
صالحیتم تأیید شود یا نه نظر شورای نگهبان برایم محترم است
عبداهلل س��امری گفت: صالحیتم چه تأیید ش��ود و چه نش��ود، نظر شورای 
نگهب��ان برایم محترم اس��ت و در هر صورت در انتخابات حاضر ش��ده و به 

فرمایش رهبر معظم انقالب در این باره لبیک می گویم.
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسالمی، با تأکید بر حضور پرشور 
م��ردم در انتخابات گفت:  از ملت ایران انتظار می رود که حضور پرش��وری در 
انتخابات داش��ته باش��ند و با حضور گس��ترده خود در انتخابات توطئه های دشمن 
را خنث��ی و امید آنها را به یأس مبدل س��ازند.  س��امری خاطرنش��ان کرد: باید به 
فرمایش��ات رهبر معظم انقالب برای حضور پای صندوق های رأی لبیک گفت و من 
اطاع��ت از والیت فقیه را در این زمینه واجب می دانم.  وی افزود: من از آحاد ملت 
ایران به ویژه مردم حوزه انتخابی ام می خواهم که با حضور پرشور خود در انتخابات 

دشمنان را مأیوس کنند.  فارس

عدم نظارت بر رفتار نمایندگان فساد را در مجلس دهم به بار آورد
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس، ورود نمایندگان دولتی به مجلس، 
نظ��ارت منفعالنه و هزینه های باالی ریخ��ت و پاش های انتخاباتی را عامل 
فس��اد اقتصادی برخی نمایندگان مجلس دهم خواند. س��ید احسان قاضی 
زاده هاشمی در تحلیل علل شکل گیری فساد اقتصادی در مجلس دهم گفت: 
انتخابات مجلس دهم در دور اول ریاست جمهوری روحانی برگزار شد لذا دولت 
همه همت خود را مبذول داشت تا در شهرستان ها و تهران طیف نمایندگان نزدیک 
به جریان اعتدال در قالب لیس��ت امید وارد مجلس ش��وند. عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس با انتقاد از نظارت منفعل بر نمایندگان مجلس، خواس��تار اصالح آیین نامه 
داخلی مجلس در این زمینه ش��د. وی گفت: باید ش��رایط اص��الح قانون انتخابات 
فراهم ش��ود تا به جای هزینه های س��نگین تبلیغاتی، نامزدهای انتخابات از فرصت 

برابر رسانه ای برای تبلیغات سالم و بیان برنامه های خود برخوردار باشند. مهر

ابالغ قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی
رئیس جمهور قانون »شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی 
در انتخابات مجلس شورای اسالمی« را برای اجرا به وزارت کشور ابالغ کرد. 
حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس جمهور قانون »شفافیت و نظارت بر 
تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی« را 

برای اجرا به وزارت کشور ابالغ کرد.
روحانی، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، قانون »شفافیت 
و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسالمی« 

مصوب مجلس شورای اسالمی را برای اجرا به وزارت کشور ابالغ کرد.
این قانون مشتمل بر ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه ششم بهمن 
۱۳۹۸ در مجلس ش��ورای اس��المی تصویب و در ۹ بهمن ۱۳۹۸ به تایید ش��ورای 

نگهبان رسید.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری 
 

س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور با صدور اطالعیه  ای در 
خصوص ش��یوع بیماری ناشی از ویروس کرونا، تاکید کرد: 
وضعیت عمومی کش��ور از منظر امنیت زیستی در شرایط 

