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عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
از بررسی سوال  امنیت ملی 
ام��ور  از وزی��ر  نماین��دگان 
خارج��ه در جلس��ه هفت��ه 
این کمیس��یون خبر  جاری 
داد. ش��هریار حی��دری عضو 
هیئت رئیس��ه کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس ش��ورای اسالمی از بررسی گزارش 
کمیته هس��ته ای، استماع گزارش هیأت اعزامی به 
اس��تان سیستان و بلوچس��تان و همچنین بررسی 
الیح��ه اصالح قان��ون نحوه اس��تفاده از خانه های 
سازمانی ارتش جمهوری اسالمی ایران در جلسات 

هفته جاری کمیسیون متبوعش خبر داد.
وی با اشاره به دس��تورکار روز دوشنبه کمیسیون 
امنی��ت ملی مجلس، بیان داش��ت: بررس��ی طرح 
الیحه تشکیل سازمان پدافند غیرعامل و همچنین 
ادامه رس��یدگی اهداف و برنامه های کمیته باشگاه 
کش��ورهای تحریمی ب��ا حضور مس��ئولین ذیربط  
از س��وی کمیته باش��گاه کش��ورهای تحریمی روز 

دوشنبه برگزار شد.
عضو هیئت رئیس��ه کمیسیون امنیت ملی مجلس 
بیان داش��ت: بررسی س��وال تعدادی از نمایندگان 
از محم��د جواد ظری��ف وزیر امور خارج��ه نیز در 
دس��تورکار اعض��ای کمیس��یون امنی��ت ملی  در 

نشست امروز سه شنبه قرار دارد.  تسنیم

اخبار

رئی��س ق��وه قضاییه با تأکی��د بر اینکه م��ردم باید اجرای 
عدالت را احس��اس کنند، گفت: همان ط��ور که حرارت و 
برودت هیچ مانعی را نمی شناس��د و وارد خانه و کاش��انه 
مردم می ش��ود، عدالت هم باید وارد زندگی مردم ش��ود و 

برای جامعه کاماًل ملموس باشد.
حجت االسالم والمسلمین س��ید ابراهیم رئیسی در جلسه 
روز )دوش��نبه( ش��ورای عالی قوه قضاییه، ب��ا تبریک آغاز 
امام��ت دوازدهمین اختر تابناک آس��مان والیت و منجی 
عالم بش��ریت، حض��رت مهدی )عج(، اج��رای عدالت را از 

ویژگی های مهم حکومت مهدوی عنوان کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز مسأله »عدالت« از مهمترین 
و محوری ترین مس��ائل جمهوری اسالمی به عنوان نظامی 
اس��ت که می تواند زمینه س��از ظهور و تش��کیل حکومت 
مهدوی باش��د و اجرای عدالت، هم در قانون اساسی و هم 
در س��یره و س��لوک امامین جامعه مورد تأکید قرار گرفته 

است.
رئیس��ی با بیان این که همه اج��زای حکومت و کارگزاران 
نظام ملزم به اجرای عدالت هستند، قوه قضاییه را پیشانی 
اجرای عدالت معرفی کرد و افزود: همه همکاران دس��تگاه 
قض��ا باید بدانند که مأمور به اجرای عدالت هس��تند و هر 

اقدامی را باید با سنجه تحقق عدالت انجام دهیم.
رئیسی از قانونمداری و قانونگرایی به عنوان شاخص عدالت 
یاد کرد و گفت که مس��ئوالن و آحاد م��ردم باید عمل به 
قان��ون و مق��ررات را ارزش تلقی کرده و قان��ون گریزی و 
قانون شکنی را ضد ارزش بدانند و همواره قانونمدار حرکت 

کنند.
رئیس قوه قضاییه در همین راس��تا از کرونا به عنوان یکی 
از دغدغه های امروز جامعه یاد کرد و با اش��اره به تأکیدات 
مقام معظم رهبری بر رعایت مصوبات س��تاد ملی مبارزه با 
کرونا و دستگاه های ذیربط، اجرای این تصمیمات و رعایت 

