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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز پیروزی رزمندگان اسالم و به طور کلی جبهه مقاومت و 

مؤتلفین آن در آزادســازی حلب آنقدر مهم و راهبردی بود 
که می توان همه رخدادهای بعدی اعم از اقدامات پرفشــار 
تروریســت ها و حمله آمریکا به پایگاه هوایی »الشعیرات« 
را مرتبــط با آن ارزیابی کرد از این رو از جنبه تحلیل نظامی 
در واقع همه این اقدامات در ردیف عملیات های پدافندی - 

واکنشی - به حساب می آید و جنبه »استراتژیک« ندارد.
»اقدام اســتراتژیک« اقدامی است که شرایط میدانی را 
دگرگون می کند و وضع جدیدی پدید می آورد. از این منظر نیز 
می توان گفت از آنجا که اقدامات یک سال اخیر آمریکا، ترکیه، 
عربستان و گروه های تروریستی تکفیری وابسته به آنان میدان 
نظامی و سیاسی سوریه را دگرگون نکرده، این اقدامات جنبه 
صرفا تاکتیکی داشته است. البته جبهه آمریکایی به مدد رسانه 
سعی کرده ارزش این اقدامات را به سطح اقدامات راهبردی باال 
ببرد اما در عمل موفق نشده و در نهایت خود آنها نیز اذعان 
کرده اند که - مثال- عملیات موشــکی آمریکا علیه پایگاه 
شعیرات واقع در شرق حمص جنبه راهبردی نداشته و یک 
»اقدام جزء« در میدانی بزرگ به حساب می آید درخصوص 

این موضوع نکته های قابل تأملی وجود دارد:
1- گروه های تروریستی پس از شکست خفت بار در حلب 
که به کشته شدن دستکم ده هزار نفر از آنان منجر شد، بین 
15 تا 17 هزار نیروی خود را به سرعت به منطقه ای در حماء 
منتقل کردند و دست به حمله ای زدند که منجر به سیطره بر 
بخش قابل توجهی از مناطق شمال استان حماء گردید. آنان 
با سازماندهی جدید ذیل عنوان »جبهه تحریرالشام، قریب 
یک ماه جنگیدند و بر غرب  حمــاه، جابره، حلب و منطقه 
»سهل القاب« مسلط شدند در این میان حسب خبرهایی که 
از سوی بعضی از اعضای رهبری  جبهه تحریر الشام عنوان شد، 
ترکیه، قطر و عربستان فشار زیادی به این گروهک تروریستی 
برای از سرگیری حمالت وسیع وارد کردند اما در عین حال 
جبهه مقاومت با عملیات مقابل و طی یک دوره حدود یک ماهه 
این مناطق  را بازپس گرفتند که شهر »سوران« آخرین آن بود 
که 6-5 روز قبل آزاد شد. این در حالی بود که این گروهک با 

برآورد موفقیت حتمی از پذیرش آتش بس سر باز زد.
2- از نظر ترکیه، عربســتان و قطر که هر کدام بخشی از 
لجستیک نظامی این گروهک را تامین می کردند روی بدست 
آوردن موفقیت  تروریســت های تکفیری اصرار داشتند. از 
نظر آنان روند سیاســی زیرسایه پیروزی جبهه مقاومت در 
حلب نمی تواند دستاوردی برای آنان داشته باشد. دقیقا به 
همین دلیل در مذاکرات آستانه ترکیه میز مذاکرات را ترک 
کرد و عوامل رژیم عربســتان در مذاکرات نیز گفت وگوهای 
دو جانبه با دولت ســوریه  را رها کردند. براساس یافته های 
اطالعاتی ارتش سوریه، مقامات ترکیه و عربستان به رهبران 
تروریست ها یادآوری کردند که گفت وگو با اسد راه را برای 
به قدرت رسیدن آنان هموار نمی کند و بهتر است مذاکرات 

سیاسی به نقطه دیگری منتقل شود.
3- در مذاکرات اخیر ژنو، دمیستورا که خود را ناتوان از 
رهبری روند سیاســی می دید، دستور کار مذاکرات را تغییر 
داد و »تشکیل دولت انتقالی« را شرط گفت وگو درباره سایر 
مســایل اعالم کرد. جالب این اســت علی رغم آنکه هیئت 
سوری با صراحت گفت که فرمول دولت انتقالی را می پذیرد، 
طرف مقابل اعالم کرد که به دولت اعتماد ندارد. این مواضع 
تشکیکی در واقع نشان داد که تا چه حد شرایط را علیه خود 
ارزیابی می کند. در واقع سازمان ملل از یک طرف به دلیل آنکه 
علیرغم وظیفه ای که دارد، نتوانسته است از آتش درگیری ها 
بکاهد شایسته مالمت است و از طرف دیگر به دلیل آنکه خود 
زمینه ساز دست یازیدن تروریست ها به حمله جدید علیه مردم 
و حاکمیت سوریه شده است شایسته سرزش می باشد البته 
فراتر از این هم، سوریه بزرگترین نماد شکست شورای امنیت 

سازمان ملل در ماموریتی که دارد می باشد.
4- در همین زمان، حمله نظامی آمریکا به یک پایگاه نظامی 
در عمق خاک سوریه صورت گرفته بدون آنکه به طور واقعی 
تغییری روی داده باشد. خود این موضوع لطمه جدی به پرستیژ 
و موقعیت روان آمریکا وارد می کند چرا که در تجزیه و تحلیل 
اقدامات نظامی یک ابرقدرت، آنگاه که حمله ای صورت گیرد 
یعنی هزینه تغییر پرداخت شده و آنگاه که این تغییر پدید 

نمی آید یعنی این اقدام نظامی به شکست انجامیده است.
می توان گفــت ترامپ به طور طبیعــی انگیزه ای برای 
بازآزمایی طرف مقابل نداشــت چرا که آمریکا بارها آن را 
آزموده است از این رو این گمانه زنی بطور جدی وجود دارد 
که عملیات نظامی 4 صبح جمعه 18 فروردین به درخواست 
و تاکید سه کشور ترکیه، عربســتان و قطر صورت گرفته 
است. همزمانی این اقدام نظامی با مذاکرات ژنو و در اولویت 
قرار دادن »تشکیل دولت انتقالی« از سوی نماینده دبیرکل 
ســازمان ملل و اصراری که طرف ترکیه و عربستان برای به 
حاشیه بردن مذاکرات »آستانه«  داشتند نیز می تواند پرده 
از نقش کانونی سه کشور یاد شده در حمله نظامی آمریکا به 

