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سرمقاله

خبر
مدیرکل سیاسی وزارت کشور:

تقاضای برگزاری تجمع از سوی
احمدینژاد قابل بررسی است

معاون سیاسی وزارت کشور در واکنش به
تقاضای احمدینژاد برای برگزاری تجمع در
میدان انقالب گفت :این تقاضا قابل بررسی
است .به گزارش ایسنا ،احمد مالنوری با اشاره
به اینکه هرکسی میتواند تقاضای برگزاری تجمع
یا راهپیمایی را به وزارت کشور بدهد ،اظهار کرد:
وزارت کشور بررسی تقاضای برگزاری تجمعات را
د اما تقاضای برگزاری
به استانداری واگذار میکن 
راهپیمایی در کمیسیون ماده  10احزاب بررسی
میشود .وی ادامه داد :تقاضای احمدینژاد هم
قابل بررسی است اما موافقت یا عدم موافقت
با این تقاضا همانند سایر تقاضاها ،بستگی به
بررسیهای انجام شده دارد .تا این لحظه من
تقاضای برگزاری تجمع توسط احمدینژاد را
ندیدهام .اگر تقاضا به دست ما برسد ،آن را
بررسی میکنیم .روز گذشته کانال دولت بهار
ادعا کرده است که احمدینژاد با ارسال نامهای
به وزیر کشور ،خواستار برگزاری تجمع در
میدان انقالب به دلیل آنچه این کانال خبری
اعتراض به سیاستها و عملکردهای مسئوالن
نامیده ،شده است.

خبر

رئیسجمهوری در هیئت دولت:

تاوان شفافیت را بپردازیم
ادامه از صفحه یک
به طور واضح اگر بخواهیم نبود فرهنگ
نقدپذیری را در جامعه واکاوی کنیم باید به
مسئله تاریخی فرهنگ کتمان واقعیت و بیان
آن در قالب کنایات و استعارات در طول دههها
و حتی سدههای گذشته در محدوده جغرافیایی
فالت ایران رجوع کنیم .با این حال حتی اگر
نخواهیم خود را در معرض مقایسه فرهنگ
غربی قرار دهیم که حتی پرتاب کردن تخم مرغ
به رئیس جمهوری فرانسه هم با برخوردهای
تندی که ما انجام میدهیم ،روبهرو نمی شود،
اما در گفتمان دینی مورد قبول مسئوالن و
مردم نیز حضرت علی(ع) خطاب به مردم
می فرماید« :از برخورد همراه با ظاهرسازی و
مدارا بپرهیزید و خیال نکنید اگر سخن حقی
به من گفته شود ،قبول آن ،بر من سنگینی
خواهد کرد و یا اینکه خودبزرگ بین باشم»
روش و منشی که علیرغم استفاده مکرر از
کلید واژه هایی چون شفافیت و نقدپذیری
باز هم با واکنشهایی چون ممنوع التصویری
افراد ،فیلترینگ و ...روبهرو می شود .به نظر
میرسد در شرایط فعلی باید خاضعانه بپذیریم
که قدم گذاشتن در ساحت مسئولیت و با
توجه به شرایط عصر حاضر ،با گذشته تفاوت
های فراوانی کرده است .امروز دیگر نمیتوان
بسیاری از مسائل را با مردم در میان نگذاشت
و انتظار داشت اگر مسئلهای پا به عرصه افکار
عمومی گذاشت ،میشود با بگیر و ببند بتوان
منفذهای قضاوت عمومی را بست .شاید بهتر
باشد بیش از آنکه رویه تظاهر به نقدپذیری
و شفافیت را پی بگیریم ،قواعد آن را با تمام
تاوانهایش رعایت کنیم .اینکه در نهایت با
تمام دشواریهای پذیرش فرهنگ شفافیت،
نتیجه به نفع همه مردم و حتی مسئوالن
خواهد بود شکی نیست .باید بپذیریم که
همواره اذهان عمومی را با پنهانکاری ،تنها به
سمت رجوع آنها به اخبار غیررسمی و آمیخته
با دروغ سوق خواهیم داد .اگرچه پذیرش
فرهنگ اندیشه مخالف نه تنها در مسئوالن که
باید توسط مردم نیز نهادینه شود.

