
واکنش شمخانی به تحرکات اخیر 
ارتش آمریکا در منطقه

دبیر شــورای عالی امنیت ملی با انتشار پیامی در 
فضای مجازی به تحــرکات اخیر ارتش آمریکا در 
منطقــه واکنش نشــان داد. علی شــمخانی، دبیر 
شورای عالی امنیت ملی با انتشار پیامی در صفحه 
توئیتری خود نوشت:  افزایش تحرک ارتش آمریکا 
در منطقه، نمایشــی پدافندی و ناشــی از ترس، 
به دلیل شــرارت های گذشته اســت. این اقدامات، 
آنتروپی ناامنی را باال برده و موجب سوء تفاهم های 
زیان بار می شــود. امنیــت در منطقه تنها با خروج 

عوامل خارجی ضد ثبات محقق می شود.

سند تحول قضایی نیاز جامعه قضایی 
و حقوقی کشور است

معاون حقوقی پیشین رئیس جمهور با بیان اینکه 
سند تحول قضایی ابعاد مختلفی در رابطه با اصالح 
و ارتقاء ســاختار قضایی کشور دارد، گفت: جامعه 
قضایــی و حقوقی کشــور در این برهــه به صدور 

چنین سندی نیاز داشت.
الهام امین زاده با اشاره به ابالغ سند تحول قضایی 
از سوی ریاست قوه قضائیه اظهار داشت: این سند، 
ســند خوبی اســت و نیاز جامعه قضایی و حقوقی 
کشــور در این برهه، صدور چنین ســندی بود و 

امیدوارم به زودی عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه این ســند ابعاد مختلفی در رابطه 
با اصالح و ارتقاء ساختار قضایی کشور دارد، تاکید 
کرد: هماهنگــی درون قــوه ای و هماهنگی که با 
ســایر قوا صورت گرفته اســت، خیلی مهم بود که 
خوشــبختانه ایــن هماهنگی ها بــه خوبی در این 
سند تعبیه شده اســت. امین زاده با اشاره به توجه 
ســند تحول قضایی به حقوق عامه بیان داشــت: 
نکته دیگری که من روی آن تأکید بســیار دارم و 
عالقه مندم، بحث حقوق عامه است که در این سند 
به آن پرداخته شــده اســت. معاون پیشین رئیس 
جمهــور افزود: همچنین در این ســند به آموزش 
حقوقی و قضایی مردم اشــاره شده که این امر هم 
بســیار مهم است. وی با اشاره به توجه سند تحول 
قضایی به مبحــث داوری و حل و فصل اختالفات 
بین مردم پیــش از مراجعات قضایــی، ادامه داد: 
در حــال حاضر ما حدود چنــد میلیون پرونده در 
قــوه قضائیه داریم که این پرونده ها باید به حداقل 
برســد؛ چراکه پرونده داشتن مردم در قوه فضائیه 
و اطاله دادرســی، یــک مســئله آزاردهنده برای 
شهروندان اســت که اگر خارج از قوه قضائیه حل 
شود، خیلی بهتر اســت و این موضوع نیز در سند 

تحول قضایی پیش بینی شده است.  میزان

اخبار

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما فرمول های غلبه بر کرونا 
را پیدا کرده ایم و طرح شــهید سلیمانی نقطه مرکزی این 
یافته جدید کشــور اســت، تاکید کرد: ادامه این وضعیت 
مهم تر اســت و مادامی که وضعیت به حال خود رها شود 

روند بیماری به سرعت شتاب و اوج می گیرد.
سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی روز دوشنبه در نشست دستاوردهای طرح تکمیلی 
مقابله با ویروس کرونا تحت عنوان »طرح شهید سلیمانی«، 
اظهار داشــت: ما توانسته ایم از ارزش های اعتقادی مان به 
زیبایــی کمک بگیریم تا آن را در ســاختار و ســاز و کار 
مدیریت یک بحران ملی مثل کرونا مداخله بدهیم و از آن 

تأثیرات شگفت انگیزی بسازیم.
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه ساختار نظام اجتماعی ما 
به گونه ای اســت که مردم در مســائل بزرگ نقش اول را 

