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گفتگو
حسین مرعشی عضو هیأت رئیسه شورای عالی انتخاباتی اصالحطلبان:

ظریف
واردعشقآباد
شد

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

وزیر امور خارجه کشورمان وارد عشق آباد شد
به گزارش ایلنا به ترکمنستان ،دقایقی پیش محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان وارد عشق آباد شد.
ترکمنستان نخستین مقصد از تور ظریف به کشورهای منطقه است و او بعد از ترکمنستان به گرجستان و قرقیزستان میرود.
قرار است در این سفرها توافقات سیاسی و اقتصادی مختلفی بین ایران و کشورهای آسیای میانه امضا شود و هیات بلندپایهای از فعاالن
اقتصادی ،وزیر امور خارجه را همراهی میکنند.

مروارید استاندار ایالم در گفت وگوی اختصاصی با مستقل از جنگ روانی دلواپسان علیه دولت یازدهم پرده برمی دارد :

محبوبیت روحانی در مناطق محروم
کمتر از تهران نیست

کاندیداتوری جهانگیری در کنار
روحانی ،جزء آخرین توصیههای
آیتاهلل هاشمی بود

گفتوگو از سید علیرضا دادگر حسینی

یک عضو هیئت رئیسه شورای عالی انتخاباتی اصالح طلبان نحوه تصمیم گیری برای
کاندیداتوری اسحاق جهانگیری را شرح داد.
حسین مرعشــی در گفت وگو با ایســنا با اشاره به نام نویسی اســحاق جهانگیری در
انتخابات ریاســتجمهوری گفت :پس از بحث های فراوان در شــورای عالی انتخاباتی
اصــاح طلبان آقای دکتر روحانی به اتفــاق آراء به عنوان کاندیدای اصالح طلبان برای
انتخابات ریاستجمهوری تعیین شد که در همان جلسه اعضای شورای عالی معتقد بودند
که باید از ظرفیت انتخابات برای معرفی چهره های اصالح طلب نیز استفاده شود.
وی ادامــه داد :تاکید بر آن بود که در کنار آقای روحانی چهره های اصالح طلبی نیز
حضور داشــته باشــند تا هم از ظرفیت انتخابات برای معرفی چهره ها و شخصیت های
اصالح طلب اســتفاده شود و هم صدای اصالح طلبان انعکاس وسیع تری داشته باشد .از
طرفی با هر نوع خطری که بخواهد بن بستی ایجاد کند ،مقابله شود.
این فعال سیاســی اصالح طلب خاطر نشان کرد :شــورای عالی این اختیار را به هیئت
رئیسه داد و در جلسات هیئت رئیسه  5نفر از شخصیت های اصالح طلب به عنوان افراد
مناسب برای حضور در انتخابات تعیین شدند .این  5نفر آقایان جهانگیری ،ظریف ،زنگنه،
بیطرف و ملک زاده بودند.
مرعشی در ادامه تاکید کرد :سایرین خودشان آمادگی نداشتند و آقای روحانی و آقای
خاتمی در رفت و برگشت اطالعات تاکید داشتند که فردی حتما در صحنه باشد تا این
مسیر را با اطمینان پشت سر بگذاریم.
وی با بیان اینکه این لیست با بزرگان اصالح طلب خارج از شورای عالی مانند علمای
روحانیون مبارز نیز به مشــورت گذاشته شد ،افزود :در این رابطه به طور خاص با آقایان
خاتمی ،موسوی خوئینی ها و نوری صحبت شد و در همه موارد تاکید بر این بود که پس
از صالحدید آقای روحانی رئیس جمهور محترم اقدام شود.
این عضو هیئت رئیسه شورای عالی انتخاباتی اصالح طلبان خاطر نشان کرد :در جلسهای
نیز جمعی متشــکل از من ،آقای موسوی الری و آقای کمالی و بعضی دیگر از اعضای
هیئت رئیسه در این رابطه صحبت شد و دیروز هم ما سه نفر طی جلسه ای با آقای روحانی
به طور مفصل مباحث را مطرح کردیم و از آن لیســت پیشــنهادی اصالح طلبان ،آقای
روحانی ،آقای جهانگیری را مناســب دانســتند و ایشــان نیز بنا به خواست شورای عالی
اصالح طلبان ،شخصیت های بزرگی مانند آقای خاتمی ،آقای موسوی خوئینی ها ،آقای
نوری ،آقای عارف و نهایتا با تائید آقای حســن روحانی در انتخابات ریاســتجمهوری
ثبت نام کردند.
مرعشی همچنین گفت :تمام امکانات ما به صورت متحد برای پیروزی جبهه اصالحات
و اعتدالیون در کشور بسیج است و با وحدت کامل این مسیر مشترک را پیش می بریم.
وی تصریح کرد :این موضوع عصر دیروز نهایی شد و آقای جهانگیری نیز برای ثبت نام
به وزارت کشور رفت .در عین حال این موضوع جزو آخرین توصیه های مرحوم آیت اهلل
هاشمی بود که خوشبختانه با وحدت جبهه اصالحات و با هماهنگی رئیس جمهور محقق
شد و باید گفت که آیت اهلل هاشمی پیش از فوت خود از آقای جهانگیری به عنوان چنین
گزینه ای اسم می بردند.
ادعای سعید جلیلی درباره انتخابات:

کار هنوز تمام نشده است

صبح یکشنبه  27فروردین تعدادی از فعاالن فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی با سعید جلیلی
دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار که در دفتر دکتر جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی برگزار شد ،با اشاره به
انتخابات پیش رو گفت :روز گذشــته در بیانیهای رســمی عدم ثبت نام در انتخابات را اعالم
کردیم اما این به معنای اتمام کار ما نیست بلکه کار ما جدیتر از گذشته باید ادامه یابد.
وی افزود :ما یک گفتمان و برنامه مشــخصی را برای موضوعات اصلی کشــور داشتیم و
راه حلهای مشکالت واقعی مردم و کشور را هم آماده کرده بودیم و معتقد بودیم اگر افکار
عمومی در این باره اقناع شوند رای هم خواهند داد ولی اکنون نیز صورت مساله عوض نشده
و فقط یک نفری که قرار بود کاندیدا شود ثبت نام نکرده ولی این مسیر و گفتمان باید امتداد
داشته باشد .باید تالش کرد تا مسائل فرعی و موهوم جلوی موضوعات اصلی را نگیرد و در
مقابل برای موضوعات اصلی و سواالت مردم پاسخهای معتبر و دقیق داشت.
جلیلی ادامه داد :همه آرامش را دوست دارند و یکی از اهداف اصلی دولت باید حاکم کردن
آرامش بر جامعه باشد اما نقطه مقابل آرامش فقط جنگ نظامی نیست ،بلکه اگر آرامش کسی
در جامعه به خاطر نداشتن شغل یا احتمال از بین رفتن شغل نیز آسیب ببیند مهم است.
واشنگتن پست:

اگر احمدینژاد
تأیید صالحیت شود
پیروزی روحانی
حتمیتر میشود

اماندا اریکسون تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در «واشنگتنپست» در یادداشتی تحلیلی
به نامزدی احمدینژاد برای انتخابات ریاستجمهوری پرداخته و نوشته است :خب ،او کارش
را خوب میداند .به عنوان تماشــاچیان حیرتزده تماشا میکنیم .احمدینژاد بار دیگر برای
انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کرد.
تحلیلگر واشنگتنپســت در ادامه مینویسد :احمدینژاد نزد میانهروها منفور است .او باید
برای دفاع از رکود اقتصادی دوران ریاستجمهوری خود به دلیل تحریمهای بینالمللی علیه
برنامه هستهای حرفی برای زدن داشته باشد .حتی برخی از محافظهکاران نیز میخواهند او
از رقابتهای انتخاباتی خارج شود .برخی از برجستهترین چهرههای تندرو در سیاست ایران
تصمیم احمدینژاد را غیر قبول قبول میدانند و از پایان دوران او سخن میگویند .تحلیلگر
واشنگتنپســت مینویسد :اگر او تایید صالحیت شــود کفه ترازو به نفع روحانی سنگینی
خواهد کرد و پیروزیاش حتمیتر میشود .تاکنون هیج رییسجمهوری در ایران یکدورهای
نبوده است بعالوه روحانی حمایت اصالحطلبان و میانهروها را با خود دارد .در حل حاضر اما
وضعیت پیچیده اســت .بقایی معاون احمدینژاد نیز ثبتنام کرده است او پیشتر هفت ماه
در ســال  ۲۰۱۵میالدی بازداشت شده بود آن هم به اتهام فساد .ابراهیم رئیسی نیز روحانی
محافظهکار در انتخابات حضور دارد.

