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آذری جهرمی به جای توییت بازی پاسخگو باشد
رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: وزیر ارتباطات 
به جای اینکه مش��غول توییت بازی باشد، باید به مردم پاسخ دهد که چرا امروز 

فضای مجازی کشور مملو از ناامنی و تهدیدات خارجی شده است.
حجت االس��ام نص��ر اهلل پژمانف��ر با انتق��اد از عملک��رد وزارت ارتباطات در 

حراست از امنیت فضای مجازی کشور گفت: از روزهای ابتدایی فراگیری استفاده 
از بس��تر فضای مجازی در کشور،  مشخص بود که قرار دادن فضای مجازی کشور بر 

روی اینترنت جهانی، تهدیدات بزرگی را متوجه کش��ور می کند که امروز بخش��ی از این 
تهدیدات در حال بروز و ظهور است. 

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات باید پاس��خگوی این اقدام خطرناک و هزینه ساز خود 
باشد، تصریح کرد:  6 سال قبل در مجلس به وزیر ارتباطات و معاونین ایشان که یکی از آنها 
آقای آذری جهرمی بود، به دلیل عدم توجه به ساماندهی شبکه ملی اطاعات کارت زرد داد. 

در حاشیه
اکنون به آسایش و آرامش مردم نیازمندیم 

وزیر اطاعات گفت: ائمه  جمعه در دل جامعه جایگاه دارند و به جامعه آرامش 
بخشیده اند؛ چراکه اکنون به آسایش و آرامش مردم نیازمندیم. 

حجت االسام  سیدمحمود علوی  در دیدار با امام جمعه زنجان  اظهار کرد: به 
لطف خدا اغلب ائمه جمعه وظیفه خود را به درستی و شایستگی عمل می کنند 

و در جه��ت تحکی��م و وحدت جامعه و انگیزش مس��ئوالن در خدمت به جامعه، 
نق��ش تأثیرگذار دارن��د. ائمه  جمعه در دل جامعه جایگاه دارن��د و به جامعه آرامش 

بخشیده اند؛ چراکه اکنون به آسایش و آرامش مردم نیازمندیم. 
وی با بیان اینکه کش��ور همانند یک کش��تی اس��ت که همه بر روی آن قرار دارند و 
خوبی و یا س��ختی و تلخی که اتفاق بیفتد، نصیب همه می شود، افزود: همه مسئوالن و 
مدی��ران و نیز مردم باید در بحث والیت مداری ب��ه الگوها توجه کرده و در انجام وظایف 

خود از رهبر معظم انقاب اسامی الگوگیری کنند .

دیدگاه
ظاهراً نمایندگان از مراجعات مردمی خسته  شده اند!

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در نقد طرح استانی  شدن انتخابات گفت:  
نمایندگان ظاهراً از مراجعات مردم خس��ته شده اند و می خواهند در پناه انتخابات 

استانی خودشان را پنهان کنند و چهره نمایندگان سیاستمدار را به خود بگیرند.
حسین مرعشی از طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسامی که اخیراً 

از س��وی نمایندگان مجلس به تصویب رس��یده، انتقاد کرد و افزود: در مجلس اعام 
کرده اند که هر کاندیدایی باید برای یک حوزه انتخابیه ثبت نام کند اما رأی گیری در سطح 

استان انجام می شود و باید حداقل 15 درصد آرا را در هر حوزه انتخابیه داشته باشد. 
وی تصریح کرد: حال اگر کسی در حوزه انتخابیه 85 درصد آرا را کسب کرد و رقیب 
او 15 درصد آرا را در حوزه انتخابیه به دست آورد، هر دو به مجلس می روند، لذا 85 درصد 
مردمی که به آن کاندیدای 15درصدی رأی نداده اند، چطور می توانند کاندیدای مورد نظر 

را به عنوان نماینده خودشان بپذیرند؟

احزاب

پیشرفت جوانان در معنویت علی رغم 
فتنه های گمراه کننده در فضای مجازی

این  همه جواِن خوب در کش��ور هست؛ شما ببینید 
ُت  االن در فض��ای مجازی چه خبر اس��ت! چقدر »ُمِضااّ
الِفَت��ن« در این فضای مج��ازی و در ماهواره ها و در این 
تش��کیات وجود دارد و جوان در مع��رض همه ی اینها 
است، درعین حال شما ببینید راه پیمایی اربعین چه جوری 
است، اعتکاف چه جوری است، نمازجماعت های دانشگاه ها 
چه جوری است. اینها خیلی مهم است؛ چرا ما اینها را نباید 
ببینیم؟ اینها نشان دهنده ی این است که حتاّی معنویاّت که 
سخت ترین ]بخش[ است - آن بخش معنوِی فرهنگ - 
دارد پیشرفت میکند. جلسات ماه رمضان را شما ماحظه 
کنید؛ بنده بخصوص در ماه رمضان ها و همچنین محراّم و 
صفر از این معنا استفسار میکنم و از کسانی سؤال میکنم 
که بروند تحقیق کنند، کار کنند و ببینند نسبِت جلساِت 

امساِل ماه رمضان به سال گذشته چیست.

بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری
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مخاطب شمایید

پست های حمایت از سپاه حذف شد
شبکه اجتماعی اینس��تاگرام پست های صفحه 
ش��خصی محمد دهقان نماینده مردم طرقبه، 
چن��اران و ش��اندیز در مجلس درباره حمایت از س��پاه 
پاس��داران انقاب اس��امی را حذف کرد. این پست ها 
مربوط به پوش��یدن لباس س��پاه توس��ط نمایندگان و 

حمایت از سپاه در صحن علنی مجلس بود.

 پیگیری مسدودسازی کانال مالی کمک
به سیل زدگان در اجالس ژنو

علی اصغر پیوندی نوشت: برای شرکت در جلسه 
هیات حاکمه فدراسیون بین المللی صلیب سرخ 
و ه��ال احمر عازم مق��ر آن در ژنو هس��تم. مذاکره ای 
صریح با مقامات فدراسیون و کمیته صلیب سرخ خواهم 
داش��ت و اعتراض رس��می به بس��ته بودن کانال مالی 
کمک های بشردوستانه خارجی به سیل زدگان ایرانی را 

با جدیت مطرح و پیگیری خواهم کرد.

تبدیل مجموعه ورزشی به تاالر
حجت نظری س��خنگوی ش��ورای ش��هر تهران 
نوش��ت: در بازدید از محله جوادیه متوجه شدم با 
وجود کمبود فضای ورزشی در منطقه 16 سازمان فرهنگی 
و هنری می خواهد مجموعه ورزشی فدک که بخشی از آن 
االن هم به تاالر پذیرایی تبدیل شده را به برنامه کودک شو 
اجاره دهد. اماکن ورزش��ی متعلق به مردم و محل ورزش 

است و نباید لوکیشن برنامه های صداوسیما شود.

علی عسکری نقش  آقازاده اش در پیام رسان 
سروش و بازی ستاره مربع را تکذیب کند
محمد مهاجری فعال سیاس��ی اصولگرا نوشت: 
پیش��نهاد می کن��م آقای علی عس��کری نقش   
آقازاده محترم در پیام رسان سروش و بازی ستاره مربع را 
تکذی��ب کند و ایضا توضیح دهد از قمارهای اخیر چقدر 
به جیب س��یما رفته وچقدر به دالل ها رسیده و دالل ها 
چه کسانی اند. اگر چنین شود مثل برخی مدیران سابق 

صداوسیما، بعد از کناره گیری دچار حاشیه نمی شود.

واکنش حسام الدین آشنا به ویدئوی 
جدید ابوبکر بغدادی

حس��ام الدین آش��نا نوش��ت: ویدی��وی جدید 
منتس��ب به ابوبک��ر البغدادی حکای��ت از ورود 
داعش به فاز جدیدی از جهانی س��ازی تروریس��م دارد. 
بغ��دادی از نبرد با صلیبیون آغ��از می کند و در پایان به 
کشورهای اسامی می رسد. او با یاد کردن از ۹۲ عملیات 
مهم؛ عربس��تان و خراسان را عرصه خافت خودخوانده 

خود می داند. داعش هنوز خطری جهانی است.

هزینه تمام رویدادهای وزارت ارشاد 
منتشر می شود

حس��ین انتظامی سرپرس��ت معاونت سینمایی 
وزارت ارشاد نوشت: مطابق دستورالعمل   شفافیت 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، ریزهزینه ها و درآمدهای 
تمامی رویدادها ظرف ۴5 روز منتش��ر می شود. جشنواره 

جهانی فیلم فجر هم این فهرست را منتشر خواهد کرد.

بولتون دوشادوش تروریست ها حرکت می کند
محمدج��واد ظریف وزیر امور خارجه نوش��ت: 
امروز جهان درگیری حس جنگ طلبی مزمن 
جان بولتون ش��ده اس��ت. با این حال، ایرانی ها نیاز به 
مطالعه یک مقال��ه 1۰۰۰۰ کلمه ای که در نیویورکر به 
چاپ رس��یده ندارند تا به این حقیقت برس��ند. ما جان 
بولتون را دوشادوش یک فرقه تروریستی و همچنین در 
کنار هم دس��تانش در گروه B دیده ایم که با تروریسم 

اقتصادی ، به دنبال هدف قراردادن ایرانی ها هستند.

