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سیاسی

وطن امروز شماره 2140

انتخابات

دولت عالقه و توان کار کردن ندارد

ت جمهوری میگوید
داوطلب انتخابات ریاس 
دولت یازدهم در  4سال گذشته نشان داده است
نه عالقهای به کار کردن دارد و نه توان و ارادهای
برای کار کردن .محمدباقر قالیباف ،ش��هردار
تهران در گفتوگو با تس��نیم ،گف��ت :مردم،
رئیسجمهور و دولتی میخواهند که برای حل
مشکالت معیشتی و اقتصادی امروز آنها برنامه
دقیق و مش��خصی داشته باشد و تعهد قطعی
بدهد نه اینکه فقط حرفها و شعارهای مبهم
و کل��ی بزند که بعدا ً بتواند براحتی آنها را انکار
کند .وی افزود :وقتی فردی با بیش از  30سال
س��ابقه مدیریت اجرایی ک��ه به همه تعهداتی
که داده پایبند بوده ،با قاطعیت اعالم میکند
بع��د از  4س��ال درآمد کش��ور را  2برابر و نیم
میکند یا  5میلیون ش��غل ایجاد خواهد کرد،
مطمئناً س��الها مطالعه و برنامهریزی و سابقه
مدیریتی پشت این حرف وجود دارد .شهردار
ته��ران افزود :وقتی قاطعانه و ش��فاف برنامه و
اه��داف و تعه��دات دولتم��ان را اعالم کنیم،
آن وقت  4س��ال بعد هم مردم راحتتر درباره
کارآم��دی دولت م��ا قضاوت خواهن��د کرد و
دیگر نخواهیم توانس��ت وعدهها را انکار کنیم
و بگوییم «من نگفتم!»« ،کی گفتم؟» .قالیباف
تصریح کرد :این دولت در  4سال گذشته نشان
داده اس��ت نه عالقهای به کار کردن دارد و نه
توان و ارادهای برای کار کردن .این دولت دیگر
چگونه باید ثابت کند عالقهای به کار کردن و
حل مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم ندارد؟
حتی بس��یاری از چهرههای طرفدار دولت هم
گفتهان��د ما هم میدانیم ای��ن دولت اهل کار
کردن نیس��ت اما چون از آقای روحانی بیشتر
از سایر کاندیداها خوشمان میآید ،پس شما
مردم هم باید به آقای روحانی رای بدهید .چرا
باید به دولت��ی که حتی طرفدارانش هم آن را
قبول ندارند ،دوباره اعتماد کرد؟

کسی جز وزارت کشور حق اعالم
نتیجه انتخابات را ندارد

رئیس کمیته امنیتی ستاد
انتخابات کش��ور گف��ت :به
تم��ام نامزدها تفهیم خواهد
ش��د که کس��ی جز وزارت
کشور به هیچ وجه حق اعالم
نتیجه انتخابات را ندارد و در صورت مش��اهده
ای��ن موضوع برخ��ورد قانونی خواهد ش��د .به
گزارش خبرگزاری صداوسیما ،معاون امنیتی
و انتظامی وزارت کش��ور گف��ت :درباره تامین
امنیت انتخاب��ات از نیمه س��ال  95بهصورت
مس��تمر جلس��اتی با حضور نمایندگان ستاد
کل نیروهای مسلح ،سپاه ،ارتش ،ناجا ،وزارت
اطالعات ،قوهقضائیه و صدا و س��یما تش��کیل
ش��د تا براساس آن امنیت در فضای مجازی و
فضای واقعی مدیریت و برقرار ش��ود .وی ادامه
داد :ب��رای بهبود امنیت در انتخابات آینده نیز
اطلس امنیتی برای همه استانها تهیه و تدوین
ش��ده و در مناطقی که احیانا مس��تعد برخی
آسیبها هستند نیز مراقبت خواهد شد تا بدون
کمترین مشکل انتخابات برگزار شود .رئیس
ستاد امنیت انتخابات گفت :بیش از  260هزار
نیرو به طور مستقیم در تامین امنیت انتخابات
نقش دارند .ذوالفقاری در نشست خبری افزود:
بخشی از این تعداد از نیروی انتظامی و بخشی
هم نیروهای زیرمجموعه س��تاد کل نیروهای
مسلح هس��تند تا انتخابات در فضایی امن ،با
نشاط و بدون حاشیه برگزار شود.

