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تالش آمریکا برای نزول منازعه از سطح ایدئولوژیک به استراتژیک 

سردار سیدمسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستادکل نیروهای مسلح گفت: آمریکا اصرار دارد جمهوری اسالمی را از سطح ایدئولوژیک به سطح استراتژیک سرگرم کند. اگر دیپلماسی انقالب دو 
سطح ایدئولوژیک و استراتژیک داشته باشد، باید مراقب ایدئولوژیک باشیم و کمترین اهمال و کوتاه آمدنی نباید داشته باشیم. سردار جزایری خاطرنشان کرد: انتهای سیاست های استکبار جهانی و صهیونیزم 
بین الملل و آمریکا وادارســازی ایران به همکاری با خود، تضعیف منابع قدرت ســخت و نرم، صرف نظر کردن از محتوای اسالمی و تجدید سلطه و برگرداندن سنگرهای تخریب شده وابسته و طاغوتی است. 
معاون ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه دشمن کینه ای قاطع نسبت به نیروهای منتسب به انقالب دارد، افزود: اندکی شناخت دشمن کافی است تا ببینیم دشمن طرح و برنامه های کوتاه و دراز مدت 

دارد و دشمن روی خواسته های خود بسیار تاکید و اصرار دارد و کوتاه نمی آید و در عرصه های مختلف تالش می کند تا انقالب اسالمی و گرایش به اسالم ناب محمدی را از پیش رو بردارد. وی با اشاره 
به تهدیدهای دشمن در عرصه های مختلف و دغدغه های مقام معظم رهبری نسبت به موضوع فرهنگ بیان داشت: مقام معظم رهبری می فرمایند که در عالم سیاست هیچ دغدغه ای 

ندارم، در عرصه اقتصادی هیچ دل نگرانی ندارم اما در عرصه فرهنگی بنده به معنای واقعی کلمه احساس نگرانی می کنم و حقیقتا دغدغه دارم.

17 میلیون واجد شرایط دور دوم انتخابات
قائم مقــام وزیر کشــور با بیــان این که 
مرحلــه دوم انتخابات برای 68 کرســی 
دهمین دوره مجلس شــورای اســالمی 
برگزار می شــود، گفت کــه 17 میلیون 
نفر واجد شرایط رای دادن در این مرحله 
هســتند. حســینعلی امیری با اشــاره به 

تعــداد 19 میلیون تعرفه در حــال چاپ گفت: انتخابــات مرحله دوم 
در 55 حوزه و 21 اســتان برگزار می شــود. امیری بــا تاکید بر این که 
احــکام قانونــی در مرحلــه دوم انتخابــات کماکان مثــل مرحله اول 
خواهد بــود، گفت: در مرحله دوم کســانی مــی تواننــد در انتخابات 
شــرکت کنند که درمرحله اول یا در هیچ حوزه ای رای نداده باشــند و 
یــا در مرحله اول در همان حوزه ای که انتخابات بــه مرحله دوم رفته 

است رای داده باشند.

الریجانی موافق فراکسیون فراگیر
یک نماینده اصولگرای مجلس با بیان اینکه 
منتخبان اصولگرا و مستقل جلسات منظمی 
با الریجانی برگزار می کنند گفت: جمع بندی 
دیدارهای انجام شــده منتخبان اصولگرا با 
رئیس مجلس و شخص آقای الریجانی این 
است که فراکسیون فراگیری با حضور همه 

سالیق اصولگرا و حتی مستقل در مجلس دهم تشکیل شود. فراکسیونی که 
در آن نمایندگی که تمایل ندارند در فراکسیون اصالح طلبان نیز حاضر شوند 
می توانند در این فراکسیون حضور پیدا کنند. تاکید کرد: در این جلسات بحث 
رئیس و هیأت رئیسه مجلس دهم مطرح نشده است و این بحث ها به مشخص 
شــدن نتیجه مرحله دوم انتخابات موکول شده است، بالفاصله بعد از اعالم 
نتایج و تعیین تکلیف کرسی های باقی مانده از منتخبان اصولگرا و مستقل ها 

دعوت می شود تا در مورد رئیس و هیأت رئیسه جمع بندی می شود .