»سفید« است.
س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور با صدور اطالعیه  ای در 
خصوص ش��یوع بیماری ناشی از ویروس کرونا تاکید کرد: 
وضعیت عمومی کش��ور از منظر امنیت زیستی در شرایط 
»سفید« است. در این اطالعیه آمده است: باتوجه به جمع 
بندی های صورت پذیرفته و جهت اطالع عموم مردم نکاتی 
درخصوص ش��یوع بیماری ناشی از ویروس کرونا )۲0۱۹-

nVoC( به اطالع می  رسد:
۱- س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور ب��ا محوریت قرارگاه 
پدافند زیس��تی کشور از س��اعات اولیه اطالع از شیوع یک 
بیماری با منش��ا ناشناخته در ش��هر ووهان استان هوبئی 
کش��ور چین، ش��ورای هماهنگی قرارگاه پدافند زیس��تی 
کشور را تشکیل داده و وضعیت کشور را با هوشیاری کامل 

رصد، پایش و مراقبت می نماید.
۲- باتوجه به اقدامات قرنطینه  ای که از سوی دولت چین 
ص��ورت پذیرف��ت و همچنین اقدامات به موقع مس��ئوالن 
دس��تگاه های ذی ربط پیرو هشدار سازمان بهداشت جهانی 
در فعال سازی فرایند نظارت بر ورود و خروج مسافران هوایی 

با مبدا و مقصد چین و س��ایر اقدامات احتیاطی و کنترلی، 
تاکنون نیازی به اس��تفاده از ظرفیت های عملیاتی نیروهای 
مس��لح برای مهار این بیماری وجود نداش��ته است. با این 
حال س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور طی روزهای جاری 

کارگروه های مش��ترک برای مواردی که نیاز به هماهنگی 
بیشتر و هم افزایی ستادی و اجرایی بین مجموعه نیروهای 
مس��لح و دولت بوده اس��ت را برگزار کرده است. ۳- ضمن 
اعالم اینکه وضعیت عمومی کش��ور از منظر امنیت زیستی 

در ش��رایط »س��فید« اس��ت اعالم می دارد قرارگاه پدافند 
زیس��تی کش��ور با همه ظرفیت های لش��کری و کشوری، 
آمادگی دارد درصورت احس��اس نیاز، تم��ام توان خود در 
حوزه بهداش��ت و درم��ان و مقابله با تهدیدات زیس��تی را 
در فراین��د کنترل بیماری و درم��ان مبتالیان به کاربندد. 
هرچند بررس��ی های میدانی و قرائن موجود نشان می دهد 

احتمال طغیان شیوع بیماری در ایران اندک است.
۴- س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور با همکاری برخی از 
موسس��ات دانش بنیان داخلی مجموعه اقداماتی را جهت 
تحقیق و بررسی هرچه بیشتر روی منشاء بیماری و تالش 
برای کش��ف پادتن و واکسن آغاز کرده است که درصورت 

حصول نتیجه به اطالع عموم مردم خواهد رسید.
 5- قرارگاه پدافند زیس��تی کش��ور همچن��ان تا فروکش 
کردن بیماری در س��طح جهانی در حالت آماده باش کامل 
ب��وده و به همکاری و حمایت خود از س��ایر دس��تگاه ها و 
مجموعه های مس��ئول بهداش��تی و درمان��ی در این رابطه 

ادامه خواهد داد.
6- در ش��رایط فعل��ی مهمترین راهکار توصیه ش��ده برای 
مقابله با این بیماری رعایت اصول پیش��گیری و بهداش��ت 
فردی اس��ت ک��ه با محوری��ت وزارت بهداش��ت، درمان و 

آموزش پزشکی درحال اطالع رسانی و اجرا است.

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: فضای غبارآلودی که از 
بیرون به داخل سرایت می کند، باعث می شود برخی خدمات 

بی نظیر انقالب اسالمی در کشور دیده نشود.
علی الریجانی در آیین افتتاح طرح آبرسانی غدیر در شادگان 
اظهار کرد: باید همه وزارتخانه با همت بسیار باال، رفع نیازهای 

مردم و سازندگی کشور را در اولویت کاری خود قرار دهند.
وی با تقدی��ر از تالش های وزارت نیرو ب��رای اجرایی کردن 
طرح آبرسانی شادگان بیان کرد: خوشبختانه در وزارت نیرو 
شاهد ابتکاراتی هستیم که با تدبیری مناسب از منابع موجود 
به خوبی اس��تفاده ش��ده اس��ت. به نمونه، وزارت نیرو سال 
گذشته به جای ساخت نیروگاه و سد برای تولید برق، با مردم 

گفت وگو کرد که در برق صرفه جویی کنند و وزارت توانست 
۳۲۳ هزار مگاوات برق صرفه جویی کند.

رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: خوزستان استانی 
بسیار مهم برای کشور است و الزم است سرمایه گذاری ها در 
این استان افزایش یابد. این استان یک استان نفت خیز است 
و انتظار می رود وزارت نفت سهم بیشتری از توسعه استان را 

به خود اختصاص دهد.
الریجانی همچنین گفت: در زمان رژیم سابق فقط چند شهر 
آباد داش��تیم و به س��ایر مناطق توجهی صورت نمی گرفت و 
آنها به حال خود رها ش��ده بودند اما اکنون امکانات آموزشی، 
بهداش��تی و درمانی به روستاها رسیده است. برخی خدمات 
انجام ش��ده اس��ت ولی در فضای غبارآلودی که از بیرون به 
داخل سرایت می کند، باعث دیده نشدن این خدمات می شود. 
همه در حال تالش هس��تند تا فضای سازندگی و آبادانی در 

کشور به وجود بیاید.
وی با برشمردن خدمات انقالب اسالمی در کشور بیان کرد: 
یکی از مهمترین خدمات انقالب اس��المی، استقالل سیاسی 
بود و در این زمینه کش��ورمان سال های سال است که روی 
پای خود ایس��تاده است و به خوبی در منطقه نقش آفرینی 
می کند. واقعاً مایه تأس��ف است که زمانی در همین کشور با 
این همه امکانات مادی، ش��اه کش��ور دستور خود را سفرای 

آمری��کا و انگلیس دریافت می کند و حتی این دو کش��ور در 
بخش نظامی هم برای کشورمان دستور صادر می کردند.

الریجانی گفت: اکنون کش��ورمان در اوج عزتمندی اس��ت و 
روی پای خود خود ایستاده است و برای تأمین منافع خود از 

هیچ کشوری دستور نمی گیرد.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی همچنین گریزی به مباحث 
اقتصادی کش��ور زد و گفت: در مسائل اقتصادی نیز بخشی 
از راه طی شده و بخشی دیگر هنوز طی نشده است؛ درست 
است که در تحریم هستیم اما اگر دست به دست هم دهیم 
و به س��رمایه ها توجه کنیم، برابر ستم آمریکا موفق خواهیم 
شد. همچنین با توجه به این که در فروش نفت مشکل داریم، 

ورود سرمایه به کشور سخت تر شده است.
الریجانی با اش��اره به اینکه ایجاد مانع در فروش نفت ایران، 
ورود س��رمایه به کشور را دچار مش��کل کرده است، تصریح 
کرد: در مقطعی از زمان تمام نیازهای کش��ور از خارج تأمین 
می شد، اما اکنون شرکت ها مجبورند نیازهای خود را از داخل 
تأمی��ن کنند و این موضوع موجب فعال ش��دن بس��یاری از 

واحدهای تولیدی داخلی شده است.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به اینکه هرچند از 
نظ��ر اقتصادی تحت فش��اریم، اما براس��اس گ��زارش مرکز 
پژوهش های مجلس سال آینده شاهد گشایش هایی خواهیم 

ب��ود، گفت: اعالم نمی کن��م که از راه دیپلماس��ی برای رفع 
مشکالت استفاده نشود، اما نباید برخی کشورها تصور کنند 

که با فشار می توانند به اهداف خود برسند.
الریجانی در پایان با تاکید بر اینکه خودبینی و خودمحوری 
نباید وجود داشته و حب و بغض ها باید برای خدا باشد، بیان 
کرد: اگر بخواهیم انقالب اس��المی پایدار بماند، باید الفت در 
کنار روحیه مقاومت در داخل کشور افزایش پیدا کند و این 