بایدها و نبایدها از سوی همگان را مورد تأکید قرار داد.
رئیس��ی در بخش دیگری از سخنانش با محکومیت هتک 
حرمت س��احت مقدس نبی مکرم اسالم در فرانسه، اهانت 

به ساحت قدسی پیامبر اعظم )ص( را اهانت به همه ادیان 
و انبیاء الهی دانس��ت و اظهار داش��ت: توهین به مقدسات 
میلیون ها انس��ان خالف ادیان ابراهیمی و توهین به انسان 
و خردگرایی و دف��اع از جهل و میدان دادن به افراد نادان 

است.
رئی��س قوه قضاییه افزود: گاهی در یک گوش��ه توهینی به 
مقدس��ات می ش��ود و دولت ها هم به محض این که ُمطلّع 
می شوند واکنش نش��ان می دهند اما حمایت دولت مدعی 
آزادی و حقوق انسان از توهین به آخرین پیام آور الهی در 
واقع توهین به حضرت موس��ی و حضرت عیسی سالم اهلل 

علیهما، مغایر با آزادی و حقوق انسان هاست.
رئیسی با بیان این که قاطبه آزاداندیشان عالم چه با تحریم 

کاالهای فرانس��وی و چه بدون تحریم کردن کاالهای این 
کشور از عامالن و حامیان اهانت به پیامبر اعظم )ص( ابراز 
انزجار کرده اند، یکی از اهداف اهانت کنندگان را حساسیت 
سنجی جهان اسالم نسبت به این نوع اقدامات عنوان کرد 
و گف��ت که آنها به خوب��ی دریافته اند این اقدام نه تنها در 
جهان اس��الم ک��ه از نظر همه مردم دنی��ا محکوم و منفور 

است.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به پیگیری 
جدی جنگ روانی از سوی دشمن در کنار جنگ اقتصادی 
علیه ملت ایران به تحرکات اخیر بنگاه های س��خن پراکنی 
بیگانه در تضعیف نهادهای انقالبی اش��اره کرد و گفت: آنها 
وقت��ی تقدیر رهبری و مردم از خدم��ات و اقدامات امنیت 

آفرین نیروی انتظامی را دیدند، عملیات روانی خود را برای 
تضعیف این نیرو آغاز کردند.

رئیس��ی افزود: هر گونه تخلف در هر دس��تگاهی نسبت به 
هر کسی قابل تعقیب و پیگیری است و خود دستگاهها هم 
تخطی از قانون را نمی پس��ندند و ب��ا آن برخورد می کنند 
ولی باید مراقب تحرکات دش��من باش��یم که می خواهد با 
سوءاستفاده از یک حادثه که در گوشه ای رخ داده، جایگاه 

و هویت یک نهاد را به طور کامل مخدوش نماید.
رئیس��ی در بخش دیگری از سخنانش به مواضع حکیمانه 
مق��ام معظم رهب��ری در حرام اعالم ک��ردن هتک حرمت 
مسئوالن نظام و تفاوت آن با نقد و نقدپذیری اشاره کرد و 
گفت: هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت، نه تنها نسبت 
به مس��ئوالن که نس��بت به هر ش��خصی مذموم و محکوم 

است.
رئیس دس��تگاه قضا حفظ حرمت اف��راد در اجرای عدالت 
را م��ورد تأکید قرار داد و متذکر ش��د: برخی تحت عنوان 
مبارزه با فس��اد بدون این که رس��یدگی و صحت و س��قم 
آن مش��خص شود، اقدام به افشاگری می کنند در حالی که 
هر خبری الزاماً درس��ت نیست و باید حتماً مورد تحقیق و 

