
موجودیت اتحادیه اروپا در دوربرگردان فروپاشی
دلیلی ندارد شورای 
امنیت به نقض 

مقررات قطعنامه ۲۲۳۱ 
تن دهد

مقتدرانه در 
برابر تهدیدات 

ایستادیم 

 سپاه کارآمدی خود را در 
عرصه های پیشرفت نظام 
به خوبی نشان داده است

ربیعی:

چیزی به نام عادی شدن شرایط نداریم 
س��خنگوی دولت با بیان اینکه چیزی به نام عادی شدن شرایط نداریم و 
همه باید مراقبت کنیم، گفت: امروز دولت هم باید با پیامدهای مس��تقیم 
و غیر مس��تقیم کرونا چون فقر و بیکاری روبرو باش��د و هم به مبارزه با 
تحریم های ظالمانه برود. علی ربیعی س��خنگوی دولت در نشست خبری 
خود با خبرنگاران، افزود: امروز دولت با مس��أله س��امت انسانها در همه 
ابعاد آن روبرو اس��ت. دولت هم باید با پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم 
مبارزه با کرونا چون فقر و بیکاری روبرو باشد و هم به مبارزه تحریم های 

ظالمانه برود.
وی ادامه  داد: دولت همزمان برای مبارزه با تحریم ها دس��ت روی دست 
نگذاش��ته اس��ت و هر روز سیاس��ت ها و برنامه ریزی های الزم را صورت 
داده است. سخنگوی دولت با اشاره به آمار تولید ماسک در کشور، اظهار 
داش��ت:  در ابتای ش��یوع کرونا در کش��ور در اواخر بهمن تولید ماسک 
صنعت��ی ۴۰۰ هزار عدد در روز ب��ود، اما االن به بیش از چهار میلیون در 

روز رسیده است. هم در ابتا و هم در فوت آمارها کاهشی هستند.
ربیعی افزود: ما از مرز ۷۲ میلیون نفر در غربالگری گذش��ته و به تس��ت 
هدفمند رس��یده ایم، امروز با فناوری هایی که داریم افراد دارای ارتباط با 

بیماران کرونایی را شناسایی می کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه چیزی به نام عادی ش��دن ش��رایط نداریم و همه باید 
مراقب��ت کنیم، تاکید ک��رد: من به همه ایرانی ه��ا توصیه می کنم که از 

اپلیکیشن ماسک را استفاده کنند.
س��خنگوی دولت در مورد ادعای آمریکا مبنی بر عدم مشکل ایران برای 
خرید دارو، افزود: دولت آمریکا بگوید کدام سیس��تم بانکی را برای خرید 

دارو باز کرده است؟ 
ربیعی در مورد اصرار کارفرمایان برای بازگشت کارگران و کارمندان خود 
و اینکه سیاس��ت فاصله گذاری اجتماعی دولت برای طبقه خاصی است، 
تصریح کرد: پاس��اژ گردی و مدارس تعطیل اس��ت تا افرادی که باید در 

خانه بمانند در خانه باشند. 
وی ب��ا تاکید در اینکه اصل بر در خانه ماندن اس��ت، گفت: بخش زیادی 
از مردم در خانه هس��تند؛ اگر این سیاس��ت را دنبال نکنیم با جامعه ای 

بحران زده روبرو میشویم.

اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداش��ت ربیعی در پاس��خ به 
س��وال در مورد یک میلیارد دالر برداش��ت ش��ده از صندوق ملی توسعه، 
گفت: قرار اس��ت ۱۲ ه��زار میلیارد تومان برای س��اخت و خرید دارو به 
وزارت بهداشت اختصاص یابد. مقداری از پول هم با ارز نیمایی به صندوق 
بیمه بیکاری اختصاص می یابد. وی در مورد سفر ظریف به سوریه، اظهار 
داش��ت: س��فر ظریف به س��وریه در ادامه رایزنی ها  برای سیاست جنگ 
زدایی و ایجاد صلح اس��ت. با ش��یوع کرونا روند صلح با کندی روبرو بود. 
مبارزه با کرونا سنخیتی با جنگ در منطقه ندارند و جان مردم را به خطر 
می اندازد. س��خنگوی دولت پیرامون صحبت های ترامپ مبنی بر اینکه 
وی گفته است ایرانی ها به دنبال انتخابات ۲۰۲۰ هستند تا بعداً به سراغ 
جو بایدن بروند، گفت: برای ما ساکن کاخ سفید فرقی نمی کند. ما اعام 
می کنیم موضع دولت ما بر اس��اس احترام متقاب��ل ،چند جانبه گرایی و 
مقاومت در برابر زورگویی اس��ت، هر کس��ی از هر جناحی مادامی که ما 
را تحقیر کند خبری از مذاکره نیس��ت، گفتیم تحریم را بردارید و به میز 