کلید توفیق ما است.
خ��ط انتق��ال آب ۱۳00 میلیمتری طرح آبرس��انی غدیر به 
شهرس��تان ش��ادگان با حضور علی الریجانی رئیس مجلس 
شورای اسالمی، رضا اردکانیان وزیر نیرو و غالمرضا شریعتی 

استاندار خوزستان افتتاح شد.
کارفرمای این طرح س��ازمان آب و برق اس��تان خوزستان و 
پیمان��کار آن قرارگاه خاتم االنبیا اس��ت که در مدت ۲۴ ماه 
اجرا شد. جمعیت تحت پوشش شهری در افق سال ۱۴۱5، 
حدود ۱06 هزار و ۲۳ نفر، جمعیت تحت پوش��ش روستایی 

در افق سال ۱۴۱5، ۱۱5 هزار و 5۱ نفر است.
روستاهای تحت پوشش این طرح ۱۹0 روستا و میزان تأمین 
آب از ای��ن طرح ۱۳5 هزار متر مکعب در ش��بانه روز اس��ت. 
همچنین اعتبار اجرای این طرح ۱5۳ میلیارد تومان برآورد 

شده است.  مهر

اصالح طلبان با بی اخالقی سیاس��ی س��عی 
م��ی کنند ب��ا حربه هایی چ��ون اتهام افکنی 
و برچس��ب زنی ذیل تاکتیک سیاسی هراس 
افکنی، افکارعمومی را نسبت به وجهه رقیب 
مخ��دوش کنند و به نوع��ی فرآیند بی اعتبار 

سازی نیروهای انقالب را فراهم کنند.
جریان اصالحات در آس��تانه انتخابات مجلس 
ش��ورای اسالمی مانند همیش��ه دست به کار 
ش��ده اس��ت و س��عی دارد با عملیات روانی 
رقی��ب را که در جایگاه مناس��بی قرار دارد از 
کورس رقابت خارج کند. در این جریان شاهد 
ایج��اد موج های تخریب مختلفی علیه رقیب 
هستیم. این درحالی است که جریان نیروهای 
انقالب سعی دارند در یک سازوکار مناسب به 
کارزار انتخاب��ات مجلس یازدهم قدم بگذارد. 
اما اصالح طلبان با بی اخالقی سیاس��ی سعی 
می کنند با حربه های��ی چون اتهام افکنی و 
برچس��ب زنی ذیل تاکتیک سیاس��ی هراس 
افکنی، افکارعمومی را نسبت به وجهه رقیب 
مخ��دوش کنند و به نوع��ی فرآیند بی اعتبار 

سازی نیروهای انقالب را فراهم کنند.
از س��وی اصالح طلبان چند حربه سیاس��ی 
تبلیغاتی برای مخدوش ک��ردن وجهه رقیب 

دیده می شود.
پررنگ گردن احمدی نژاد و دوقطبی س��ازی 
کاذب: در س��الهای گذش��ته جریان سیاسی 

اصالحات و اعتدالگرایان به طور بسیار فشرده 
ای س��عی می کردند که یک دوقطبی سازی 
کاذب را در فضای سیاس��ی کشور حاکم کند 
و میان مردم القاس��ازی کنن��د. در این میان 
اصولگرای��ان را با دولت احم��دی نژاد و رفتار 
سیاس��ی وی مشابه اعالم می کردند و در این 
حوزه دست به رقیب هراسی می زدند. اصالح 
طلبان بازهم در آستانه انتخابات مجلس آتی 
ش��روع به اس��تفاده از همین حربه کرده اند. 
در همی��ن زمین��ه دیده می ش��ود که اصالح 
طلبان بی��ان می کنند ک��ه نیروهای انقالب 
ایده های احمدی ن��ژاد را پی می گیرند، هر 
چن��د که با توجه به ضعف عملکردی دولت و 
اصالح طلبان در مجلس و ش��ورای شهر این 
حربه دیگر از کار افتاده اس��ت.زمانی برخی از 
کاندیداهای اصالح طلب با اش��اره به افزایش 
ساعتی قیمت سکه بیان می کردند که مردم 
نبایس��تی » به عقب برگردن��د« اما مردم در 
دولت��ی که اصالح طلبان به ط��ور تمام قد از 
آن حمایت کردند به خوبی مش��اهده کردند 

