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عیادت رییس دفتر مقام معظم رهبری از
آیتاهلل مصباح یزدی

رییس دفتر مقام معظم رهبری به نمایندگی از رهبر انقالب
اسالمی ،از آیتاهلل مصباح یزدی عیادت کرد.حجتاالسالم
والمسلمین محمدی گلپایگانی به نمایندگی از رهبر معظم انقالب،
از آیت اهلل مصباح یزدی عیادت کرد.رییس دفتر مقام معظم
رهبری پیش از ظهر دیروز با حضور در یکی از بیمارستانهای
تهران از آیتاهلل مصباح یزدی عیادت و با ابالغ سالم رهبر معظم
انقالب اسالمی برای وی دعا و آرزوی سالمتی کردند.حجتاالسالم
گلپایگانی در گفت و گویی در حاشیه عیادت از آیت اهلل مصباح
یزدی گفت :از طرف حضرت آقا و به نیابت از ایشان برای مالقات
و عیادت حضرت آیتاهلل مصباح یزدی آمدم .آقا به من فرمودند
که سالم مرا به ایشان برسانید و بگویید که من هر شب برای شما
دعا میکنم .این عبارتی بود که آقا فرمودند به ایشان بگویم.وی
ادامه داد :آیتاهلل مصباحیزدی شخصیت شناخته شده و بارز و
وی از محصوالت بزرگ حوزه علمیه قم هستند .اخالص ،تواضع و
والیتمداری ایشان با اینکه مراتب علمی باالیی داشته و دارد ،نسبت
به مقام والیت این اندازه متواضع و فروتن و مطیع بوده و هستند.
رییس دفتر مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد :یکی از صفات
آیتاهلل مصباحیزدی صراحت لهجه است .ایشان با مراتب علمی
باال اگر چیزی را تشخیص میداد که حق است و درست است،
بدون مجامله و مالحظه بیان میکرد و از هیچکس هم واهمهای
نداشت.وی همچنین از خداوند برای ایشان و همه بیماران مخصوصاً
بیماران کرونایی شفای عاجل و کامل عنایت مسالت کرد.

دریادارسیاری :ارتش آمادگی دفع هرگونه
تهدید احتمالی علیه کشور را دارد

معاون هماهنگ کننده ارتش در دیدار با اعضای کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر آمادگی کامل نیروهای
چهارگانه ارتش جمهوری اسالمی ایران در دفع قاطع هرگونه تهدید
احتمالی علیه کشور تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی ارتش،
امیر دریادار سیاری ،معاون هماهنگ کننده ارتش با حضور در
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
با اعضای این کمیسیون دیدار و گفتوگو کرد.ضرورت بازنگری و
ارتقای بودجه ارتش در ردیفهای اعتباری بودجه سال  ۱۴۰۰و
الزام دولت بر اولویت دهی به بودجه امور دفاعی نیروهای مسلح
از جمله موضوعات اصلی این دیدار بود.بررسی تطبیقی ردیفهای
اختصاص یافته به ارتش در بودجه امسال و سال  ۱۴۰۰نیز در
دیدار حاج بابایی ،رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با امیر
دریادار سیاری از جمله مورد بحث و بررسی قرار گرفت.دریادار
سیاری در این دیدارها مهمترین فعالیتهای ارتش جمهوری اسالمی
ایران در حوزه های عملیاتی ،اطالعاتی و راهبردی را نیز تشریح و بر
آمادگی کامل نیروهای چهارگانه آجا در دفع قاطع هرگونه تهدید
احتمالی علیه ایران اسالمی تاکید کرد.

تعقیب  ۴۸متهم در ارتباط با
پرونده سردار سلیمانی

علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران،
اظهار کرد :در ارتباط با پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی  ۴۸متهم
شناسایی شدند و اقدامات الزم برای تحت تعقیب قراردادن آنها
انجام شده است.وی افزود :از کشورهایی که به نوعی دخیل و درگیر
در این جنایت ترور بودند ،درخواست شده که اطالعات و مستندات
را در اختیار دستگاه قضایی ایران قرار دهند.دبیر ستاد حقوق بشر
جمهوری اسالمی ایران گفت :آخرین کشور آلمان بود؛ اخبار و
اطالعاتی به دست ما رسید که پایگاه آمریکاییها (رامشتاین) در
آلمان در تبادل اطالعات میان پهپادهای آمریکایی که در جنایت
ترور شهید سلیمانی درگیر بودند دخیل بوده است.

