرینشانسبقادرقدرتبهویژهحوزه
انتخابی است و در صورتی که از دست برود،
احتمالحذفهمیشگیشانازساختاروجود
دارد».روزنامه«اعتماد»نیزدرگزارشیباعنوان
«دردسرهای یک کاندیدای جوان اصولگرا»
نوشت« :شاید همین نکته که سعید محمد
تصمیم دارد بدون حمایت اصولگرایان وارد
رقابت شود ،باعث شده که گروههای مختلفی
از این جریان سیاسی شروع به فعالیت علیه او
کنندوبهنحوینگذارندکهاوبهتنهاییوارداین
کارزارانتخاباتیشود؛چراکهبرایآنانحداقل
این موضوع روشن است که حتی اگر محمد
نتواند آرای الزم را به دست آورد ،ممکن است
درصورتتکرویدرانتخاباتبرآرایکاندیدای
مطلوباصولگرایانتاثیرمنفیبگذارد.هرچه
هست اکنون مشخص شده که مخالفتها در
اصولگرایانباسعیدمحمدتنهابهموتلفهایها
محدودنیست».

تهران اذانظهر12:13

غروبآفتاب 18:12

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 :
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بازیگروسیدرپازلآمریکایی

مدیرکلآژانسبابیاناینکهنمیتوانامکاناستفادهنظامیتولیداورانیومایران
رانادیدهگرفت،تاکیدکردکهبهدنبالبازرسیهایگستردهتردرایراناست
پس از مقاومت کارساز ایــران که موجب عقب
نشینی غرب در صدور قطعنامه علیه کشورمان
درشورایحکامشد،گویاتحرکاتآمریکاییها
با فعال شدن تروئیکای اروپایی و البته همراهی
مدیرکلآژانسانرژیاتمیواردمرحلهجدیدی
شدهاست.همزمانباافزایشسطحغنیسازی
اورانیومتوسطایران مدیرکلآژانسبینالمللی
انرژیاتمی گفتکهایننهادباتوجهبهافزایش
سطح غنیسازی از ســوی تــهــران ،به دنبال
بازرسیهایگستردهتردرآناست.گروسی در
مصاحبهباروزنامه«نیهونکیزای»ازمقرآژانس
بینالمللیانرژیاتمیدروینمدعیشد:تولید
اورانیوم در سطوح باالتر ،غنی سازی ایران را به
سطوحی نزدیکتر میکند که امکان کاربری
نظامی آن را نمیتوان نادیده گرفت .او در ادامه
توقفاجرایداوطلبانه پروتکلالحاقی ازسوی
ایران را «وضعیتی فوق العاده» خواند و گفت:
واضح است که به بازرسی جدی نیاز است ،اگر
میخواهید اطمینان یابید که انحراف نظامی
وجودندارد.گروسیدرادامهادعاهایشگفت:
ایران کمی کمتر از  ۲۰کیلوگرم [اورانیوم ۲۰
درصد] دارد ،اما آنها دارای سه هزار کیلوگرم
اورانیوم غنی شده هستند که قب ً
ال در سطوح
پایینتر تولید شــده اســت .وی افـــزود :آنها
همچنین در حال افزایش توانایی غنیسازی
با استفاده از تجهیزات بیشتر هستند .مدیرکل
آژانسبااشارهبهسفرماهگذشتهخودبهتهرانو
توافقموقتدستیافتهباایرانگفت:چارچوب
سهماهه،خوشبختانهزمانیرابرایمشورتها
و مذاکره دیپلماتیک در خصوص برجام فراهم
میکند.بهادعایاینرسانه،آژانسمشاورههای
فنی با ایران را در ماه آوریل (ماه آینده میالدی)
آغــاز میکند و یکی از نقاط تمرکز آن بررسی
وجود ذرات اورانیوم در تاسیساتی است که ادعا
میشود اعالم نشده است .گروسی مدعی شد
پاسخهای طرف ایرانی در این خصوص تاکنون
از نظر فنی معتبر نبوده اســت .صحبتهای
مدیرکل آژانس در حالی است که «کاظم غریب
آبــادی» نماینده دايم کشورمان در اظهاراتی
دربــاره سفر هیئت فنی آژانس در ماه آوریل به
تهرانگفتهبود:هیچترتیباتجدیدیباآژانس،
بعد از تفاهم مشترک اخیر در تهران ،انجام
نشده است .همان گونه که در نشست شورای
حکام هم گفتم ،تعامالت دو طــرف در حوزه
پادمان،موضوعجدیدینیستودرتداومروابط
موجود است .گفتنی است «بهروز کمالوندی»
سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز پیش از این
بهفارسگفتهبودکهسفرهیئتآژانسبهتهران
درماهآوریلدرسطحمعاونمدیرکلاستواین
نشست را با هدف تعامالت فنی دو طرف و در