سیاستروز
رئیسدفتررئیسجمهوری:

همهچیز بر مبنای رای مردم است
حسن روحانی با یادآوری نزدیک شدن به جشن
چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی اظهار کرد:
در این ایام مسئوالن اجرایی و غیراجرایی ،کارگزاران
دولت و نظام و رسانههای همگانی ،وظیفه مهم تبیین
اقدامات انجام شده و دستاوردهای  40ساله انقالب
اسالمی را برعهده دارند.
به گزارش ایرنا ،روحانی با تشریح سه حادثه مهم در
روند اقتصادی کشور از روز پیروزی انقالب اسالمی
تا امرو ز گفت :تغییر ساختارهای کشور با پیروزی
انقالب ،جنگ تحمیلی  8ساله و تحریمهای ظالمانه
دشمنان علیه ایران ،سه حادثه مهم در روند اقتصادی
کشور در طول این  40سال بوده که به اشکال مختلف
روی داده است .روحانی تاکید کرد :امروز در آستانه
چهلمین جشن پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی،
اشتغال جوانان و تامین معیشت مردم دو اولویت
اصلی و مهم همه ما در کشور است و نباید اجازه
دهیم مردم با مشکل مواجه شوند .وی همچنین
گفت :مردم توجه دارند که حرکت توسعهای و
سازندگی کشور در شرایطی اتفاق افتاده است که با 3
مسئله مواجه بودیم که معموال در این حوادث مهم،
ت چند برابر میشود.
ارزش رشد و پیشرف 
رئیس جمهوری با بیان اینکه اوال وقتی انقالب
ن سیاسی و
میشود ،افراد ،کارگاهها ،مسئوال 
ساختاری اقتصادی عوض میشود و مشخص است
که در همان سال انقالب ،خود به خود فعالیتها
نیمه تعطیل میشود ،ادامه داد :در سال بعد انقالب
نیز تغییرات ایجاد میشود و فعالیتها نیمه تعطیل
است .با حوادث و مشکالتی که در سالهای  58و 59
برای استقرار انقالب مواجه بودیم ،معموال حرکت به
سمت پیشرفت و توسعه سخت و مشکل میشود اما
روند توسعه و پیشرفت حتی در آن شرایط هم ادامه
یافت .روحانی با یادآوری اینکه حادثه دوم ،مسئله
جنگ تحمیلی بود و ما را دچار مشکل کرد ،گفت:
جنگی بر ما تحمیل و به کشورمان تجاوز و بخشی از
سرزمین ما اشغال شد که در ظاهر توسط بعثیها در
عراق و در باطن نیز تقریبا همه از جمله کشورهای
منطقه و قدرتهای جهانی به استثنای چند کشور در
پشت این جنگ بودند.
تحریم آمریکا برای سرمایهگذاری نفت و گاز به
دولت آقای هاشمی رفسنجانی مربوط میشود
رئیسجمهوری با یادآوری حادثه سوم و اینکه بعد
از جنگ ،کشور در مسیر سازندگی و حرکت درست
قرار گرفته بود که فشار تحریمها افزایش یافت،
تصریح کرد :تحریم آمریکا برای سرمایهگذاری نفت و
گاز به دولت آقای هاشمی رفسنجانی مربوط میشود
و در آن زمان خرید نفت را تحریم کردند .روحانی
افزود :همه اینها به جز تحریمهایی که از سال 59
علیه ما شروع شد ،شرایطی است که بعد از جنگ
برای ما رخ میدهد و سپس به بهانه مسئله هستهای
تحریمهای شورای امنیت علیه ما آغاز شد که آن
تحریمها تا سال  94باقی ماند و در آن سال توانستیم
این تحریمها را رفع و یک فضای تنفسی پیدا کنیم.
وی اضافه کرد :دوباره از طریق توطئه تندروهای

معاون اول رئیسجمهوری:

رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد مردم با مشکل مواجه شوند ،گفت :در آستانه چهلمین جشن پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی،
اشتغال جوانان و تامین معیشت مردم دو اولویت اصلی و مهم همه ما در کشور است.

