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واکنشهابهیاوهگویی
توئیتریترامپ

••صبح نو -این روزنامه در گزارشی با تیتر «بایدن
بدون روتــوش» نوشت  « :هرچند جو بایدن ،نامزد
انتخابات ریاستجمهوری حزب دموکرات آمریکا
درنمایشانتخاباتیازرقیبش«دونالدترامپ»بابت
خروجازبرجامانتقادکردهوگفتهدرصورتپیروزی
در 1400بهبرجامبازخواهدگشتاماحاضرنیست
ازفرصتیکهرقیبانتخاباتیاشبرایدولتاوایجاد
کرده به همین راحتی بگذرد؛ چنان که بایدن طی
یادداشتیدرپایگاهاینترنتیشبکهخبریسیانان
برنامه س ه مرحلهای خود در قبال ایران را برشمرده
و تاکید میکند راههای هوشمندانهتری نیز برای
سختگیریعلیهایرانوجوددارد».
••جمهوری اسالمی  -این روزنامه در خصوص
اقدام قوه قضاییه برای اجرای قصاص قاتل کارمند
سازمانآبشیرازکهبااصرارخانوادهمقتولصورت
گرفت ،نوشت « :اســنــاد و مــدارک شفاف نشان
میدهد قوه قضاییه یک قاتل را قصاص کرده و به
خاطر این که در اجرای قانون به فشارها و تبلیغات
انحرافیاعتنانکردهبایدموردتحسینقرارگیرد.این
درستاستکهدرقوهقضاییهمشکالتیوجوددارد
که تا حدودی در کاهش اعتمادها مؤثر است ،ولی
اینضعفنبایدموجبنادیدهگرفتهشدناقدامات
صحیحوقانونیاینقوهشود».
••آرمان ملی -جواد آرین منش درباره نامزدهای
احتمالیاصولگرایاندرانتخابات 1400گفت«:در
اینیکی،دوماهاخیر،درمیاناصولگرایانبانامهای
مختلفیروبهروبودهایم.آقایانقالیباف،الریجانی،
ضرغامی ،حاجیبابایی ،قاضیزاده ،سعید محمد
از قرارگاه خاتم ،ســردار دهقان ،رستم قاسمی،
حدادعادلواحتماالآیتا...رئیسیمطرحهستند،
حتی احمدینژاد هم بدش نمیآید با فراهم شدن
زمینهدرانتخاباتحضوریابد».

انعکاس
••نامه نیوز نوشت :محسنکوهکنفعالسیاسی
اصولگرا گفت «:آقای رئیسی در مدت مسئولیت
اخیرشان تمام تمرکزش بر قوه قضاییه بوده است
و برداشت من این است که او در شورای انتخاباتی
اصولگرایان در انتخابات 1400حضور نخواهد
داشت و فعالیتی نخواهد کرد؛ از سوی دیگر ایشان
همنامزدانتخاباتنمیشوند».
••رویداد  24مدعی شد  :شواهد و قراین نشان
میدهد طرح پیش فروش نفت که از سوی دولت به
عنوان «گشایش اقتصادی » از آن یاد میشد به بن
بست خورده است و حتی ممکن است از دستور کار
خارج شود .ظاهرا فشارها برای کنار گذاشتن آن به
نتیجهرسیدهاست.
••برنانوشت:جوادامام،فعالسیاسیاصالحطلب
با اشاره به سخنان اخیر ا ...کرم مدعی شد :عمال
ا...کرمانتخاباترامنتفیویکرقابتدرونجریانی
دانست.اصولگرایانقراراستازمیانخودشانیک
فرد را انتخاب کنند و با توجه به مسیری که تاکنون
ما ،شاهد آن بودیم عمال نمیخواهند مشارکتی
داشتهباشند.
••ایلنا نوشت :علی حسن پور ،دادستان عمومی و
انقالب مرکز استان بوشهر اظهار کرد :دومین عضو
شورایشهربوشهرروزگذشتهحسبدستورقضایی
توسطادارهکلاطالعاتاستانبوشهردستگیرشد
و رسیدگی به اتهام وی و دیگر افراد دستگیر شده
قبلیدرحالرسیدگیاست.