استاندار تهران :برگزاری هر نوع تجمع
ممنوع است

انوشیروان بندپی گفت :برگزاری هر نوع تجمع در
مناسبتهای مختلف طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا
ممنوع است.انوشیروان محسنی بندپی در جلسه ستاد مقابله با
کرونا استان تهران ضمن تسلیت ایام فاطمیه با اشاره به ضرورت
رعایت پروتکلهای بهداشتی اظهار داشت :خوشبختانه به لطف
خدا ،تالش و اقدامات جهادی مسئوالن و همچنین همراهی و
مشارکت مردم روند مراجعه به بیمارستانها و فوتیها در استان
تهران نزولی است.وی با اشاره به شکننده بودن این شرایط
افزود :شرایط فعلی شکننده است و بایستی با استمرار رعایت
پروتکلهای بهداشتی و مصوبات ستاد ملی کرونا به حفظ این
شرایط و بهبود آن کمک کنیم.استاندار تهران با درخواست از
شهروندان جهت رعایت مصوبات ستاد کرونا در مورد برگزاری
مراسم ایام فاطمیه و بزرگداشت شهادت سردار سلیمانی تاکید
کرد :طبق مصوبه ستاد ملی کرونا برگزاری هر نوع تجمع در
مناسبتهای مختلف ممنوع است و مراسمها باید به شکل
مجازی برگزار شود و در این زمینه نظارتها تشدید میشود.

وزیر علوم :امتحانات پایان ترم دانشگاهها به
صورت مجازی برگزار میشود

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :امتحانات پایان ترم
بهمن ماه  ۹۹در دانشگاههای سراسر کشور به صورت مجازی
برگزار میشود.به گزارش خانه ملت ،منصور غالمی روز دوشنبه
درباره نحوه برگزاری پایان ترم در دانشگاهها اظهارکرد:
امتحانات در شرایط فعلی در همه دانشگاهها به صورت مجازی
برگزار خواهد شد.وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری درباره زمان
از سرگیری آموزشهای حضوری در دانشگاهها نیز تصریح
کرد :تصمیمگیری درباره حضور دانشجویان در دانشگاهها و
از سرگیری آموزشهای حضوری بر عهده ستاد ملی مقابله با
کرونا است .غالمی یادآورشد :هر زمانی که ستاد اعالم کند،
دانشگاههای ما بالفاصله آماده استقبال از دانشجویان هستند.از
زمان شیوع کرونا آموزش در دانشگاهها و مدارس با استفاده از
شبکههای مجازی و آنالین برگزار میشود.

صدور احکام متهمان پرونده ترور
سردار سلیمانی طی روزهای آتی

شورای عالی قضایی عراق از صدور احکام متهمان ترور
سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس طی روزهای آتی خبر
داد.به گزارش سایت اطالع رسانی شورای عالی قضایی عراق،
حیدر علی نوری ،مسئول واحد اطالع رسانی این شورا تأکید
کرد که تحقیقات دستگاه قضایی عراق درباره پرونده ترور شهید
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به مراحل پیشرفته ای
رسیده است و این دستگاه تالش می کند که آن را به بهترین
نحو تکمیل کند.وی گفت :برای تکمیل تحقیقات اظهارات همه
شاکیان خصوصی و شاهدان عینی اعم از کارکنان فرودگاه و
مقامات دستگاه امنیتی عراق جمع آوری و تدوین شده است.
علی نوری افزود:اظهارات مقامات فرودگاه بین المللی بغداد و
برخی اعضای شرکت  G4Sو همچنین نماینده قانونی وزارت
خارجه عراق و نماینده قانونی سفارت ایران در بغداد که رسما
از هر کسی که در این حادثه دخیل باشد شکایت کرده استماع
شده است.وی خاطرنشان کرد که همه فیلم های دوربین های
مداربسته و همه اظهارات مرتبط با مقامات امریکایی درباره
اینکه آن ها دستور این حمله را داده اند ضبط و بررسی قضایی
شده است.وی همچنی تأکید کرد که طی روزهای آینده و پس
از تکمیل تحقیقات احکام قضایی درباره متهمان و عامالن این
حادثه صادر خواهد شد.