یک پایگاه نظامی در سوریه بردارد.
5- پــس از عملیات آمریکا علیه »الشــعیرات« که با 
اســتفاده از دو ناو آمریکا در سواحل قبرس صورت گرفت 
و منجر به آسیب وارد شدن به جنگ افزارها و هواپیماهای 
سوریه شد و علیر غم گمانه زنی هایی که در مورد ادامه این 
نوع عملیات ها وجود داشت، آمریکایی ها در مذاکرات رسمی 
تلفنی و حضوری با مقامات روسیه یادآور شدند که قصدی بر 
ادامه جنگ نداشته و از آنچه پیش از حمله درباره حکومت 
بشار اســد گفته بودند، عدول نکرده اند. خب پس برای چه 
حمله صورت گرفته اســت؟ جالب این است که وزیرخارجه 
آمریکا در دیدار با الوروف همتای روســی خود گفته است 
که واقعا نمی دانم چرا باید دولت سوریه در حالی که می داند 
زیر ذره بین است در حمله به مواضع مخالفان خود از سالح 
شیمیایی استفاده کرده است. در واقع کوشنر اذعان کرده 
است که گزینه دست داشتن دولت اسد در حمله شیمیایی 
منطقه ای در »ادلب« غیرمحتمل ترین است. آمریکا در این 
صحنه در واقع دو هدف اصلی را دنبال کرده است هدف اول 
آن احیای پرستیژ امنیتی آمریکا ست که به خاطر شکست های 
پی در پی نظامی، آمریکا را در چشم مردم منطقه به کشوری 
غیر موثر و ابرقدرتی تاریخی تبدیل کرده اســت. آمریکا با 
سوءاستفاده از شرایط داخلی سوریه و علم به اینکه استراتژی 
ارتش سوریه پاسخ دادن به اقدامات محدود - هر چند سنگین 
هم باشد - نیست، به حمله ای دست زده است و بالفاصله در 
تماس با مقامات روسیه و چند کشور دیگر اعالم کرده است 

که قصدی برای اقدامات مشابه ندارد.
آمریکا در عین حال اگرچه از انگیزه کافی برای ضربه زدن 
به جبهه مقاومت برخوردار اســت اما در این مورد خاص و با 
هدف بازسازی نقش خرابکارانه ترکیه، عربستان و قطر و به 
نیابت از آنان وارد عمل شده است. در این صحنه آمریکایی ها 
به مقامات ترکیه، قطر و عربستان اطمینان داده اند که آنان را 

در این شرایط تنها نمی گذارند.

عیب!تروریزم و پشتیبانان ناكام

سعداهلل زارعی

* وظیفــه خــودم می دانم از طریق این ســتون از نیروهای ســپاه و ارتش بابت 
کمک رسانی به هموطنان سیل زده در غرب کشور تقدیر و تشکر بکنم.

0935---2796
* آفتاب عمر دولت یازدهم به لب بام رسید و روزنامه های زنجیره ای همچنان 
طوطی وار از آواربرداری خرابه های دولت قبل توســط دولت یازدهم ســخن 
می رانند ولی از آواربرداری ها و بالهایی که توسط این دولت بر سر کارخانه های 
تولیدی، راکتور هســته ای اراک و فردو، نقدینگی، قیمت ها، اشتغال و... آمده 
چیــزی بیان نمی کنند، آوارهایی که چند دولت آینده باید وقت خود را صرف 

برداشتن آن کنند.
0922---2184

* فردی که قول حل مشــکالت کشور را در 100 روزه داد و حال منکر آن گفته 
خود شــده و اعالم می کند تا 100 ســال آینده مشکالت کشور حل نمی شود با 
چه ایده، افکار و برنامه ای می خواهد مجدداً کاندیدا شود؟ البته این را به نظرم با 
صداقت گفته چرا که اگر دولتی شــبیه دولت ایشــان به سر کار بیاید 100 سال 
که هیچ در هزار ســال هم درست نمی شود چرا که در هر 4 سال 20 تا 30 سال 

کشور را به عقب تر می برد!
9590---0914 و 3949---0912
* اگر آمار 700 هزار شــغل در هر ســال دولت یازدهم را بپذیریم باید آمار 
چند برابر کارگرانی را که به علت ورشکستگی و رکود کارخانه ها و شرکت ها 
از کار بیکار شدند به آمار بیکاران به آن بیفزاییم. با این حساب دولت شغلی 
طی این 4 سال ایجاد نکرده که هیچ، بلکه بخشی از کارگران شاغل را از کار 

بیکار کرده است!
وحیدزاده

* استاندار تهران گفته برای توقف مهاجرت به پایتخت باید هزینه زندگی در تهران 
هر چه بیشتر باال برود. بنویسید با چنین مدیرانی که درد فقرا را نمی شناسند آمار 
دزدی و جنایت و انواع فســاد هر روز باالتر خواهد رفت. البته از مدیران اشــرافی 

جز این انتظار نیست.
عشقی
* اگر آمریکای خبیث پای میز مذاکره با ایران آمد نتیجه رهبری شجاع و مقتدر و 
حکیم، صنایع موشکی قوی و ساخت 19000 سانتریفیوژ و غنی سازی 20 درصد 
بود. دولت مدعی تدبیر فقط چوب حراج به غنی سازی و سانتریفیوژها و آب سنگین 
زد! و اگر ایران چنین اقتداری نداشــت بدخواهان همانند افغانستان و عراق آن را 

اشغال می کردند و نیازی به میز مذاکره نداشتند.
0912---4530

* آقای رئیس جمهور اخیراً گفته اند کسانی که به شهید بهشتی تهمت زدند بعدها 
پشــیمان شــدند در حالی که واقعیت امر چنین نیست. آن کسانی که به شهید 
بهشتی تهمت زدند بعد از آن وارد جنگ مسلحانه با نظام شدند و تعداد 17 هزار 
نفر از مردم از اقشــار مختلف جامعه را شــهید کردند و بخشی دیگر از آنها در دو 
دهه اخیر همپیمان مدعیان اصالح طلبی بوده اند. معلوم نیست چرا ایشان به عمد 

یا سهو تاریخ انقالب را تحریف می کنند.
گیالنی و حسنیان
* کلید آقای رئیس جمهور دروازه ورود انواع و اقسام اجناس و کاالهای خارجی را 
به روی کشور باز کرده و همه ایرانیان تولید کننده را بیچاره کرده است. در مورد 