علیربیعیدرپاسخبهگزافهگوییهایدونالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توئیتر که ادعا
کرده بود هر اقدامی علیه منافع این کشور را
با واکنشی هزار برابر شدیدتر پاسخ خواهد
داد ،گفت  « :هرگونه خطای راهبری آمریکا ،با
پاسخ قاطع ایران مواجه خواهد شد» .ترامپ
روز گذشته در صفحه توئیتری خود نوشت:
« بــر اســاس گــزارشهــای رســانـههــا ،ایــران
ممکن است در حال طرح ریزی برای یک قتل
هدفمندیاحملهبهآمریکاباشدتاانتقامکشتن
سردار سلیمانی را بگیرد .هر گونه حمله ،به
هر نوعی علیه ایاالت متحده با حملهای هزار
برابر قوی تر علیه ایران مواجه خواهد شد».
این توئیت رئیس جمهوری آمریکا واکنشی
به گزارش نشریه پولتیکو است که در گزارشی
مدعیشدهبودایرانبهدنبالهدفقراردادن
سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی بوده است.
این در حالی است که مسئوالن جمهوری
اسالمی بارها اعالم کردند که ضربه متقابل
در انتقام خون شهید سلیمانی سخت و قاطع
و در سطح مسئوالن ارشد آمریکا خواهد بود.
در همین زمینه نیز سید حسن نصرا ...رهبر
جبهه مقاومت در لبنان درباره انتقام از آمریکا
گفتهبود«:قصاصعادالنهبهاینمعنینیست
که شخصیتی که هدف میگیرد ،هم وزن
قاسم سلیمانی باشد ،کفش سردار سلیمانی
ارزشش از ترامپ بیشتر است .هیچ شخصی
هم وزن قاسم سلیمانی نیست که بتوان او
را قصاص کــرد .قصاص عادالنه موجودیت
نظامی آمریکا در منطقه است ».با این حال
به نظر میرسد هر چه به انتخابات ریاست
جمهوری در آمریکا نزدیک تر شویم ترامپ
بــرای ترساندن رای دهندگان آمریکایی و
جذب آرای آنــان بر حجم این سخنان خود
خواهد افزود.

توضیحاتبرادرقاضیمنصوریدربارهادعای
خودکشیاو
برادرقاضیمنصوریبابیاناینکهجرماتهامی
به انــدازهای نبود که او نگران باشد ،ادعای
خود کشی بــرادرش را غیر منصفانه توصیف
کــرد .بــرادر غالمرضا منصوری در گفتوگو
با ایلنا در خصوص ادعای مطرح شده توسط
دادستانی رومانی مبنی بر خود کشی قاضی
منصوریگفت«:جرماتهامیبهاندازهاینبود
که ایشان نگران باشد ،اگر نگران بود ،برای
بازگشت به کشور تالش نمیکرد ...و
هیچ نگرانی برای ورود به کشور نداشت
و اصرار داشت که به کشور بازگردد؛ بر
همین اساس نباید غیرمنصفانه بگوییم
که ایشان خودکشی کــرده اســت ».وی
همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این
که شخصی همراه غالمرضا منصوری
بوده است یا خیر ،اظهار کرد« :در طول
مدتی که با برادرم در ارتباط بودیم ،هیچ
زمانیاعالمنکردکهکسیاوراهمراهی
میکند ».بــرادر غالمرضا منصوری در
خصوصتحویلجسدنیزگفت«:هیچیک
از اعضای خانواده از طریق بدن پیمایی
و احــراز هویت نتوانستیم هویت ایشان
را شناسایی کنیم و فقط استناد ما برای

تحویل جسد ،نامه کتبی اســت که پزشکی
قانونیبعدازگرفتنآزمایش DNAبهدادسرای
جنایی ارســال کــرد ».گفتنی اســت قاضی
منصوری متهم نهم پرونده اکبرطبری بود که
پسازدستگیریویگفتهشدازکشورگریخته
است .وی در ویدئویی خبر از بازگشت خود به
ایراندادولیپسازچندیبهصورتمشکوک
جانباخت.
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الریجانیگزینه
1400کارگزاران؟
عطریانفر:سیاستورزیالریجانی
شباهتهایزیادیبهرویکردهای
اصالحطلبانهداشتهاست

وزارت خارجه:آمریکا یی ها از روش های تکراری و پوسیده
فضاسازی ضد ایرانی دست بردارند