سیاست مجازی

کارشناس مسائل بین الملل با  بیان اینکه ادعای اروپا مبنی نظ�����رگاه
ب��ر حمایت از حقوق بش��ر در ای��ران فقط آدرس 
غلط دادن اس��ت، گفت: هرجا منافعش��ان تأمین 

شود از حقوق بشر حمایت می کنند.
ابوالفضل ظهره وند گفت: مواضع اروپا که نوعی 
همکاری را با سیاست های آمریکا نشان می دهد ناظر 
بر این نکته است که این دو در ماحظات راهبردی 
منافع مشترکی دارند، به این تعبیر که نوع نگاه اروپا 
و آمریکا به ایران در مسائل کان و راهبردی اینگونه 

است که آنها ایران را تهدید می دانند.
وی ب��ا بیان اینک��ه در برخ��ی جنبه ها مانند 
اس.پ��ی.وی ی��ا »اینس��تکس« اروپایی ه��ا تاش 
می کنند با ایران همکاری داش��ته باشند تا بتوانند 
تحریم های آمریکا را دور بزنند، گفت: بنابراین در 

برخ��ی موضوعات هم میان آنه��ا اختافاتی وجود 
دارد که ه��ر یک برای تأمین مناف��ع خود در آن 

مسیر اقدام می کنند و این هم طبیعی است.
عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای تصریح 
کرد: ش��اید بتوان اذعان داش��ت که اروپایی ها اگر 
منافعش��ان از برخ��ی موارد تأمین ش��ود روی آن 
ایس��تادگی می کنند و اگر تأمین نشد به راحتی از 
آن عبور می کنند، بنابراین موضوع حقوق بشر هم 
در این راس��تا قابل تعریف است و هر جا که منافع 

آنها را در بر داشته باشد از آن حمایت می کنند.
ظهره ون��د با بیان اینکه ادع��ای اروپا مبنی بر 

حمایت از حقوق بش��ر در ایران فقط آدرس غلط 
دادن اس��ت و واقعیت مطلب چیز دیگری اس��ت، 
گف��ت: مثال های نقض این ادعای آنها زیاد اس��ت 
و یک مورد از آخری��ن اقدامات آنها را می توان در 
ارس��ال ساح کشورهای اروپایی به عربستان برای 

تداوم تجاوز به مردم بی دفاع یمن مشاهده کرد.
وی تاکید کرد: چشم پوش��ی غ��رب بر اقدامات 
ضد حقوق بشری سعودی ها به دلیل منافع مالی که 
برای آنها دارد، موارد متعددی را شامل می شود که از 
جمله آنها قتل وحشتناک »خاشقجی« و اخیراً هم 
اعدام ۳۷ نفر از شهروندان سعودی است که همگی 

نش��ان از غیرحقیقی بودن ادعای حمایت از حقوق 
بشر توسط اروپایی ها دارد. مساله دفاع از منافع مردم 
ایران و شعارهایی که مطرح می کنند صرفاً یک وجه 
صوری دارد و در راس��تای تأمین منافع سیاس��ی و 

اقتصادی آنها قابل تعریف است.
وضعی��ت  درخص��وص  ظهره ون��د 
اروپ��ا در برج��ام ب��ا توجه به فش��ارهای 
آمری��کا، اف��زود: اروپا به ای��ن دلیل که 

لح��اظ  ب��ه  منیتی وابس��تگی هایی  ا
در ب��ه آمری��کا دارد نمی تواند 

آن  خواس��ته های  براب��ر 
و  کن��د  ایس��تادگی 
تصمیم مس��تقلی را 
اتخ��اذ کند. مش��ابه 
ای��ن وضعیت را هم 

در کشورهای حاشیه خلیج فارس می توان یافت.
وی با بی��ان اینکه حجم مبادالت تجاری میان 
اروپا و آمریکا 1 تریلیون دالر است که حجم باالیی 
اس��ت، اظهار داش��ت: بنابراین دو اهرم وابس��تگی 
امنیتی و همکاری های تج��اری این اجازه را به 
آمریکا می دهد که بتواند اروپا را کنترل کند. 
در چنین ش��رایطی حتی اگر اروپا بخواهد 
برج��ام را هم حف��ظ کند بدون خواس��ت 

آمریکا این کار از آنها ساخته نیست.
سفیر اسبق ایران در ایتالیا گفت: 
م��ا باید اروپا را ب��ه عنوان متغیر 
وابسته به متغیر ثابت که همان 
آمریکا باشد، ارزیابی کنیم و به 
نظر آنها نمی توانن��د ادعاهای 
خود را عملیاتی کنند.  مهر

ادامه از صفحه اول
همه این روند حاکی از این مساله است که نیاز 
فوری برای باالبردن سطح سواد رسانه ای جامعه و 
شاید پیش از آن سلبریتی ها و پرطرفداران فضای 