این دولت چه فکر می کردیم و چه شد.
0914---9458

* همان کسانی که در گذشته به آمریکا سفارش تحریم دادند احتماال امروز سفارش 
پرتاب موشک داده اند تا با معتبرسازی کاذب دوقطبی جنگ و صلح بتوانند روی 

انتخابات تاثیر بگذارند و نیروهای انقالبی به عرصه اجرایی کشور راه پیدا نکنند.
0912---7977

* مگر طبق قانون اساسی صداوسیما سازمان مستقل نیست پس چرا دربست در 
اختیار قوه مجریه درآمده اســت؟ چرا دولت با فشارهای خود شأن رسانه ملی را 
در حد روابط عمومی خود تنزل داده اســت؟ نمایندگان مجلس چرا در برابر این 

سفرهای نمایشی و افتتاح های غیرواقعی و تبلیغاتی دولت ساکت اند.
3795---0912 و 4758---0919
* صداوســیما متاســفانه در محاصره دولتی ها به ســتاد انتخاباتی آقای روحانی 
تبدیل شــده است. مسئولین نظارتی به ویژه در شورای نگهبان به وظیفه قانونی 

خود عمل کنند.
1546---0912 و طباطبایی
* چرا صدا و سیما اینقدر در این روزهای پایانی دولت یازدهم سفرهای نمایشی 
استانی و ریخت و پاش ها و تفریحات دولت را به نمایش می گذارد؟! راستی دولت 

چقدر فعال شده است! ای کاش هر سال انتخابات داشتیم؟!
0911---6148

* تمام شبکه های صداوسیما به ستاد تبلیغاتی آقای روحانی تبدیل شده اند ولی 
بنویســید اگر موشک های ترامپ هم به حمایت از یک جریان خاص پرتاب شوند 

مجددا به آن جریان رای نخواهیم داد. چرا که آزموده را آزمودن خطاست.
حجازی از بابلسر

* آنچه تحمل مشکالتی مثل بیکاری، رکود، تورم، گرانی، اشتغال و... را برای مردم 
ســخت تر می کند وجود افراد و گروه هایی است که خودشان را مالک و صاحب 
کشــور می دانند و به مردم به چشم رعیت نگاه می کنند. مردم رئیس جمهوری 
خادم و خدمتگزار و خاکســار در برابر ولی نعمت های خود می خواهد نه ارباب 

صاحب تبختر.
هاشمی نسب- قم
* در دولت قبل توزیع ســیب زمینی یک عمل پوپولیستی بیان می شد ولی امروز 
افزایش ناگهانی حقوق افراد تحت پوشش بهزیستی و دادن سهام عدالت در زمانی 
که تنها کمتر از یک ماه به انتخابات مانده پوپولیستی نیست و اشکالی ندارد! این 

است معنای یک بام و دو هوا!
نیک طبا

* از دولتمردان خواهش می کنم اگر گره های کور مشــکالت معیشــتی مردم را 
نمی توانند باز کنند، هی نگویند وضع معیشــتی مردم بهتر شــده است. زندگی 
بیش از 70-60 درصد مردم متوســط به پایین آیا هیچ شــباهتی به کاخ نشینی 
دولتمردان و استخر و جکوزی و حقوق های نجومی آنان دارد؟ مردم صورت خود 

را با سیلی، سرخ نگه می دارند.
وحیدی
* نامزدهای پوششــی اصالح طلبان با این هدف نامزد شده اند که بتوانند عصای 
کمکی رئیس جمهور در مناظره های تلویزیونی باشــند. پس معلوم می شود خود 

آقایان هم قبول کرده اند دولت کارنامه قابل قبولی ندارد.
شمیرانی
 * چطور وزیر امور خارجه کشــورمان بالفاصله به اردوغان  این شــریک قتل عام 
هزاران زن و کودک و مرد و جوان عراقی و ســوریه ای توسط تکفیری های قاتل و 
مزدوران ترکیه ای، عربستانی، قطری و... تبریک می گوید؟! آقای ظریف! آیا از تجهیز 
تکفیری ها توســط اردوغان، حمایت وی از موشک پرانی ترامپ به سوی سوریه و 

مواضع ضد ایرانی او خبر ندارید؟!
شکیبا
* آنچه که در کشــتار مردم فوعه و کفریا در سوریه بیش از هر چیز دل ما مردم 
را می ســوزاند این اســت که 68 نفر از این شــهدا کودک بودند. متأسفانه همه 
سازمان های حقوق بشری مرده اند، امیدواریم این حوادث مسئوالن کدخداپذیر ما 

را از خواب غفلت بیدار کند.
4165---0912 و 5140---0913
* ضلع جنوبی بزرگراه شــهید حقانی حدفاصل خیابان آفریقا تا ساختمان بانک 
مرکزی که معروف به اراضی عباس آباد اســت از فضای سبز بیرون آمده و هر روز 
ســاختمان جدیدی در آن ساخته می شود. تجمع این همه هتل و فروشگاه های 
زنجیره ای در این محدوده برای چیست؟ چرا به فکر ترافیک کشنده این بزرگراه 

نیستند؟
محمدی
* از مســئوالن وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی درخواســت می شــود از همین 
ابتدای ســال که فصل آغاز انعقاد قراردادهای کاریست، با نظارت های هوشمندانه 
اجازه ندهند برخی از شرکت های پیمانکاری، با ارائه برگه های سفید و درخواست 
امضای اجبــاری، قراردادهای کار، در حقوق و مزایای کارگران و کارمندان تحت 

پوشش خود اجحاف کنند.
0938---6294

* از مسئولین وزارت بهداشت درخواست می شود در برابر قاچاق تجهیزات پزشکی 
واکنش قاطع از خود نشان دهند.