بررسی قرار گیرد.
رئیسی با بیان این که »سوت زنی و اعالم فساد به تنهایی، 
اس��مش مبارزه با فساد نیس��ت«، مبارزه با فساد را در گرو 
اقدام و برخورد با زمینه های فس��اد و مفسدین دانست و از 
همگان خواس��ت که گزارش های خودشان درباره مفاسد را 
برای بررسی و رسیدگی به دستگاه مسئول مبارزه با فساد 

یعنی دستگاه قضایی و مسئوالن ذیربط ارائه دهد.
وی همچنین به مصوبات س��تاد مل��ی مقابله با کرونا برای 
اعمال برخی محدودیت ها در پایتخت و برخی استان ها در 
هفته جاری گریزی زد و از مس��ئوالن دادگستری خواست 
که اجرای ط��رح دورکاری کارکنان را به گونه ای مدیریت 
کنن��د که حقوق م��ردم و ارباب رجوع رعایت ش��ده و در 
پیگیری کار مردم و رس��یدگی به موقع به پرونده ها، وقفه 

مرکزرسانهقوهقضاییه به وجود نیاید. 

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی اق��دام اخیر 
فرانس��ه در توهی��ن به س��احت پیامبر عظیم 
الش��أن اس��الم)ص( را محکوم ک��رد و گفت: 
نور پیامبر اس��الم)ص( و پی��ام خداوند با این 
اقدامات کور بی حاصل و ضدانسانی خاموش 
کردنی نیس��ت و بی شک مکر دشمنان اسالم 

به خود آنها بازخواهد گشت.
محمدباق��ر قالیب��اف در نشس��ت علن��ی روز 
)دوشنبه 5 آبان( مجلس شورای اسالمی، در 
نطق پیش از دستور خود گفت: سالروز امامت 
حض��رت ولیعصر صاحب الزم��ان  )عج( را به 
تمامی عدال��ت طلبان، موحدان و مس��لمین 
جه��ان تبریک می گوی��م. دوره غیبت، دوره 
آماده باش دائم مومنان، تالش مس��تمر برای 

مبارزه با ظلم و برپایی حق است.
وی گفت: در روزهای اخیر دشمنی کم خردانه 
سردمداران کش��ور فرانسه با پیام آور رحمت 
حض��رت محمد مصطفی )ص( قلب مؤمنان و 
موحدان سراس��ر جهان را به درد آورده است. 
آنه��ا که کوچکترین کلم��ات را در قبال خود 
تحمل نمی کنند، حال برای دشمنی با اسالم 
و تمام ادیان آس��مانی، زشتی و بی حرمتی را 
به نهایت رسانده و نشان می دهند که بویی از 
انس��انیت، مهربانی، صلح و موّدت میان انسان 

ها نبرده اند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه افزود: 
درس پیامب��ر)ص(  در سراس��ر عمر مبارک 
خود به همۀمس��لمانان حف��ظ وحدت کلمه، 
رعایت اخالق و مهربان��ی با بندگان خدا بود.  
همانگون��ه ک��ه رهبر معظم انق��الب فرمودند 
ان ش��اء اهلل همه با تأسی از ایش��ان، عالوه بر 

عمل به وظایف خ��ود در قبال مردم، جوانب 
اخالق را در عب��ارات و انتقادات رعایت کنیم 
و کاس��تی ها و ناکارآمدی ه��ا را با هدف حل 
مشکالت مردم به سمت تالش بی وقفه و عمل 

به قانون هدایت کنیم. 
وی تصری��ح ک��رد: اطمین��ان دارم ک��ه همه 
نماین��دگان محت��رم از این پ��س حرف هایی 
ک��ه مردم به آنها می زنن��د و گالیه های مردم 
از مس��ئوالن اجرایی را در سینۀ خود محفوظ 
می دارن��د و آن را ب��ه تالش ب��رای به حرکت 
درآوردن چرخ ه��ای اقدام در همۀ بخش های 
اجرایی کش��ور با اولویت مس��ائل اقتصادی با 
اس��تفاده از ظرفیت ه��ای قانون��ی و نظارتی 
مجل��س تبدیل می کنن��د و دولت را از طریق 
نقد صریح و دلس��وزانه، نظ��ارت و کنترل بر 
بودجه و اجرای قوانینی که معطل مانده است 
ی��ا خالف قانون عمل می ش��ود، به مجلس و 