انتخابات ریاســتجمهوری در ایران همواره
از حساســیتهای زیادی برخوردار بوده تا آنجا
کــه هر چه به زمان برگزاری انتخابات نزدیکتر
میشــویم رنگ و بوی جامعه به نوعی سیاسی
میشــود احزاب و چهرههای سیاسی هم تمام
تالش خود را برای پیروزی نامزد مورد نظرشان
میکنند و سعی میکنند با بیان برخی موارد نقاط
قوت و ضعف کشــور را با در نظر گرفتن جناح
سیاسی ایشان باز گو کنند در این راستا خبرنگار
روزنامه مســتقل در گفتگویی با آقای مهندس
محمد رضا مروارید استاندار ایالم به بررسی این
موضوع پرداخته که در ادامه میخوانید:
از نظر شــما فضای سیاسی استان
ایالم بیشــتر به کدام جناح سیاسی
گرایش دارد و اصو ً
ال وضعیت ســبد
رأی آقای روحانی در این اســتان
چگونه است؟
استان ایالم از دیر باز بیشتر به اصالح طلبان
گرایش داشته و مرحوم آیت اهلل هاشمی هم در
دو دوره ریاستجمهوری بیشترین آرا این استان
را از آن خود کرده بود اصو ًال فرهنگ سیاســی
مردم ایالم همواره از سطح باالیی برخوردار بوده
و امید اســت در این دوره هم با حمایت از آقای
روحانی زمینههای رشــد و توسعه اقتصادی و
رفاهی این استان را فراهم کنند.
نظر شما در خصوص کاندیداتوری
آقای رئیســی چیســت؟ آیا ایشان
میتواند رقیبی برای آقای روحانی
باشد؟
آقای رئیسی سوابق اجرایی چندانی نداشتند و
بیشتر ســوابق ایشان در مسند قضاء بوده است
و طبیعت ًا نمیتوان در خصوص سوابق اجرایی او
اظهار نظر گرو لیکن با توجه به کارنامه قضایی
ایشــان خصوص ًا در دهه  ۶۰بعید اســت اقبال
عمومی را با خودشان همراه کنند و بتوانند رقیبی
باشــند برای آقای روحانی که از همان ابتدای
انقالب در مســندهای اجرایی کشور و هم در
دوره جنگ در سطح باالیی خدمت کردند.
حضور آقــای بقایــی و احمدی
نژاد رادر انتخابات این دوره چطور
ارزیابی میکنید؟
آقای احمدی نژاد با توجه به توصیه مقام معظم
رهبری که ایشان را از کاندیداتوری منع کردند