همه چیز در
کشورمان بر
مبنای آراء
مردم است و
اینحاکمیت
ملی،بزرگترین
دستاورد انقالب
اسالمی ما بود
آمریکا و صهیونیستها و برخی از کشورهای منطقه،
فشار را بر کشور و مردم ما وارد کردند .این  3حادثه
بسیار مهم در روند اقتصادی کشورمان میتوانست
کند کننده روند توسعه باشد اما آمار و ارقام دستاوردها
در همه حوزههای صنعتی ،کشاورزی ،اجتماعی،
بهداشتی ،آموزشی ،قدرت نظامی ،سازندگی و عمران
و آبادانی ،شرکتهای دانشبنیان و کمک به مردم و
مستضعفین باگذشته قابل مقایسه نیست.
رئیسجمهوری تصریح کرد :همه چیز در کشورمان
بر مبنای آرای مردم است و این حاکمیت ملی،
بزرگترین دستاورد انقالب اسالمی ما بود و این را باید
تبیین کنیم .این همه انتخاباتی که در کشور برگزار شد
و برگزار میشود و انشاءالله سال آینده هم انتخابات
داریم ،نشان میدهد که کشور ما بر مبنای انتخابات،
رای مردم و صندوق آرای است.
روحانی با بیان اینکه انقالب اسالمی ،استقالل را
برای ما به ارمغان آورد ،گفت :قبل از انقالب دیگران
برای ما تصمیم میگرفتند و آمریکاییها و برخی از
اروپاییها در کشور ما همهکاره بودند و در همه امور
از جمله ارتش و نیروهای مسلح ،صنعت نظامی،
اقتصاد ،فرهنگ و رادیو و تلویزیون مداخله میکردند
اما امروز مردم ایران تصمیمگیر اصلی هستند.
رئیسجمهوری یادآور شد :خدای ناکرده اگر این
دستاوردها و واقعیتهای انقالب را درست توضیح
ندهیم ،به خون شهدا ،فداکاران ،جوانان ،علما و
امام(ره) و همه آنهایی که تالش کردند و این کار
عظیم و بزرگ را انجام دادند ،خیانت کردهایم.
روحانی با بیان اینکه در آستانه چهلمین جشن
پیروزی انقالب هستیم ،گفت :انشاءالله در بهمنماه
وارد چهل و یکمین سال انقالب میشویم و در

تبلیغات این جشن پیروزی باید واقعیتها را برای
مردم بازگو کرد.

مردم نباید در زندگی روزمره و نیازهای فوری و
روزانه دچار مشکل شوند
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود دو وظیفه
مهم دولت و مسئوالن دولتی را در شرایط امروز
جامعه مورد اشاره قرار داد و گفت :امروز هر کدام
از ما در هر بخشی که کار و تالش میکنم دو وظیفه
مهم اشتغال جوانان و معیشت مردم را برعهده داریم.
وی خاطرنشان کرد :ببینید در این شرایط سخت
اقتصادی اگر یک خانوادهای دو جوان داشته باشد و
هر دو بیکار باشند ،چه شرایط سختی برایش پیش
میآید و چه فشاری بر او وارد میشود ،پس همه ما
در ارگانها و دستگاهها باید تالش کنیم جوانهای ما
مشغول به کار شوند.
روحانی تاکید کرد :یکی از وظایف سازمان برنامه
و بودجه ،اشتغال است .یعنی سازمان برنامه و
بودجه و وزارتخانهها باید بدانند که وظیفه بزرگ
همه ما مسئله اشتغال جوانان است .چون میدانیم
در شرایط سخت یک عدهای بیکار یا از کار برکنار
میشوند و یک عده نمیتوانند ادامه کار بدهند .باید
جبران کنیم و برای آن کسی هم که بیکار میشود،
باید فکر کنیم.
روحانی در ادامه با بیان اینکه مسئله دوم ،معیشت
مردم است که نباید در زندگی روزمره و نیازهای فوری
و روزانه دچار مشکل شوند ،تاکید کرد :تورم ماه آذر،
 12ماهه 18 ،درصد است ولی تورم مواد غذایی و
خوراکی ما  24درصد است و این به نظر من مهم
است.
رئیس دولت دوازدهم با بیان اینکه وقتی تورم کل را