«لیست خدمت»
 ۵اردیبهشت نهایی میشود

دبی��رکل جمعی��ت رهپویان
انق�لاب اس�لامی از نهای��ی
شدن لیس��ت خدمت تا اوایل
اردیبهشتماه خبر داد .پرویز
سروری در گفتوگو با تسنیم،
با اش��اره به آخرین مراحل نهایی ش��دن لیست
خدمت برای شورای ش��هر تهران اظهار داشت:
پنجم یا ششم اردیبهشتماه لیست خدمت نهایی
میشود ،البته این تاریخ هنوز قطعی نیست ولی
ما تالش میکنیم تا پنجم یا ششم اردیبهشتماه
این لیست نهایی شود .وی تاکید کرد :این لیست
به هیچوجه با نگاه سیاس��ی جمعبندی نشده و
بش��دت هم ب��ا هرگونه نگاه س��همیهمدارانه در
ش��کلگیری این لیس��ت مخالفت ش��ده است.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اسالمی تصریح
کرد :تالشمان بر این است که لیستی کارشناسی
و مبتنی بر نیازهای شهر تهران جمعبندی کنیم،
البته گروهها و تش��کلهای سیاس��ی با همین
ن��گاه در تالش��ند از این لیس��ت حمایت کنند.
س��روری افزود :لیست خدمت لیستی مبتنی بر
تخصصهای مختلف مدیریت شهری است.
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اخبار

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان و جمعی از یگانهای ارتش:

بر موضوع اشتغال  ،تولید و معیشت مردم تأکید دارم
گ�روه سیاس�ی :حض��رت آی��تاهلل
العظمی خامنهای ،رهبر حکیم انقالب
اسالمی صبح دیروز (چهارشنبه) در
دیدار فرماندهان و جمعی از یگانهای
نیروهای چهارگانه ارتش به مناسبت
روز ارت��ش و نیروی زمینی با اش��اره
به نق��ش اقتدار ،تواناییه��ا و انگیزه
باالی ارتش در تأمین امنیت کشور،
نیروهای نظامی را یکی از مؤلفههای
تأمین امنیت برشمردند و با تأکید بر
تأثیر عملکرد دستگاههای اقتصادی،
علم��ی و تحقیقات��ی و آموزش��ی و
فرهنگی در جلوگی��ری از به نتیجه
رسیدن اهداف دشمن ،اولویت درجه
یک کشور را مسائل اقتصادی دانستند
و گفتند :اصلیترین وظیفه مسؤوالن،
پیگیریسیاستهایاقتصادمقاومتی
بوی��ژه در بخش اش��تغال و تولید و
تالش ج��دی برای حل مش��کالت
معیشتی مردم و همچنین ایستادگی
در مقابل ابرقدرتها و نترسیدن از تشر آنها است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به
انتخابات ۲۹اردیبهشت ،انتخابات در نظام جمهوری
اسالمی را نماد مردمساالری اسالمی و مایه عزت و
افتخار و قدرت و سربلندی دانستند و تأکید کردند:
باید مردم ،مس��ؤوالن و نامزده��ا ،انتخابات را قدر
بدانند و زمینه یک انتخابات پرش��ور و ش��وق و با
نشاط ،سالم ،با امنیت و گسترده را فراهم کنند.
حضرت آی��تاهلل خامن��های در این دی��دار با
گرامیداشتروزارتشوتجلیلازخانوادههاوهمسران
و فرزندان ارتشیان به عنوان همسنگران و همرزمان
واقعی آنه��ا ،تعیین روز ارتش به وس��یله امام (ره)
را یک��ی از بهتری��ن و هوش��مندانهترین اقدامات
امام راحل برش��مردند و گفتند :این اقدام عالوه بر
مستحکم کردن پایههای ارتش جمهوری اسالمی،
موجب ی��أس و ناامیدی بس��یاری از توطئهگران،
در آن زمان ش��د .ایش��ان با تأکید بر اینکه تعیین
روز ارت��ش از جان��ب امام خمین��ی(ره) به معنای
پذیرش هویت ارتش با همه مختصات و ش��رایط
آن در ابتدای پیروزی انق�لاب بود ،افزودند :حفظ
و تقوی��ت ارتش ،اعتقاد قلبی و عمیق امام(ره) بود
و ای��ن تصمیم صحیح امام موجب ش��د ارتش در
همه قضایای بعد از انقالب ،خوش بدرخشد .رهبر
انقالب اس�لامی ایس��تادگی در مقابل توطئههای
درونی را یکی از نمونههای کارنامه درخشان ارتش