خبر

در نشست مشترک سران قوا به میزبانی مجلس مطرح شد؛

اتفاق نظر قوا درباره اصل لغو تحریمها

نشست مشترک سران قوا به میزبانی رئیس مجلس
شورای اسالمی عصر دوشنبه برگزار شد.
نشست سران قوا عصر دوشنبه با حضور محمدباقر
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی ،آیتاهلل سید
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه و حجتاالسالم و
المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور به میزبانی
مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
حجتاالسالم روحانی رئیس جمهور در این دیدار با
اشاره به آخرین وضعیت تحریمها علیه کشورمان گفت:
در این روزهای پایانی سال  ۲۰۲۰به مردم عزیز ایران
میگویم که دو تا بیست در سالی که تمام میشود ملت
ما کسب کرده است .البته دولت نتوانسته نمره بیست
بیاورد ،ولی ملت ما هم در مقاومت و ایستادگی در برابر
جنگ اقتصادی و تحریمهای ضد بشری و ضدانسانی
آمریکا و هم در برابر ویروس کرونا نمره بیست کسب
کرده است و بحمداهلل مردم با ایستادگی ،هماهنگی و
با اجرای پروتکلهای بهداشتی ،موفقیتهای بزرگی را
به دست آوردند.
اتفاق نظر هر سه قوه درباره اصل لغو تحریمها
روحانی با اشاره به موضوع بی اثر کردن تحریمها
به عنوان یکی از محورهای گفتگوها گفت :همانطوری
که رهبری معظم فرمودند اولین کار ما باید بی اثر کردن
تحریمهای غیر انسانی و غیر بشری باشد که در این
زمینه گفتگوهای خوبی داشتیم و درمورد شیوهها و
گامهایی که باید برداریم ،نظرات مشابه است و اتفاق
نظر داریم.
رئیس جمهور افزود :در مورد الیحه بودجه سال
 ۱۴۰۰که به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده نیز
در مورد اینکه مجلس و دولت در چه مواردی میتوانند
همکاری کنند و اصالحات احتمالی که میتوانند در
الیحه انجام دهند بحث کردیم و بنا شد تیمهای اقتصادی
دولت و مجلس در این زمینه بحث و گفتگو کنند.
روحانی با اشاره به موضوع واکسن کرونا به عنوان
سومین موضوع مطرح شده در جلسه سران قوا ،گفت:
متاسفانه درمورد واکسن کرونا دو قطبی و بحثهایی در
جامعه وجود دارد که سازنده ،درست و مفید نیست.
یا واکسن میخریم ،یا میسازیم و یا وارد
میکنیم
رئیس جمهور با بیان اینکه ما از چند طریق بدنبال
تهیه واکسن کرونا هستیم ،گفت :مسیر اول تولید واکسن
داخلی است که در این رابطه دو موسسه بزرگ و یک
شرکت دانش بنیان درحال فعالیت هستند و امیداریم
موفقیت کامل را بدست آوردند.
روحانی مسیر دوم را ساخت واکسن با همکاری
یک کشور دیگر عنوان کرد و گفت :در تالش هستیم با
همکاری یک کشور دیگر واکسن بسازیم.