ایفــا می کنند، گفت: البته محور اصلــی تأثیرات حرفه ای 
این قضیه در اختیار پزشــکان و پرستاران و کادر مدیریتی 
وزارت بهداشــت و درمان اســت که باعث شده تا به امروز 
ما حتی یک بیمار رهاشــده در پشت درب بیمارستان ها و 
یا کوچه و خیابان نداشــتیم. اما چون این موضوع را فقط 
نمی توان بــا فرمول های درمانی درمان نمود حتما نیازمند 

یک حرکت اجتماعی بزرگ هستیم.
سرلشــکر سالمی تاکید کرد: طرح غربالگری خانه به خانه 
شهید ســلیمانی که محصول تفکر مشــترک بین وزارت 
بهداشــت و سازمان بسیج مســتضعفین است و الحمداهلل 
نقطه اصلــی این ابتکار عمل جدید اســت و آمارها مبین 
این است که وقتی این حرکات میان دستگاه های مختلف 
همراســتا می شــود، آنوقت ما حتما موفقیت را تجربه می 

کنیم.

وی بــا تاکیــد بر اینکه شــروع خوبی برای طرح شــهید 
سلیمانی ثبت شده و بسیار افتخارانگیز است، عنوان کرد: 
اما ادامه این وضعیت مهم تر اســت و مادامیکه وضعیت به 
حال خود رها شــود روند بیماری به ســرعت شتاب و اوج 
می گیرد، نیازمند این اســت که تجربه های موفق را رها 
نکنیم و آنقدر اســتمرار پیدا کند تــا 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: رهیافت و رویکردهایی که می تواند بدون اینکه 
ما به واکسن برسیم شیب ابتال را در مسیر نزولی قرار دهد 
پیدا شده و طرح شهید ســلیمانی می تواند نقطه مرکزی 
این یافته جدید کشور ما باشد که منحصر به فرد در جهان 

است.  سپاه نیوز

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه 10 نماینده 
موافق و مخالف کلیات بودجه 1400 نظرات خود را بیان 
کردند، از تصمیم گیری نهایی درباره تایید و یا رد کلیات 
بودجه در نشســت امروز خبر داد و گفت: در جلسه روز 

دوشنبه هیچ رای گیری ای صورت نگرفت.
محمدحسین فرهنگی ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس 
شــورای اسالمی امروز )دوشــنبه 8 دی( درباره نشست 
غیرعلنی مجلــس که با موضوع بررســی الیحه بودجه 
1400 برگزار شد، اظهار داشــت: این نشست غیرعلنی 
و غیررسمی دو ســاعت ادامه داشــت، ضمن اینکه در 
این جلسه درباره مســائل مربوط به بودجه سال 1400 

مباحث مختلفی مطرح شد.
وی افزود: در ابتدای نشست تعدادی از اعضای کمیسیون 
تلفیق بودجه به انتخاب این کمیسیون و همچنین رئیس 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس کمیســیون 
تلفیق و رئیــس مرکز پژوهش های مجلــس بحث ها و 
دیدگاه های خــود را درباره الیحه بودجــه 1400 ارائه 
کردند که بخشی از این دیدگاه ها مربوط به نوآوری هایی 
بــود که بایســتی در بودجه ســال آینده لحاظ شــود. 
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شــورای اسالمی گفت: 
بایستی برخی ســاختارهای ناصحیح بودجه ریزی جاری 
کشــور تغییر پیدا کند که این موضــوع مربوط به نظام 
مالیاتی و سایر بخش ها است. فرهنگی گفت: در نشست 
غیرعلنی و غیررسمی مجلس، مطالبی هم درباره کلیات 
بودجه بحث شــد، ضمن اینکه 10 نفر از نمایندگان هم 

دربــاره کلیات بودجه به اظهارنظر پرداختند که پنج نفر 
نماینده موافق کلیات بوده و پنج نماینده مخالف کلیات 
کــه دیدگاه ها و نظــرات خود را بیــان کردند. فرهنگی 
تصریح کرد: نمایندگانی که مخالف کلیات بودجه بودند، 
نظراتشان بیشتر متمرکز بر آن بود که در مجلس امکان 
اصالح کلی الیحه بودجه وجود ندارد و ایرادهایی که در 
بخش درآمدی و هزینه های این بودجه وجود دارد و هم 
ایرادات مربوط به کســری بودجه است. مخالفان با ذکر 
برخــی اعداد و ارقام و جزئیات مربوط به الیحه تقدیمی 