0938---6263
* در منطقه کوچک سرای قائم شهر قطعه زمینی متعلق به ناجاست که اگر نسبت 
به ساخت آن اقدام و اینجا را به صدور گذرنامه اختصاص دهد بررونق و اشتغالزایی 
این محل که تا مرکز شهر 10 دقیقه بیشتر راه نیست می شود. محل فعلی حدود 
گذرنامه برای پارک خودروها مشکل ایجاد کرده است و چند مرکز اداری در کنار 

هم باعث مشکالتی برای مردم شده است.
صابر- قائم شهر

دردسرهای گزارش سفارشی
برای روزنامه دولت

پس از آنکه انعکاس گزارش های مستند از تعطیلی پی درپی کارخانه های 
قدیمی و بزرگ ایرانی بیش از پیش کارنامه ناتوانی و ناکارآمدی دولت یازدهم 

را نشان داد، اتاق عملیات روانی به فکر مقابله افتاد!
ایــن مقابله که در اصل باید در عرصه اقــدام و عمل صورت می گرفت، 
همانند 4 سال گذشته به حرف و آمارسازی محدود شد و در اقدامی عجیب 
و در شرایطی که دولت روحانی باید جوابگوی عملکرد 4 ساله خود باشد، به 

کارنامه سازی برای دولت های نهم و دهم معطوف شد!
در این کارنامه سازی برای پنهان کردن ناکارآمدی دولت یازدهم و اوضاع 
آشــفته اقتصادی کنونی، ادعا شده که سه هزار کارخانه در دولت های نهم و 

دهم تعطیل شده است!
نکته جالب اینکه در این گزارش سفارشی، نامی از کارخانه های تعطیل شده 
به میان نیامده و معلوم نیست اساسا این کارخانه ها وجود خارجی داشته یا نه!؟
آمارسازان و گزارش نویسان سفارشی، مثل همه این 4 سال همراه این گزارش 
جدولی هم منتشر کرده اند تا به ادعای خود رنگ حقیقت بزنند اما این جدول 
نشانه دیگری از ساختگی بودن گزارش مورد اشاره است، چرا که باز هم هیچ نامی 
از 3 هزار کارخانه ادعایی دیده نمی شود! نکته درخور توجه اینکه گزارش مزبور 
در ماه های پایانی دولت یازدهم و در حالی منتشر می شود که رکود بی سابقه بر 

کشور حاکم است و بیش از 60 درصد صنایع کشور تعطیل شده است.
گزارش های منتقدان دولت با اشــاره به اسم و مشخصات دقیق برندهای 
تعطیل شــده همچون آزمایش، ارج، ایرانا، آســاک دوچرخ، زاگرس خودرو 
و... منتشــر می شود و مصاحبه های متعددی از هزاران کارگر بیکار شده آنها 

منتشر شده است.
گفتنی اســت اخبار منتشر شده در فضای مجازی حاکی از آن است که 
این گزارش بیرون از تحریریه روزنامه ایران و با عدم رضایت اهالی تحریریه که 
با حریت حاضر به انتشار گزارش خالف واقع نبودند جهت انتشار به روزنامه 

ایران تحمیل شده است.
مخالفت اصالح طلبان با رئیس

ستاد انتخاباتی روحانی در خوزستان
در حالی که شورای هماهنگی احزاب اصالح طلب خوزستان حمایت خود 
را از رئیس ستاد تبلیغاتی روحانی در این استان اعالم کرده اما مخالفت برخی 
اصالح طلبان با رئیس این ســتاد وارد فاز جدیدی شده و به انتشار سوابق و 

تخلفات کهرام در فضای مجازی کشیده است.
براساس گزارش ها واکنش به معرفی »حمید کهرام« به عنوان رئیس ستاد 

تبلیغات حجت االسالم روحانی در خوزستان همچنان ادامه دارد.
گروهی از اصالح طلبان موافق این  انتصاب هستند.

اما بخش دیگری از اصالح طلبان، به ویژه لیدرهای عرب های اصالح طلب، 
مخالفت علنی خود را اعالم کرده و این نقل قول ها در فضای مجازی به صورت 

گسترده منتشر شده است.
در این میان برخی از مخالفان کهرام با برشمردن سوابق وی در مؤسسه 
سرم ســازی رازی و انتشــار مطالبی در این زمینه، برخی تخلفات را به وی 
نسبت داده اند. این محافل می گویند یک کارخانه سرم سازی تاریخ سرم های 
خود را که در حال عبور از زمان انقضا بود با تعویض برچسب عوض می کند.
براســاس حکم قطعی صادره از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان 
البرز به تاریخ 25 بهمن 95 رئیس مؤسســه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده به برکناری از سمت ریاست این 
مؤسسه )به مدت 6 ماه( محکوم شده است و در پی صدور این حکم، محمود 
حجتی وزیر جهاد کشاورزی ناگزیر به تغییر رئیس مؤسسه رازی شده است.

در همیــن رابطه محمد کیانوش راد رئیس ســابق شــورای هماهنگی 
اصالح طلبان خوزســتان و نماینده اهواز در مجلس ششم با انتشار یادداشتی 
با عنوان »ضرورت با هم بودن« ســعی در آرام کردن فضا داشــت اما جاسم 
شدیدزاده نماینده دیگر اهواز در مجلس ششم و یکی از لیدرهای اصالح طلب 
واکنش تندی نشان داد و با انتشار یک بیانیه گفت: این گونه سخن گفتن بوی 
تمامیت خواهی و انحصارطلبی می دهد و نباید این چنین درصدد خاموش کردن 
صداهای صادقانه مدافع جناب روحانی برآیید. درباره کهرام شبهاتی طرح شده 
و مستندات آن افشا شده که موضع ما را در حمایت از آقای روحانی تضعیف 

خواهد کرد. عباس حیصمی یکی از گزینه های ریاســت ستاد تبلیغات روحانی 
نیــز در مطلبی از کیانــوش راد انتقاد کرده و وی را در جهت دفع حداکثری و 

خیانت به اصالحات و رأی آوری روحانی دانسته است.
وی خطاب به کیانوش راد گفته اســت: در شــگفتم که چه منافعی در پی 
این انتصاب غلط اخیر )انتصاب کهرام(، حاصل شــورای ســقیفه تهران، ستاد 
آقای روحانی وجود دارد که کیانوش راد اینگونه در برابر نقدهای سازنده درون 

اردوگاهی منفعالنه و عریان وارد میدان تخاصم با خودی ها شده اند.
نشنال پست: دولت ترامپ

از سران آشوب 8 سال قبل حمایت کند
عضو شورای روابط خارجی آمریکا در مقاله مشترکی با مأمور سابق سیا از 
دولت جدید در کاخ سفید خواستند از سران آشوب 88 در ایران حمایت کنند 

و به جمهوری اسالمی فشار بیاورد.
ری تاکیه و رئول مارک گرکت در مقاله مشــترکی که نشنال پست منتشر 
کرد، نوشتند: اجماع نظر تازه ای در میان مقام های واشنگتن بر سر فشارآوردن 
به جمهوری اسالمی ایران به وجود آمده که دموکرات ها و جمهوری خواهان این 
کشور باید هر دو با درسی که از دوران جنگ سرد آموخته اند از آن استفاده کنند 
و نبردی را که در پیش دارند از ترس به خطر انداختن رقابت های تســلیحاتی 

به مخاطره نیاندازند.
در این مقاله به سران واشنگتن توصیه شده که در اندیشه مهار کردن و فشار 

وارد آوردن به ایران و ارتش های نیابتی رو به رشد آن باشند.
نویسندگان این مقاله همچنین توصیه کرده اند که موضوع حقوق بشر باید 
به عنوان اولویت سیاست های واشنگتن در رابطه با ایران مورد توجه قرار بگیرد.