احتما ًال رد صالحیت خواهند شد و همین اتفاق
بــرای آقای بقایی هم با توجه به پرونده مفتوح
ایشان در قوه قضاییه الجرم خواهد افتاد و ایشان
هم رد صالحیت خواهند شــد و اگر هم بنا به
دالیلی این اتفاق نیفتد باز هم با اشاره به کارنامه
اجرایی آقای احمدی نژاد و بقایی در دو دوره ای
که ریاست دولت را برعهده داشتند کافیست تا
شکست آنان را در انتخابات حتمی کند.
آیا روحانی به تنهایی میتواند در
کارزار تبلیغاتی مقابل رقبا ایستادگی
کند؟
آقای روحانی با توجه به ســوابق تحصیلی
در حوزه و دانشــگاه و همینطور کارنامه اجرایی
ایشــان از بــدو انقالب که در ســطوح باالی
حکومتی هم در جنگ و هم در مجلس و سایر
مسندهای مهم مملکتی همچنین کارنامه ایشان
در طی این ســه و نیم سال که توانسته هم در
زمینه اقتصادی کشور را با رشد خوبی همراه کند.
البته برجام خود به تنهایی میتواند برای پیروزی
ایشان در انتخابات کافی باشد همهی این نکات
نشان دهنده این اســت که ایشان میتواند در
کارزار انتخاباتی در مقابل سایر کاندیداها پیروز
شــود لیکن طرح موضوع کاندیدای پوششــی
به هیچ وجه الزم نیســت در دوره قبل هم که
آقای عارف از انتخابات بــه نفع آقای روحانی
کنار رفتند ما شاهد بودیم که بسیاری از افرادی
که در ســتاد ایشان فعالیت میکنند یا به نوعی
حامی وی بودند با شنیدن این موضوع به شدت
ناراحت شدند برخی حتی می گریستند به نوعی

شاید نســبت به نتیجه آن انتخابات هم نا امید
شــده بودند که البته با برگزاری انتخابات  ۹۲و
پیروزی آقای روحانی آن ناراحتیها و یأسها به
خوشحالی و امید مبدل شد.
پیش بینی شــما از شــانس آقای
روحانــی بــرای پیــروزی در این
انتخابات چیست؟
در این دوره اگر اصولگرایان به اتحاد برسند
و پشت آقای رئیسی اجماع کنند فضا دو قطبی
شده و شــانس آقای روحانی  ۶۵درصد خواهد
بود لیکن اگر ایشــان به اتحاد نرسند و با سایر
کاندیداهای تایید صالحیت شــده وارد عرصه
کارزار انتخاباتی شــوند بدیهی است که شانس
پیروزی آقای روحانی  ۶۰درصد میشود.
در آخریــن روز ثبت نام انتخابات
ریاســتجمهوری از طیف حامیان
دولت آقایان جهانگیری( معاون اول
دولت ) و محمد هاشمی رفسنجانی(
اخوی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی)
ثبت نــام کردند ،شــما حضور این
دو چهــره را در کنار آقای روحانی
چگونه ارزیابی میکنید؟
آمدن دکتر جهانگیری و آقای محمد هاشمی
رفســنجانی به عرصه انتخابات را به فال نیک
مــی گیرم .این حضور دو حامی دولت اعتدال و
یک رفتار هوشــمندانه انتخاباتی است و باعث
خواهد شد که رییس جمهور در مناظرهها مقابل
منتقدان تنها نباشد .اگر چه به اعتقاد من آقای
روحانی یک تنه بر همــه منتقدان و مخالفان

دولــت در مناظرهها غلبه میکنــد .اما با توجه
به وقتی که در برنامههای صدا و ســیما برای
کاندیداها اختصاص داده می شود ،اگر روحانی
تنها باشــد از وقتی محدود برخوردار است و در
مقابــل چند منتقد دولت و چندین برابر روحانی
وقت دارند که عملکرد قابل قبول دولت تدبیر و
امید را مورد تهاجم قرار دهند .لذا حضور این دو
نفر در کنار رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی
به نوعی رفتاری سیاســت ورزانه است .حضور
آقایان روحانی ،جهانگیری و محمد هاشمی در
بیان دستاوردهای دولت تدبیر و امید به مراتب
به عدالت در اختصاص اوقات تبلیغاتی نزدیکتر
است تا اینکه آقای روحانی بخواهد در یک سوی
میدان پاسخگوی  5منتقد دولت باشد.
بســیاری از مخالفان دولت اعتقاد
دارند که آرای روحانی در استانهای
محروم ،نقاط دور دســت کشــور
وضعیت خوبــی نــدارد .جنابعالی
بعنوان اســتاندار یک منطقه محروم
کشــور در این خصوص چه نظری
دارید؟
با قاطعیت میگویم ایــن نوع اظهارات یک
عملیات حساب شــده جنگ روانی است که از
مدتها پیش دلواپسان علیه دولت راه انداخته اند
وکامال با انگیزه سیاسی به دنبال این هستند که
در جامعه القاء کنند که آرای مناطق محروم به
نفع روحانی نیست.
من فرزند ایالم هســتم  ،سوای اینکه افتخار
خدمتگذاری در استان را دارم قاطعانه می گویم
که ایالم بعنوان یک منطقه محروم آرای باالئی
بــه آقای روحانی خواهند داد  .مردم ایالم مانند
تمــام نقاط ایران به تداوم دولــت تدبیر و امید
رای خواهند داد .اینجانب با شــناخت عمیقی
که از بافت جمعیتی فرهنگی و سیاســی زادگاه
خویش دارم قاطعانه می گویم روحانی در مناطق
محروم از رقبای موجود بیشــتر رای می آورد و
باید عرض کنم که محبوبیــت آقای روحانی
در ایــام و مناطق محروم کمتــر از تهران و
کالن شــهرهای دیگر نیســت .این تقســیم
بنــدی را قبــول ندارم کــه احمدی نــژاد در
مناطــق محروم جایگاه خوبــی دارد و روحانی
بی پایگاه اســت .این یک جنگ روانی اســت.
که بــرای مرعوب کــردن رئیــس جمهور و
روحیه بخشــیدن به رئیس جمهور سابق انجام
داده اند.