حساب میکنیم ،مردم به آن کاری ندارند و  24درصد
به طور متوسط است که برای برخی اجناس  30الی
 40درصد و برخی دیگر کمتر و بیشتر است ،گفت:
از این بدتر زمانی است که نوسان هفتگی و روزانه در
قیمتها داشته باشیم.
روحانی تاکید کرد :درست است که در مسائل
بانکی مشکالتی داریم و یا ممکن است در حمل ونقل
مسائلی داشته باشیم ،ولی حتما این مشکالت نباید
به کاالهای اساسی و زندگی مردم منتقل شود.
رئیسجمهوری افزود :برخی از همسایگان میتوانند
رابطه صمیمانهتری با ما داشته باشند و این کار
امکانپذیر است و امروز این را شاهد هستیم و
میبینیم که همسایگان شرایط بهتری از گذشته دارند.
روحانی گفت :معیشت مردم و مواد الزم برای
زندگی مردم که جزو خرید روزانه است ،باید یک
مبنایی داشته و ثباتی پیدا کند و بازار باید آرامش
داشته باشد .وی با بیان اینکه امروز خوشبختانه در
زمینه ارز با تالشهایی که بخش اقتصاد و بانک
مرکزی کرده است ،یک آرامش نسبی وجود دارد،
اظهار کرد :میخواهیم این آرامش را تداوم بخشیده و
حفظ کنیم .تولید بسیار مهم است و باید کاری کنیم
که دچار مشکل نشود.
روحانی خاطرنشان کرد :از نکات ضروری برای
جلوگیری از ایجاد مشکل در زندگی مردم ،اشتغال
است و فرقی نمیکند که در بخش کشاورزی،
صنعت و یا خدمات باشد .امیدوارم همه بتوانیم در
این روزهای بسیار مهم که یادآور فداکاری مردم در
 40سال پیش در این ایام است ،در مسیر آرامش
مردم و زندگی بهتر برای آنان و رفع مشکالت روزمره،
پرتالشتر باشیم.

اگر دیگر امضاکنندگان برجام به تعهدات پایبند باشند عالقهمندیم پابرجا بماند

معاون اول رئیسجمهوری ایران ،طی گفت وگو با شبکه تلویزیونی
یورونیوز گفت :تا زمانی که دیگر امضاکنندگان برجام به تعهداتشان
پایبند باشند ،خصوصا در این زمینه ما شاهد اقدام عملی از سوی
اتحادیه اروپا باشیم ،عالقهمندیم که برجام پابرجا بماند و همچنان از
آن حفاظت خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا ،اسحاق جهانگیری گفت :یکی از اقدامات مهم
جمهوری اسالمی ایران توافق برجام بود؛ توافقی برای رفع اتهامی
که بر مبنای آن فشارهایی بر نظام جمهوری اسالمی و مردم ایران
وارد شده بود .جمهوری اسالمی ایران متهم شده بودکه فعالیتها
و حرکتش از مسیر استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای به سمت
سالحهای هستهای منحرف شده است ،این در حالی بود که ما عضو
فعال آژانس بین المللی انرژی اتمی هستیم و  NPTرا هم پذیرفتهایم
و تقریبا همه فعالیتهایمان تحت کنترل و نظارت آژانس بینالمللی
انرژی اتمی قرار داشته و دارد.
معاون اول رئیسجمهوری در ادامه گفت :ما چه در طول مذاکرات

معاون امور مجلس رئیسجمهوری:

وزارت اطالعات از اسماعیل بخشی
یکند
شکایت م 

و چه در حال حاضر سعی کردهایم همه مسائل را صادقانه با مردم
در میان بگذاریم .متاسفانه با تصمیم یکجانبه واشنگتن ،تحریمهای
آمریکا به صورت جدیتر برگشت .آمریکاییها در این دور از تحریمها
با روشهای مختلف اعم از تهدید و تطمیع کشورها و شرکتهای
دیگر دنبال این هستند که مانع روابط کشورها و شرکتهای خارجی با
جمهوری اسالمی ایران شوند .ما متقابال در چند زمینه اقداماتی انجام
دادهایم .یکی از این اقدامات این بوده ،تا زمانی که دیگر امضاکنندگان
برجام به تعهداتشان پایبند باشند ،خصوصا در این زمینه ما شاهد
اقدام عملی از سوی اتحادیه اروپا باشیم ،عالقهمند هستیم که برجام
پابرجا بماند و همچنان از آن حفاظت خواهیم کرد .در عین حال در
داخل نیز به دنبال این هستیم که با روشهای مدیریتی ،فشارهایی
که بر اثر تحریم به اقتصاد کشور وارد شده است را کاهش دهیم و
زندگی مردم را به نقطهای برسانیم که آسیبپذیری کمتری داشته
باشد.
معاون اول رئیسجمهوری افزود :تا این زمان ،سه کشور انگلیس،

سرلشگر فیروز آبادی:

فرانسه ،آلمان و کل اتحادیه اروپا در حد سیاسی و موضعگیریهای
دیپلماتیک و اعالم نظر به موقع و خوب عمل کردهاند و ما راضی
هستیم .ولی از نظر عملی و اقدامات اجرایی هنوز اقدام عملی از
این سه کشور دیده نشده است تا ما بتوانیم در جهت منافع مردم
و اقتصاد کشورمان از این توافق استفاده کنیم .من فکر میکنم که
االن اتحادیه اروپا بعد از جنگ جهانی دوم در یک آزمون بسیار
مهمی قرار گرفته است .آیا اتحادیه اروپا قادر است مستقل از دولت
آمریکا خصوصا دولتی مثل دولت ترامپ تصمیمگیری کند؟ آیا آنها
میتوانند از منافع و تعهدات بین المللی خودشان دفاع کند؟ واقعیت
این است که تا این لحظه عملکرد موثری از اتحادیه اروپا مشاهده
نکردهایم.
معاون اول رئیسجمهوری گفت :آنجایی که منافع کشورمان
نسبت به هزینههایی که پرداخت کردهایم بیشتر باشد ،تحمل
میکنیم .اگرچه از کارآمدی اتحادیه اروپا برای انجام یک اقدام عملی
تا حدود زیادی ناامید شدهایم.

یک فعال سیاسی اصالحطلب:

رئیس دفتر رئیسجمهوری گفت :وزیر
اطالعات گزارشی از بررسیهای خود در
مورد ادعاهای اسماعیل بخشی را ارائه کرد
و مشخص شد آنچه که بخشی ادعا کرده
بههیچوجه درست نبوده است.
به گزارش ایسنا ،محمود واعظی در حاشیه
جلسه هیئت دولت اظهار کرد :براساس دستور
هفته پیش رئیسجمهوری ،وزیر اطالعات
هیئتی را به استان خوزستان فرستاد و از همه
بخشهای ذیربط بررسی به عمل آمد .وزیر
اطالعات گزارش خود را به دولت ارائه کرد .در
این بررسیها حتی با خود با اسماعیل بخشی
هم صبحت شده است.
وی ادامه داد :آنچه اسماعیل بخشی اظهار
کرد به هیچوجه درست نبود و در این زمینه کار
تبلیغاتی انجام شده است.
رئیس دفتر رئیسجمهوری تصریح کرد:
موضع دولت حمایت از حقوق شهروندی و
خود وزارت اطالعات هم تالش زیادی میکند
تا در مسیر قانون مداری حرکت کنند .قرار شد
این حق برای وزارت اطالعات و نظام در نظر
گرفته شود که از اسماعیل بخشی شکایت شود
و قوه قضائیه نیز بررسی میکند .این موضوع
برای رئیسجمهوری خیلی مهم بود که دستور
د اما نمیشود که همین طور
رسیدگی دادن 
بعضی ادعایی مطرح کنند و نظام زیر سوال
برود.
واعظی درباره انتقاد اصالح طلبان از وی
ن کرد :خبرنگاران در این زمینه از من
بیا 
سوال پرسیدند که من گفتم با همه گروههایی
که معتدل هستند روابط بسیار خوبی دارم .با
گروههای اصالحطلب هم در سال  92و هم
در سال  96همکاری بسیاری داشتیم االن هم
با گروههای مختلف اصالحطلب روابط خوبی
داریم اما با گروههای تند چه اصالحطلب و
چه اصولگرا رابطه نزدیک آن چنانی نداریم
و با آنها ائتالفی نداشتیم ،اما برخی در رابطه
با صحبتهای من نسبت به گروههای تندرو
جواب میدهند که آنها باید خودشان را اصالح
کنند .رئیس دفتر رئیسجمهوری با اشاره به
اینکه برخی هم هستند که صحبتهای من
را نخواندهاند و بر اساس توئیت کسی دیگر
ن کرد :برخی از
موضعگیری میکنند ،بیا 
آنها افرادی هستند که به دنبال مطرح کردن
خود هستند .توصیه میکنم به دنبال اختالف
نباشند ،ما به دنبال وحدت و همکاری هستیم.
به ضرر خودشان است که این مسائل را مطرح
میکنند .نمیشود از یک طرف به دولت انتقاد
کنند و از طرفی بخواهند در دولت باشند ،باید
تکلیف خود را مشخص کنند .از دوستان آنها
در استانداریها ،فرمانداریها و معاونت وزرا
حضور دارند .وقتی به دولت انتقاد میکنند
یعنی به همفکران خود انتقاد میکنند .آنها
باید تکلیف خود را روشن کنند .نمیشود هم
در دولت باشند و هم انتقاد کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره موضع
دولت نسبت به طرح استانی شدن انتخابات
مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد :با
صحبتهایی که در دولت صورت گرفته است،
قرار شد این طرح مورد حمایت دولت قرار
گیرد .واعظی در پایان در مورد انتخاب وزیر
م گفت :بر اساس قانون ما سه
بهداشت ه 
ماه وقت داریم و هنوز تصمیمی در این باره
نگرفتهایم .انتخاب وزیر بهداشت هم بستگی
به عملکرد آقای نمکی سرپرست فعلی این
وزارتخانه دارد.

دادستان کل کشور:

دولت با استانی شدن انتخابات موافق است

به مذاکرات طالبان و دولت افغانستان کمک میکنیم

طرح مبحث فتنه  98خیانت به مردم و رهبری است

بحث فیلتر کردن را یک بحث انحرافی میدانم

معاون امور مجلس رئیسجمهوری گفت :دولت
با طرح نمایندگان مبنی بر استانی شدن
انتخابات مجلس موافق است.
به گزارش ایرنا« ،حسینعلی امیری» روز
گذشته در حاشیه جلسه هیئت وزیران در
توگو با خبرنگاران درباره الیحه جامع
گف 
انتخابات گفت :در حال حاضر الیحه جامع
م که تا دو
انتخابات را در دستور کار دولت داری 
هفته آینده در صحن دولت مورد رسیدگی دقیق قرار میگیرد.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت :از آنجا
که امنیت افغانستان برای ایران اهمیت دارد،
قبول کردیم که به مذاکرات بین طالبان و
دولت مرکزی آن کشور کمک کنیم تا به
تفاهم برسند.
به گزارش ایرنا ،سردار سرلشگر حسن
فیروزآبادی اظهار کرد :ایران در چارچوب
قوانین بینالمللی با طالبان گفتوگو میکند و این
گروه مایل است که در امنیت افغانستان نقش داشته باشد.
وی افزود :این گروه امروز به عنوان بخشی از جامعه افغانستان که
نظرات سیاسی خود را دارد ،مایل است در اداره دفاع و امنیت افغانستان
سهم داشته باشد.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت میگوید:
طرح موضوعاتی مانند فتنه  98یک نوع خیانت
ت زیرا مطرحکنندگان
به رهبری و جامعه اس 
آن میخواهند اذهان مردم را از خطرات
اصلی و مهم کشور خارج کنند و منافع
باندی و نامشروع خود را از طریق این
تهمتها تامینکنند .به گزارش ایرنا ،مرتضی
مبلغ ،عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران
معتقد است طرح بعضی موضوعات مانند فتنه  ،98جنبه فرافکنی پیدا
کردهاست و مانند وقتی است که دزد ،میگوید دزد را بگیر! درواقع
فتنهگران اصلی مرتبا هشدار فتنه میدهند .مبلغ همچنین میگوید:
رهبری اخیرا هشدار دادند که آمریکا و ترامپ میخواهند در سال 98
کارهایی بکنند .جالب است که این فتنهگران داخلی بهجای اینکه این
خطرات را تبیین و تحلیل کنند ،این مسئله را وارد رقابتهای سیاسی
داخلی میکنند .او میافزاید :همه باید متوجه فشارها و نقشههای
دشمنان در منطقه باشند ،اما آنها برای رد گمکردن آدرس غلط
د چراکه
میدهند و این موضوعات را به رقابتهای داخلی تبدیل میکنن 
میخواهند منافع نامشروعشان را از این طریق برطرف کنند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه فضای
مجازی بستر وقوع برخی جرایم است ،بیان
کرد :اگر فضای مجازی را مدیریت نکنیم روز
به روز وضعمان بدتر خواهد شد .البته باید
از این فناوری روز استفاده کر د ولی آیا نباید
در نظام جمهوری اسالمی فضای مجازی
مدیریت صحیح شود؟
به گزارش ایلنا ،محمدجعفر منتظری اضافه
کرد :تا بحث مدیریت فضای مجازی و فیلتر برخی فضاهایی که جز ضرر
چیزی ندارد را مطرح میکنیم ،عدهای از رسانهها و بخشهای مختلف
ما را متهم میکنند که قوه قضائیه نمیخواهد از این فضا استفاده
شود که این برداشت نادرست است ،هیچ کشوری اجازه نمیدهد
فضای مجازیاش رها باشد و فیلتر برخی شبکهها و کانالها به معنای
چشمپوشی از امکانات خوب و ارزشمند فضای مجازی نیست ،آنچه ما را
به صدور حکم قضایی در برخی موارد متوسل میکند ،آسیبهایی است
که متوجه جامعه میشود.
وی گفت :بحث فیلتر کردن را یک بحث انحرافی میدانم بحث
اساسی این است که فضای مجازی را سالم کرده و آسیبها را بشناسیم.

معاون امور مجلس رئیسجمهوری با اشاره به بررسی کلیات
الیحه جامع انتخابات در جلسه گذشته دولت ،بیان کرد :طرح
استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی روز سهشنبه با دو
ه هم
فوریت در مجلس شورای اسالمی رای آورد ،روز چهار شنب 
در جلسه دولت این موضوع مطرح و مفصل راجع به این طرح
صحبت شد.
حسینعلی امیری افزود :در این جلسه پس از بحث و بررسی رایگیری
انجام شد و دولت با طرح نمایندگان محترم مبنی بر استانیشدن
انتخابات مجلس شورای اسالمی موافقت کرد.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه ایران منافعی
در مذاکره با طالبان ندارد ،گفت :ما از این بابت که با افغانستان
همسایه هستیم و امنیت این کشور برای ما اهمیت دارد ،قبول
کردیم که به مذاکرات بین طالبان دولت مرکزی این کشور کمک
کنیم تا به تفاهمی برسند و برابر دشمنان ملت افغانستان ایستادگی
کنند.