مقامات آمریکایی باید بر آزادی کسانی که از زمان جنبش سبز در زندان های 
نظام در حال پوســیدن هستند از جمله رهبران این جنبش یعنی میرحسین 

موسوی و مهدی کروبی پافشاری کنند.
دموکرات ها و جمهوری خواهان باید ایران را از جهت نظامی به عقب برانند 
و از نظر حقوق بشر تحت فشار قرار دهند. در این تحلیل آمده است: اگر آمریکا 
بخواهد در قبال ایران با در نظر گرفتن تجربه شوروی تصمیمی اتخاذ کند باید 
به دنبال تضعیف اقتدارگرایی در ایران توسط تحت فشار قرار دادن این کشور 

از همه جوانب باشد.
تحریم این حکومت به خاطر مسائل حقوق بشری که می تواند تنبیهی برای 

آن باشد ضروری می نماید.
این نوع تحریم ها نه تنها تنبیهاتی برای تهران به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین 

بین المللی می باشد بلکه پیامی برای مخالفان ایران است.
دولت آمریکا باید ایران را برای آزادی افرادی که در پی جنبش سبز زندانی 

شده و یا به حبس خانگی روانه شدند، تحت فشار قرار دهد.
به هر حال باید واقف بود این آخرین زمانی است که می توان علیه حکومت 

شیعی ایران اقدامی انجام داد.
اصالح طلبان هویت خود را
با روحانی خلط نمی کنند

عضو فراکسیون افراطیون در مجلس ششم گفت هویت اصالح طلبی نباید 
با اعتدال خلط شود.

در شــرایطی که گفته شده نامزدی جهانگیری برای حفظ هویت مستقل 
اصالح طلبان بوده، روزنامه آرمان از جالل جاللی زاده پرسید »با توجه به اینکه 
شورای انتخاباتی اصالح طلبان به صورت رسمی از آقای روحانی حمایت کرد، آیا 
در سایه کاندیداتوری روحانی، جریان اصالحات و اصالح طلبی کمرنگ نمی شود؟

جاللی زاده در پاسخ گفت: از جریان اصالح طلبی گفته شد و حمایت قاطع 
از آقای روحانی؛  اما ما همواره خواسته های اصالح طلبی خود را داشته  و داریم 
و همواره بر حضور یــک کاندیدای اصالح طلب تاکید کرده ایم و خواهیم کرد، 
چرا که نباید هویت اصالح طلبی فراموش شــود یا از آن ســو با هویت اعتدالی 
خلط شــود، پس برای جلوگیری از چنین آســیبی و مــوازی با کاندیداتوری 
روحانــی باید کاندیدای خود را نیز با هویت اصالح طلبی معرفی کنیم و حتی 

من معتقدم با وجود اعالم رســمی حمایت از نامزدی آقای روحانی از سوی 
شــورای انتخاباتی اصالح طلبان، بدون شرط نباید در انتخابات از او حمایت 
کنیم. هر چند در دور اول و در به قدرت رسیدن آقای روحانی، اصالح طلبان 
بدون شــک مهم ترین سهم را داشتند و در کنارش هم هیچ پیش شرطی  را 
برای به قدرت رسیدنش مطرح نکردند، اما در این دوره نباید این رویکرد ادامه 
پیدا کند و جریان اصالح طلبی می بایست کامال مصمم و جدی خواسته های 
خود را پیگیری نموده و شروط الزمه را از جریان اعتدال در صورت به قدرت 

رسیدن درخواست نماید.
وقایع اتفاقیه: مردم

با وعده های دولت صاحب خانه نمی شوند
روزنامه اصالح طلب وقایع اتفاقیه در گزارشی نوشت مردم می گویند ارزانی 
مسکن در سال جدید رؤیایی بیش نیست و تا قیمت ها پایین نیاید، مسکن 

در خواب می ماند.
این روزنامه می نویســد: نیمه دوم ســال 95 در حالی به پایان رسید که 
قرار بود در ماه های پایانی ســال، بخش مســکن هم تکانی بخورد و از برجام 
نفع ببرد؛ مسکنی که با خواب چندین ساله، برای خروج از روزهای بی رونقی، 
همه چشــم امیدش را به برجام و آثار مثبت آن دوخته است، اما خیلی زود 
با رکودی طوالنی، روزهای آخر ســال قبل را هم به پایان رســاند و با همان 
داســتان تکراری وارد سال 96 شــد. واقعیت آن است بازار مسکن همچنان 
درگیر رکود و بی تحرکی است. به گفته کارشناسان و دست اندرکاران بخش 
مســکن، این رکود حاالحاالها تمامی ندارد و شــاید تا نیمه های اول همین 
امسال هم ادامه دار باشد. امروز و فردا کردن مسکن برای خروج از رکود، حاال 
صدای بســیاری از متقاضیان مسکن و حتی برخی مسئوالن را هم درآورده 
و دیگــر هر خبری درباره خروج احتمالــی این بخش از رکود، از نظر برخی 
از جویندگان خانه که ســال ها با کفش های آهنی به پا، به دنبال یک چهار 
دیواری برای زندگی گشــته اند، رؤیایی بیش نیســت، از واقعیت تا عمل آن، 