که چطور قیمت دالر ، س��که و طال و س��ایر 
اجناس مانند مسکن و خودرو سر فلک کشید 
و به طور سرس��ام آوری گران ش��د. متاسفانه 
ای��ن روند گران��ی هنوز ادام��ه دارد و نه تنها 
متوقف نش��ده اس��ت بلکه در برخی از کاالها 
مانند خودرو پر گاز و با س��رعت تمام در حال 

حرکت است. 
تفرقه افکنی میان گروه های سیاسی نیروهای 
انق��الب: اصالح طلبان س��عی م��ی کنند که 
احزاب و گ��روه های سیاس��ی اصولگرا را در 
برابر هم توصیف کنند. این درحالی است که 
نیروه��ای انقالب با توجه ب��ه میثاق نامه ای 
که اخی��را امضا کرده و در فضای رس��انه ای 
کش��ور منتش��ر کردند، در چند مرحله سعی 
دارند که به یک لیس��ت واحد دست یابند. در 
این زمینه نام ۱60 کاندیدا اعالم ش��ده است 
که سازوکار رسیدن به وحدت و لیست یگانه 
جری��ان انق��الب را قبول کرده ان��د و در این 
حیطه رایزنی ها آغاز ش��ده اس��ت. اما اصالح 
طلبان س��عی م��ی کنند با اش��اره به فعالیت 

برخی از گروه های سیاس��ی در درون جریان 
اصولگ��را این وحدت را به تفرقه تبدیل کنند. 
موضوعی که در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
س��ال ۹6 نیز با سازوکار جمنا انجام شد و در 
آخر اصولگرایان به کاندیدای واحدی رسیدند 
و »محم��د باقر قالیباف« بر همین اس��اس به 

نفع »سید ابراهیم رئیسی« کنار رفت.
حمل��ه به نیروهای ش��اخص انقالب��ی: اخیرا 
بود که »یاش��ار س��لطانی« یکی از نیروهای 
نزدی��ک ب��ه اص��الح طلبان ک��ه ب��ا پرونده 
»امالک نجومی« معروف ش��د بازهم با همین 
کارویژه سعی کرد که به تخریب »محمد باقر 
قالیباف« بپردازد. قالیباف با توجه به س��ابقه 
۱۲ س��اله مدیریت ش��هری ته��ران کارنامه 
درخش��انی از خود به جای گذاشته است. به 
باور بس��یاری از کارشناس��ان وضعیت وی در 
ش��هر تهران برای کاندیداتوری بسیار مطلوب 
اس��ت. بعد از ۱۲ سال ش��هرداری تهران وی 
حتی مورد تش��ویق اصالح طلبان قرار گرفت 
و برخی از اصالح طلبان شاخص تخریب وی 

توسط جریان خودی را تقبیح کردند. قالیباف 
در جریان انتخابات ریاس��ت جمهوری هم در 
خصوص پرون��ده امالک نجومی بیان کرد که 
ای��ن موض��وع در برابر پرون��ده »حقوق های 
نجومی« علم ش��د. قالیباف همواره به شدت 
مورد تخریب اصالح طلبان قرار گرفته است و 
با توجه به عملکرد ضعیف این جناح سیاسی 
در مدیریت ش��هری تهران ام��روز این حربه 
غیراخالق��ی توس��ط اصالح طلبان با ش��دت 