صداوسیما همراه تندروهاست
غالمعلی جعفــرزاده ایمن آبادی بــا انتقاد از 
عملکرد صداوسیما در پوشــش اقدام های 
صورت گرفته از ســوی دولت، خاطرنشــان 
کرد: هنگامی که برجام تبدیل به ابزار سیاسی 
در انتخابات 7 اســفند می شود، دوستانی در 
صداوسیما به تحلیل می رسند که می توانند با 

حمله به برجام، بدون در نظر گرفتن منافع ملی در انتخابات ریاست جمهوری 
پیش رو بهره برداری کنند، تخریب آقای عراقچی و دیگران برایشــان موجه 
خواهد بود. او همچنین در واکنش به پخش گزارشــی علیه عراقچی گفت: 
سوال اینجاست که مگر صداوسیما پیش از این رفتاری غیر از این داشته و مگر 
به پیشــبرد برجام کمکی کرده که امروز انتظار داشته باشیم، در راستای یاری 
رساندن به دولت و برجام اقدام کند؟ نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: 

صداوسیما همراه با تندروها می خواهد برجام را زیر سوال ببرد.

ریاست مجلس یک بحث 
داخلی مجلس است 

منتخــب اول مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
اسالمی با تأکید بر »داخلی بودن« موضوع انتخاب 
رییس در مجلس دهــم، آن را زودهنگام و منوط به 
تشــکیل فراکســیون اکثریت پس از انتخابات دور 

دوم دانست.
محمدرضا عارف در پاسخ به سوالی در مورد اهمیت 
انتخابات دور دوم مجلس دهم شــورای اســالمی 
اظهار کرد: خوشبختانه مردم در دور اول انتخابات 
مجلس شورای اسالمی حضور خیلی خوبی داشتند 
و ما امیدوار هستیم که با ادامه همان حضور پرشور 
بتوانیم مجلســی را کــه برنامه ریزی کــرده بودیم با 
کارایــی حداکثری و اولویت بخشــی بــه مطالبات 
مردم شــکل دهیم که طبعا در رأس مطالبات مردم 
مسائل اقتصادی، معیشتی، اشتغال و آسیب های 

اجتماعی است.
وی با بیان اینکه در این مجلس باید شــعار »اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل« را در دســتور کار خود قرار 
دهیم، افزود: برای شــکل گیری چنین مجلســی 
انتظار مــا از مردم حضــو حداکثــری در انتخابات 
دور دوم اســت که ان شــاء الله در ایــن مجلس به 
پشــتوانه آنها برنامه هــا و راهبردهایی کــه مدنظر 
 اســت و برنامه 126 بنــدی در این زمینــه را بتوانیم 

اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: خواهش مــا از همه مردم حضور در 
میدان اســت و خصوصــا از جوانان مــی خواهیم با 
همان شادابی و نشاط دور اول، در دور دوم هم حاضر 
شده و مردم را به حضور تشویق کنند، زیرا تجربه دوره 
های گذشته این است که در دورم دوم مردم حضور 
پررنگ تری دارند و بنابراین باید بتوانند کار خوبی که 
در مرحلــه اول آغاز کردند را ادامه دهند و برای تمام 
کردن این کار ارزشمند از آنها می خواهیم در این دور 

حضور پیدا کنند.

تالش برای اختالف افکنی در لیست امید
عارف در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص گمانه 
زنــی ها در خصــوص رقابــت وی و الریجانی برای 
کرسی ریاست مجلس دهم، با تأکید بر اینکه بحث 
ریاســت مجلس یک بحث داخلی مجلس اســت، 
تصریح کرد: این بحث مهم است، اما باید در داخل 
مجلس و توسط خود نمایندگان مردم صورت گیرد، 
در عیــن حال زمانی مــی توان آن را دنبــال کرد که 
فراکســیون های داخلی مجلس شکل گرفته باشد 
و وضعیت فراکســیون اکثریت تقریبا روشــن باشد 
که تشــکیل این فراکســیون منوط به انتخابات دور 

دوم است.
وی اضافه کــرد: فکر می کنم طــرح این موضوع 
یعنی ریاســت مجلس در شــرایط فعلی زودهنگام 
اســت و قاعدتا پس از انتخابــات دور دوم می توان 
 به ایــن بحــث در فضای رســانه ای و میــان مردم 

پرداخت.
منتخب مــردم تهران در انتخابــات مجلس دهم با 
اشاره به تالش رقبا برای ایجاد اختالف میان ائتالف 
اصالح طلبان و اصولگرایان معتــدل، تأکید کرد: 
مــا ائتالف امیــد را حتما حفظ می کنیــم و این یک 
تعهد اخالقی بوده و میثاقی اســت کــه با کاندیداها 
داشــتیم که حضور جدی در این فراکســیون داشه 
باشــند و طبیعتا مبانی فراکسیون اکثریت هم رأی 

گیری است.
عارف خاطر نشان کرد: امیدواریم با همان همدلی 
و همبستگی که افراد در لیست امید قرار گرفتند در 
مجلس هم بتوانیم تأثیرگذار باشــیم و ان شــاء الله 

بتوانیم در خدمت مردم باشیم.