مذاکره برگردید.
ربیعی در مورد نامه ۴ اسفند دیوان محاسبات به رییس جمهور، گفت: بله 
این نامه ارس��ال شده است، دولت بیشترین نظارت را دارد، ضمن احترام 
عمی��ق به کارکنان و رئیس دیوان محاس��بات، بحث م��ا این بود که نوع 
مواجهه باعث ایجاد فضایی علیه کش��ور شده است. بله آنها ننوشتند پول 
گم ش��ده اما هر کس��ی آن را می خواند به همین نتیجه می رسید، همان 

زمان رئیس جمهور دستور الزم را صادر کردند.
وی در مورد مسکن ملی و اینکه آیا دولت می تواند مسکن ملی را واگذار 
کند؟ اظهار داشت: در واگذاری زمین های دولتی به مسکن ملی مقاومت 
هایی می ش��ود. دیروز در دولت هم دوباره آق��ای روحانی بر این موضوع 
تاکی��د کردند. تا پایان دولت، چهارصد هزار طرح مس��کن ملی قابل بهره 
برداری خواهد بود و اولین این واحدها تابس��تان امس��ال به بهره برداری 
می رس��د. دیوان محاسبات پارس��ال گزارش تفریغ بودجه را ارسال کرده 
بود ربیعی در مورد صحت خبر ارس��ال گزارش دیوان محاس��بات درباره 
تفریغ بودجه ۹۷ به حسن روحانی در اسفند سال گذشته گفت: بله، این 
گزارش ارسال ش��ده است. سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت بیشترین 
نظارت را دارد، گفت: بحث ما این بود که نوع مواجهه باعث ایجاد فضایی 
علیه کش��ور شده است؛ بله ننوش��تند »پول گم شده« اما هر کسی آن را 
می خواند به همین نتیجه می رس��ید، همان زمان رییس جمهور دس��تور 

الزم را صادر کردند.  فارس

ظریف در دیدار با بشار اسد:

هیچ تغییری در مسیر حمایت ایران از مقاومت 
رخ نخواهد داد

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: با شهادت سردار سلیمانی هیچ تغییری در مسیر حمایت 
جمهوری اسامی ایران از مقاومت و مبارزه با تروریسم در منطقه رخ نخواهد داد.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان که پیش از ظهر امروز )دوشنبه( به دمشق سفر 
کرده بود، با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

بشار اس��د رئیس جمهور سوریه در ابتدای این دیدار مراتب تسلیت دولت وملت سوریه بخاطر 
جان باختگان کرونا در ایران را ابراز داش��ت. رئیس جمهور سوریه همچنین با اشاره به شهادت 
س��ردار س��لیمانی به نقش بی بدیل این ش��هید در مبارزه ضد تروریسم در س��وریه اشاره و از 
همراهی با ملت س��وریه در مبارزه با تروریس��م تقدیر کرد. ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان 
نیز در این دیدار با تش��کر از ابراز همدردی رئیس جمهور س��وریه پیرامون جانباختگان کرونا 
اظهار داش��ت: اکنون نیات واقعی آمریکا در رابطه با عدم رفع تحریم های ظالمانه علیه ملت ها 
در ش��رایط سخت مبارزه با این بیماری بر مأل شده است. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین 
از حضور نمایندگان س��وریه در ایران برای مراسم تش��ییع و بزرگداشت سردار شهید سلیمانی 
قدردانی و تاکید کرد با ش��هادت س��ردار س��لیمانی هیچ تغییری در مس��یر حمایت جمهوری 
اسامی ایران از مقاومت و مبارزه با تروریسم در منطقه رخ نخواهد داد. ظریف با اشاره به تماس 
تلفنی روز گذش��ته پترسون نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و مشورتهایی که قرار 
است در آینده نزدیک بین ایران، ترکیه و روسیه به عنوان کشورهای ضامن روند آستانه برگزار 
ش��ود، پیرامون آخرین تحوالت سوریه از جمله کمیته قانون اساسی، تحوالت ادلب و همچنین 

روند سیاسی با رئیس جمهور این کشور گفتگو و تبادل نظر کرد.