بسیار زیادتری در حال پیگیری است. 
حمل��ه به ش��ورای نگهبان: اص��الح طلبان به 
شدت حمله به شورای نگهبان را مانند همیشه 
در هر انتخاباتی ش��روع کردند. این موضوع با 
توج��ه به اینکه این جن��اح عملکرد ضعیفی از 
خود در مجلس و شورای شهر به جای گذاشت 
و اعض��ای این جری��ان این نظ��ر را دارند که 
ش��انس زیادی برای پیروزی در انتخابات آتی 
ندارند، این روزها با شدت بیشتری پیگیری می 
ش��ود. اصالح طلبان سعی می کنند که با این 
ترفند که نیروهای آنان توسط شورای نگهبان 
رد صالحیت ش��ده اند شکست انتخاباتی آتی 
خود را توجیه کنن��د. همچنین مظلوم نمایی 
این جریان سیاس��ی به آنها کمک می کند که 
افکارعمومی را به نفع خود فریب دهند و با سم 
پاش��ی سیاسی ضعف عملکردی خود را دراین 

جهت پوشش دهند.  جهان نیوز

دیپلماسی انقالبی
ادامه از صفحه اول

 ملت ایران با بصیرتی وصف ناپذیر که تجلی آن را در 
حضور میلیونی در نماز جمعه به امامت رهبر انقالب 
می توان مشاهده کرد، این نیرنگ دشمن را خنثی و 
برگ زرینی دیگر را در کارنامه خود به ثبت رس��اند. 
اکنون ملت ایران آماده می ش��ود تا حضوری دیگر را 
به رخ جهانیان کشیده و با برگزاری راهپیمایی پرشور 
۲۲ بهمن به جهانیان نشان دهد که همواره پشتیبان 
نظام و آرمان های انقالبی خود است. نکته مهم آنکه 
ای��ن حرکت عظیم می تواند پش��توانه ای مهم برای 
سیاس��ت خارجی و عملکردهای دستگاه دیپلماسی 
کش��ور در تامین منافع ملی کشور باشد. ایستادگی 
ملت ایران در برابر فش��ارها و تهدیدات دش��منان و 
نیز اقدامات جمهوری اس��المی در برداشتن گام های 
کاهش تعه��دات برجامی، در کنار اذعان جهانیان به 
نقش و جای��گاه ارزنده ایران در مبارزه با تروریس��م 
و برقراری امنیت جهانی، موجب ش��ده تا دش��منان 
انق��الب با محوریت آمریکا تحرکات گس��ترده ای را 

برای اعمال فشار بر جمهوری اسالمی به کار گیرند.
نکت��ه قابل توجه آن اس��ت که رویک��رد غربی ها در 
هفته های اخیر با مولفه هایی به نسبت جدید همراه 
اس��ت. در گذش��ته غرب محور طرح های خود را بر 
اصل فشار و تهدید همه جانبه از جمله ادعای گزینه 
نظامی قرار داده بود حال آنکه اکنون ادعای رویکرد و 
تعاملی را مطرح می سازد. سفر بورل مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا ب��ه تهران و نیز ادعای محافل 
رس��انه ای غربی مبنی بر آغاز ب��ه کار بخش هایی از 
کانال مالی مش��ترک میان جمهوری اسالمی و اروپا 
نمودی از این رفتار است. نکته قابل توجه آنکه غرب 
حتی تا به آنجا پیش رفته که خرید دارو توسط ایران 
را گامی در جهت تحقق مراودات برجامی عنوان کرده 
و سعی دارد تا عادی ترین روابط را گامی برای بهبود 
مناسبات نشان دهد. حال این سوال مطرح می شود 
که چرا غرب چنین رویکردی در پیش گرفته است؟ 
برخی بر این عقیده اند که اروپایی ها که چندی پیش 
فعال س��ازی مکانیزم حل اختالف )مکانیزم ماشه( را 
مطرح کرده اند، با این طرح ها برآنند تا افکار عمومی 
جهان را برای تش��دید فشارها بر ایران فراهم سازند. 
حامی��ان چنین تفکری بر ای��ن عقیده اند که اکنون 
ایران باید از این فرصت استفاده کرده و با کنار نهادن 
گام های کاهش تعهدات برجامی، از سرگیری مذاکره 
با اروپا، تصویب اف.ای.تی.اف و پالرمو، انجام مذاکرات 
موشکی و منطقه و منطقه ای، رضایت غرب را جلب 
و از فرصت های ایجاد ش��ده برای رس��یدن به منافع 