بودجه دولت مباحث خود را بیان کردند. 
فرهنگی گفــت: نمایندگانی که موافــق کلیات بودجه 
1400 بودند معتقد بودند که مجلس نباید فرصت سوزی 
کــرده و به همین دلیل چون فرصــت تاریخی دراختیار 
داریم و دولت هم مسیر درآمدها و هزینه ها را تا حدودی 
باز گذاشــته اســت و مجلس امــکان آن را دارد که هر 
تغییــر و اصالحــی را انجام دهد که رئیس کمیســیون 
تلفیق بودجه در همین راســتا پیشــنهاد داد که بودجه 
را دو ســقفی تنظیم کنیم، بخشی از این سقف براساس 
آنچه که واقعیت دارد تنظیم شــود و بخش دیگر هم در 
محدوده ای که مدنظر دولت درنظر گرفته شــود. این در 
حالی اســت که از ابتدای اجرای بودجه امکان عملیاتی 

شدن سقف دوم وجود ندارد. 
وی تصریح کــرد: در پایان این نشســت هم محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس جمع بندی اولیه ای درباره کلیات 
بودجه داشته و مقرر شــد قبل از شروع رسمی و علنی 
نشست امروز سه شنبه 9 دی بحث خود را تکمیل کرده 
و جمع بندی نهایی را در آن روز ارائه کنند، لذا در نشست 
روز دوشــنبه هیچ گونه رأی گیری درباره کلیات بودجه 
انجام نشــد و تصمیم مشــخصی هم اتخاذ نشد اما در 
تبیین موضوع یعنی چارچوب های کلی بودجه 1400 و 
نوآوری هایی که می توان در آن اعمال کرد و همچنین در 
مورد موافقت و مخالفت کلیات، بحث های بســیار خوبی 
انجام شده و در دیدگاه مجموع نمایندگان مجلس حتماً 

آثار خود را برجای گذاشته است.  فارس

مجلس خبرگان رهبری:

حماسه ۹ دی در تاریخ این 
سرزمین جاودان خواهد ماند

مجلس خبرگان رهبری با صدور پیامی، حماســه 9 دی 
سال 88 را یکی از باشکوه ترین صحنه های خروش دینی 
و بصیرت عاشورایی مردم ایران اسالمی دانست که برای 

همیشه در تاریخ این سرزمین جاودان خواهد ماند.
مجلس خبرگان رهبری با صــدور پیامی به امضاء آیت 
اهلل احمد جنتی ضمن گرامیداشت حماسه 9 دی، آورده 
است: اینک که 11 ســال از خلق حماسه 9 دی توسط 
مردم با بصیرت و انقالبی ایران اسالمی در برابر استکبار 
و فتنــه گران داخلی می گــذرد، تاریخ گواهی می دهد 
که این حماسه خروشــان، یکی از باشکوه ترین صحنه 
های غیرت دینی و بصیرت عاشورایی مردم آگاه و زمان 

شناس ایران اسالمی در دفاع از ساحت سیدالشهداء)ع(، 
عزاداران حســینی، نظام اسالمی و والیت فقیه در مقابل 
اصحاب فتنه و هتاکان به حریم خاندان عصمت و طهارت 
و اصل والیــت فقیه بود و برای همیشــه در تاریخ این 
سرزمین جاودان خواهد ماند. در ادامه بیانیه نوشته شده؛ 
فتنه گران در ســال 88 با ادعای تقلب در انتخابات، در 
صدد نفی آراء 40 میلیونی مــردم در انتخابات برآمدند 
و با این بهانه مدت ها کشــور را به آشــوب و هرج و مرج 
کشاندند. آنها اگر چه با تکیه بر اوهام، زیان هایی را بر این 
کشور شهیدپرور و نظام مردم ساالر دینی وارد ساختند، 
امــا از این نکته غافــل بودند که مردم مــا بیدارند و به 
فرموده رهبــر معظم انقالب »مردم ما در مقابله  با فتنه، 
خودشــان به پا خاســتند و نهم دی در سرتاسر کشور 
مشــت محکمی به دهان فتنه گران زدند. این کار را خود 
مــردم کردند. این حرکت یــک حرکت خودجوش بود؛ 
این خیلی معنا دارد؛ این نشانه  این است که این مردم 

بیدارند، هشیارند«.