خبر آنالین نوشت: اصالح طلبان درباره ریاست مجلس دهم چه می گویند؟
اصالح طلبان که پس از سه دوره دوری از پارلمان، اکنون سهم قابل توجهی در مجلس دهم دارند، هنوز درباره کاندیدای خود برای 

ریاست مجلس، اظهار نظر رسمی تشکیالتی نکرده اند. در اظهار نظرهای شخصی آنها نیز تفاوت هایی دیده می شود.

 عصر ایران نوشت: ز بامی که برخاست مشکل نشیند
این گزارش بالفاصله پس از فضاسازی رسانه ای مخالفان برجام درباره سخنان رییس کل بانک مرکزی منتشر شده و نگاه ها را از ولی الله 

سیف به این سو چرخانده است.

 تدبیر 24 نوشت: وحدت رمز پیروزی اصالحات
توصیه های رئیس دولت اصالحات در فضای مجازی بسیار کارکرد داشته است. بهره بردن ازفضای مجازی توسط جریان اصالحات 

نشان می دهد که این جریان با حداقل امکانات می تواند بهترین بهره ونتیجه را از این فضا ببرد.

 فارس نوشت: پشت  پرده اعتراف دولتمردان به »هیچ« بودن عواید برجام چیست؟
این روزها سیف عواید برجام برای ایران را »تقریبًا هیچ« می خواند و ظریف هم تصریح می کند که می داند آمریکایی ها در راه معامله 

بانک های خارجی با ایران سنگ اندازی می کنند، اما افکار عمومی درباره دلیل این اعترافات صریح سواالتی دارند.

 فردا نیوز نوشت: بد عهدی آمریکا چالش بزرگ اجرای برجام
اگرچه توافق هسته ای اخیر ایران با 5+1 به سرکردگی آمریکا نزدیک به دو سال طول کشید، سیر موضوع و اتفاقات آن به غایت ناباورانه 

پیش رفت.

عکس روزسایت نگار

 »اوبر ودرین« 
وزیر امور خارجه اسبق 
فرانسه با کمال خرازی 
رئیس شورای راهبردی 
 روابط خارجی دیدار و 
گفت و گو کرد.

خبرنامه

ارشاد نامحسوس
استقرار 7000 پلیس نامحسوس امنیت اخالقی در تهران

طرح امنیت اخالقی در قالب گشــت های ارشاد ســال هاست که در حال 
اجراست. موضوعی که نقدهایی جدی همیشه بر آن و میزان تاثیرگذاری آن 
از سوی تحلیلگران اجتماعی وارد بوده است. با این حال نیروی انتظامی در 
زمان های مختلف در این سال ها متناســب با تغییر شرایط، مصداق های 
جدیدی را وارد طرح کرده اســت. نوع برخوردها نیز از زمستان تا تابستان و 

از مدل پوشــش تا جنس و رنگ آن متفاوت می شود. 
از صبح روز گذشته نیز مرحله جدید فعالیت گشت های طرح امنیت اخالقی 
در پایتخت کلید خورد و ماموران پلیس با مصادیق بدپوششی، کشف حجاب 
در خــودرو، مزاحمت بــرای نوامیــس، آلودگی صوتی، ســگ گردانی و... 
برخورد می کنند.  بر این اســاس تیم های مختلف گشــت  امنیت اخالقی با 
استقرار در مقابل پاساژها، مراکز خرید، میادین اصلی و همچنین گشت زنی 

در بزرگراه ها و خیابان های پرتردد با هنجارشــکنان برخورد می کنند. 
موضوع بدپوششــی در خودروها از مواردی بود که ســال گذشته به عنوان 
مصادیق برخورد اعالم شد. سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی 
ســال گذشــته در جمع فرماندهان پلیــس راهنمایی و رانندگی بــا انتقاد از 
وضعیت حجاب برخی رانندگان و سرنشــینان خودروهــا از ماموران پلیس 
خواسته بود که در صورت دیدن این موارد با آن برخورد کنند، موضوعی که 

مورد تقدیر و حمایت رئیــس قوه قضاییه نیز قرار گرفت.