مردم پاسخگو می کنند. 
قالیباف در ادامه یادآور شد: همانطور که رهبر 
معظ��م انقالب نیز بر لزوم حمایت معیش��تی 
از مردم به خصوص اقش��ار آسیب پذیر تاکید 
کردن��د؛ مجل��س در گام های پایان��ی اجرایی 
سازی طرح حمایت معیش��تی از مردم است 
و ب��ا تفاه��م با دول��ت نخواهیم گذاش��ت در 
شرایط دشوار معیش��تی مردم احساس کنند 
که در وسط مشکالت تنها هستند و کسی در 

اندیشه کوچک شدن سفره آنها نیست.
رئیس ق��وه مقننه در پایان گف��ت: به زودی 
با حفظ کرامت ملت ش��ریف و سرافراز ایران 
با همراه��ی مدیران اجرای��ی تامین کاالهای 

خانهملت اساسی خانوارها آغاز شود. 

رئی��س س��تاد کل نیروهای مس��لح گفت: 
ه��دف دش��من این اس��ت که مل��ت ایران 
راهبردها و سیاست های تحمیلی آمریکا را 
بپذی��رد، آنها می خواهند ای��ران را پای میز 
مذاکره بکشانند و نتیجه این مذاکره از قبل 
مش��خص شده اس��ت و آن تسلیم ایران در 

مقابل آمریکاست.
نشس��ت  در  باق��ری  محم��د  سرلش��کر 
ویدئوکنفرانس��ی کمیته پدافن��د غیرعامل 
وزارت کشور با استانداران و روسای شورای 
پدافن��د غیرعامل اس��تان ها ک��ه در وزارت 
کش��ور برگزار ش��د، طی س��خنانی اظهار 
داش��ت: در س��ازمان پدافند غیرعامل و با 
کمک ش��رکت های دانش بنی��ان بر موضوع 
صنایع و فنآوری های مورد نیاز کار ش��ده و 
باید مورد توجه قرار گیرد که از این امکانات 

به نحو احسن استفاده شود.
وی افزود: بسیاری از گرفتاری های ما بخاطر 
نفوذ دش��من از طریق تجهیزات و امکاناتی 
اس��ت که از خارج خریداری می کنیم و این 
در عرصه دفاع توس��عه بیش��تری دارد که 
معلوم اس��ت دشمن سالهاس��ت که خیمه 
مفصلی را برقرار ک��رده که ما چه قطعه ای 
از خارج از کشور تهیه میکنیم تا بتواند آن 
را عامل��ی برای جم��ع آوری اطالعات و یا 
تخریب و یا تغییر در کارکرد آن دستکاری 

کند.
رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: 
این را در صنایع هسته ای و در برخی جاها 
در کشور دیدیم و طبیعی است در امکانات 
ارتباط��ی و س��ایر امکان��ات کش��ور چنین 
اقداماتی از س��وی دش��من صورت بگیرد و 
بر ماس��ت بر توسعه بومی س��ازی امکانات 
تاکید کنیم و اجازه ندهیم امکانات دشمن 
به دس��ت خود ما در داخل مس��تقر شود و 
اقدام کند. سرلشکر باقری بیان کرد: خارج 
کردن تاسیس��ات پرخطر از شهرها و مراکز 
جمعیتی از مسائلی است که حوادثی مانند 
انفجار بیروت نش��ان داد که چنین حوادثی 

در کمی��ن کش��ورها و ملتهاس��ت و باید با 
حساس��یت دنبال و حل کنیم که با چنین 

حوادثی مواجه نشویم.
سرلش��کر باقری افزود: هدف دش��من این 
است که ملت ایران راهبردها وسیاست های 
تحمیلی آمریکا را بپذیرد، آنها می خواهند 
ایران را پای میز مذاکره بکش��انند و نتیجه 
این مذاکره از قبل مش��خص شده  است و 
آن تس��لیم ایران در مقابل آمریکاس��ت که 
ای��ن موضوع هیچگاه با اهداف نظام مقدس 