مجازی وجود دارد.
اما ماجرای به قتل رس��یدن »طلبه همدانی« 
توس��ط یک ش��رور محل��ی، ح��رف و حدیث های 
فراوانی را برانگیخ��ت. برخی آن را ثمره بی توجهی 
به ش��رارت های منجر به قتل برخی اراذل دانستند، 
عده ای از این گفتند ک��ه دروغ های یک بازیگر زن 
س��ینما در فضای مجازی ه��م در این رخداد نقش 
داشته و برخی دیگر مثل عباس عبدی، مرد همیشه 
در صحنه اصاح طلبان نیز در یادداشتی با ذکر چند 
جمله اینطور تحلیل کرده که »ترور یک روحانی در 
همدان از سوی اوباش اتفاقی مهم بود که باید مورد 
توج��ه کافی قرار گیرد. هرچن��د قصد ندارم که هر 
اتفاقی را به سرعت به پای بخشی از جناح اصولگرا 
بنویسم، ولی در این مورد خاص و به علل گوناگون 
مجبوریم که چنین اتهامی را متوجه آنان کنیم. به 
ویژه آنکه انح��راف رفتاری این جماعت در حمایت 
ضمنی از فرهنگ الوات و به کارگیری آنان در حذف 
دیگران و نیز همراهی آنان با مناسک دینی موجب 
ش��کل گیری یک فساد عجیب و غریب رفتاری شد 
که اکنون آثار خود را نش��ان می دهد.« اما واقعا چه 
اتفاقی رخ داده اس��ت؟! ما معتقدیم فقدان س��واد 

سانه ای در این رخداد تلخ مشهود است.

سواد رسانه ای چیست؟
در واق��ع س��واد رس��انه ای درک صحیحی از 
برداش��ت و اس��تفاده از محت��وای رسانه هاس��ت، 
اینکه اش��خاص ی��اد بگیرند که چط��ور، کجا و با 
چ��ه فاکتورهایی اخب��ار را از رس��انه های بپذیرند 

و چط��ور درس��تی و غلط��ی آن را مح��ک بزنند. 
می ت��وان اینطور تعریف کرد که س��واد رس��انه ای 
یک نوع درک متکی بر مهارت اس��ت که می توان 
براساس آن انواع رس��انه ها را از یکدیگر تمیز داد، 
ان��واع تولی��دات رس��انه ای را از یکدیگر تفکیک و 
شناسایی کرد. همچنین س��واد رسانه ای آمیزه ای 

از تکنیک های بهره وری مؤثر از رس��انه ها و کسب 
بینش و درک برای تش��خیص رسانه ها از یکدیگر 
است. اما اگر چنین درکی در جامعه وجود نداشته 
باشد، باعث خواهد شد که مردم با اعتماد به اخبار 
جعلی و نداش��تن اطاعات کافی برای تمیز س��ره 
از ناس��ره اخب��اری ک��ذب را باور و تبع��ات منفی 

را در جامع��ه رق��م بزنن��د. البته به ج��ز باالبردن 
اطاع��ات مردم برای کش��ف اخبار درس��ت الزم 
اس��ت که خبرگزاری ها و روزنامه های رس��می هم 
با سانس��ورهای بی جا اعتماد مردم را سلب نکنند 
که مردم را ناخواسته و به آرامی به سمت خواندن 

اخباری با منبع نامعلوم سوق دهد.

درب��اره ماجرای طلب��ه همدانی باید نوش��ت 
که اخبار جعلی، پخش آنها توس��ط س��لبریتی ها، 
سکوت رسانه های رس��می در توضیح اخبار کذب 
پخش شده، همه و همه دست به دست هم دادند 

تا جوانی بی گناه قربانی دیگری شود.
ام��ا متاس��فانه هنوز ه��م ع��ده ای معلوم الحال 
قص��د گرفتن ماهی خ��ود از آب گل آل��ود را دارند، 
بر این اس��اس ع��ده ای قصد دارند ب��ا ایجاد عامدانه 
دس��ت اندازهای معیشتی برای مردم و در عین حال، 
سیاه نمایی از اوضاع کش��ور و بزرگنمایی مشکات، 
فضایی را به وجود بیاورند که القا کنند عده ای از مردم 
علیه حاکمیت به خیابان ها آمده و با روحانیت مشکل 
دارن��د. ماجرایی ک��ه اصاح طلبان صراحت��اً عنوان 

کرده اند اغتشاشات دی ماه ۹6، پیش لرزه آن بود.
عباس عبدی اینطور القا می کند که مشکات 
و فش��ارهای اقتصادی و دینی اتفاق تلخ کنونی را 
رقم زده و این را ش��روع ی��ک اعتراض می بیند در 
حال��ی که اتفاق رخ داده به ناآگاهی و بی س��وادی 
در حوزه رس��انه بیشتر می ماند تا یک اعتراض زیر 