شمخانی در دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان:

استفاده ترامپ از بمب های غیرمتعارف ضامن امنیت آمریکا نیست

دبیر شورای عالی امنیت ملی ،استفاده آمریکا
از بمب های بزرگ و غیرمتعارف در افغانستان
را نامشروع دانســت و گفت :بمباران مردم و
کشورها هرگز نمی تواند تقویت کننده امنیت
ملی این کشــور باشــد .به گزارش ایرنا ،علی
شمخانی در دیدار سپهبد ذاکر حسن اف وزیر
دفاع جمهــوری آذربایجان این مطلب را بیان
کرد.وی خاطر نشــان کرد :اقدامات یکجانبه
و ضــد امنیت منطقــه ای آمریــکا و برخی
کشــورهای همپیمان آن نیز مقوم گروههای
تروریســتی در منطقه بــوده و راه حل های

سیاسی پایان بحران را ناکام می گذارد.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت :خطر
تروریســم و ریشــه های آن از جمله اندیشه
تکفیری که توســط برخی کشورهای منطقه
ترویج می شود ،تمام منطقه را با بحران مواجه
ساخته و مانع از رشــد و پیشرفت کشورهای
اسالمی می شود.
شــمخانی اضافه کرد :مــوارد متعددی از
اســتفاده از ســاح های شــیمیایی توسط
گروههای تروریستی ثبت شده است که عدم
واکنش مناسب نسبت به آن یا فرافکنی و دادن

آدرس های انحرافی موجب بروز فجایع انسانی
و بکارگیری آن ها در دیگر کشورها می شود.
وی در این دیدار با اشاره به اشتراکات فراوان
میان دو کشور در مســائل دفاعی ،سیاسی و
منطقه ای و پیوندها و اشــتراکات فرهنگی و
مذهبــی بر ضرورت گســترش بیش از پیش
مناسبات در مســائل راهبردی تاکید کرد .به
گزارش دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی،
سپهبد ذاکر حســن اف وزیر دفاع جمهوری
آذربایجان که در صدر یــک هیئت بلند پایه
دفاعی -نظامی به تهران ســفر کرده است با

اثربخش خواندن گفت وگوهای صورت گرفته،
گفت :جمهوری آذربایجــان مایل به افزایش
مبادالت و همکاری ها میان دو کشــور است
و در این مســیر از ابتکارات و پیشنهادات ارائه
شده استقبال می کند.وی با اشاره به تهدیدات
مشــترک میان دو کشــور از جملــه ظهور
گروه های تروریســتی و تکفیری تاکید کرد:
جمهوری اسالمی ایران در این زمینه تجارب
ارزنــده ای دارد که تالش می شــود با انجام
گفت وگوهای نزدیک میان دو کشــور با این
تهدیدات مقابله شود.