بــه گـــزارش پــایــگــاه اطـــاع رســانــی دولــت
علی ربیعی سخنگوی دولــت در واکنش
بــه ایــن تهدید تــرامــپ در نشست خبری
دیــروز گفت« :متن سخنان ترامپ را دیدم
و متاسفم کــه رئیس جمهور کــشــوری که
داعیه مدیریت و نظم جهانی را دارد بر چنین
پایه سستی اظهار نظر میکند ،اظهار نظری
سریع و سفارشی و مخدوش .وی خطاب به
ترامپ اظهار کــرد :شما ســردار شهیدمان
را که سردار صلح در منطقه و نماد مبارزه با
تروریسم بود ،ترور کردید و این ننگ شما پاک
شدنی نیست ».ربیعی افزود« :آمریکا بزرگ
ترین خطای راهبردی خود را مرتکب شده
است و با این کارها نمی تواند جنایت های
خود را مخفی کند ».سخنگوی دولت افزود:
«در هر صورت هرگونه خطای راهبری آمریکا،
با پاسخ قاطع ایران مواجه خواهد شد ».به
گزارش ایسنا ،بن رودز مشاور امنیت ملی
کاخ سفید در دولت پیشین آمریکا در پاسخ
به این توئیت ترامپ گفته « :ایــران به طور
چشمگیری برنامه هسته ا یاش را سرعت
بخشیده است .سیاست ترامپ درباره ایران،
امنیت آمریکا و جهان را کاهش داده است.
انتشار پیام های توئیتری تهدیدآمیز این را
تغییر نداده است ».همچنین سعید خطیب
زاده سخنگوی وزارت امــور خــارجــه بــا رد
اتهامات مطروحه در گ ــزارش سفارشی،
مغرضانه و هدفمند منتشر شده در یکی از
رسانههای آمریکایی که تالش دارد برای
واقعی نشان دادن آن به اظهارات یک مقام به
ظاهر دولتی آمریکا استناد کند ،اظهار کرد:
«به مقا مهای آمریکایی توصیه میکنیم از
توسل به روشهای تکراری و پوسیده برای
فضاسازی ضدایرانی در صحنه بینالمللی
دست بردارند».
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ایــن روزهــا و با نزدیک شــدن به انتخابات
 1400کم کم حرف و حدیث ها درباره این
که چه کسانی به انتخابات ریاست جمهوری
ورود می کنند داغ می شــود .در این میان
یکی از گزینه هایی که به عنوان کاندیدای
انتخابات ریاست جمهوری آینده از او نام
می برند علی الریجانی رئیس سابق مجلس
اســت؛ شخصیتی که در طیف بندی های
سیاسی اصولگرا یا اصــاح طلبش زیاد
مشخصنیستولیتااینجایکارکارگزاران
یاحداقل بخشی از آن ها نشان داده اند که به
کاندیداتوری او عالقه مند هستند .در همین
زمینه محمد عطریانفر ،عضو شورای مرکزی
این حزب ،که پیشتر در مصاحبه ای اسمی از
علی الریجانی به عنوان گزینه های احتمالی
این حزب هم نیاورده بود و بسیاری بر همین
اساس اعالم کرده بوند که الریجانی دیگر
گزینه کارگزاران نخواهد بود؛ روز گذشته در
یادداشتی در روزنامه سازندگی الریجانی را
شخصیتی معرفی کرد که اصالح طلبی او
به اصولگرایی اش بیشتر می چربد« :برخی
صاحبنظران سیاسی از کاندیداتوری آقای
الریجانی سخن میگویند یا تاکید میکنند
که ایشان قــرار اســت بنا بر حمایت اصالح
طلبان وارد صحنه شوند .باید تاکید کنم که
آقای الریجانی از منظر تاریخی ،متعلق به
جریان اصولگرایی است ،اما حداقل از سال
 ۸۴تا امروز رفتار ،منش و نوع سیاست ورزی
ایشان شباهتهای زیــادی به رویکر دهای
اصالح طلبانه داشته و تجربه سه دوره مجلس
ایشان هم نوعی رضایتمندی را از سوی
اصالح طلبان در کنار خود دارد؛ بنابراین
عطف عنایت به امثال آقای الریجانی زمانی
میتواند مطرح باشد که اصــاح طلبان از
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ارائــه نیروی متحد و مشترک میان احزاب
متبوع خود دچار امتناع یا محرومیت شوند».
وی افــزود « :چه بسا در شرایط انقباضی و
صعوبت بــرای اصــاحــات در ســال ۱۴۰۰
هم واقعهای مشابه آن چه که در سال ۹۲
رخ داد ،رقم بخورد .در آن شرایط از میان
گزینههای موجود ممکن است گزینههایی
مثل آقای الریجانی که از چهرههای معقول
اصولگرایی است ،بتواند مورد بحث و گفت
وگو قرار گیرد».
البته عطریانفر در ادامه یادداشت خود اشاره
کــرده است که اصــاح طلبان هنوز با گزینه
کارگزاران یعنی الریجانی کنار نیامده اند،
اما تلویحا بیان کرده که رسیدن به گزینه ایده
آل اصالح طلبی شاید در  1400امکان پذیر
نباشد«:اما اصالحات در این شرایط تاکید بر
یک رقابت تمام عیار بین یک نیروی متصل
به جبهه اصالحات با یک شخصیت معقول از
اصولگرایاندارد.بالطبعاصالحاتعالقهمند
استآقایالریجانیرقیبشریفعرصهرقابت
شرافتمندانهبانمایندهمنتخبونامزدبرگزیده
جبهه اصالحات باشد .در این حالت زیباترین
رقابت رخ خواهد داد که شباهت تاریخی آن را
درسال ۷۶بینآقایناطقنوریوآقایخاتمی
دیدم و تجرب ه کامال گویا و روشنگری بود ».باید
گفت همان طور که چندی قبل هم روزنامه
شرق به آن اشاره کرده بود کارگزاران مسیر
دیگری از بقیه اصالح طلبان را درپیش گرفته
اند و سیاستشان در انتخابات پیش رو بر محور
« ائتالف» شکل گرفته تا حضور با «کاندیدای
اصالحطلب».حالبایدمنتظرماندودیدکهآیا
کارگزارانبهجمعبندیباالریجانیمیرسند
یانه؟وآیادراینمسیرمی تواننداصالحطلبان
راباخودهمسوکنندیانه؟
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ویژه های خراسان