سخنگوی ارتش:

نشان فداکاری ارتش به شهید 
سلیمانی اعطا می شود

سخنگوی ارتش، از اعطای 
افتخاری  فداکاری  نشان 
به شهید سلیمانی  ارتش 
خبــر داد و گفت: ارتش 
قوای  ســایر  بــا  همگام 
مســلح و به ویــژه ملت 
بزرگداشــت  در  ایــران 
برنامه های  دلها  ســردار 

مختلفی را اجرا می کند.
امیر شــاهین تقی خانی 
ضمن تشــریح برنامه هــای فرهنگی  تبلیغــی ارتش در 
ســالگرد شهادت شهیدحاج قاسم ســلیمانی با اعالم این 
که نشان افتخاری ارتش به آن شهید بزرگوار اعطا خواهد 
شــد، گفت: ارتش جمهوری اسالمی ایران همگام با سایر 
قوای مسلح وبه ویژه ملت شریف ایران در بزرگداشت یاد 
و نام سردار دلها حاج قاسم سلیمانی برنامه های مختلفی 
را تدوین و در تمامی یگان های ارتش و کوی های سازمانی 

در سراسر کشور به اجرا خواهدگذاشت.
وی با اشــاره به شــخصیت تاثیر گذار شــهید سلیمانی 
به عنــوان الگویی ماندگار برای ایران اســالمی وســایر 
آزادی خواهان جهان خاطر نشــان کــرد: ارتش جمهوری 
اســالمی ایران با اعتقــاد عمیق به ضرورت بزرگداشــت 
آن شــهید عزیز و تبیین و تبلیغ مکتب شهید سلیمانی، 

اقدامــات خود را با  اهــداف مختلفی از جمله انســجام 
وهمگرایی در ایران اســالمی و نیروهای مسلح، مشارکت، 
همراهی و همبستگی کارکنان ارتش برای تقویت روحیه 

مقاومت و ایستادگی، طراحی و برنامه ریزی کرده است.
تقی خانی تبیین نقش و جایگاه شهید سلیمانی در شکل 
گیری و تشــریح ابعــاد پیروزی جبهه مقاومــت در برابر 
گروه های تروریســتی و هم افزایی ظرفیت های داخلی و 
خارجــی در تقویت خط مقاومــت را از  دیگر برنامه های 
ارتش برشــمرد و گفــت: فعالیت های ارتــش جمهوری 
اســالمی ایران برای سالگرد آن شــهید عزیز به گونه ای 
برنامه ریزی شــده که از طریق آن ضمن آگاهی بخشــی 
در رابطه با گروهک ها، فرقه ها  وتروریســم منطقه ای در 
کشتار مســلمانان و ترویج فرهنگ ظلم ستیزی و دشمن 
ستیزی، برخی اقدامات مشترک ارتش جمهوری اسالمی 
ایران و سپاه پاســداران انقالب اسالمی در تقویت جبهه 

مقاومت نیز تبیین شود.
 امیر تقی خانی با اشــاره به وضعیــت کرونایی و رعایت 
دســتورالعمل های بهداشتی گفت: به دلیل عدم برگزاری 
مراســم رسمی برای گرامیداشــت یاد وخاطره آن شهید 
عزیز، فضا ســازی محیط های پادگانی، کوی ســازمانی و 
برخی اماکن شــهری با استفاده از تصاویر شهید سلیمانی 
و شهدای مدافع حرم ارتش، تجهیز کتابخانه ها ی ارتش 
به کتاب »ســرباز« با موضوع زندگینامه شهیدسلیمانی،  
راه اندازی پویش مردمی در کوی های ســازمانی با عنوان 
مکتب ســلیمانی وده ها برنامه دیگر از جمله برنامه های 
اجرایی ارتش برای ســالگرد شــهید ســپهبد حاج قاسم 

سلیمانی است.  روابط عمومی ارتش

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

نظر مجلس »رد« کلیات 
الیحه بودجه است

ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس گفت: نظر مجلس 
شــورای اســالمی بر رد کلیات الیحه بودجه سال 1400 

است زیرا اشکاالت جدی دارد.
مالک شــریعتی درباره الیحه بودجه سال 1400، اظهار 
داشــت: رویکرد تدوین بودجه اگر عالمانــه و مبتنی بر 
اعداد و ارقام باشــد، قاعدتاً بودجه نویسی باید واقع بینانه 
اتفــاق بیفتد. وی بیان کرد: حتی برخــی افراد معتقدند 
که به دلیل شــرایط خاصــی که داریم، بایــد بودجه را 
بدبینانه پیش بینی کنیم تا دچار مشــکل نشــویم اما اگر 
بدبینانه هــم در نظر نگیریم، حداقل باید واقعیت ها را در 
نظر بگیریم. ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی تصریح کرد: بودجه در شرایط فعلی به تعبیری 