برش��مردند و گفتند :نقشآفرینی ارتش در دوران
دفاعمقدس و ارائه جلوههای عملی از سطوح باالی
اخالق و معنویت در کنار قدرت رزمی ،یکی دیگر از
افتخارات آن است.
حضرت آیتاهلل خامنهای شهیدان صیادشیرازی
و بابایی و بسیاری از شهدای ارتش را الگوهای عملی
اخالق و معنویت خواندن��د و تأکید کردند :ارتش
جمهوری اسالمی امروز یک نیروی فکری و معنوی
و دارای انگیزههای پاک و مقدس است که این یکی
از آثار مهم اقدام امام در تعیین این روز است و باید
این ارزشها قدر دانسته و تقویت شوند.
برای س��ومین ب��ار در یک هفته
قضا
اخی��ر س��خنگوی قوهقضائی��ه
درب��اره پرونده مدی��ران تلگرامی که اواخر س��ال
گذشته به اتهام مسائل ضد امنیتی دستگیر شده
بودند اظهارنظر کرد .حجتاالس�لام والمسلمین
غالمحسین محس��نیاژهای که در اظهارنظرهای
پیش��ین خود ب��ه چرای��ی دس��تگیری  8نفر از
مدیران کانالهای تلگرامی اش��اره کرده بود ،دیروز
ابعاد جدیدی از پش��تپرده کانالهای تلگرامی را
رونمایی کرد .او گفت برخی کانالهای تلگرامی به
سرویسهای بیگانه وابسته هستند اما ممکن است
حتی خودش��ان نیز این نکته را ندانند .سخنگوی
قوهقضائی��ه همچنی��ن افزود :پس از دس��تگیری
مدی��ران کانالهای تلگرامی ،ظرف چند س��اعت
دوباره این کانالها فعال شدند و این نشان میدهد
صاحب��ان اصلی این کاناله��ا فعالیتها را هدایت
میکنند .به گزارش خبرگزاریها ،حجتاالسالم
والمسلمین غالمحسین محسنیاژهای سخنگوی
قوهقضائی��ه در گردهمای��ی رؤس��ای کل معاونان
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریها
و دادس��تانهای مراکز اس��تان خطاب به رؤسای
دادگستریها و دادستانها تاکید کرد :در رابطه با
مسائل فتنه شما در سال  88مبارزه قاطع کردید و
این قاطعیت همچنان برای افراد فتنه بازدارنده است
و امروز فتنهگر دیگر جرات نمیکند.
حجتاالس�لام والمسلمین محس��نیاژهای از
فعالیت کانالهای تلگرامی متخلف پرده برداشت
و افزود :ش��ما فکر میکنید انجام برخی کارها در
فضای مجازی فردی اس��ت؟ خیر! بسیاری از اینها
وابس��ته به س��رویسهای بیگانه هستند و حتی
شاید خودشان هم این موضوع را ندانند .در همین
موض��وع کاناله��ای تلگرامی  6نفر در بازداش��ت
هستند اما ظرف چند ساعت پس از بازداشت دوباره