نوبخت:
بودجه
سانتریفیوژ
نیست

رئیس جمهور خرید واکسن از خارج را سومین
اقدام دولت عنوان کرد و گفت :برای خرید واکسن از
سازمان بهداشت جهانی تحت چارچوب کوواکس اقدامات
الزم انجام شده و در عین حال با یکی دو کشور دیگر
هم مذاکره برای خرید واکسن تولید آنها درحال انجام
است و مردم مطمئن باشند که خرید واکسن خارجی با
اطمینان کامل از کیفیت آن خواهد بود.
سالمت مردم مهمترین و اصلیترین دغدغه
مسئوالن
روحانی با بیان اینکه امیدوارم واکسن داخلی هم
همه مراحل تولید را طی کرده و با اطمینان کامل در
دسترس مردم قرار گیرد ،افزود :مردم مطمئن باشند که
مسئوالن کشور سالمت آنها را به عنوان مهمترین و
اصلیترین موضوع مورد توجه قرار میدهند.
رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود تاکید
کرد :دولت در ماههای باقیمانده تا پایان فعالیت خود،
سالمت مردم ،شکستن تحریمها و معیشت مردم را با
جدیت و با همکاری قوای دیگر پیگیری خواهد کرد.
سید ابراهیم رئیسی
در ادامه این جلسه آیتاهلل ّ
رئیس قوه قضائیه هم با تسلیت شهادت حضرت صدیقه
طاهره (س) گفت :مردم ما از حضرت فاطمه اطهر (س)
درس بصیرت آموختند و حقیقتاً در نهم دی ،امتحان
خوبی پس دادند و در لبیک به پیام مقتدای بصیرت
آفرین ما ،با حضورشان در صحنه امنیت کشور را تضمین
کردند .مردم در نهم دی  ۸۸حقیقتاً از انقالب و نظام در
مقابل تخریبگران صیانت کردند .این روز و آنچه مردم
در مقابل فتنه از خود نشان دادند در دشمنشناسی و
دشمن ستیزی را باید گرامی داشت .حرکت انقالب و
حضور معنای مردم در این روز را گرامی میداریم.
هماهنگی و همکاری؛ خواسته مردم از مسئوالن
رئیسی در ادامه گفت :این مردم عزیز با این

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه
و بودجه در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق
الیحه بودجه با حضور در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :عصر امروز دیوان محاسبات،
چهار نماینده موافق و چهار نماینده مخالف
در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه اظهار نظر
خواهند کرد و دولت باید از منابع ،مصارف،
سیاستها و احکام بودجه دفاع کند و بعد رای
گیری صورت میگیرد.
وی افزود :اکنون نمایندگان مرکز
پژوهشهای مجلس دیدگاههای کارشناسی
خود را بیان کردند و امیدواریم تا پایان امروز
نتیجه مشخص شود ،البته هرگونه تصمیم
گیری برای دخل و خرج در شرایطی که در

ایستادگی و مقاومت انتظارشان هماهنگی و همکاری
همه مسئولین است .امروز وحدت و انسجام بین قوا و
نهادهای حاکمیتی ضرورت دارد و راهبرد اساسی است.
وی با اشاره به مشکالت معیشتی و مشکل کرونا
گفت :این دو مشکل جدی کشور است که با همکاری
همه دستگاهها باید با آنها مقابله کرد و ما یقین داریم
که میتوانیم این مشکالت را حل کنیم و این ما میتوانیم
را از حاج قاسم سلیمانی و شهدا آموختهایم .کشور با
امکانات مادری و معنوی فراوانی که دارد قادر است با
نیروی متراکم جوان ،بر مشکالت فایق آید.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه کشور قادر است
راهبرد اساسی خنثی سازی تحریمها را با قدرت دنبال
کند ،تصریح کرد :این موضوع را نه در سخن که در عمل
شهدا نشان دادند و ابتکارات و خالقیتها در حوزههای
مختلف نشان داده که امکان خنثی سازی تحریمها وجود
دارد و این را باید دنبال کرد .بحمدهلل سخنانی که در
جلسه مطرح شد نشان داد همکاری سه قوه باید در
راستای اجرای منویات رهبر حکیم انقالب باشد که راه را
برای همه روشن کردند.
بودجه  ۱۴۰۰با همکاری دولت و مجلس به
نتیجه خواهد رسید
وی با بیان اینکه امروز انسجام قوا در جهت خواست
مردم ،اعتماد آفرینی و رضایت مردم و منویات رهبر
انقالب ضروری است ،اظهار کرد :یقین دارم بودجه
 ۱۴۰۰با همکاری دولت و مجلس دنبال خواهد شد و
مسائل و مشکالتی که در جلسه مطرح شده با مساعدت
حل خواهد شد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی با
بیان اینکه این اولین جلسه سران قوا در مجلس یازدهم
است ،بیان کرد :توفیقی است که در این روز میزبان
رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه هستیم .این حضور را