ما انطباق ندارد.
وی در خص��وص ض��رورت توجه به وظایف 
س��ازمان پدافند غیرعامل و همکاری سایر 
س��ازمان ها با این س��ازمان مهم در کش��ور 
اظهار داش��ت: خوش��بختانه ای��ن موضوع 
مورد اهتمام مس��ئوالن قرار گرفته اس��ت 
و موضوع��ات پدافندی در س��طوح مختلف 
باید توس��عه پی��دا کند؛ در همی��ن زمینه 
پیش��نهادهای مناسبی را اس��تانداران ارائه 
دادند ک��ه این پیش��نهادات در کمیته های 
پدافن��د غیرعام��ل مطرح و دنب��ال خواهد 
ش��د. سرلشکر باقری افزود: امروز جمهوری 
اسالمی ایران امور منطقه را در دست گرفته 
اس��ت؛ لذا طبیعی اس��ت که با تهدیدهایی 

بزرگ و با اشکال مختلف روبرو شود.
وی تأکید کرد: ایران بدون چشم داش��ت به 
خاک دیگران و صرفاً بر اساس وظایف دینی 

که دارد به سمت اهدافش پیش می رود.
رئی��س س��تاد کل نیروهای مس��لح گفت: 

ای��ران با پذیرش برجام با دنی��ا کنار آمد و 
پذیرف��ت که با کاهش برخ��ی از وظایفش، 
از کاه��ش تحریم ه��ا برخوردار ش��ود؛ این 
درحالی اس��ت ک��ه کل دنیا اذع��ان دارند 
ک��ه ما به ق��رارداد خودم��ان پایبند بودیم، 
اما عهدش��کنی آمریکای جنایت��کار، کار را 
پیچی��ده کرد؛ آن ها از برجام خارج ش��دند 
و سیاس��ت اعمال فش��ار بر مل��ت ایران را 
دوب��اره در پیش گرفتند. اس��تکبار جهانی 
تحریم های اقتصادی، تس��لیحاتی و غیره را 
علیه کش��ورمان وضع کرده و به دنبال این 
است که ما سیاس��ت های آن ها را بپذیریم؛ 
آن ها به دنبال تس��لیم ش��دن ما در مقابل 
خواس��ته های مغایر با اهداف انقالب، بوده 

و هستند.
رئی��س س��تاد کل نیروهای مس��لح اظهار 
داش��ت:  کش��ور ما در منطقه ای ق��رار دارد 
که اگر قوی نباشیم، قطعاً شکست خواهیم 
خورد. اگر قوی نباش��یم، نمی توانیم از تمام 
مناف��ع خودم��ان دف��اع و حفاظ��ت کنیم. 
برای قوی ش��دن، کشور نیاز به راهبردهای 
مناس��بی دارد که یک��ی از آن ها وحدت در 
مس��یر تبعیت از رهبری و تالش جهادی با 

رویکرد نگاه به توان داخل است.
رئی��س س��تاد کل نیروهای مس��لح اظهار 
داش��ت: اخیراً ب��ا تهاجم س��ایبری مواجه 
ش��دیم، اما آن ها به دلیل اینکه ما پاسخی 
به آن ها ندهیم به س��مت تهاجم س��ایبری 
رفته اند. وی تصریح کرد: امروز بعید اس��ت 
که دشمنان به سمت تهدید زمینی )جنگ 
نظامی( بروند و آن چیزی که دشمن دنبال 
می کن��د، تهدیدات��ی در ح��وزه س��ایبری، 
ش��یمیایی، زیستی و پرتویی است و همین 
بیم��اری کرونا نیز ش��اید ناش��ی از همین 
موضوع��ات باش��د. وی تصریح ک��رد: طرح 
جامع پدافند غیرعامل در اس��تان ها تهیه و 
نهایی شده است و اجرای این طرح باید در 
برنامه ساالنه دستگاه های کشور قرار گیرد.
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گزارش