بهره گیرد.
 این دیدگاه در ش��رایطی مطرح می شود که عملکرد 
غرب نش��ان می دهد که آنها سیاست تحریم و فشار 
از مدتها پیش به حداکثر رس��انده اند و در عین حال 
س��فر بورل به تهران با دس��تان خالی ب��وده و حتی 
ادعای کانال مشترک مالی نیز یک نمایش تبلیغاتی 
است که حلقه تکمیلی آن را تحریف خبر خرید دارو 
توس��ط ایران به کارکرد برجامی تشکیل می دهد. با 
توجه به این ش��رایط دلیل عقب گرد کنونی غرب را 
در جایی دیگر باید جستجو کرد که ورای میز مذاکره 

و دیپلماسی است.
غربی ها طی ماه های اخیر چند سناریو را محک زده 
اند که اصلی ترین آنها را ایجاد فضای آش��وب و بلوا 
در کش��ور با موج س��واری بر اعتراض های مردمی به 
شرایط اقتصادی و نیز ایجاد فضای دلسردی در میان 
م��ردم از آینده نقش منطق��ه ای و امنیت جمهوری 
اس��المی با ترور سردار سلیمانی تشکیل می داد. این 
س��ناریوها در حالی پی گیری می شد که ملت ایران 
با برپایی تظاهرات ضدآشوب، برگزاری مراسم باشکوه 
بدرقه پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهندس و همرزمانشان، و نیز بصیرتی که در قبال 
حادثه جان سوز برخورد موشک با هواپیمای اوکراینی 
از خود نشان دادند، سناریوهای دشمن را نقش بر آب 
کردند. حضور میلیونی مردم در نماز جمعه به امامت 
رهبر انقالب به جهانیان نشن داد که ملت پشت سر 

رهبر خویش آماده مقابله با هر توطئه ای است.
حلق��ه تکمیلی این مس��اله انتقام گیری موش��کی 
نیروهای مس��لح از ترور کنندگان سردار سلیمانی با 
هدف قرار دادن پایگاه عین االس��د تشکیل می دهد 
که به همگان نشان داد هیچ گزینه نظامی علیه ایران 

قابل اجرا نخواهد بود. 
بر این اس��اس می ت��وان گفت که رویک��رد غرب به 
سیاستهای جدید نه ناشی از مذاکره بلکه برگرفته از 
حضور مردم در صحنه، پاسخ قاطع موشک نیروهای 
مس��لح به ترور کنندگان سردار سلیمانی بوده است. 
مواضع��ی که بیانگر نهادینه ب��ودن اصل مقاومت در 
میان ملت ایران است و دستگاه دیپلماسی با پیروی 
از این دیپلماس��ی انقالبی می توان��د از آن به عنوان 
مولف��ه ای کارآمد در برابر تهدی��دات غرب برخوردار 

شود.

سازمان پدافند غیرعامل:سرمقاله

وضعیت امنیت زیستی کشور سفید است
آغاز تحقیقات برای تولید واکسن کرونا در ایران
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حربه های انتخاباتی اصالح طلبان برای انتخابات ۹۸ 

تفرقه افکنی، حمله به شورای نگهبان و قالیباف!

الریجانی در شادگان:

 برخی خدمات انقالب دیده نمی شود