بیانیه ستادکل نیروهای مسلح؛

پروژه »سپاه هراسی« نشانه عصبانیت آمریکا و 
رژیم صهیونیستی است

س��تادکل نیروهای مس��لح با ص��دور بیانیه ای اعام ک��رد: پروژه »سپاه هراس��ی« و هجمه های 
ناجوانمردان��ه علیه این نهاد نش��انه عصبانیت و کینه ورزی آمریکا، رژیم صهیونیس��تی و دیگر 
دش��منان انقاب است. ستادکل نیروهای مسلح در بیانیه ای با گرامیداشت دوم اردیبهشت ماه 
سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقاب اسامی، به نقش حیاتی و رسالت و مأموریت خطیر این 

نهاد انقابی در تثبیت، حفظ و توسعه انقاب اسامی پرداخت.
در این بیانیه آمده اس��ت: نقش آفرینی و حماسه س��ازی های بالنده، پیشرو و سرنوشت ساز سپاه 
پاس��داران انقاب اس��امی در عمر پربرکت ۴۱ ساله انقاب اس��امی ضامن حفظ، استمرار و 
صدور پیام و اندیش��ه اس��ام ناب محمدی )ص( و انقاب اسامی به اقصی نقاط دنیا و شکست 
توطئه ها و دشمنی های استکبار جهانی و نظام سلطه علیه ملت ایران در عرصه های مختلف بوده 
اس��ت. این بیانیه با تبیین فلس��فه وجودی، کارکردها و نقش آفرینی سپاه مقتدر در عرصه های 
مختلف تصریح کرد: طرح ریزی راهبردهای هوشمندانه و ابتکار عمل سپاه در حوزه های نظامی، 
دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و خدمت رس��انی از همان روزهای نخست پیروزی انقاب اسامی تا 
هش��ت س��ال دفاع مقدس و پس از آن حضور مؤثر و کلیدی در عرصه سازندگی کشور و یاری 
رساندن به جبهه مقاومت اسامی در سراسر جهان و خنثی سازی فتنه ها و تحرکات ضدامنیتی 
و تروریس��تی استکبار جهانی و مزدوران و دنباله های داخلی آنان از جمله منافقین جنایتکار و 
مزدور از عوامل و مصادیق اساسی و اصلی عبور ظفرمندانه ملت ایران و نظام اسامی از مقاطع 
حس��اس و گردنه های سخت بوده است. ستادکل نیروهای مسلح در بخش دیگری از این بیانیه 
آورده اس��ت: تردیدی نیس��ت که پروژه »سپاه هراسی« و هجمه های ناجوانمردانه علیه این نهاد 
مقدس انقابی کش��ور و عصبانیت و کینه ورزی آمریکا و رژیم صهیونیس��تی و دیگر دش��منان 
قس��م خورده ایران اسامی در قالب عملیات روانی و تبلیغات مسموم رسانه ای با هدف مقابله با 
اقتدار این نیروی انقابی و متعهد کش��ور ناش��ی از موفقیت های بی نظیر، حرکت پیروزمندانه و 
تأثیر نقش حیاتی س��پاه در حفظ و تقویت بازدارندگی و اقتدار و س��ربلندی انقاب اسامی در 

برابر نقشه های شوم و شیطانی نظام سلطه بوده است.

صفحه 5

صفحه 2

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

سرلشکر موسوی:

موسوی در پاسخ به سیاست روز: 

صفحه 2

ربیعی:
چیزی به نام عادی شدن 
شرایط نداریم

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری 
اس��امی ایران دیروز در س��فری رسمی راهی 
س��وریه ش��د و با مقامات ارش��د این کشور از 
جمله بشار اس��د رئیس جمهور و ولیعهد ملعم 
همتای س��وری خود دیدار کرد. حال این سوال 
مطرح اس��ت که اهداف این س��فر چ��ه بوده و 
در ش��رایط کنونی چ��ه اهمیتی دارد؟  پیش از 
هر نکته ای بیان این مس��ئله ضروری است که 
جمهوری اسامی ایران و سوریه دارای روابطی 
راهب��ردی و اس��تراتژیک هس��تند خصوصا در 
ش��رایطی که تروریسم و حامیانش��ان فعال در 
س��وریه به دشمنی مش��ترک برای دو کشور و 
البته کل منطقه هستند. در این میان گروه های 
تروریس��تی و حامیان آنها بر ای��ن تصور بودند 
که با ترور س��ردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس 
فعالی��ت ایران در منطقه کاه��ش خواهد یافت 
و حتی حضور مستش��اری ایران در س��وریه نیز 
تح��ت تاثیر قرار خواهد گرفت حال آنکه س��فر 
سردار قاآنی فرمانده جدید سپاه قدس و اکنون 
ظریف به س��وریه این پیام را دارد که ایران در 
حوزه سیاس��ی و نظامی همچنان به حمایت از 