پیامرهبرراباجانودلاطاعتمیکنیم
نماین��ده مردم ملکان در مجلس گفت: پی��ام رهبری را در باره عدم هتک 
حرمت نسبت به مسئولین عالی رتبه شنیدیم و آن را با جان و دل اطاعت 
می کنیم. سید علی موسوی در جلسه علنی مجلس روز گذشته مجلس با 
اش��اره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری اظهار داشت: پیام رهبری را در 
مورد عدم هتک حرمت نس��بت به مس��ئولین عالی رتبه شنیدیم و آن را با 

جان و دل اطاعت می کنیم.
نماینده مردم ملکان در مجلس در تذکری دیگری خطاب به وزیر راه و شهرس��ازی 
گفت: ملکان از مناطق مهم و حس��اس کشور و آذربایجان شرقی است و از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت. آزادراه هش��ترود، مراغه – ملکان در حال احداث اس��ت اما 
برخ��ی می خواهند آن را منحرف کنند. اگر انحرافی در آن ایجاد ش��ود ما به دنبال 

فارس استیضاح وزیر خواهیم رفت. 

»دشمن«چارهحلمشکالتاقتصادینیست
امام جمعه موقت تهران گفت که دشمن چاره ی حل مشکالت اقتصادی 
نیست بلکه باید مسئوالن شرایطی را فراهم کنند که مردم در این جنگ 
اقتصادی پاس��خ مناسبی به دشمن بدهند. آیت اهلل کاظم صدیقی با بیان 
اینک��ه، تجرب��ه مذاکره با آمریکا نش��ان داد که هیچ راه��ی جز توجه به 
توانمندی ها و ظرفیت های داخلی وجود ندارد، گفت: قابل  قبول نیست که 
برخی فکر کنند برای رفع مشکالت اقتصادی باید چشممان به دست دشمنی 
باش��د که عزمش برای نابودی ما راسخ اس��ت. وی با بیان اینکه، مؤمنان حقیقی 
چش��مان را به خدا می دوزند و نه به کدخداها، گفت: دشمن با تشدید تحریم ها و 
فش��ارهای اقتصادی قصد دارد ملت ایران را تس��لیم و سپس اراده خود را به ملت 
م��ا تحمیل کنند و نباید در این می��ان برخی این زمینه را فراهم کنند.ملت ایران 

تسنیم شکست سختی به دشمن در جنگ اقتصادی تحمیل خواهد کرد. 

برایبرگزاریجلسهمجازیرئیسجمهورآمادگیداریم
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: ما برای برگزاری جلسه رئیس جمهور با 

نمایندگان مجلس به صورت ویدئو کنفرانس هیچ مشکلی نداریم.
محم��ود واعظی، حضور رئیس جمهور در مجلس برای تعمیق روابط دو 
قوه و همچنین نزدیک شدن به زمان تقدیم الیحه بودجه به مجلس را 
منوط به تشخیص س��تاد ملی کرونا دانست و اظهار داشت: این موضوع 
به پروتکل هایی که ستاد ملی کرونا برای آقای رئیس جمهور تعریف می کند 
بس��تگی دارد. واعظ��ی ادامه داد: م��ا در جریان معرفی وزیر پیش��نهادی صمت 
گفتیم یا آقای جهانگیری در صحن مجلس حضور پیدا می کند یا به تش��خیص 
خود مجلس اگر عالقه داش��تند، می توانند جلسه رأی اعتماد را به صورت ویدئو 
کنفرانس با رئیس جمهور برگزار کنند. ما برای برگزاری جلسات به صورت ویدئو 

مهر کنفرانس هیچ مشکل نداریم. 