خاکستر مانده همگانی.
ش��روری که قتل طلبه همدان��ی را انجام داده 
است و بافاصله پس از قتل به نحوی اقدام خود را 
اطاع رس��انی کرد که انگار یک دشمن مردم را به 
قتل رسانده است! جای تجزیه و تحلیل فراوان دارد 
چه می ش��ود یک فرد به همین س��ادگی دست به 
قتل می زند؟ شبکه  های مجازی چقدر می تواند روی 
اذهان افراد تاثیر داش��ته باشد که چنین فاجعه ای 
را رقم بزند؟ به راس��تی طراحان این عملیات های 
تروریس��تی چه کسانی هس��تند و آیا عمد آنها در 
طراحی این فرایند غیرقابل فهم اس��ت؟! چرا باید 
ی��ک فرد در جامعه به راحتی فضای مجازی را باور 

کند و از آن تا حد انجام یک قتل تبعیت کند.

شهادت طلبه همدانی؛ فتنه شبکه های اجتماعی

قربانیجدیدکمبودسوادرسانهای
مهناز  برای  پرونده قضایی  آیا  اینکه  به  پاسخ  سخنگوی قوه قضاییه در 
تصمیم  اگر  کرد:  اظهار  وی صادر شده  ممنوع الخروج  حکم  و  تشکیل  افشار 

قضایی در این مورد اتخاذ شود، حتما اعالم می کنیم.
غالمحسین اسماعیلی افزود: معاون دادستانی روز دوشنبه اظهارنظر الزم را 
کرده که موضع قوه قضاییه همان است و تاکنون تصمیم خاصی اتخاذ نشده است.

گفتنی است پیشتر معاون دادستان کل درباره تأثیر فعالیت سلبریتی ها 
در فضای مجازی بر افکار جامعه، درباره توییت مهناز افشار پیش از قتل طلبه 

همدانی توضیح داد.
جواد جاویدنیا گفت: قطعا سلبریتی ها تاثیر جدی در این قضایا دارند و باید 
خیلی در مطالبی که منتشر می کنند، دقت کنند. در منابع خبری خود باید دقت 
کنند چون می دادند کوچکترین صحبتی که داشته باشند، تاثیرگذار است. وی 
در پاسخ به این سوال که این توییت مربوط به منافقین بوده و مهناز افشار 
بازنشر کرده است و اینکه آیا قرار نیست پرونده ای تشکیل شود، ادامه داد: 
اقدامات الزم در دستگاه قضایی در حال انجام است و بیان برخی موارد باعث 
می شود کار لطمه بخورد و قطعا در این فضا دنبال اجرای قانون هستیم و هر 

کسی هر اقدامی انجام می دهد باید پاسخگوی اعمال و رفتارش باشد.
وی گفت: علی القاعده دستگاه قضایی تا زمانی که پرونده ای تشکیل نشده 
جامعه  در  زیرا  نیست  جزئیات  بیان  به  مجاز  نشود،  انجام  برخوردی  و  باشد 
باید اجازه دهیم این موضوع طبق روند منطقی خود  ایجاد می شود و  التهاب 
پیش برود.قطعا خود این شخصیت ها نیز متوجه حساسیت های موضع گیری های 

خود در فضای مجازی هستند و باید در منابع خبری خود دقت کنند.
معاون دادستان کل کشور تاکید کرد: باید سواد فضای مجازی افزایش 
یابد و هر خبری را منتشر نکنیم زیرا باید هم پاسخگوی قانون و هم وجدان 
عمومی باشیم. وی در پاسخ به این سوال که توییت مهناز افشار قاتل را برای 
قتل تحریک کرده است گفت: اینها مسائل قضایی است و باید بررسی شود 
و در مسائل قضایی نمی توان بر مبنای موجی که راه افتاده اقدام کرد. ممکن 
دستگاه  عنوان  به  و  شود  بررسی  باید  اما  باشد  صحیح  موج  این  است  هم 
قضایی نمی توانیم آنچه در افواه عمومی وجود را تایید و بر مبنای آن حکم 
بنابر  باید بررسی کارشناسی دقیق شود و اگر  صادر کنیم. تمام این موارد 

برخورد قضایی باشد، روند اطالع رسانی خاص خود را دارد.
در  شده  ایجاد  حواشی  با  رابطه  در  اژه ای  محسنی  غالمحسین  همچنین 
فضای مجازی توسط یکی از سلبریتی ها و اینکه آیا باید به این افراد تذکراتی 
داده شود؟ اظهار کرد: این امر اختصاصی به این افراد ندارد بلکه هر کسی 
در هر جایی صحبت می کند باید حرف هایش توام با اخالق و متناسب با شئون 

خود و جامعه باشد.
وی افزود: چنانچه مسائلی که جنبه تهمت یا شایعه پراکنی داشته باشد اگر 
جنبه خصوصی داشته باشد شاکی خصوصی می تواند مدعی شود و در غیر این 
صورت حتما مدعی العموم باید ورود کند و اجازه ندهد فضای سالم و امن کشور 
با حرف های بعضا بی پایه که گاها جنبه تهمت و افترا دارد و هم گاها به عنوان 

دستمایه ای برای جریان های ضد انقالب و خارج استفاده می شود آسیب ببیند.