خوش بینانه نوشــته شده اســت و از دولتی که شعارش 
تدبیر است، بعید اســت که بخواهد با خوش بینی مفرط 
بودجه نویسی کند. شریعتی با بیان اینکه ظاهراً یک پیام 
سیاســی در نگارش بودجه سال 1400 لحاظ شده است، 
گفت: متأسفانه دولت، خوش خیالی ناشی از نگاه به خارج 
از کشور را در مقدرات اقتصادی و در بودجه که مهمترین 
ســند مالی برای برنامه ریزی و پیش بینی آینده کشــور 

است، لحاظ کرده است که اصاًل به صالح نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
مــا از دولت می خواهیم کــه اصالحات جدی را در الیحه 
بودجه لحاظ کند و بودجــه را واقع بینانه به مجلس ارائه 
کند و تقریباً نظر مجلس شــورای اســالمی بر رد کلیات 
الیحه بودجه سال 1400 است زیرا اشکاالت جدی دارد.

وی گفــت: البته بایــد ببینیم که رأی مجلس شــورای 
اسالمی و نظر کمیسیون تلفیق مجلس هم درباره بودجه 
چه خواهد بود اما پیشــنهاد ما آن است که دولت، بودجه 

را اصالح کند.
شــریعتی ادامه داد: البته اگر اتفاق خوبی افتاد و شرایط 
کشور بهتر شد که همه آرزو می کنیم شرایط کشور بهتر 
شــود، دولت می تواند متمم بیاورد و بودجه را اصالح کند 

اما حتماً بودجه باید واقع بینانه باشد.
ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی 
با اشــاره به وابستگی بودجه ســال آینده به نفت، گفت: 
وابســتگی بودجه به نفت در الیحه بودجه ســال 1400 
بســیار زیاد اســت و قطعاً کمتر از 40 درصد نیست، در 
حالی که قرار بود وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد اما 

هنوز این اتفاق نیفتاده است.  مهر

گزارش

ارتش آمادگی دفع هرگونه تهدید احتمالی علیه کشور را دارد
معاون هماهنگ کننده ارتش بــر آمادگی کامل نیروهای چهارگانه ارتش 
جمهوری اســالمی ایران در دفع قاطع هرگونه تهدید احتمالی علیه کشور 
تاکید کرد. امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری، با حضور در کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی با اعضای این کمیسیون 
دیــدار و گفتگو کرد. ضرورت بازنگری و ارتقای بودجه ارتش در ردیف های 
اعتباری بودجه سال 1400 و الزام دولت بر اولویت دهی به بودجه امور دفاعی 
نیروهای مســلح از جمله موضوعات اصلی این دیدار بود. بررســی تطبیقی ردیف های 
اختصاص یافته به ارتش در بودجه ســال جاری و سال 1400 نیز در دیدار حمید رضا 
حاج بابایی، رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با دریادار ســیاری مورد بحث و 
بررســی قرار گرفت. همچنین دریادار سیاری در این دیدار مهمترین فعالیت های ارتش 

در حوزه های عملیاتی، اطالعاتی و راهبردی را تشریح کرد.  روابط عمومی ارتش

طرح »شهید سلیمانی« باید استمرار داشته باشد
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: همان طور که طرح شهید سلیمانی 
شروعی خوب داشت، ان شاءاهلل در آینده هم استمرار داشته باشد. سردار 
غالمرضا سلیمانی در نشست دستاوردهای طرح تکمیلی مقابله با ویروس 
کرونا تحت عنوان »طرح شــهید ســلیمانی« گفت: در این طرح مردم و 
مسئوالن استانی و شهرستانی همراه شدند و آمارها حاکی از موفقیت نظام 
جمهوری اسالمی در قطع زنجیره ویروس کروناست. وی تاکید کرد: همان طور 
که این طرح شروعی خوب داشت، ان شاءاهلل در آینده استمرار خوب تری داشته باشد تا 
این ویروس کنترل شود و بتوانیم مرحله ریشه کنی را آغاز کنیم. سردار سلیمانی گفت: 
آمارهای خوبی را اســتان ها در کاهش آمار مبتالیان داشــتند که نشان از هدف گذاری 
درســت است، تا االن بیش از 1۷ میلیون خانوار غربالگری شده اند که این مهم با حضور 