رئیس قوه قضاییه:  

عدالت باید وارد زندگی مردم شود

بهقلممدیرمسئول

اگر دستاوردی داریم همین روسای جمهور بی عرضه  
به دست آورده اند و اگر همه آنها بی عرضه اند که از 

کدام دستاورد سخن می گویید.
از صب��ح در آبدارخان��ه راه می رف��ت و حرف های 
ضدانقالب��ی می زد. کنار یخچ��ال گیرش انداختم 
و گفت��م ننج��ون! این حرفها با مواض��ع ما جور در 
نمی آید. اینها حرف های اس��تکبارجهانی است. به 
جای اینکه شیلنگ برداری و آب بریزی در آسیاب 
دشمنان قسم خورده لطف کن آن آفتابه را پر کن 

بگذار دم در مبال که ملت به زحمت نیفتند.
می گوید: ما مس��ئولین و سیاستمداران شعارهایی 
داده ایم که خود ما آن ش��عارها را عمل نکرده و یا 

کم عمل کرده ایم، مردم چرا باید امیدوار باشند؟
مدیرمسئول: خجالت بکش ننجون! تو دست چپت 
را از دست راستت تشخیص نمی دهی حاال برای ما 

جزو مسئولین و سیاستمداران شده ای؟
ننجون: من اگر جای رئیس جمهور بودم در فرصتی 
به مجل��س می آمدم و خیلی ش��فاف همه چیز را 

می گفتم.
مدیرمس��ئول: تو جای رییس جمهور باش��ی؟ پنج 
سال پیش یک روز به خاطر ترکیدی لوله چاه خال 
نیام��دم روزنامه سیاس��ت روز و تو اینجا را مامن و 
ماوای س��ران فتنه کردی حاال م��ی خواهی جای 

رییس جمهور بنشینی؟
ننج��ون: باالخره وقتی با امریکا و اروپا در می افتیم 
نمی توانی��م ب��ه راحتی به توس��عه اقتص��ادی هم 

برسیم.
مدیرمس��ئول: این روزنامه جای این سخنان تفرقه 
آمی��ز نیس��ت. یا خ��ودت راهت را بک��ش و برو یا 
پاسبان صدا می زنیم با نهایت احترام و عشق بزند 

لت و پارت کند.
ننجون: راه حل این نیس��ت ک��ه یکدیگر را متهم 
کنیم. باید مش��کل را حل کنیم. حل مش��کل هم 

تنها دستگیری و اعدام کردن نیست.
مدیرمسئول: خیلی زبان درازی می کنی ننه! حاال 
وقتی پاسبان صدا زدیم و حسابت با کرام الکاتبین 
افتاد خ��ودت می فهمی ک��ه روزنام��ه اصولگرای 
اصالح طلب جای این صحبت های ددمش��ینانه ....

ددمناشی ... ددمنشانه نیست.
ننجون: یادمان نرفته چقدر صدا و سیما در تبلیغات 
انتخاباتی تالش می کرد بگوید به فالن لیست رای 

بدهید.
مدیرمسئول: دیگر خط قرمزها را رد کردی و واجب 

شد پاسبان را صدا بزنم... آهای پاسبان
هیچی! پاس��بان صدا کردیم و اتفاقا زد و ننجون را 
لت و پار هم کرد اما توی کالنتری معلوم ش��د که 
ننجون بینوا داشته مصاحبه برادر پزشکیان – نایب 
رییس مجلس – را در صحن علنی آبدارخانه روزنامه 
– بلند بلن��د – می خوانده و قضاوتم عجوالنه بوده 
اس��ت. فلذا برای اینکه از دل این پیرزن در بیاوریم 
عجالتا حکم مش��اور مدیرمسئول روزنامه سیاست 
روز در امور امنیتی را به ایش��ان ابالغ کردیم تا باز 

کی پشیمان بشویم.

قالیباف:

مجلس در گام پایانی طراحی بسته حمایت 
معیشتی است

سرلشکر باقری: 

دشمن می خواهد ایران را پای مذاکره ای بکشاند که 
نتیجه اش از قبل مشخص است