نمای نزدیک

ظهره وند:
اروپا با ادعای حقوق بشر آدرس غلط می دهد

سامانی:
زمان ثبت نام در انتخابات مجلس ۱۰ تا ۱۶ آذر است

سخنگوی وزارت کش��ور گفت: مهمترین محورهای که  امروز وزیر کش��ور بر آن تاکید کرد س��امت مشارکت، سخن����گو
رقابت و امنیت انتخابات به عنوان ارکان اصلی وزارت کشور بود.

سیدسلمان س��امانی در نشس��ت خبری که درباره انتخابات سال جاری 
برگزار شد، گفت: مهمترین رویداد سال ۹8در حوزه سیاست داخلی برگزاری 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس است، امروز نخستین جلسه ستاد انتخابات 
با ریاس��ت وزیر تش��کیل داد و راهبردهای اصلی ستاد تبیین شد. وی افزود: 
مهمترین محورهای که امروز وزیر کشور بر آن تاکید کرد، سامت مشارکت 
رقابت و امنیت به عنوان ارکان اصلی وزارت کشور بود، حفظ بی طرفی وزارت 
کشور در تمامی مراحل انتخابات مورد تاکید قرار گرفت و بازرسی و حراست 

وزارت کشور مکلف به رصد بی طرفی وزارت کشور شدند.
س��خنگوی وزارت کش��ور تصریح کرد: اجرای دقیق قانون و فصل الخطاب 
بودن اجرای صحیح قانون مورد تاکید قرار گرفت که ناحیه آن صیانت از آرا ملت 
خواهد بود، امیدواریم حداکثر تعامات قانونی را بین دس��تگاه ها داشته باشیم، 
آموزش مجریان و عموم مردم در انتخابات محور دیگری اس��ت و پیش ش��رط 
برگزار شدن انتخابات صحیح اشراف مجریان بر قانون و بر مبانی آموزش است.

س��امانی تصریح کرد: منابع مالی برگزاری انتخابات نیز پیش بینی ش��ده 
و در زمان مختلف تخصیص های متخلف داده خواهد ش��د، پیش بینی کردیم 
مش��ابه ادوار گذشته که افزایش تعداد شعب را داش��ته ایم، در این دوره هم 
برای تس��هیل حضور م��ردم در صندوق های اخذ رای، تع��داد صندوق ها را 
افزایش دهیم. وی ادامه داد: امنیت انتخابات نیز از مس��ائلی دیگری بود که 
مورد تاکید قرار گرفت و شوراهای تامین سراسر کشور مکلف به اتخاذ تدابیر 

دقیق شدند تا فضای امن با نشاط ایجاد کنند.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: برنامه زمان بندی انتخابات امروز به 
فرمانداری ها اباغ می شود که مبتنی بر قانون فعلی انتخابات مجلس است که 
آخرین اصاحیه آن در سال ۹5 انجام شده است، 1۷ اقدام قانونی در برنامه 
درنظر گرفته ش��ده که در پایگاه اطاع رس��انی وزارت کش��ور منتشر خواهد 
ش��د. سامانی درباره زمان ثبت نام داوطلبان نیز گفت: دهم الی شانزدهم آذر 
برای ثبت نام داوطلبان در نظر گرفته شده است. متصدیان برخی مشاغل در 
قانون آمده که داوطلب ش��رکت در انتخابات هس��تند، باید شش ماه قبل از 
روز ثبت نام با استعفای آنها موافقت شده باشد، حداکثر تا شانزدهم خردادماه 

برای ارائه قبول استعفای داوطلبین فرصت است.
س��امانی تاکید کرد: از کس��انی که قصد نام��زدی در انتخابات را دارند 
درخواس��ت می کنیم ب��رای رعایت مراّ قانون، ابتدا مطالعه دقیقی نس��بت به 
قوانین انتخابات داشته باشند. وی همچنین درباره الکترونیکی شدن انتخابات 
نیز گفت: الکترونیکی ش��دن انتخابات از مواردی است که در اصاحیه سال 
۹5 مجلس ش��ورای اسامی به آن اشاره شده اس��ت، وزارت کشور براساس 
وظایف قانونی خود که در آن قید ش��ده وزارت کش��ور با هماهنگی شورای 
نگهبان و منابع خود شیوه های الکترونیکی را در انتخابات اجرایی کند، احراز 

هویت رای دهندگان باید در شعبات به صورت الکترونیکی انجام شود.