محاصره سخت اقتصادی هستیم با تصمیم
گیری در شرایط عادی ،واقع بینانه نخواهد
بود.
نوبخت بیان کرد :انشاءاهلل دولت نظر
کارشناسی خود که مبتنی بر واقعیتهاست
را بیان خواهد کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره
ابهامات نمایندگان گفت :بودجه سانتریفیوژ
نیست بلکه مبتنی بر درآمدها و هزینههاست،
فکر نمیکنم الزم باشد برای کسی توضیح
دهم که چرا درآمدها کم شده ،ما در محاصره
اقتصادی هستیم و وقتی نفت چنین شرایطی
را داشته باشد تاثیر خود را بر بخشهای دیگر
اقتصاد خواهد گذاشت.

خوش آمد میگوییم و همان طور که مقام معظم رهبری
تأکید داشتند تداوم چنین گفتگوهایی میتواند مشکالت
را حل کند.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده در نشست
مشترک سران قوا اظهار کرد :موضوع تحریم با محوریت
خنثیسازی تحریم در اولویت کار است و مبنای این کار
برای رفع تحریم هم میتواند موثر باشد.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور ادامه داد :اکنون
در ایام بودجه هستیم و دولت بودجه را تقدیم مجلس
کرده است ،همین اکنون که ما در نشست سران قوا
هستیم اعضای کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۰در حال
بررسی این الیحه هستند .بودجه سند مالی ساالنه
است ،ولی واقعیت این است این سند مالی در واقع سند
حکمرانی است که در سیاستهای مالی هزینه و درآمد
دولت را تعیین میکند و در سیاست پولی زندگی مردم
را رقم میزند .بودجه برنامه ساالنهای است که در راستای
برنامه  ۵ساله عمل میکند ،سعی ما این است که بودجه
با هماهنگی دولت ،وزارتخانههای اقتصادی و کارشناسان
با همکاری و همفکری تهیه شود.
کاهش تورم و رسیدگی به محرومین و
مستضعفین  باید در اولویت بودجه باشد
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به نشست
قبلی سران قوا در ریاست جمهوری بیان کرد :در آن
جلسه بر روی مباحث بودجه مفصل گفتوگو کردیم و
روی مباحثی توافق شد و مقرر شد با وزرا و سازمان
برنامه و بودجه ،بودجهای ببندیم که کاهش تورم،
معیشت ،سالمت ،رسیدگی به محرومین و مستضعفین و
محرومیتزدایی در اولویت و مورد توجه باشد .همچنین
به بحث مهم تولید تأکید شد و به دنبال آن هستیم
صادرات را بر واردات غلبه دهیم تا تراز عملیاتی رشد
کند.
وی در این باره توضیح داد :به دنبال روشهایی
هستیم که ضمن حفظ سیاستها ،کسری تراز عملیاتی
را کاهش دهد چرا که هر چقدر کسری تراز عملیاتی باال
رود فشار بیشتری به مردم وارد خواهد شد.
قالیباف با اشاره به اینکه بحث بعدی جلسه مشترک
سران قوا موضوع سالمت بوده است ،تأکید کرد :اولویت
ما تهیه واکسن و حمایت از آسیبدیدگان کرونا است که
میخواهیم در بودجه سال آینده این موارد را مد نظر قرار
دهیم به طوری که اعتبار الزم برای خرید یا تولید واکسن
در نظر گرفته شود.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور تأکید کرد:
در این جلسه هماهنگیهای خوبی صورت گرفت و
جمعبندی شد که بودجهای با حداقل تورم ،درآمد
واقعی و پایدار برای پیشرفت و رشد اقتصادی سال
آینده داشته باشیم.