فرسنگ ها فاصله وجود دارد.
در چند روز گذشــته که خبر رونق احتمالی بازار مسکن دوباره از سوی 
کارشناســان مطرح شد، نظرات منفی خوانندگان زیادی در زیر  این خبر در 
سایت های مختلف درج شدند؛ نظراتی که بسیاری از آنها با واکنش های منفی 
خوانندگان همراه بود و خیلی زوداز ســوی خوانندگان همین خبر مورد نقد 
قرار گرفت. بسیاری از اینکه مشکالت بازار مسکن حاالحاالها تمامی ندارد و 
نباید به این سادگی از رونق احتمالی آن در آینده ای نزدیک حرف زد، نوشتند. 
بسیاری از مردم هم گویی به این گونه پیش بینی های خوشبینانه دیگر امیدی 
نداشته و همچنان با ناامیدی درباره این گونه تحلیل ها و پیش بینی ها حرف 
می زنند. به گفته یکی از کاربران در زیر خبر »پاییز امسال شاید مسکن رونق 
بگیرد«، »اول پاییز که میشــه، اول محرم و ماه بعد هم صفر، مسکن خیلی 
پیچیده تر از اینه که بخواهیم با این پیش بینی ها به امید رسیدن روزهای رونق 

در این بازار صبر کنیم.«
به گفته یکی دیگر از کاربران، »حاال می رسیم به پاییز 96 می گویید که 
برای رونق بازار مســکن باید تا بعد از عید منتظر بمانید و این قصه سر دراز 
دارد.« به نوشته یکی دیگر از کاربران، »آغاز تابستان 96 شد آخر پاییز 96؟ 

تا کی باید منتظر این وعده ها ماند؟«
یکی هم نوشته، »با این امروز و فردا کردن رونق مسکن، من فکر می کنم 
تا اواســط سال 1400 هم این داستان ادامه داشــته باشد و رونق احتمالی 

برسد به آن سال ها.«
یکی دیگر نوشــته، »آخرش هم نفهمیدیم این رونق، رونق که می گویید 
کی از راه می رســد، تا کی باید به این پیش بینی ها دل خوش بود و منتظر 
ماند؟« یکی دیگر گفته، »دیگر برای مســکن روزی نمانده که بیاید، فقط و 

فقط ظلمات و تاریکی را می توان برای این بازار پیش بینی کرد.«
نظرات بسیاری از مردم درباره رونق احتمالی بازار مسکن در سال جاری، 
مشابه هم بود و بسیاری با ناامیدی از آن حرف زده بودند. به گفته یکی دیگر 
از کاربران، »وقتی خانه ای قیمتش پرت و سرســام آور است، سال های سال 
خاک می خورد بدون اینکه حتی یک نفر سراغی از آن بگیرد. به نظر من چهل 
تای دیگه از این پاییزها هم بیاید، باز هم با این چنین قیمت ها و مبلغ پایین 
وام ها نمی توان منتظر رونق این بازار بود.« یکی دیگر هم نوشــته، »با مبالغ 

کم وام مسکن در شهرستان ها، هیچ امیدی به رونق در سال 96 نیست.«

گفت: دولت در عرصه های اقتصادی، غیر از رکود کمرشکن، تورم، 
گرانی کاال و خدمات عمومی چه دستآوردی داشته است؟

گفتم: می گویند همه اینها مربوط به دولت گذشته است!
گفــت: درباره بدهی های کالن بانکی، حقوق های نجومی، فســاد 

اقتصادی چه می گویند؟
گفتم: می گویند همه اینها به خاطر نقص قوانین است!

گفت: هدر دادن فرصت ها و امکانات 4 ساله نظام در جریان مذاکرات 
هسته ای که کار خودشان است!

گفتم: می گویند حل این مشــکالت را بــرای دوره بعد 
گذاشته ایم.

گفت: نرمش در مقابل دشــمن و پررو کردن آمریکا و اروپا تا 
آنجا که آل ســعود فکسنی هم برای ما شاخ و شانه می کشد چی؟ 
یعنی هیچ کدام از این خسارت های محض ربطی به مدیریت دولت 

یازدهم ندارد؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! طرف ماشین خود را نزد مکانیک برد 
و به او گفت؛ داداش! یک نگاه به این ماشــین بنداز، ببین چه 
اشکالی دارد که تا حرکت می کنم، به در و دیوار می خورد و با 

ماشین های دیگر تصادف می کند؟!

معــاون اول قــوه قضاییه در 
حالی که پیش از این اتهام مدیران 
تلگرامی  کانال های  بازداشت شده 
موارد  انتشــار  و حتی  امنیتی  را 
مستهجن، موارد خالف نظام و عفت 
عمومی اعالم کرده بود، با اشاره به 
پشت پرده ســازمان یافته فضای 
مجازی، از فعالیت مجدد کانال های 
تلگرامی مربوط به این افراد بازداشت 

شده ظرف چند ساعت خبر داد.
به گزارش فارس، حجت االســالم 
غالمحسین محسنی اژه ای در گردهمایی 
روســای کل معاونیــن اجتماعــی و 
پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری ها 
و دادستان های مراکز استان با موضوع 
پیشــگیری از آســیب های اجتماعی، 
جرائم و تخلفات انتخاباتی اظهار داشت: 
آسیب های اجتماعی مسلماً آثار زیانباری 
دارد و می تواند مسایل امنیتی برای کشور 
پیش بیاورد یا موجب فروپاشی خانواده ها 
شود و ممکن است به فاصله گرفتن مردم 
از ارزش های دینی و اسالمی موجب شود.

امــروز  افــزود:  اژه ای  محســنی 
آسیب های اجتماعی مسئله ای است که 
روی زمین مانده و در شان نظام نیست 
و خدا و مردم از ما انتظار دارند. به همین 
جهت است که رهبر انقالب در چندین 
جلســه با همه گرفتاری هایشان، وقت 
گذاشتند، پیگیری و مطالبه کردند؛ این 
اهمیت مسئله را می رساند. وی با اشاره 
به آســیب بیکاری، گفت: یک مسئله 
مهم اقتصاد مقاومتی، اشتغال است. اگر 
بیکاری برطرف شود، آسیب های گوناگون 
اجتماعی جلوگیری می شود. نمی خواهم 
بگویم بیکاری منشا همه آسیب هاست 
اما قطعا رابطه تاثیرگذاری بین بیکاری 
و مواد مخدر، طالق، ازدواج، فراهم کردن 
بستر برای دشمن برای نفوذ در جوانان 
و... وجود دارد. محسنی اژه ای ادامه داد: 
امسال سال تولید و اشتغال است و یکی 
از مصادیــق مهم اقتصــاد مقاومتی به 
شمار می رود. ما نمی خواهیم قوه قضاییه 
جایگزین ســایر دســتگاه های اجرایی 
شود، ممکن هم نیست. سایر دستگاه ها 
مسئولیت خود را درست انجام نمی دهند 
و این توقع بوجود می آید که قوه قضاییه 
باید ورود کند. قوه قضاییه نمی تواند شغل 
ایجاد کند و سبب بیکاری هم قوه قضاییه 
نیست اما قطعا قوه قضاییه می تواند به 