اســتقرار 7000 پلیس نامحسوس امنیت اخالقی
امــا رییــس پلیــس پایتخــت امــروز از ســاماندهی بیــش از 7000 مامور 
نامحســوس پلیــس امنیت در راســتای اجــرای طرح امنیــت اخالقی در 
پایتخــت خبر داد. موضوعــی که تاکنون مطرح نبــوده و در نوع خود جدید 

است. 

سردار حسین ساجدی نیا صبح امروز در مراسم آغاز به کار گشت نامحسوس 
پلیــس امنیت اخالقی که با حضور معاون دادســتان تهران برگزار شــد، با 
بیان اینکه از ابتدای این هفته طرح امنیت اخالقی به شــکل محســوس و 
در سطح گسترده ای در ســطح میادین، مجتمع های تجاری و بزرگراه های 
پایتخت به اجرا در آمده اســت، گفت: عالوه بر این طرح، از امروز گشــت 
نامحســوس پلیس امینت اخالقی نیز در ســطح معابــر فعالیت خود را آغاز 
خواهد کرد. براین اســاس بیش از 7000 نیروی زن و مرد با حضور در معابر 

نســبت به رصد این موارد و اطالع آن به پلیس امنیت اقدام خواهند کرد.
ســاجدی نیا در عین حــال گفت: این افراد بــه طور مســتقیم حق برخورد 
بــا شــهروندان را نداشــته و تنهــا اطالعــات را به پلیــس امنیــت منتقل 
خواهند کــرد، چراکــه تنها پلیس به شــکل محســوس و با لبــاس نیروی 
انتظامی حــق برخورد با شــهروندان خاطی را دارد. ســاجدی نیا همچنین 
تاکیــد کرد: شــهروندان در صــورت مواجهه بــا افرادی که خــود را پلیس 
 نامحســوس نامیده هوشــیار بوده و بدانند پلیس نامحســوس حق برخورد 

با شهروندان را ندارد.

پلیس امنیت اخالقی، ضابط قضایی اســت
رئیــس پلیس تهــران در توضیح بیشــتر درخصوص طــرح امنیت اخالقی 
پایتخت اظهار کــرد: یکی از مطالبــات مردم در ســال های اخیر موضوع 
مزاحمت برای نوامیس در ســطح شــهر بود. از این رو پلیس در ســال های 
گذشته طرح های مختلفی را در دستور کار قرار داد. از حدود دو سال پیش 
نیز پلیس اقدام به رصد ناهنجاری ها کرده که چهار موضوع آلودگی صوتی، 
رانندگی پرخطر در سطح بزرگراه ها و انجام حرکات نمایشی، ایجاد مزاحمت 
برای نوامیس و کشــف حجاب در خودروها جزو چهار محــور اصلی بودند 

که با آنها برخورد شد.
رییس پلیــس پایتخت با بیــان اینکه فعالیــت این ماموران بــه چه صورت 
خواهد بود، گفت: این افراد در صورت مشــاهده موارد ناهنجاری همچون 
مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشــف حجاب در خودرو و انجام 
حرکات نمایشــی در خیابان، شــماره پــالک خودرو را برداشــته و از طریق 
ســامانه پیامکی به مرکز پلیــس امنیت اخالقی اطالع می دهند ســپس از 
ســوی پلیس امنیت با این افراد تماس گرفته و از آنان خواســته می شود که 

در موعد تعیین شــده به پلیس مراجعه کنند.
به گفته ســاجدی نیا اگر این افراد از دســتور پلیس ســرپیچی کرده و به آن 
تمکیــن نکنند با توجه بــه اینکه پلیــس آدرس این افــراد را در اختیار دارد 
گــر آدرس این افراد مخــدوش یا به هر  به منــازل آنها مراجعــه می کند و ا
دلیل تغییر کرده باشــد، با آنان تماس گرفته شــده، تخلف خودروی مذکور 
در فهرســت افراد خاطی ثبت شــده و هنگام نقل و انتقــال پالک خودرو و 
یــا فروش خودرو یا هنــگام دریافت خدمــات برای خودرویشــان این افراد 
شناســایی شــده و با آنان برخورد خواهد شــد ضمن آنکه تا اطالع بعدی به 
این افراد خدماتی نیز ارائه نخواهد شــد. وی تاکید کرد: آموزش های الزم 
به این افراد داده شــده و آنها به عنوان پلیس و ضابط قضایی شــناخته شده 
و در این زمینه عمــل خواهند کرد و احکام قضایی الزم نیز در این خصوص 

اخذ شده است. 
رییس پلیس پایتخت همچنین با تاکید بر اینکه طرح امنیت اخالقی نیز در 
سطح پایتخت ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: طرح های دیگری نیز 
از ســوی پلیس در روزهای آتی اجرا خواهد شــد که برخورد با خرده فروشان 
موادمخدر، برخورد و جمع آوری معتادان متجاهر و برخورد با اراذل و اوباش 

و... از جمله آنهاست.