سوریه و مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد. 
این امر زمانی اهمیت بیشتری می یابد که محافل 
رس��انه ای و سیاس��ی غربی با برجس��ته سازی 
کرونا در ایران، تاش دارند تا چنان القا س��ازند 
که توجه جمهوری اسامی به معادالت منطقه 
کاهش یافته و درگیر چالش های کرونا و پس��ا 
کرونا در داخل اس��ت حال آنکه که سفر ظریف 
به س��وریه در این شرایط نش��انگر ظرفیت های 
باالی جمهوری در مدیریت چالش��های داخلی 
و بیرونی است. اخطار نیروهای مسلح جمهوری 
اسامی به ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس 
و نی��ز تاکید ایران بر حمایت از روند سیاس��ی 
ج��اری در عراق و نیز اقدام کنونی ظریف مبنی 
بر س��فر به سوریه سندی دیگر بر ظرفیت های 

عظیم نظام اسامی می باشد. 
نکت��ه دیگری که در باب اهداف س��فر ظریف به 
دمشق مطرح اس��ت اقدامات جمهوری اسامی 
برای به حرک��ت درآوردن دوباره چرخ مذاکرات 
آستانه است.به رغم توافقات گذشته میان ایران، 
ترکیه و روسیه در نشستهای آستانه برای تحقق 
امنیت و ثبات در سوریه، در ماه های اخیر ترکیه 
به تحریک آمریکا و در ادامه اشتباهات محاسباتی 
گذشته اش وارد جنگ نظامی علیه سوریه شده 
ک��ه نتیجه آن بحران در ادلب اس��ت. منطقه ای 
ک��ه با توجه به دس��تاوردها و اداره نظام و ارتش 
سوریه در مبارزه با تروریسم می توانست به ثبات 
پایدار دس��ت یابد اما ب��ه دلیل تحرکات ترکیه و 
دخالت های بحران ساز آمریکا در حمایت از گروه 
های تروریس��تی استمرار بحران در این منطقه و 
تشدید درد و رنج ملت سوریه را به همراه داشته 
اس��ت در ش��رایطی که ترکیه عما در رس��یدن 
به اهداف خ��ود در ادلب ناکام بوده و از س��ویی 
س��وریه نیز بر اصل آزادی تمام مناطق از چنگال 
تروریستها تاکید دارد اکنون از سرگیری مذاکرات 
آستانه می تواند مولفه ای برای پایان بحران ادلب 
باشد. جمهوری اسامی که همواره بر اصل راهکار 
سیاس��ی برای حل بحران منطقه تاکید دارد در 
عرصه سیاس��ی سوریه نیز پیشگام است و تاش 
کرده تا در تعاملی سوری � سوری و نیز همگرایی 
منطقه ای برای این مهم گام برداش��ته ش��ود. با 
توجه به این شرایط سفر ظریف را می توان ادامه 
ابت��کارات جمهوری اس��امی ب��رای حل بحران 
منطقه از جمله س��وریه دانس��ت که از سرگیری 
مذاکرات آستانه سیاسی جمهوری اسامی، ترکیه 
و روس��یه اساس این رویکرد را تشکیل می دهد. 
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان 
گفت که س��فر ظریف به س��وریه گامی دیگر در 
حل ابتکارات جمهوری اسامی برای حل بحران 
های منطقه اس��ت رویکردی که بار دیگر تفاوت 
میان اندیشه انقاب اس��امی با اندیشه سرمایه

داری را آش��کار م��ی س��ازد. در ش��رایطی که 
کرونا جهان را فرا گرفته در یک س��وی معادله

پیامی از تهران  تا دمشق 

ادامه صفحه 2

گ���زارشخ���ب���ر

سرمقاله

صفحه 6

پس لرزه های کرونا نظام سرمایه داری غرب را می لرزاند

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری
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نوای نا امیدی 
دشمن

 با کوک ساز 
همدلی

صفحه 3

کرونا باطن ارزشمند فرهنگ اصیل ایرانی 
را به نمایش گذاشت 

2

آیت هللا رئیسی: 
پرونده برخی دریافت کنندگان دالر 
۴۲۰۰ تومانی به جریان افتاده است
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