چارچوبموضوعاتپادمانیبرشمرد.مدیرکل
آژانسبینالمللیانرژیاتمیسوماسفندماهدر
تهران و پیش از توقف اجرای داوطلبانه پروتکل
الحاقی با «علی اکبر صالحی» رئیس سازمان
انرژی اتمی به تفاهمی مشترک دست یافت .بر
اساس این بیانیه سازمان انرژی اتمی ،آژانس
را مطلع کــرد که به منظور پایبندی به قانون
مصوب مجلس تحت عنوان «اقــدام راهبردی
برایلغوتحریمهاوصیانتازمنافعملتایران»،
ایران اجرای اقدامات داوطلبانه را آن گونه که
در برجام آمدهاست،از ۵اسفند ۱۳۹۹متوقف
خواهدکردویکتفاهمفنیدوجانبهموقتبین
دو طرف حاصل شد .غریب آبــادی در تشریح
جزئیات ضمیمه فنی تفاهم مشترک ایــران و
آژانس ،گفت ایران برای سه ماه اجازه خواهد
داد تا دوربینهای نصب شده در  ۸تاسیسات یا
ساختمان به منظور ضبط دادهها در محل خود
حفظ شود و به کار خود ادامه دهد و همچنین
در ایــن مــدت سوابق کامل برخی فعالیتها
مانندکیکزرد ،آبسنگین وماشینهاراحفظ
خواهدکرد.شایانذکراستپس ازعقبنشینی
انگلیس ،فرانسه و آلمان از طرح خود تحت
حمایتآمریکابرایتصویبقطعنامهعلیهایران
درشورایحکامآژانسبینالمللیانرژیاتمی،
مدیرکل آژانس در نشستی خبری از برگزاری
نشستی در اوایل ماه آوریل (اواسط فروردین)
درایرانبهمنظوربررسیمسائلفنیخبرداد.
▪پمپئو :نتوانستیم ایران را پای میز مذاکره
بیاوریم

همزمان،وزیر امور خارجه سابق آمریکا اذعان
کرد تالشهای دولت پیشین این کشور علیه
ایران نتوانست موجب کوتاه آمدن ایران شود
و بازگشت به برجام امنیت منطقه را کاهش
خواهد داد« .مایک پمپئو» همچنین اذعان
کرد دولت پیشین این کشور در وادار کردن
ایرانبهعقبنشینیونشستنبرسرمیزمذاکره
ناتوانبود.بهنوشتهپایگاهخبری«هیل»،پمپئو
در مصاحبهای رادیویی با اعتراف ضمنی به
شکستتالشهایدولت«دونالدترامپ»علیه
ایرانگفت«:درزمینهوادارکردنایرانبهکوتاه
آمدنوواردشدنآنهابهتوافقیکهواقع ًامانع
از دستیابی به سالح هستهای شود ،تمام آن
چه که امیدوار بودیم ب ه دست میآوریم حاصل
نشدولیپیشرفتزیادیداشتیم».اذعانپمپئو
به شکست آمریکا در سیاستهای خصمانه
علیه ایران در حالی صورت میگیرد که «جو
بایدن» رئیس جمهور جدید آمریکا و دولت او
همچنان بر این سیاستهای شکستخورده
اصراردارند.