نوبخت تاکید کرد :اگر بخواهیم
هزینههای فرهنگیان بازنشستگان ،سالمت،
کادر درمان ،پرستاران را ذیل درآمد مالیاتی
ببریم ،اما آن وقت چه آشوبی میخواهیم در
جامعه به پا کنیم؟ این هنر نیست که بگوییم،
چون دخلمان از نظر مالیات در حد ۲۲۵هزار
میلیارد تومان است همه این هزینهها را ذیل
آن تعریف کنیم.
وی گفت :آیا بودجهای که برای
آموزش و پرورش گذاشته ایم خود
نمایندگان کمیسیون آموزش از آن راضی
اند؟ نمایندگانی که از کمیسیون امنیت
آمدهاند معتقدند که برای بودجه دفاعی هم
کم گذاشته شده پس اگر قرار باشد همه

مواردی که دوستان مطرح میکنند در
بودجه قید شود که وضعیت بدتر میشود
هنر نیست که بگوییم کسری بودجه داریم
بلکه هنر این است که با همین کسریها
کشور را اداره کنیم ،معتقدم بودجه تدوینی
دولت در شرایط حاضر قابل دفاع است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود:
اینکه کنار بنشینیم و با شاخصهای
اقتصاددانان کالسیک ،بودجه سال آینده را
بسنجیم ،نشان میدهد که واقع بین نیستیم؛
به همین دلیل دولت امروز نظر واقع بینانه
خود را به مجلس خواهد گفت و امیدواریم
کشور در شرایط سخت محاصره اقتصادی
فعلی به خوبی اداره شود.

توضیح وزارت خارجه درباره سفر هیات عراقی و واکنش به پیام مقتدی صدر

پیام ایران به آمریکا و عراق :دنبال تنش نیستیم

روز یکشنبه رسانه ها سفر غیر منتظره یک هیاتی عراقی به تهران خبر
دادند .سخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد که سفر یک مقام ارشد عراقی به
ایران به دعوت تهران انجام شده است.
سعید خطیب زاده در این باره در نشست خبری خود گفت« :مشاور
نخست وزیر عراق به تهران سفر کرده است .این سفر به دعوت ایران
صورت گرفته است و در جریان این سفر مقامات دو کشور ایران و عراق
در مورد موضوعات مختلف در حوزه روابط دو کشور و مسائل منطقه ای
گفتوگو و رایزنی می کند و آخرین تحوالت را مورد بررسی قرار می
دهند».
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد« :انجام اینگونه رفت و آمدها و سفرها
بین ایران و عراق امری کامال عادی و مرسوم است».
روز گذشته وبگاه میدل ایست نیوز اعالم کرد که «ابوجهاد الهاشمی»
در صدر هیاتی به تهران سفر کرده است .این سفر غیر منتظره توصیف شد
و گفته شد هاشمی حامل پیام الکاظمی نخست وزیر عراق به مقامات ایران
است.
این سفر پس از تنش های اخیر در عراق صورت گرفته است .حمله
راکتی هفته گذشته به سفارت آمریکا در بغداد با واکنش آمریکا روبه رو شده
است .آمریکا مدعی است که ایران در این حمله نقش داشته است اما وزارت
خارجه این ادعا را رد کرده است .حاال نخست وزیر عراق به دنبال کنترل
وضعیت است.
ساعتی پس از انتشار خبر سفر هیات عراقی باشگاه خبرنگاران به نقل
از منابع عراقی نوشت « «ایرانیها به هیئت عراقی ابالغ کردند که قصد
تنشزایی در منطقه را ندارند .بغداد ،تهران را به تنش با خود بهدنبال حمالت
موشکی اخیر به منطقه سبز متهم نمیکند».