ایش��ان با تأکید بر لزوم افزای��ش آمادگیهای
روحی و معنوی ارتش ،به نقش مهم نیروهای مسلح
در تأمین امنیت اشاره کردند و افزودند :امنیت برای
یک کشور بسیار مهم است و هرچه نیروهای مسلح
مقتدرتر و پرانگیزهتر باشند ،این اقتدار حتی اگر با
تحرک نظامی هم همراه نباش��د ،زمینهساز ایجاد
امنیت خواهد بود .فرمانده کل قوا ،فرماندهان ارتش
را به تربیت انسانهایی که بتوانند الگو باشند توصیه
و خاطرنشان کردند :روز به روز باید الگوهای اخالقی
همچون ش��هید صیاد و ش��هید بابایی در سازمان
بزرگ و دارای شوکت ارتش افزایش یابد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه نیروهای
مس��لح از مهمترین حصارهای تأمین امنیت برای
مردم به ش��مار میروند ،افزودند :عالوه بر نیروهای
مس��لح ،مجموعهه��ا و دس��تگاههای اقتص��ادی،
آموزشی ،علمی و تحقیقاتی و فرهنگی نیز اگر در
جهت مقابله با اهداف دشمن و به عنوان بخشهای
تکمیلکننده یکدیگر ،عمل کنند ،قطعاً هماهنگ
با نیروهای مسلح ،زمینهساز حفظ و تقویت امنیت
ملی و توسعه و پیشرفت کشور خواهند شد.
حض��رت آیتاهلل خامنهای یکی از طراحیهای
اصلی دشمن را استفاده از نقاط ضعف و مشکالت
اقتصادی برای ضربه زدن به ملت ایران دانستند و
خاطرنشان کردند :به همین علت در سالهای اخیر
شعارهای اقتصادی برگزیده و برجسته شدند.
ایش��ان تقوی��ت بنی��ه اقتص��ادی کش��ور را
حس��استرین و کلیدیترین موضوع برش��مردند
و گفتند :بر همین اس��اس بر اجرای سیاستهای
اقتص��اد مقاومتی به عنوان ی��ک مجموعه «کار و
حرکت و اقدام» بویژه بر موضوع اش��تغال و تولید
و همچنین مس��ائل معیش��تی م��ردم و کارکنان
دس��تگاههای مختل��ف از جمله نیروهای مس��لح
تأکید دارم .رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تمرکز
بدخواهان نظام اس�لامی بر استفاده از نقاط ضعف
اقتصادی به منظور ایجاد اخالل ،خاطرنشان کردند:
وقتی انگیزه و هدف دشمن مشخص است ،قاعدتاً
باید انگیزه مس��ؤوالن برای اجرای سیاس��تهای

اقتصاد مقاومتی افزایش یابد و من همه این مسائل
را که دیدگاه کارشناس��ان زبده اقتصادی است ،به
طور مش��روح و خصوصی برای مسؤوالن نیز بیان
ک��ردهام .حضرت آیتاهلل خامن��های افزودند :توقع
من از مس��ؤوالن این است که وقتی انگیزه دشمن
را برای استفاده از نقاط ضعف اقتصادی میبینند،
درص��دد برط��رف کردن نقاط ضع��ف اقتصادی و
بستن منافذ برآیند .ایشان تأکید کردند :البته نظام
جمهوری اسالمی و ملت ایران ،نقاط قوت فراوانی
دارند و علت س��ربلندی ملت در مقابل توطئههای
گوناگون ،از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون همین
نق��اط قوت عجیب اس��ت که از لح��اظ کمیت و
کیفیت ،از نقاط ضعف بیشتر هستند .رهبر انقالب
اس�لامی یکی از این نقاط قوت برجسته را روحیه
ش��جاعت و ایس��تادگی ملت ایران در برابر تشرها
و اخمه��ای ابرقدرتها دانس��تند و افزودند :یکی
از ش��گردهای قدرتهای متجاوز ،برای ترس��اندن
ملتها و دولتها و وادار کردن آنها به تأمین منافع
نامشروع خود ،تشر زدن و از خود بزرگنمایی نشان
دادن است .حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند :برای
یک کشور بدترین حالت آن است که مسؤوالن آن
کشور ،از تشر دشمن بترسند زیرا این کار در را برای
ورود ،تجاوز و تعرض او باز میکند.
ایش��ان خاطرنشان کردند :در اینکه امور کشور
را بای��د با عقل و تدبیر و حکم��ت انجام داد ،هیچ
تردیدی وجود ن��دارد اما این تدبیر و حکمت باید
همراه با شجاعت باشد .رهبر انقالب اسالمی تأکید
کردند :ترسیدن و دلهره از تشر دشمن و تحت تأثیر
اول بدبختی اس��ت.
اخ��م قدرتمندان قرار گرفتن ِ
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :اگر کس��ی هم
میخواهد بترسد ،اشکالی ندارد اما از طرف ملت و
به حساب مردم نترسد زیرا ملت ایران ایستاده است.
ایشان با اشاره به انواع توطئهها از ابتدای پیروزی
انقالب اسالمی تاکنون ،خاطرنشان کردند :اگر بنا
ب��ود جمهوری اس�لامی و ملت ای��ران از قدرتها
بترس��د و در مقابل آنها عقبنش��ینی کند ،اکنون
دیگر هیچ اثر و نشانی از ایران و ایرانی باقی نمیماند.