نمایندهویژهپاکستاندرامورافغانستانبرایرایزنیبامقاماتکشورمانبهتهرانسفرکرد

رایزنیباهمسایگانبرایهمگراییمنطقهای

جمهوریاسالمیایرانمعتقداستباهمکاریکشورهایهمسایه
میتوان ،صلح و امنیت را در منطقه بدون نیاز به حضور بیگانگان
تامینکرد.درهمینچارچوب،تهران دیروزمیزبان«محمدصادق»
نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان بود .سفارت
پاکستان در تهران هم اعالم کرد؛ قرار است این گفت وگوها در
سطوح باال میان «محمدصادق» با مسئوالن ارشد ایران درباره
منطقهوافغانستانانجامشود.ایناولینسفررسمیمحمدصادق
به عنوان نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان به
ایران محسوب میشود.به نوشته ایران پرس،مذاکرات ایران و
پاکستاندربارهروندتحوالتسیاسیدرافغانستانبهدودلیلحائز
اهمیتاست :دلیلنخست،ظرفیتهایمنحصربهفردی است که
بهسببوجودپیوندهایمشترکبینایران،افغانستانوپاکستان
ایجاد شده است .این ظرفیت ها در کنار موقعیت ژئواستراتژیک
دو کشور در همسایگی افغانستان بستر مناسبی را برای همکاری
های چند جانبه فراهم ساخته است.بنابراین مشورت ها و رایزنی
های تهران و اسالم آباد در این زمینه امری بدیهی و در عین حال
ضروری است.دلیل دوم اهمیت این مذاکرات؛ شرایط حساس
منطقه و احتمال سوء استفاده گروه های تروریستی مانند القاعده
و داعش از ادامه اختالفات در افغانستان است که می تواند امنیت
کشورهایهمسایه رانیزبهمخاطرهاندازد.ضمنآنکهاینرایزنی

هادرشرایطیاستکه گفتوگوهایصلحمیاندولتافغانستان
وطالباندردوحهقطر ،بینتیجهماندهاست.درهمینحالمنابعی
از تحرکات جدید آمریکا خبر داده و اعالم کرده اند که آمریکا پیش
نویسطرحی رابامقامهایافغانستانورهبرانطالبانبهاشتراک
گذاشته و خواستار جایگزین شدن دولت کنونی افغانستان با یک
دولت موقت اشتراکی در انتظار انتخابات بر اساس قانون اساسی
جدید شده است.روسیه نیز قصد دارد تا یک کنفرانس را درباره
افغانستاناواخرماهجاریمیالدیدرمسکوبرگزارکند.وزیرخارجه
ترکیه هم هفته گذشته اعالم کرد که این کشور قصد میزبانی دور
جدیدیازمذاکراتصلحافغانستانرادرآوریلسالجاریمیالدی
دراستانبولدارد.اینروندهانشانمیدهندفرایندمذاکراتصلح
افغانستانواردمرحلهحساسیشدهاست؛اماآنچه افغانستاندر
ن گروههای
شرایط کنونی به آن نیاز دارد حمایت از گفت وگو ها بی 
مختلف افغانستانی است .جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک
همسایه همراه ،همواره در کنار مردم و دولت افغانستان حضور
داشته و از هرگونه راه حلی که به صلح پایدار و تقویت وحدت ملی
و قومی در افغانستان منجر شود حمایت کرده است«.  ابوالفضل
ظهرهوند» ،سفیر پیشین جمهوری اسالمی ایران در افغانستان با
ن کــه ایــــران در گـــروه قــبــرس کــه بــه کنفرانس «بــن »
بــیــان ایــ 
انجامید ،طراح روند صلح در این کشور بود ،می گوید« :در نشست
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گروهقبرسمطرحکردیمکههمهچیزبایدبهرهبریافغانهاباشد
و ما باید فقط بسترساز باشیم»«.سیدجمال فکوری بهشتی» عضو
مجلسنمایندگانافغانستاننیزباتاکیدبراهمیت اجماعملی در
رونــد صلح افغانستان ،معتقد است ؛ نقش ایــران در رونــد صلح
افغانستانازایننظر ازاهمیتزیادی برخورداربوده وایرانهمواره
از دولت و ملت افغانستان حمایت و پشتیبانی کرده است«.محمد
جواد ظریف» وزیر امور خارجه در دیدار اخیر «عبدا ...عبدا»...
رئیسشورایعالیمصالحهملیافغانستاندرتهران ،همیننکته
را یادآور شد و بر حمایت جمهوری اسالمی ایران از روند صلح به
رهبری و مدیریت افغانها و توافق های شرکتکنندگان در گفت
ن گروههای مختلف افغانستانی تاکید کرد .نخستین
وگوهای بی 
سفر نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز در راستای این
روندنشانهرویکرد مشترک تهرانواسالمآبادبههمگرایی؛بابهره
گرفتن از ظرفیت های سیاسی در دیپلماسی منطقه ای است که
می تواند همکاری های منطقه ای را برای پیشبرد مذاکرات صلح
درافغانستان تقویتکند.
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ویژه های خراسان

خبر خوش برای کارمندانی که
 6ماه به جبهه رفته اند
طبق اعــام روزهــای اخیر یک نهاد مسئول به
تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی ،مقرر شده
کارکنان دولت که خدمت سربازی خود را قبل از
پیروزی انقالب یا قبل از شروع جنگ تحمیلی ،به
پایان رسانده و به استخدام دستگاه های اجرایی
درآمده  ،اما با شروع جنگ به مدت  6ماه به جبهه
ها اعزام شده اند ،این مدت حضور آن ها در جبهه
ها به صــورت داوطلبانه محاسبه شــود و افــراد
مذکور می توانند از تسهیالت قانونی مربوط به
این موضوع بهره مند شوند.