دولت کمک کند.
وی با بیان اینکه در راســتای رفع 
موانع تولید قوه قضاییه می تواند نقش 
داشته باشد، گفت: یکی از عوامل موثر 
در تولید، بانک ها هستند. ما می توانیم 
در جهــت صحت عمل بانک ها و توزیع 
درســت نقدینگی و تســهیالت موثر 

واقع شویم.
سخنگوی قوه قضائیه با طرح این 
ســؤال که امروز این تسهیالت به چه 
کسانی داده می شود؟، افزود: متاسفانه 

نقدینگی ما سرســام آور باال رفته و اگر 
در تولید بکار می رفت اشــکال نداشت. 
بانک ها هم می گویند بیشــتر از میزان 
مشخص نمی توانند تسهیالت بدهند و 
آن مقداری هم کــه می دهند، جاهای 

دیگر رفته است.
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه در 
توزیع عادالنه فرصت ها و ثروت های ملی 
می تواند موثر باشد، تصریح کرد: امروز 
قاچاق واقعا پدر تولید داخلی را درآورده 
اســت. قوه قضاییه در بحث قاچاق هم 
اختیــارات قانونی و هم وظیفه دارد که 
باید نسبت به این مسئله اهتمام ورزید.

اژه ای اظهار داشــت: درباره گردش 
مالی قاچاق از 13میلیارد دالر می گویند 
تا 28 میلیارد که نمی دانیم کدام درست 
است. عده ای هم گفته اند 8 تا 9 میلیارد 
دالر در ســال که قطعا دروغ اســت و 
بیشــتر از اینهاست.این طور نیست که 
کاالی قاچاق دوباره از طریق ســازمان 
امــوال تملیکی دوباره به بازار برگردد و 

قطعا باید از بین برود.
وی در رابطــه با فســاد نیز گفت: 
کسانی هستند که قانون را دور می زدند 
که تقاضا دارم قضات را در این خصوص 
آموزش دهید. کســانی برای اینکه حق 
بانک هــا را ندهند اعالم ورشکســتگی 
می کنند که تقاضا دارم قضات به راحتی 

از کنار این مسایل عبور نکنند.
محسنی اژه ای گفت: قطعا مبارزه با 
فساد هزینه دارد و یکی از این هزینه ها، 
وارد کردن فشار بر قوه قضاییه است و 
دلیل آن هــم موثر بودن کارهای قوه 
قضاییه اســت. امروز قــوه قضاییه در 
همه موارد، با دانه درشــت ها برخورد 
می کند. وی با اشاره به اینکه در سال 
88 مبارزه جدی با فتنه شــد که آن 
مبارزه امروز بازدارنده شــده و فتنه گر 
جرات فتنه ندارد، اظهار داشــت: شما 
فکر می کنید کارهایی کــه امروز در 
فضای مجازی انجام می شــود، فردی 
است؟ قطعا سازمان یافته است و حامی 
و پشتیبان آنها یک سرویس خارجی 
اســت. در همین موضوع بازداشــت 
مدیران کانال هــای تلگرامی که هنوز 
هم 6 نفر بازداشت هستند، ظرف چند 
ساعت دوباره این کانال ها باال آمد. چه 

کسی این کار را انجام داد؟
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: 
چه بسا در آینده هم با فتنه و فسادهایی 
رو به رو شــویم که نباید کوتاه بیاییم و 
ما در مقابل هر فتنه، فشــار و فسادی 

باید بایستیم.
گفتنی اســت محســنی اژه ای در 
نشست خبری اخیر خود درباره اتهامات 
مدیران دســتگیر شــده چنــد کانال 
تلگرامی، گفته بــود: اتهامات این افراد 
اجماالً امنیتی اســت و بعضی عالوه بر 
جرم امنیتی، انتشــار موارد مستهجن، 
موارد خالف نظام و عفت عمومی است.

محسنی اژه ای با اشاره به پشت پرده سازمان یافته فضای مجازی خبر داد 

فعالیت مجدد كانال های تلگرامی 
مربوط به افراد بازداشت شده ظرف چند ساعت 

90 درصد معتادان جمع آوری 
شده بعد از آزادی به چرخه 

اعتیاد بر می گردند
نیز  تهران  استان  رئیس دادگستری 
در این جلســه گفت: در این یکسال که 
کار جمع آوری معتادان متجاهر را شروع 
کردیم 90 درصد به خاطر نبود برنامه های 
مراقبتی بعد از آزادی به چرخه اعتیاد بر 
می گردند که نشان می دهد زحمات نتیجه 

الزم را نداشته است.
غالمحسین اســماعیلی اظهار 
داشت: در بحث اعتیاد استان تهران 
بهترین کارنامــه را ارایه کرده و در 
ســال 95 بیش از 12 هزار معتاد 
متجاهر را از سطح شهر تهران که 
سیمای شهر را مخدوش کرده بود 
جمع آوری کــرد و به اردوگاه های 
ماده 16 معرفی کرد که از این تعداد 
پنج هزار نفر را بهزیستی نپذیرفت 
و اعالم کرد این افراد بیماری دارند 

و نمی پذیریم.

کاهش نرخ رشد در طالق 
توافقی، زمین خواری و 

موضوعات اخالقی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضائیه نیز در این گردهمایی گفت: 
در طالق توافقی، زمین خواری و موضوعات 
اخالقی کاهش نرخ رشد را شاهد هستیم. 
محمد باقر الفت افزود: خوشبختانه دستور 
مقام معظم رهبری درباره کنترل آسیب ها، 
محقق و نرخ رشــد آسیب های اجتماعی 
متوقف شد که این توقف نرخ رشد در هر 
چهار اولویت آسیب های اجتماعی)طالق، 
اعتیاد، حاشیه نشینی و مباحث اخالقی( از 
جمله بزرگ ترین فعالیت ها در قوه قضائیه 
با همکاری سایر دستگاه ها بود که به سمت 

صفر بردن آمار این آسیب ها هستیم .
وی ابراز امیدواری کرد با همفکری 
و هم افزایی نخست در قوه قضائیه و بعد 
با ســایر دستگاه ها نظر دوم مقام معظم 
رهبری را درخصوص کاهش آسیب های 

اجتماعی هر چه زودتر محقق سازیم.