محسنیاژهای با اشاره به حمایت های عجیب از برخی متهمان شبکههای اجتماعی:

کانالهای تلگرامی مسدودشده چگونه فعال شد؟

کانالها فعال شدند ،این نشان
میدهد صاحب��ان اصلی این
کاناله��ا فعالیتها را هدایت
میکنند .اظهارنظر سخنگوی
قوهقضائی��ه درب��اره فعالیت
مج��دد کاناله��ای متخلف
در ش��رایطی که نهادهای قضایی آنها را مس��دود
کرده بودند ،قابل تامل به نظر میرس��د .اینکه چه
ش��خص ،نهاد یا دستگاهی در کش��ور این توانایی
را دارد ک��ه بالفاصله پس از مسدودس��ازی برخی
کانالهای تلگرامی ،با مس��ؤوالن تلگرام در خارج
کش��ور وارد رایزنی شود و در کمتر از چند ساعت
این کانالها را مجددا فعال کند ،اصلیترین سوال
در این زمینه است .شاید مروری بر سخنان پیشین
سخنگوی قوهقضائیه در این پرونده میتواند به رفع
برخی ابهامات در این زمینه کمک کند .نخستین
اظهارنظر حجتاالسالم والمسلمین محسنیاژهای
مع��اون اول قوهقضائیه درباره دس��تگیری مدیران
کانالهای تلگرامی به چهارشنبه  23فروردینماه
بازمیگردد .او در جمع خبرنگاران خبرگزاری صدا
و سیما و ش��بکه خبر و در پاسخ به سؤالی مبنی
بر اینکه در بحث دستگیری ادمینهای شبکههای
اجتماعی ،رئیسجمهور در نشس��ت خبری اخیر
خ��ود به نقل از وزیر اطالعات بی��ان کرد این افراد
جرمی مرتکب نشدهاند ،در رابطه با جرم این افراد
و نحوه دس��تگیری آنها توضیح دهید ،اظهار کرد:
برخ��ی از این افراد به اتهام مس��ائل ضد امنیتی و
بعضی هم عالوه بر مس��ائل ض��د امنیتی به دلیل
ارتکاب جرائم خالف عفت عمومی و انتشار مطالب

مستهجن دس��تگیر شدهاند
و براس��اس گزارشات رسمی
ای��ن مطال��ب در پروندههای
ایشان مطرح شده است .وی
افزود :دادستان طبق موازین
قانونی نس��بت به دستگیری
این افراد اقدام کرده اس��ت و تع��دادی از این افراد
بازداش��ت هس��تند و پرونده در مرحله رسیدگی
دادسرایی است .معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان
ک��رد :علیالقاعده جناب آق��ای رئیسجمهور که
اطالعات حقوقی دارند میدانند مرجع صالح برای
اینکه تش��خیص دهد کس��ی مرتکب جرم شده
اس��ت یا نه ،وزیر اطالعات نیس��ت .یک زمانی هم
بنده وزیر اطالعات بودم ،لذا مرجع صالح به عنوان
اینکه بگوید کسی مجرم است یا نه ،وزیر اطالعات
نیست .حجتاالس�لام والمسلمین محسنیاژهای
گف��ت :درباره ای��ن پرونده خاص مطالب��ی درباره
خود وزیر اطالعات مطرح اس��ت که طبعا ایش��ان
نمیتواند در این پرونده حتی اظهارنظر و گزارشی
تهیه کند.وی تصریح کرد :در هر صورت اتهام این
افراد مسائل ضدامنیتی است و بعضی از آنها نیز به
اتهام انتشار مطالب مستهجن و خالفعفت عمومی
بازداشت هس��تند.پس از اظهارنظر محسنیاژهای
درباره مطرح بودن مطالب��ی درباره وزیر اطالعات
در پرونده دستگیری مدیران تلگرامی ،محمدباقر
نوبخت سخنگوی دولت در بیانیهای به این مطالب
واکنش نشان داد .دفتر سخنگوی دولت در پاسخ
گفت محسنیاژهای به جای تضعیف وزیر اطالعات
باید به دف��اع از وزارت اطالعات میپرداخته و «از