امیر حاتمی:
یاده خواهی کرد یکا در برجام  ز آمر

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای  مس��لح گفت: ما با روس��یه کار امنیت و اقتدار
مشارکتی موفقیت آمیزی برای مقابله با تروریست ها در 
کنار دولت و مردم سوریه انجام دادیم و حتما در دوره 

بازسازی نیز همکاری مشابهی را انجام خواهیم داد.
امیر حاتمی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر نقش 
ایران و روسیه در مقابله با دشمنی آمریکا، گفت: موضوع 
فراتر از ایران و روسیه است. در واقع امروز جهان با مساله 
مهمی روبه رو اس��ت. مشکاتی که ترامپ و تفکرات او 
ایجاد کرده اس��ت، درست اس��ت که ایران و روسیه به 
دالیل مختلف بیشتر در معرض این موضوع هستند، اما 

همه جهان به نوعی با این مشکل مواجه اند.
امیر حاتمی با اشاره به ویژگی های سیاست های 
آمریکا از جمله بی توجهی به اصول انسانی و مقررات 
بین الملل��ی و بی توجه��ی به تعهدات ک��ه پیامدهای 
وحش��تناکی تا به امروز برای جهان داش��ته و خواهد 
داشت، افزود: ایران و روسیه به دلیل نقش مستقلشان 
در منطق��ه و در حمایت از امنیت منطقه برای ایجاد 
ثب��ات و برای مقابله ب��ا زورگویی و قل��دری آمریکا، 
بیش��تر در معرض تحریم ها و مش��کاتی هستند که 
آمریکایی ها ایجاد می کنند. وی همچنین با تاکید بر 
پیش��ینه طوالنی ایران در مقابله با مش��کاتی از این 
دس��ت، تصریح کرد: ما چهل سال اس��ت که درگیر 
تحریم ه��ای آمریکایی ها هس��تیم و تا ب��ه امروز هم 

توانستیم آنها را شکست بدهیم.
وزیر دفاع جمهوری اس��امی ای��ران درباره علت 
پذی��رش برنام��ه جامع اقدام مش��ترک )برج��ام( از 
س��وی کش��ورمان، با اش��اره به ظلم هایی که آمریکا 
در طول تاری��خ در حق مردم ایران کرده و همچنین 
فضاس��ازی های گروهک هایی همچ��ون منافقین در 
غرب، گفت: ما برای اعتمادس��ازی از بخشی از حقوق 
خودم��ان برای مدت مش��خصی ع��دول کردیم و به 
قراردادی به اس��م برجام رسیدیم. دولت قبل آمریکا 
)اوبام��ا( ب��ه آن متعهد ش��د و در ش��ورای امنیت به 
تصویب رس��ید، اما متأس��فانه دولت جدید آمریکا با 
زیاده خواهی که اص��والً هیچ ربطی به ادعاهای واهی 
قبلی درباره برنامه هسته ای نداشت و به موضوعاتی از 
قبیل قدرت دفاعی جمهوری اس��امی ایران و روابط 
آن با همسایگان مرتبط بود، از این توافق خارج شد.

وی در عی��ن حال تاکید ک��رد که خروج آمریکا 

از برجام دس��تاورد مهمی داش��ت و برای همه افکار 
عموم��ی در ایران و جهان روش��ن ش��د ک��ه برنامه 

هسته ای تنها بهانه ای برای آمریکایی ها بوده است.
امیر حاتمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
ایران برای حفظ صادرات نفت خود در مقابل تمدید 
نشدن معافیت برای کش��ورهای خریدار نفت تهران 
وارد مذاک��ره با آمریکا می ش��ود، تاکید ک��رد: یقیناً 
کس��ی که یک بار ق��راردادی را زیرپا می گذارد دیگر 

قابل اعتماد نخواهد بود.
وی همچنین پیرامون تأثیر اقدام واشنگتن درباره 
س��پاه پاسداران انقاب اسامی، با تاکید بر مردمی و 
انقابی بودن سپاه پاس��داران و سابقه درخشان این 
نهاد در مبارزه با تروریس��م در ای��ران و در منطقه و 
با اشاره به جنایت های نیروهای آمریکایی در منطقه 
به ویژه هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایرانی، 
افزود: اقدام آمریکا هیچ تأثیری در راهبرد جمهوری 

اسامی و سپاه پاسداران در منطقه نخواهد داشت.
وزیر دفاع ایران در پاس��خ به این پرسش که آیا 
ب��ا توجه به اقدام متقابل تهران در تروریس��تی اعام 
کردن فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا )سنتکام(، آیا 
ش��ما ارتش روسیه را به دلیل ارتباط با ارتش ایاالت 
متح��ده تحریم می کنید، گفت: باید منتظر باش��یم. 