دالالن رجیستری موبایل
قاچاقچی محسوب می شوند
یکمسئولدولتیدرنامهروزهایاخیرخودخطاب
به تعدادی از دستگاه های اجرایی و تشکل های
صنفی ،به آن ها متذکر شده بر اساس مصوبه اخیر
ستادمرکزیمبارزهباقاچاقکاالوارز،خریدوفروش
اطالعاتگذرنامهبهمنظورثبتگوشیتلفنهمراه
درسامانههایرجیستری،بهعنوان«اقدامسازمان
یافتهدرراستایقاچاقکاال»محسوبمیشودودر
صورتی که فعاالن برخی اصناف در چنین اموری
فعالیتمیکردند،بهمنظورجلوگیریازپیامدهای
احتمالینسبتبهرعایتتذکراتفوقاقدامکنند.

دستور فوری برای نقره داغ
برخی واردکنندگان زرنگ
یک نهاد مسئول با ارســال گزارشی خطاب به
برخی مدیران اجرایی ،با اشــاره به بررسی های
صورتگرفتهتوسطیکنهادقضاییدربارهواردات
خودروهای خارجی با عنوان ورود موقت به داخل
کشور ،از مخاطبان خواسته است با توجه به این
که برخی دارندگان این خودروها تالش کرده اند
خودرو های مذکور را از کشور خارج نکنند ،ضمن
تهیهفهرستیازمشخصاتاینافرادوخودروهای
آنها،راجع بهاعالموقوعجرمبهمرجعذیصالح
برایپیگیریاینتخلفاقدامفوریانجامدهند.

خبر

اظهارات رئیس دیوان عالی در
خصوص پرونده روح ا ...زم و
بابک زنجانی
رئیس دیــوان عالی کشور گفت که رسیدگی به
پرونده زم در دیوان عالی تمام شده و پرونده بابک
زنجانی در مرحله اجــراســت .به گــزارش ایسنا
حجت االسالم مرتضوی مقدم درباره پرونده زم
اظهار کرد« :رای صادر شده و رسیدگی به پرونده
زم در دیوان تمام شده است و رای آن اعالم خواهد
شد ».وی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده
بابکزنجانیگفت«:اینپروندهتمامشدهودست
مانیستودرمرحلهاجراست».رئیسدیوانعالی
کشور در واکنش به ارسال نامه ای از سوی وکیل
اینسهمتهمبهاعدامحوادثآبان 98تصریحکرد:
«هرنامهایکهمیآید رویپروندهمیرود».