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند:
دش��من اعم از آمری��کا و بزرگتر از
آمریکا ،در مقابل نظامی که به مردم
خود متصل است و مردم و ملت خود
را دوس��ت دارد و ملت نیز آن نظام را
دوست دارند و در مقابل دشمن مقاوم
هستند ،هیچ غلطی نمیتواند بکند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره
ب��ه اینک��ه در دش��منی قدرتهای
زورگو بویژه آمریکا ،با ملت ایران هیچ
تردیدی نیست ،افزودند :اینکه بگویند
ب��ا فالن ف��رد موافق هس��تند و با او
مالحظه خواهند کرد ،حرف نادرستی
است زیرا دشمنی آنها از زمان امام(ره)
و بع��د از امام و در زم��ان دولتهای
گوناگون که با سالیق مختلف ،بر سر
کار بودند ،همواره ادامه داشته است.
ایش��ان با تأکی��د بر اینک��ه باید
اقت��دار و ایس��تادگی ملت ای��ران و
تأثیرناپذیری ملت از تش��ر آمریکا و
برخی کشورهای اروپایی ادامه پیدا کند ،خاطرنشان
کردند :بخش مهمی از ادامه ایستادگی و نهراسیدن
از دش��من ،برعهده نیروهای مسلح و بخش عمده
آن بر عه��ده اقتصادیون و مجموعههای فرهنگی،
آموزش��ی ،بخصوص متصدی��ان بخشهای علمی
و تحقیقاتی اس��ت .رهبر انقالب اسالمی در بخش
پیش رو،
پایانی سخنانشان با اش��اره به انتخابات ِ
انتخاب��ات را از افتخارات ملت ای��ران و مایه عزت،
قدرت ،روس��فیدی و سربلندی ملت ایران در دنیا
خواندند و افزودند :بدخواهان بهدنبال نش��ان دادن
اسالم و معنویت در نقطه مقابل مردمساالری بودند
اما جمهوری اس�لامی با مردمس��االری اسالمی و
انتخابات ،غلط بودن این حرف را نشان داد.
حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند :همه ملت در
انتخابات احساس میکنند کلید کارهای کشور در
دست خودشان است و آنان هستند که عناصر اصلی
کشور را معین میکنند.
ایش��ان با تأکید بر اینکه همه م��ردم ،نامزدها،
دولت و دستاندرکاران باید قدر انتخابات را بدانند و
آن را گرامی بدارند ،افزودند :باید انتخاباتی گسترده،
با ش��ور و ش��وق و نشاط ،س��الم و همراه با امنیت
برگزار شود و چنین انتخابات و ذخیرهای ،به کشور
مصونیت بسیاری خواهد داد .رهبر انقالب اسالمی
با اشاره به مطالب وسوسهانگیز رسانههای دشمن
و تالش خصمانه آنان برای خراب کردن انتخابات،
خاطرنش��ان کردند :ملت ایران با همین بیداری و
هوشیاری که همواره نشان داده است ،در مقابل این
حرکت عمل خواهد کرد.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اس�لامی ،امیر
سرلش��کر صالح��ی فرمانده کل ارت��ش با تبریک
اعیاد ماه رجب و گرامیداش��ت روز ارتش و نیروی
زمینی گفت :امروز ارتش مفتخر است که در همه
عرصهه��ای زمینی ،دریایی ،پدافن��دی و هوایی با
اقتدار ،اعتماد به نف��س و توکل به خدا از مرزهای
خاکی و اعتقادی انقالب اس�لامی دفاع میکند و
فراتر از همه مؤلفههای آمادگ��ی رزمی ،به دریای
بیکران انسانهای مؤمن و متخصص خود میبالد.
ضرورت همبس��تگی و یکپارچگی نظام اطالعاتی
 قضای��ی کش��ور» س��خن میگفته اس��ت .درهمین راس��تا ،محمود علوی وزیر اطالعات نیز در
گفتوگویی مدیران کانالهای تلگرامی را بیگناه
خواند و گفت :برای ادمینها جرمی نمیشناس��م
که شریک آنها باش��م ،گویا آنها شریک جرم بنده
هستند.اما چند روز بعد ،محسنیاژهای در نشست
خبری با خبرنگاران به ارائه جزئیات بیشتری درباره
ای��ن پرونده پرداخ��ت .او درب��اره آخرین وضعیت
دستگیری افراد برخی کانالهای تلگرامی و اینکه
پای یکی از وزرا به این ماجرا باز ش��ده ،اعالم کرد:
ابتدا باید بگویم این افرادی که دس��تگیر ش��دند
هنوز حکمی برایش��ان صادر نشده و من از بیان
جزئیات از لحاظ قانونی معذورم چرا که در مرحله
تحقیقات دادسرایی است.این مقام ارشد قوهقضائیه
افزود :اتهامات افراد دس��تگیر شده اجماالً امنیتی
اس��ت و بعضی عالوه بر جرم امنیتی ،انتشار موارد
مستهجن ،موارد خالف نظام و عفت عمومی است.
وی گفت 8 :نفر در این پرونده بازداش��ت ش��دهاند
که برای  2نفر قرار تبدیل صادر شده ،یک نفر آزاد
ش��ده و نفر دیگر نیز آزاد میش��ود و در مجموع 6
نفر هنوز بازداشت هستند .سخنگوی قوهقضائیه به
نقل قولی که از رئیسجمهور منتشر شده پرداخت
و گفت :روزنامه تیتر زده اینها مجرم نیستند و این
نقل قول را از رئیسجمهور زده در صورتی که این
تحریف سخن ریاست جمهوری است .اژهای اعالم
کرد :مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات و اعالم
مجرم بودن یا نبودن افراد قوه قضائیه اس��ت و در
این باره نیز وزارت اطالعات نمیتواند اظهارنظر کند.
وی بیان داشت :این پرونده در حال رسیدگی است
و طب��ق روال این پرونده با یک گزارش رس��می و
مستندات به دادستان اعالم شده و دادستان نیز به
عنوان مدعیالعموم وارد آن شده است.