آیت الله صادق آملی الریجانی در جلســه امروز )دوشــنبه( مســئوالن عالی 
قضایی، به هجمه های اخیر حقوق بشری آمریکا و گزارش وزارت امور خارجه 
آن کشور که »حاوی ادعاهای دروغ علیه جمهوری اسالمی ایران است« اشاره 
کرد و با محکوم کردن چنین گزارش هایی که همواره تکرار می شــود، گفت: 
آمریکایی ها بار دیگر نشــان دادند که در همه ساحت ها ظالم و بد عهداند و از 

طرح و نشر سخنان دروغ و سخیف هیچ ابایی ندارند.
آملــی الریجانی با تاکید بر اینکه در این گــزارش توهین های ناروا و ادعاهای 
رکیک و نادرســتی علیــه جمهوری اســالمی ایران و قوه قضاییه کشــورمان 
مطرح شده است، افزود: انسان متعجب می شود که دستگاه رسمی کشوری 
که مدعی حقوق بشــر و اقتدار جهانی است چنین حرف های نادرستی مطرح 
می کند و در البه الی آن می گوید چون در ایران سفارت نداریم به گزارش های 
مردمی و ان جی او ها اعتماد کرده ایم؛ چنین استداللی عذر بد تر از گناه است 

که شما هر دروغی را از سوی نیروهای مخالف یک کشور بپذیرید و آن را رسمًا 
منتشر کنید.

آملی الریجانی ادعای مطرح شــده درباره اعدام به اتهــام اهانت به مقامات 
عالیرتبه کشور و توطئه علیه امنیت ملی را دروغ اعالم کرد و افزود: همچنین 
در این گزارش ادعا شــده که دشــمنی با خدا نیز حکم اعــدام در پی دارد، در 
حالیکه اشــاره آن ها به بحث فقهی و حقوقی محاربه اســت که شرایط خاص 

خود را دارد.
آملی الریجانی یکی دیگــر از ادعاهای دروغین در گزارش وزارت امور خارجه 
آمریکا را »اعدام به دلیل توهین به یاد و خاطره امام )ره( و رهبری« اعالم کرد 
و با تاکید براینکه »دروغی باال تر از این وجــود ندارد« افزود: ماده51۴ قانون 
مجازات اســالمی تصریح می کند که هرکس به حضرت امــام )ره( بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران و رهبر معظم انقالب به نحوی از انحاء اهانت کند به 

حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شــود؛ ماده دیگری در همین قانون 
تصریح دارد که سوءقصد به جان رهبر نظام اسالمی ایران حکم اعدام دارد که 
البته این ماده ربطی به موضوع توهین ندارد و در اینجا بحث ترور مطرح است.

رئیس دستگاه قضا طرح چنین ادعاهای دروغی علیه جمهوری اسالمی ایران 
و به ویژه قوه قضاییه را نشانگر نفوذناپذیری دستگاه قضایی و عمل به وظایف 
قانونی در مقابله با فشــار ها و هجمه های دشــمنان دانست و تاکید کرد: قوه 
قضاییه جمهوری اســالمی ایران با اقتدار کار خــود را به پیش می برد و جلوی 
نفوذ دشمنان و فتنه گران را گرفته است و مصداق آن سخن حضرت امام )ره( 
است که فرمودند هرگاه دیدید دیگران علیه شما سخن می گویند بدانید که کار 

خود را درست انجام داده اید.
آملی الریجانی در پایان از ســتاد حقوق بشــر و مســئوالن وزارت امور خارجه 
خواســت با اقتدار و صالبت و به صورت کاماًل مستدل و منطقی سطر به سطر 
ادعاهای دروغین گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا را پاسخ دهند تا مردم 

دنیا به دروغ های مستمر دولت آمریکا واقف شوند.

وزارت خارجه به ادعاهای دروغین آمریکا درمورد حقوق بشر پاسخ دهد