محمود علوی وزیر اطالعات:

وزارت اطالعات به هیچ جریان سیاسی وابسته نیست

وزیر اطالعات گفت :این وزارتخانه فارغ از هرگونه تمایالت
سیاســی و جناحی و فقط در راســتای مصالح ،امنیت و آرامش
جامعه انجام وظیفه می کند.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،حجت االســام سید محمود علوی
افزود :ســربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطالعات در
انجام تکالیف و وظایف محوله تمایالت جناحی ،قومی و سیاسی
را دخالت نمی دهند و بطور صرف براساس موازین شرع مقدس
اســام و در چارچوب قانون با رعایت اخالق اسالمی در تامین
امنیت جامعه نقش آفرینی می کنند.
وی با بیان اینکه وزارت اطالعات براساس رهنمودهای رهبر
معظم انقالب فعالیــت می کند ،اظهار کرد  :جذب حداکثری و
دفع حداقلی راهبرد اساسی این نهاد است.
سرلشکر صالحی:

وی ادامه داد :افراد و تشکلی هایی که به اصل نظام و والیت
فقیه معتقد بــوده و آنها را قبول دارند با ســایق گوناگون در
جمهوری اســامی مجاز به فعالیت سیاسی و اجتماعی هستند،
هرچند که ممکن است در مسایل فرعی اختالف نظرهایی بین
افراد و گروهها وجود داشته باشد که وزارت اطالعات با توجه به
جایگاه خود در این امور دخالت نمی کند.
وزیر اطالعات با اشــاره به بیانات رهبر فرزانه انقالب در پیام
نوروزی خود که فرمودند در ســال  1395مــردم ایران امنیت
پایــدار را تجربه کردند ،این فرمایشــات را یک عیدی بزرگ و
ارزشــمند ازسوی حضرت آیت اهلل خامنه ای به تامین کنندگان
امنیت در کشــور ازجمله سپاه ؛ ارتش  ،بسیج  ،سربازان گمنام ،
نیروی انتظامی  ،قوه قضائیه  ،شــورای عالی امنیت ملی و ستاد

کل نیروهای مســلح دانست و تاکید کرد که در راه حفظ امنیت
این مرز و بوم با اطاعت از رهنمودهای معظم له امســال آماده
تر از پارســال انجام وظیفه خواهیم کرد .دکتر علوی  ،در ادامه
سخنانش گفت :در چهار ســال گذشته ایران اسالمی روزهای
پرآرامشــی را در سایه هشــیاری و آمادگی سربازان گمنام امام
زمان (عج) سپری کرده که این موفقیت بزرگی برای نهادهای
نظامی  ،امنیتی و قضایی است .وی افزود  :نام وزارت اطالعات
همان اندازه که برای مردم شریف و انقالبی ایران یادآور آرامش
؛ امنیت  ،مهربانی و محبت است به همان میزان در دل دشمنان
این مرز و بوم هراس ایجاد می کند چراکه ذره ای به دشمنانی
که قصد ایجاد ناامنی و برهم زدن آرامش جامعه را داشته باشند
اجازه فعالیت نداده و نخواهد داد.

آماده مقابله قاطع با هرگونه ماجراجویی بدخواهان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر ،سرلشــکر عطا
اهلل صالحی فرمانــده کل ارتش در پیامی به
مناسبت فرا رسیدن  ۲۹فروردین سالروز ارتش
و بزرگداشت حماسهآفرینیهای نیروی زمینی
قهرمان ،را تبریک گفت:
وی افزود  .:امروز ،ارتش جمهوری اسالمی
ایران با پشتوانه عمیق معنوی و روحیه جهادی
و انقالبــی و بــه مدد وحــدت ،هماهنگی و
همافزایی مثالزدنی با دیگر نیروهای مسلح؛ با
تأسی به حقایق و تجارب ارزشمند هشت سال
دفاع مقدس و دیگر عرصههای دفاع از نظام
و میهن اسالمی ،حِصن حصین نظام مقدس