بیش از چهار و نیم میلیون سفیر سالمت در کشور انجام شده است.  مهر

هر نوع تجمع در مناسبت های مختلف ممنوع است
انوشیروان بندپی گفت: برگزاری هر نوع تجمع در مناسبت های مختلف 

طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ممنوع است.
انوشــیروان محسنی بندپی در جلسه ستاد مقابله با کرونا استان تهران 
ضمن تســلیت ایام فاطمیه با اشــاره به ضــرورت رعایت پروتکل های 
بهداشتی اظهار داشت: خوشبختانه به لطف خدا، تالش و اقدامات جهادی 
مسئوالن و همچنین همراهی و مشارکت مردم روند مراجعه به بیمارستان ها 
و فوتی ها در اســتان تهران نزولی اســت. وی با اشاره به شــکننده بودن این شرایط 
افزود: شرایط فعلی شکننده است و بایستی با استمرار رعایت پروتکل های بهداشتی و 
مصوبات ســتاد ملی کرونا به حفظ این شرایط و بهبود آن کمک کنیم. استاندار تهران 
از شــهروندان جهت درخواستکرد مصوبات ســتاد کرونا در مورد برگزاری مراسم ایام 

فاطمیه و بزرگداشت شهادت سردار سلیمانی را رعایت کنند.  استانداری تهران

سرلشکر سالمی:  

طرح شهید سلیمانی فرمول غلبه بر کروناست
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

ابزاری شــده برای تحمیل و فشار، نمونه شکست 
دیپلماسی را می توان در مذاکرات هسته ای و تافقی 

که بر سر آن با ایران به امضاء رسید مثال زد.
اگر آن زمان که ســردار شهید سلیمانی به محمد 
جواد ظریف در باره مذاکرات و قدم زدن او با جان 
کری وزیر خارجه وقت آمریکا ابراز ناخرسندی کرد 
و آن پیام مهم را به ظریف فرســتاد تا هوشــیارتر 
عمل کند، دستگاه دیپلماسی و دولت به آن توجه 
کرده بودند، هیچگاه فریب خنده ها، قدم زدن ها و 
قهوه خوردن ها در کنار آمریکایی ها را نمی خوردند.

زمانی که مایک پومپئو رئیس ســازمان سیا بود و 
برای سردار ســلیمانی نامه نوشت و با بی توجهی 
سردار ایرانی روبرو شد و حتی آن نامه را باز نکرد تا 
بخواند، این رفتار، یک واکنش دیپلماتیک مقتدرانه 
در مقابل دشــمن است.سردار ســلیمانی اگر قصد 
داشت به مانند دیپلمات های اتو کشیده عمل کند،  
نمی توانست ایران را به پیروزی های بزرگ برساند.

خون شــهید ســلیمانی همچون زمــان حیات او 
همچنــان دارای برکات اســت، خوف و وحشــت 
آمریکایی هــا و صهیونیســت ها از انتقام همچنان 
در دل آنها اســت و آرامش را از تروریست ها ربوده 

است.
ترور ســردار ســلیمانی در عراق عجــز نیروهای 
آمریکایی برای نبرد رو در رو با ســردار دالور ایران 
را نشان داد.شهید ســلیمانی با فرماندهی خود در 
عراق و ســوریه، آمریکا را به شکست کشانده بود و 

این شکست برای آنها بسیار گران تمام شد.
تصور آمریکایی ها از نتیجه ترور ســردار حاج قاسم 
ســلیمانی پایان دادن به حضور مقتدرانه ایران در 
منطقــه بود، امــا دیدیم که نه تنهــا حضور ایران 
کمرنگ نشد بلکه در راســتای انتقام سخت، یک 
ســیلی در پایگاه عین االسد به صورت آمریکایی ها 
نواخته شــد تا فراموش نکنند که انتقام سخت در 

راه است.

ضرورت استمرار وضعیت فعلی برای کنترل بیماری

تشریح جزئیات نشست غیرعلنی مجلس درباره کلیات بودجه 1400

امروز تکلیف بودجه 1400 روشن می شود