نگهبان  شورای  سخنگوی 
بــا انتقاد از انتشــار خبرهای 
کذب در خصــوص انتخابات و 
تاکید کرد:  بررسی صالحیت ها 
هیچ کدام صحت  این خبرهــا 
نداشته و دستور جلسه رسمی 
نگهبان  روز چهارشنبه شورای 
داوطلبان  صالحیت  بررســی 

ریاست جمهوری بود.
به گزارش ایســنا، عباســعلی 
کدخدایی در صفحه شخصی خود 
حضور  متعدد،  مالقات های  نوشت: 
در مجلــس و دیدار بــا جمعی از 
نمایندگان محترم، بررسی برخی از 
پرونده ها، و نهایتا مصاحبه زنده در 
شــبکه العالم بخشی از کارهای روز 
گذشــته بود. البته مجددا خبرهای 
کذب دیگری در خصوص انتخابات 
و بررسی صالحیت ها منتشر شد که 

هیچ کدام صحت نداشت.
وی درباره جلسه عمومی دیروز 
شــورای نگهبان نیز نوشــت: روز 
چهارشنبه 30 فروردین ماه جلسه 
عمومی شورای نگهبان برقرار بود و 
دستور جلسه نیز بررسی صالحیت 
داوطلبان ریاســت جمهوری است. 
اولیــن فرصت قانونی اعالم نظر نیز 

پنج شنبه 31 است.

شورای نگهبان در مورد 
داوطلبان هنوز هیچ تصمیمی 

نگرفته است
نجات اهلل ابراهیمیان عضو حقوقدان 
شورای نگهبان نیز در گفت و گو با میزان 
با تاکید بر این نکته که شــورای نگهبان 
در مــورد داوطلبان هنوز هیچ تصمیمی 
نگرفته است از ورود به بحث صالحیت ها 

در روز چهارشنبه خبر داد.
وی اظهار داشــت: قبال جلســات 
مقدماتی داشــتیم ولی روز چهارشنبه 
]دیروز[ روزی اســت کــه وارد بحث 
می شــویم؛ ما باید در جلسات رسمی 
تصمیم گیــری کنیــم. ابراهیمیان در 
پاســخ به این ســؤال که »اگر شورای 
نگهبان بخواهد صالحیت 1636 نفر از 
نامزدهای انتخابات را بررسی کند وقت 
زیادی از این شــورا گرفته خواهد شد؛ 
آیا شورای نگهبان در مهلت پیش بینی 
شده می تواند نتایج بررسی صالحیت ها 
را اعالم کنــد؟« گفت: قطعا آدمی که 
ســواد ندارد و برای انتخابات ریاســت 
جمهوری ثبت نام کرده، وقت زیادی از 

شورای نگهبان نخواهد گرفت.
 وی افزود: عده ای که روشــن است 
صالحیتشان موجود نیست، خیلی وقت 
ما را نخواهند گرفت. ابراهیمیان در پاسخ 
به این سؤال که »آیا شورای نگهبان قبل 

از اعالم عمومی به داوطلبان شاخصی که 
صالحیتشان در این شورا احراز نمی شود 
خبر می دهد تا خــود آنها پیش از اعالم 
عمومی، از انتخابات ریاســت جمهوری 
انصراف دهند یا خیر« گفت: در مورد اینکه 
]شورای نگهبان [ خبر بدهد یا ندهد، قبول 
بشود یا رد بشود، بررسی های مقدماتی را 
انجام داده ایم ولی هنوز هیچ تصمیم قانونی 

اداری قابل ابالغی را نگرفته ایم.
تشکیل کمیته بررسی تخلفات 

انتخاباتی در وزارت کشور
وزیر کشــور گفت: کمیته بررسی 
تخلفــات انتخاباتی به منظور بررســی 
تبلیغــات و فعالیت هــای انتخاباتی در 
وزارت کشــور تشکیل شــد. عبدالرضا 
رحمانی  فضلی در گفت وگو با ایســنا، 
بــا بیــان این که »ما در وزارت کشــور 
همانند دوره های قبل انتخابات، کمیته 
انتخاباتی را تشکیل  بررســی تخلفات 
دادیم« اظهار کرد: این کمیته مخصوص 
بررسی تبلیغات و فعالیت های نامزدهای 
انتخابــات، حامیــان آنهــا و احزاب و 
گروه های سیاسی در رسانه های مکتوب 
و مجازی اســت. وی در پاســخ به این 
پرسش که آیا تخلفی هم تاکنون گزارش 
شده است تصریح کرد: بله گزارش های 
متعددی از سوی نامزدها و ستادهای آنها 
به ما رســیده است و دوستان ما هم در 

حال بررسی این گزارش ها هستند. وزیر 
کشور در پایان افزود: اگر در بررسی های 
خود به این نتیجه برسیم که تخلفی از 
قانون انجام شده است، حتما گزارش آن 
را به کمیته بررســی تخلفات انتخاباتی 
در قــوه قضاییه ارجاع می دهیم.  پیش 
از این نیز ســخنگوی شــورای نگهبان 
از وزارت کشــور خواسته بود که کمیته 
بررسی تخلفات انتخاباتی را تشکیل دهد.  
کدخدایی در این زمینه به ایســنا گفته 
بود: »گزارش های متعددی در خصوص 
تبلیغات زودهنگام و تخریب نامزدهای 
احتمالی به شورای نگهبان ارسال شده 
است. شورای نگهبان با دقت فعالیت ها 
را رصد می کند و این موارد را در بررسی 
صالحیت هــا مد نظر قــرار خواهد داد. 
انتظار داریم همه رســانه ها اعم از صدا 
و سیما، رسانه های مکتوب و همچنین 
رسانه های مجازی بر اساس قانون عمل 
کنند و از تبلیغ له یا علیه افراد خودداری 
کنند. همانطور که طبق قانون استفاده از 
بیت المال در تبلیغات انتخاباتی منع شده 
است و هیچ یک از افراد نباید از امکانات 
بیت المال استفاده کنند، شورای نگهبان 
ایــن رفتار ها را مد نظر قرار خواهد داد. 
وزارت کشور با تشکیل هر چه سریع تر 
کمیسیون بررســی تبلیغات انتخابات، 

اقدامات الزم را انجام دهد.«

کدخدایی: 

اخبار منتشر شده درباره صالحیت نامزدها  
نادرست و کذب است 