تذکر جدی به مدیران برای
رعایت دقیق آرای قضایی
یک نهاد نظارتی در ابالغیه جدید خود خطاب
به تــعــدادی از اعضای ارشــد کابینه ،به آن ها
تاکید کــرده با توجه به لغو بخشی از مصوبات
و دستورالعمل های ابالغی از سوی دولــت یا
شخص رئیس جمهور توسط نهادهای قانونی،
مدیران مربوط باید ضمن توجه به مفاد آرای
صــادره ،رعایت کامل این موضوع در مصوبات
بعدی و فرایندهای اداری را در دستور کار قرار
دهند و نتیجه اقدامات انجام شده را حداکثر
ظرف یک ماه بعد از ابالغ ،به نهاد مربوط اعالم
کنند چرا که استنکاف از این موضوع ،موجب
پیگرد قانونی خواهد بود.

چهره

سرلشکر سالمی :بارها تا لبه
جنگ پیش رفتهایم ،اما...
فرمانده کل سپاه با بیان این که امــروز ما برای
دشمن شرط تعیین میکنیم گفت :البته هر وقت
در حصار شرطهای آنان قرار گرفتیم ،باختیم؛
اما اگر برای دشمن شرط تعیین کردیم ،برنده
شدیم و این در حالی است که فقط انسانهای
مؤمن میتوانند در برابر دشمن پیشرفته و مدرن
ایستادگی کنند .سرلشکر سالمی در چهارمین
اجالسیه اساتید شبکه تربیتی بسیج افــزود :ما
سالح داریــم ،فــراوان و مــدرن هم داریــم؛ یعنی
دیگر با دست خالی سخن نمیگوییم .از جنس
قدرتی که دشمن دارد ،ما هم داریــم ،اما بدون
انسانهای مؤمن ،این سالحها کارایی ندارند.
فرمانده کل سپاه با بیان این که بارها تا لبه جنگ
پیش رفتهایم ،اما ولی فقیه دشمن را عقب رانده
است ،تصریح کرد :رهبر بزرگ انقالب تنها در
این میدان ایستاده است؛ تنها ایستادن ولی فقیه،
نه به این معنا که اصحابی ندارد ،بلکه به معنای
ایــن که یک ستاره درخشان و روشــن اســت که
در صحنه نورافشانی میکند .وی افزود :اجازه
نداریم بگوییم در کجا دشمن گریخت و چگونه
عقب رفت و چرا دستان آن ها بسته شد.وی با بیان
این که امروز دشمن اص ً
ال چهره یک امپراتوری با
نشاط را ندارد ،تصریح کرد :دشمن چهره قدرتی
پــوچ امــا با ظاهری بــزرگ به خــود گرفته است.
همزمان،سردارغالمرضاسلیمانیرئیسسازمان
بسیج مستضعفین نیز گفت :با پیگیریهای
مجدانه ســردار سالمی،
سند راهبردی ده ساله
اعتالیبسیجمبتنیبر
بیانیه گام در سال ۹۹
تدوین شد/.
تسنیم

بدون تیتر
وکــیــل مــدافــع نــازنــیــن زاغــــری متهم ایــرانــی
 بریتانیایی از بــرگــزاری دادگــاه و اعــام ختمرسیدگی به دومین پــرونــده موکلش به اتهام
فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه  ۱۵دادگاه
انقالب به ریاست قاضی صلواتی خبر داد .حجت
کرمانیدربارهجلسه دیروزدادگاه موکلشگفت:
این جلسه با حضور موکل و نماینده دادستان
برگزار و آخرین دفاع اخذ و ختم رسیدگی اعالم
شد و منتظر صــدور رای هستیم.کرمانی ۱۷
اسفندماه از آزادی نازنین زاغری خبر داده بود.
همزمان،پایگاه اینترنتی وزارت امــور خارجه
انگلیس با اشاره به تشکیل شدن جلسه دادگاه
برای پرونده دوم زاغری بیانیهای از دومینیک راب
وزیر امور خارجه این کشور منتشر کرده و با مطرح
کردن ادعاهایی علیه ایران،در اظهاراتی مداخله
جویانه روند بررسی پرونده زاغــری را غیرقابل
قبول و غیرقابل توجیه خوانده است/.ایسنا