اسالمی به شمار رفته و تحت فرماندهی ولی
فقیه زمان و فرمانــده معظم کل قوا حضرت
امام خامنهای (مدظله العالی) مســیر پرافتخار
تقویت بنیه دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور
و ناامیدســازی جبهه دشمنان انقالب و ملت
ایران مقدس را طی کرده و تداوم می بخشــد
و به مدد و لطف الهــی در مرحلهای نوین از
حیات امنیت آفرین و افتخارآمیز خود با حضور
الهامبخــش در جغرافیای فراتــر از مرزهای
جمهوری اسالمی و آبهای دور دست به رغم
تهدیدهای فرامنطقهای ،برای تأمین منافع ملی
جلوههایی جدید از توانمندیهای خود را متبلور

و همراه با سایر نیروهای مسلح از آمادگیهای
سرشار از ایمان و اتکاء به قدرت الیزال الهی
برای مقابله قاطع با هرگونه ماجراجویی های
بدخواهان علیه ایران اسالمی برخوردار است.
ارتشــیان غیور مرزهای ســرزمین ایران و
حافظــان عزت و آزادگی ملــت که در دوران
سرنوشــت ســاز دفاع مقــدس عزیزترین و
گرانبهاتریــن متاع خویش را برای آســایش
و آرامش مــردم و میهن اســامی بر طبق
اخالص نهادیــد ،کالم آمیخته با عشــق و
درود خود را نثار وجود گرانقدر شما و شهیدان
واالمقام و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس

می کنم که قله بلند شــجاعت و مهر آفرینی
را فتح کردید و صیانت از دین مبین اســام و
حراســت از مرزهای جغرافیایی ایران اسالمی
را هدف خویش قرار دادید تا ملت قدرشــناس
این مرز و بوم در آرامش به ســر ببرند.درود بر
آســمان سیرتانی که در زمین و آسمان و دریا
حماسه آفریدند .شهیدان ،جانبازان و آزادگان
گرامی و عزیزی که ارتش جمهوری اسالمی
ایران و نیروهای مسلح خالصانه تقدیم انقالب
و میهن کرد تا نام و آوازه انقالب و حماســه
آفرینی ایران اسالمی تا ابد نه تنها در این خطه
بلکه در جهان جاودانه بماند.

سياسي
خبر
محسنیاژهای:

پرونده احمدینژاد در
حال رسیدگی است

سخنگوی قوهقضاییه در نشست خبری امروز خود
درباره پرونده مدیران کانالهای تلگرامی ،محمود
احمدینــژاد ،حمید بقایی ،دنیــازاده و خبرنگاران
بازداشتی توضیحاتی ارائه کرد.
به گــزارش ایلنــا خبرنــگار حجتاالســام
محســنیاژهای در یکصدودهمین نشست خبری
خــود با خبرنگاران گفت  :همه دســتگاهها و قوا و
آحاد ملت عزیز موظف هســتند در سال  ۹۶برای
تحقق اقتصاد مقاومتی تالش بیشتری کنند.
معاوناول قوه قضاییه در پاسخ به آخرین وضعیت
پرونده دســتگیری مدیران کانالهای تلگرامی و
مســاله وزیر اطالعات که ادعا شده در این پرونده
مربوط اســت ،گفت :این افرادی که دستگیر شدند
هنوز حکمی برایشان صادر نشده است .بنابراین از
بیان جزییات کار از لحاظ قانونی معذور هستم .در
صحبتی که داشتم اتهامات آنها اجماال امنیتی است
برخی عالوه بر امنیتی بودن انتشار مسائل مستهجن
و خالف عفت عمومی است .افراد بازداشت شده ۸
نفر هستند دو نفر قرارشان تبدیل شده یک نفر آزاد
شده یک نفر اگر قرار را تامین کرده باشد امروز آزاد
شده است.
او خاطرنشــان کرد :چون نقل قول شــده بود از
رئیس جمهــور که اینها مجرم نیســتند البته این
تحریف صحبت رییس جمهور بود .رییس جمهور
گفت بنا بر گزارش اولیه که به من دادند اینها مجرم
نیســتند من گفتم مرجع صالح برای تعیین مجرم
بودن قوه قضاییه اســت .اما در ایــن پرونده وزیر
اطالعات نمیتواند اظهارنظر کند چون مسائلی در
این پرونده مطرح اســت که به قول ما جزو مسائل
رد اســت .ما در قانون داریم اگر قاضی یک پرونده
را رســیدگی میکند و به یک دلیلی طرفین پرونده
از قاضی شــکایت کردند و شکایت وارد بود ،دیگر
قاضی نمیتواند به شکایت رسیدگی کند.
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه احمدینژاد بارها گفته بقایی بی گناه است
و این ثابت شــده و مقامات قضایی هم از او عذر
خواهی کردهاند آیا این صحت دارد ،گفت :نه ایشان
پروندهاش مفتوح اســت و باید دادگاه برود و قاضی
نظر بدهد و لذا بیگناهی او به اثبات نرسیده است.
کسی هم از ایشان معذرتخواهی نکرده است.
اژهای در مــورد آخرین وضعیت پرونده ســعید
مرتضوی با توجه به بازنشسته شدن یکی از قضات
پرونده گفت :هنوز همان قسمت و بخشی که مانده
بود در مرحلــه تجدیدنظرخواهی اســت .در مورد
بخشی از پرونده کهریزک و شکایت سازمان تامین
اجتماعی هنوز در مرحله تجدید نظر است.
معاون قوه قضائیه در پاســخ به سوالی در مورد
آخرین وضعیت پرونده محمود احمدینژاد نیز گفت:
این پرونده به طور مســتقیم وارد دادگاه شده است
و همچنان مفتوح و در حال رسیدگی است و هنوز
حکمی در رابطه با آن صادر نشده است.
او در پاســخ به سوالی در رابطه با اینکه دادستان
کل کشور در رابطه با اظهارات محمود احمدینژاد
در خوزستان آیا شکایتی کرده و آیا شکایت محمود
احمدینژاد از دادســتانی کل کشور به ثبت رسیده
اســت گفت :من هم از دادگاه ویژه روحانیت و هم
از دادستانی تهران اســتعالم گرفته ام؛ نه از جانب
دادســتانی علیه این فرد شکایتی شده است و نه از
جانب این فرد علیه دادستان کل شکایتی ثبت شده
است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به اینکه احمدی
نژاد جلســهای با رهبر داشته و توصیه شده که وارد
انتخابات نشــود آیا ورود او تشویش اذهان عمومی
نیســت عنوان کرد :درباره بحث صالحیتها باید
شورای نگهبان نظر دهد.
ســخنگوی قوه قضا با اشــاره بــه پروندههای
هنگامه شــهیدی و طاهره ریاحی گفت :شهیدی
توســط وزارت اطالعات دســتگیر شده و تا مدتی
برای تحقیقات در دست وزارت اطالعات بود .خانم
ریاحی هم همین طور .این دو ارتباطی با شبکههای
تلگرامی نداشــتهاند ،در مورد احسان مازندارنی هم
همینطور است.

انتقاد مجلس از صدا و
سیما و وزارت کشور

نایب رییس مجلس شــورای اســامی گفت که
وزارت کشــور با همان مالکهای کلی میتوانست
جلوی ثبتنــام بســیاری از افــراد را در انتخابات
ریاستجمهوری بگیرد.
به گزارش ایســنا ،علی مطهــری در واکنش به
اخطار نماینده فسا در خصوص رویکرد صداوسیما به
ثبتنام کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری ،اظهار
کــرد :این تذکر تا حد زیادی وارد اســت و این ایراد
تا حدی به وزارت کشــور نیز وارد اســت که از هر
کسی ثبتنام میکردند .درست است که بسیاری از
مالکها جزیی نشده اما همان مالکهای کلی به ما
اجازه میدهد که از خیلی افراد ثبتنام نشود.
وی افزود :وقتی میگویند رجل سیاسی نمیشود از
یک جوان  18ساله ثبتنام کنیم .انشاءاهلل مسئوالن
صداوسیما هم به این موضوع توجه کنند.
محمدجــواد جمالی در همیــن رابطه در اخطاری
مســتند به اصل  175قانون اساسی اظهار کرد :در
این اصل مشخص شده که صداوسیما باید در جهت
مصالح عمومی حرکت کند..