تبعات کاندیداتوری رئیسجمهور و معاون اول

جلسه هیأت دولت تشکیل نشد!

تنها یک روز بعد از آنکه آقای س��خنگوی
دول��ت ب��ه خبرن��گاران ق��ول داد حض��ور
رئیسجمه��ور و معاون��ش در انتخاب��ات
خدشهای به برنامه کاری دولت وارد نخواهد
کرد ،جلس��ه هی��ات دولت برگزار نش��د .به
گزارش مهر ،جلس��ه دیروز (چهارش��نبه ۳۰
فروردی��ن ماه) هی��ات دولت بهدلیل س��فر
حجتاالس�لام حس��ن روحان��ی به اس��تان
آذربایجان ش��رقی برگزار نشد .این در حالی
است که در زمان غیبت رئیسجمهور جلسه
هیات دولت به ریاس��ت اسحاق جهانگیری،
مع��اون اول رئیسجمهور برگزار میش��د اما
ای��ن روال همیش��گی دیروز اتف��اق نیفتاد و
ای��ن در حالی اس��ت که با نگاه��ی به پایگاه
اطالعرسانی ریاستجمهوری و صفحه معاون
اول مش��خص میش��ود او دی��روز برنامهای
رس��می نداش��ته اس��ت .پیش از این عواقب
کاندیداتوری همزمان رئیسجمهور و معاون
اولش مورد اش��اره منتقدان قرار گرفته و این
س��وال مطرح شده بود که با توجه به نامزدی
این دو چه کسی دولت را تا روز انتخابات اداره
میکند؟ این موضوع که مورد دغدغه و سوال
خبرنگاران هم بود در جلس��ه روز سهش��نبه
س��خنگوی دولت نیز مطرح شد .محمدباقر
نوبخت در واکنش به این س��وال که با توجه
به کاندیدا شدن رئیسجمهور و معاون اول و
قرار گرفتن این دو نفر در تبلیغات انتخاباتی،
آیا مدیریت کشور دچار مشکل نخواهد شد؟
گفت« :آقای رئیسجمه��ور نیاز ندارد مانند
گذش��ته برای معرفی خودش��ان به این شهر
و آن ش��هر برود؛ آقای روحانی شناخته شده
اس��ت ،بهترین تبلیغ دول��ت همان خدماتی
اس��ت که به م��ردم باید ارائه میش��د و این
خدمات هم برای دیروز و امروز نیست ،اقداتی
ک��ه اکنون آق��ای رئیسجمه��ور دارد انجام
میدهد در چارچوب انجام وظیفه خود است.
پروژههایی ک��ه آقای رئیسجمه��ور افتتاح
میکند تبلیغات انتخاباتی نیست بلکه تکمیل
عملکرد گذشته است .آقای جهانگیری هم که
برای انجام اینگونه کارها میرود در راس��تای
اقدام��ات ج��اری و اجرای��ی دولت اس��ت».
سخنگوی دولت تاکید کرد« :اگر در طول این
یک ماه دولت تش��کیل جلسه نداد و مصوبه
و تصمیمی نداش��ت آن وقت میش��ود گفت
نقصی در کار پیش آمده ،لذا مطمئن باش��ید
اعضای دولت همچنان به تعهدی که به مردم
دارند پایبندند و هم آقای رئیسجمهور و هم
آقای جهانگیری در جلسات شرکت میکنند،
بنابراین از این بابت هیچ خدشهای به کار وارد
نمیش��ود» .اما تنها یک روز بعد از قول آقای
سخنگو جلسه هیات دولت تشکیل نشد! این
موضوع اثبات کرد نگرانیها بیدلیل نیست و
احتماال در یک ماه پیش رو باید باز هم شاهد
سایه انداختن پررنگتر دغدغههای انتخاباتی
بر برنامههای جاری دولت تدبیر و امید بود.

سران آمریکا بدانند دوران
هفتتیرکشی تمام شد ه است

وزی��ر دف��اع گف��ت :س��ران ب��ه اصطالح
استراتژیس��ت آمریکا باید بدانند دوره و عصر
هفتتیرکش��ی ،اتهامزن��ی ،پروندهس��ازی و
مداخلهگری گذش��ته است .س��ردار حسین
دهقان در واکنش به ادعای وزیر دفاع آمریکا
گفت :امروز تروریس��تهای تکفیری -وهابی
با س�لاحها و مهمات ساخت آمریکا در اقصی
نق��اط جهان بویژه س��وریه و ع��راق جنایت
میکنن��د .وی اف��زود :به وزیر دف��اع آمریکا
توصیه میکنم ابتدا تاریخ مجادلههای نظامی
دولتهای پیش��ین آمری��کا در ویتنام ،عراق،
س��ومالی ،افغانستان و اخیرا در سوریه و یمن
و جنایته��ای جنگ��ی و ضدبش��ری صورت
گرفت��ه را مطالعه و علت تالش برای خالصی
از باتالقهای��ی را که نابخردان��ه ،متکبرانه و
سرمس��تانه برای خود ایجاد کردهاند بررسی
کند ،آنگاه به ریش��ه اتهامزنیهای فعلی خود
پی خواهد برد .وزیر دفاع گفت :ایشان و سران
بهاصطالح استراتژیست آمریکا باید بدانند دوره
و عصر هفتتیرکشی ،اتهامزنی ،پروندهسازی و
مداخلهگری از موضع حق به جانب ،گذش��ته
اس��ت و این س��خنان جابهجا کردن متهم با
مدعی اس��ت .سردار دهقان تصریح کرد :بهتر
اس��ت ایش��ان و رهبران آمری��کا در پی حل
مس��ائل داخلی آن کشور باش��ند و به دنبال
بحرانآفرینی جدید و برافروختن ش��علههای
جنگ در کره و خاورمیانه نباش��ند .وی ادامه
داد :ملته��ا پیام اظه��ارات مکارانه و رذیالنه
دش��منان خود را خ��وب دریاف��ت میکنند
از ای��ن رو پاس��خ ملتها نیز ب��ا اقدامات آنها
تناسب دارد.