واکنش ایران به پیام مقتدی صدر
همچنین چند روز پیش مقتدی صدر رهبر جریان صدر در پیامی
توئیتری نوشت« :عراق عزیز قربانی درگیریهای آمریکایی-ایرانی شده و به
گونهای آسیب دیده که نمی توان درمورد آن سکوت کرد».
مقتدی صدر در ادامه بیانیه خود تاکید کرد« :از جمهوری اسالمی ایران
همسایه عزیز -تقاضا دارم که عراق را از درگیری های خود دور نگه دارد .اگرجایگاه و استقالل عراق و دولت آن را حفظ کند ما نیاز به هنگام سختی پشت
ایران را خالی نخواهیم کرد».
دیروز سخنگوی وزارت خارجه درباره پیام مقتدی صدر گفت« :ایران
همواره سیاست حسن همجواری را در پیش گرفته است و در هیچ مقطعی
حاضر نشده است که اختالفاتش را در منطقه دیگری حل کند و به منطقه
دیگری بکشاند ولی متاسفانه برعکس آن صادق نیست و آمریکا با اقدامات
سرکشانه و شیطنت آمیز خود کشورهای مجاور ما را به پایگاه های ناامنی
علیه ایران تبدیل کرده است .ما به کشورهای همسایه خود در این زمینه
اعالم کرده ایم که به مسئولیت حاکمیتی خود در برابر این سرکشیها و
اقدامات شیطنت آمیز آمریکا عمل کند .ما در چارچوب یک دولت مسئول و
در راستای قوانین بین الملل در دفاع از خود و منافع ملیمان هیچ تردیدی
به خود راه نمیدهیم».
پیام ایران
سعید خطیب زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با
حمله راکتی صورت گرفته به نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد
و اظهارات وزیر خارجه و رئیس جمهور آمریکا علیه ایران در ارتباط با این
حمالت گفت« :همانطور که پیش از این نیز اعالم کرده بودیم از نظر ما حمله
به اماکن دیپلماتیک و مسکونی امر مردودی است .متاسفانه در گذشته اماکن

ضرورت استمرار وضعیت فعلی برای کنترل کرونا

سرلشکر سالمی با بیان اینکه ما فرمولهای غلبه بر کرونا را پیدا کردهایم و طرح شهید سلیمانی نقطه مرکزی
این یافته جدید کشور است ،تاکید کرد :ادامه این وضعیت مهمتر است و مادامی که وضعیت به حال خود رها شود
روند بیماری به سرعت شتاب و اوج می گیرد.به گزارش سپاه نیوز ،سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل
سپاه پاسداران انقالب اسالمی صبح دوشنبه در نشست دستاوردهای طرح تکمیلی مقابله با ویروس کرونا تحت عنوان
«طرح شهید سلیمانی» ،گفت :ما توانستهایم از ارزشهای اعتقادی مان به زیبایی کمک بگیریم تا آن را در ساختار و
ساز و کار مدیریت یک بحران ملی مثل کرونا مداخله بدهیم و از آن تاثیرات شگفت انگیزی بسازیم.فرمانده کل سپاه
با بیان اینکه ساختار نظام اجتماعی ما به گونهای است که مردم در مسائل بزرگ نقش اول را ایفا میکنند ،گفت :البته
محور اصلی تاثیرات حرفهای این قضیه در اختیار پزشکان و پرستاران و کادر مدیریتی وزارت بهداشت و درمان است
که باعث شده تا به امروز ما حتی یک بیمار رهاشده در پشت درب بیمارستان ها و یا کوچه و خیابان نداشتیم ،اما
چون این موضوع را فقط نمیتوان با فرمولهای درمانی درمان نمود حتما نیازمند یک حرکت اجتماعی بزرگ هستیم.
سرلشکر سالمی تاکید کرد :طرح غربالگری خانه به خانه شهید سلیمانی محصول تفکر مشترک بین وزارت بهداشت
و سازمان بسیج مستضعفین و نقطه اصلی این ابتکار عمل جدید است و آمارها مبین این است که وقتی این حرکات
میان دستگاههای مختلف هم راستا میشود ،حتما موفقیت را تجربه می کنیم.وی با تاکید بر اینکه شروع خوبی برای
طرح شهید سلیمانی ثبت شده و بسیار افتخارانگیز است ،عنوان کرد :اما ادامه این وضعیت مهمتر است و مادامی که
وضعیت به حال خود رها شود روند بیماری به سرعت شتاب و اوج می گیرد ،نیازمند این است که تجربه های موفق
را رها نکنیم و آنقدر استمرار پیدا کند تا بتوانیم همه چیز را کنترل کنیم.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه وضعیت امید
بخش است و مسئله نشان می دهد که ما فرمول های غلبه را پیدا کرده ایم ،گفت :ره یافت و رویکردهایی که می تواند
بدون اینکه ما به واکسن برسیم شیب ابتال را در مسیر نزولی قرار دهد پیدا شده و طرح شهید سلیمانی می تواند نقطه
مرکزی این یافته جدید کشور ما باشد که در جهان منحصر به فرد است.