خیلی چیزها را زمان روشن می کند.
وی درباره گمانه زنی ها پیرامون تنش میان تهران 
و مس��کو درباره رقابت برای قراردادهای احتمالی در 
سوریه و حتی برخوردهای میان روس ها و گروه های 
تحت حمایت ایران در این کش��ور، تصریح کرد: ما با 
روسیه کار مش��ارکتی موفقیت آمیزی برای مقابله با 
تروریست ها در کنار دولت و مردم سوریه انجام دادیم 
و حتماً در دوره بازس��ازی نیز همکاری مش��ابهی را 
انجام خواهیم داد که الگویی برای جهان خواهد شد.

امیر حاتمی پیرامون هم نوایی روس��یه با برخی 
ادعاهای رژیم صهیونیس��تی درباره س��وریه، با اشاره 
به تجاوزهای این رژیم به س��رزمین س��وریه، گفت: 
روس��یه کار موفق��ی در را در تقوی��ت پدافند هوایی 
س��وریه انجام داده و قطعاً با این تقویت، ابتکار عمل 

رژیم صهیونیستی کمتر خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه آیا روسیه همان قدر که به 
نگرانی های اس��رائیل توجه دارد، به نگرانی های ایران 
هم اهمیت می دهد، تصریح کرد: ما با روسیه توافقات 
و ارتباطات خوبی داریم و کاری به روابط و ارتباطات 
دیگر این کش��ور نداریم. ما یک همکاری صمیمانه و 

مؤثر با همدیگر داریم.

وزی��ر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح ایران 
همچنین درباره اینک��ه آمریکایی ها تهدید می کنند 
که همه گزینه ها روی میز اس��ت، بیان داشت: ما در 
عی��ن حالی که ابتکار عمل و توانایی های خودمان را 
داری��م، به خوبی می توانی��م منافع و مصالح خودمان 
را تش��خیص دهیم؛ و چون یک کشور کامًا مستقل 

هستیم به موقع تصمیم گرفته و عمل می کنیم.
وی با اش��اره به تجربه ای��ران از تحریم هایی که 
دولت های قبلی آمریکا علیه کش��ورمان اعمال کرده 
بودند، تصری��ح کرد: تاش های آنها هربار شکس��ت 
خورده و این بار هم شکست خواهد خورد و ما حتماً 

نفتمان را صادر خواهیم کرد.
وزیر دف��اع ایران با تاکید بر اینکه رفاه و زندگی 
مردم جزو منافع حیاتی کش��ور است، اظهار داشت: 
ما برای تأمین منافع حیاتی از همه ابزارهای مشروع 
از جمله ابزار دفاعی اس��تفاده می کنی��م. وی افزود: 
جمهوری اسامی ایران از این مرحله نیز قدرتمندان 
عبور می کن��د. امیر حاتمی ب��ه تجربه های ایران در 
بی اث��ر کردن تحریم های آمریکا اش��اره و با تاکید بر 
اینکه ایران از هم��ه ابزارها برای احقاق حقوق مردم 
خود اس��تفاده خواهد ک��رد، پیرام��ون تبعیت دیگر 
کش��ورها از تحریم های واش��نگتن گفت: کش��ورها 
خودشان براس��اس منافع خود تصمیم می گیرند اما 
اگر کش��ورها مماش��ات کنند و تصمیم درست و به 
موقع در مقاب��ل زیاده خواهی آمری��کا نگیرند، دچار 

عواقب سختی خواهند شد.
وزی��ر دفاع با اش��اره ب��ه هزینه ای ک��ه اروپا در 
جن��گ جهان��ی دوم به خاط��ر تعل��ل در برخورد با 
هیتلر پرداخت افزود: قطعاً جهان مراقب این موضوع 
خواه��د بود ک��ه هیتلر جدیدی دنیا را با مش��کات 

بزرگی مواجه نکند.
وی ب��ا تاکید بر اهمیت تنگ��ه هرمز برای ایران 
و جهان و نقش ای��ران در تأمین امنیت آن در طول 
تاری��خ، ادامه داد: ام��ا ما قدرت ای��ن را داریم که از 
منافع حیاتی خودمان در این تنگه محافظت کنیم و 

به موقع تصمیم های الزم با بگیریم.
امیر حاتمی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه 
ای��ران تجهیزات دریایی چندان��ی برای حفظ امنیت 
تنگه هرمز ندارد، گفت: ما کشور ساحلی تنگه هرمز 
هس��تیم و قدرتمان به شناورها خاصه نمی شود. ما 
قدرت های دیگ��ری داریم از جمله قدرت موش��کی 
و قدرت ه��ای متعدد دیگ��ر که به موق��ع می توانیم 

تصمیمات الزم را بگیریم و مقتدرانه اجرا کنیم.