دیپلماتیک ایران در عراق مورد حمله قرار گرفته است .این حمالت مردود
است».
او ادامه داد« :اظهارات رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه این کشور نیز
در ارتباط با ایران محکوم و مردود است و همانطور که پیش از این گفتیم نوع
و محتوای این بیانیه ها و توئیت ها و همچنین زمان آن مشکوک و شیطنت
آمیز است».
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه پیام ما روشن است و ما این پیام
را از طرق مختلف منتقل کرده ایم ،گفت« :ما به دنبال تنش نیستیم ولی از
منافع و امنیت ملی ایران دفاع می کنیم و این خط قرمز ماست .پیام ها از
طرف مختلف منتقل شده است که مسئولیت عواقب هر گونه شیطنت و اقدام
تحریک آمیزی در منطقه بر عهده آمریکا و کسانی است که این توطئه ها را
انجام می دهند».

وقتی نصراهلل جنگ روانی سعودی ـ صهیونیستی را لو داد!

دبیرکل حزباهلل لبنان گفت :وقتی میشنوید که اسرائیلیها دست به جنجالسازی رسانهای میزنند بدانید که پشت آن،
اقدامات حقیقی وجود ندارد.وقتی نصراهلل جنگ روانی سعودی ـ صهیونیستی را لو داد!به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل
از نورنیوز؛ اواسط هفته گذشته و در پی انتشار خبر ورود زیر دریایی اتمی آمریکا به همراه چند ناو این کشور به خلیج فارس
که با هدف ترساندن ایران از هرگونه اقدام احتمالی در سالگرد ترور فرماندهان مقاومت صورت گرفت ،رسانههای صهیونیستی
و سعودی در نمایشی تبلیغاتی اخباری را درباره عزیمت یک زیردریایی اسرائیلی به سمت خلیج فارس منتشر کردند.
این خبر دروغ که ظرف چند روز مدام از سوی این رسانهها به ویژه شبکه العربیة و چند کانال تلویزیونی رژیم صهیونیستی
با انواع و اقسام ترفندهای رسانهای منتشر شد ،نه تنها به لحاظ فنی امکان وقوع نداشت بلکه اساسا صهیونیستها جرأت چنین
کاری را ندارند ،زیرا کامال به قدرت اژدرهای ایرانی واقفاند.
با این وجود سیدحسن نصراهلل دبیرکل حزباهلل لبنان شب گذشته در گفتگوی مفصلی که با شبکه المیادین انجام داد ،با
ظرافت خاصی به نمایشی بودن این اقدامات تبلیغاتی اشاره کرد و گفت :وقتی میشنوید که اسرائیلیها دست به جنجالسازی
رسانهای میزنند بدانید که پشت آن ،اقدامات حقیقی وجود ندارد.
دبیرکل حزباهلل البته تاکید کرد :اطالعات دقیقی مبنی بر اینکه ترامپ یا دشمن اسرائیلی اقدامی خواهند کرد وجود
ندارد ،اما برخی تحلیلها در این زمینه وجود دارد .همه منتظرند ببینند ترامپ در روزهای آینده چه اقدامی خواهد کرد.
وی افزود :از شخصیتی مثل ترامپ که جنون خود بزرگ بینی دارد و در حالی که خشمگین است نمیتوان توقع چیزی
داشت .تمام آنچه ترامپ ممکن است طی روزهای آخر ریاست جمهوری خود انجام دهد همچنان در حد تحلیل است .باید با
مدت زمان باقی مانده از ریاست جمهوری ترامپ با هوشیاری و احتیاط برخورد شود.
نکته آنکه؛ رصد تحرکات محور آمریکایی ،صهیونیستی ،سعودی نشان میدهد که آنها به شدت از احتمال وقوع عملیات
انتقامی از سوی محور مقاومت در آستانه سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی المهندس نگران و آشفته
هستند و تالش میکنند به هر شکل ممکن جلوی آن را بگیرند.

