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اخبار
توقف فعالیت تلگرامی
«»KHAMENEI.IR

پای��گاه اطالعرس��انی دفت��ر حفظ و نش��ر
آث��ار حضرت آی��تاهلل العظم��ی خامنهای
( )KHAMENEI.IRدر راس��تای
پاسداش��ت منافع ملّی و ب��رای رفع انحصار
از پیامرس��ان تلگ��رام ،فعالی��ت خ��ود را در
ای��ن پیامرس��ان ،متوق��ف کرد .ای��ن اقدام
 KHAMENEI.IRکه پیش از شروع
برنامهی رس��می نهادهای کشور در توقف
استفاده از تلگرام انجام میشود ،برای حمایت
از پیامرسانهای داخلی و رفع انحصار فضای
مجازی از پیامرس��انهای غیرایرانی است.
از ای��ن پس اطالعرس��انی درب��اره اخبار و
مطالب مربوط به رهبر انقالب اس�لامی در
پیامرسانهای زیر انجام خواهد شد:
gap.im/khamenei_ir
sapp.ir/khamenei_ir
iGap.net/khamenei_ir
آقای رئیس جمهور! این چه شیوه
مدیریت اجرایی در کشور است

ش��هاب نادری نماینده مردم اورامانات در
مجلس شورای اسالمی دیروز (چهارشنبه)
در صح��ن علن��ی مجلس ط��ی تذکری
شفاهی اظهار داشت :آقای رئیس جمهور!
مردم گرفتار هستند .این را به چه زبانی باید
فریاد بزنیم؟ به گزارش فارس،وی افزود:
چند بار و با چه ادبیاتی باید فریاد بزنیم که
مردم گرفتارند .نماینده مردم اورامانات در
مجلس ادام��ه داد :آقای روحانی! این چه
ش��یوه مدیریت اجرایی کشور است؟ شما
که هیچ کارخانه و صنعتی را در مناطق ما
ایجاد نکردهاید و هیچگونه اشتغالزایی را به
ارمغان نیاوردهاید اما حداقل آب باریکهای
ک��ه مردم محروم مناطق م��رزی دارند را
نبندید .وی ادامه داد :تنها راه ارتزاق مردم
مرز است که شما آن را مسدود کردید .شما
بگویید این مردم چه باید بکنند؟
توسعهپاسداریغیرمحافظهکارانهاز
انقالباولویتاولبرنامههایسپاهاست

حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حاجی
صادق��ی نماینده ول��ی فقیه در س��پاه در
پیامی ب��ا تبریک خجس��ته زادروز بزرگ
پاسدار اسالم ناب محمدی(ص) ،حضرت
اباعبداهلل الحس��ین(ع) و روز پاس��دار و در
آستانه دوم اردیبهشت ماه ،سالروز تصویب
اساس��نامه سپاه به آحاد سبز پوشان حریم
والیت تاکید کرد :س��پاه ب��ا حفظ هویت
ماهیت نهادی خود با
انقالب��ی و مردمی و ّ
محور قرار دادن ارزشها و باورهای دینی،
انقالب��ی و واقع گرایانه «توس��عه معرفت
پاس��داری غیرمحافظه کارانه از انقالب»
تحت منویات فرماندهی معظم کل قوا را
س��که رایج و برنامه کاری قرار داده است.
وی خاطرنش��ان کرد:س��پاه هیچگاه خود
را در دایره مح��دود جریانها و جناحهای
سیاسی نپنداشته و همواره با حفظ هویت
ماهیت نهادی خود با
انقالب��ی و مردمی و ّ
محور قرار دادن ارزشها و باورهای دینی،
انقالبی و واقع گرایانه و تلفیق ایمان با علم
و عمل صالح« ،توس��عه معرفت پاسداری
غیرمحافظه کارانه از انقالب» تحت منویات
و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا امام
خامنهای عزیز (مدظله العالی) را سکه رایج
حی
و برنام��ه کاری ق��رار داده و به یاری ّ
قادر همراه با س��ایر نیروهای مسلح کشور
با برافراشته نگه داشتن پرچم «معنویت»
و «بصیرت» در تحکی��م و تعمیق نقش
پیش روندگی و پیش برندگی خود در مسیر
انقالب وتداوم راه امام و شهدای واالمقام
از هیچ تالشی فروگذار نکرده و با انگیزه،
شور ،ش��عور و اقتدار انقالبی مضاعف ،به
تحق��ق مأموریتها و انتظ��ارات فراروی
خواهد پرداخت.
حسنبیگی:حمله آمریکا برای
روحیهبخشی به تروریستها بود

ابوالفضل حس��نبیگی عضو کمیس��یون
امنیتملیوسیاستخارجیمجلس،بااشاره
به حمله موشکی مشترک آمریکا ،فرانسه و
انگلیس به س��وریه ،گفت :موش��کپرانی
آمریکا به سوریه یک نمایش مضحک از
قدرتنمای��ی و ترقهبازی بچهگانه بود .به
گزارش تسینم،وی با بیان اینکه آمریکا بین
کشورهای جهان منزوی شده است ،افزود:
آمریکا با این اقدامات بهدنبال خروج از انزوا
و کسب اعتبار بین رژیمهای مرتجع منطقه
است .وی با تأکید بر اینکه بیاعتباری نزد
افکار جهانی تنها دس��تآورد این عملیات
برای آمریکا بود ،ادامه داد :در سطح نظامی
و استراتژیک با انهدام تعداد چشمگیری از
موشکها از سوی پدافند هوایی سوریه نیز
آمریکا دچار سرخوردگی شد .نماینده مردم
دامغان در مجلس با اشاره به پیروزی جبهه
مقاومت و ارتش سوریه و عراق در بیرون
راندن گروه تروریس��تی داعش از منطقه،
اظهار داش��ت :حمل��ه آمریکا به س��وریه
بهمنظور روحیهبخش��ی به تروریستهای
سرخورده صورت گرفته است.

باید با روحیه اشرافیگری و شهوت به شدت مقابله شود
مبارزه با فساد بسیار جدی گرفته شده و با شریانهای اصلی آن مقابله شود

گروه سياسي:حضرت آيت ا ...خامنهاي رهبر معظم
انقالب اسالميدر ديدار وزير و مسئوالن و جمعي از
کارکنان وزارت اطالعات ،مجموعه وزارت را برآمده
از انق�لاب و فرزندان امام و انق�لاب خواندند و با
ماندن صد
تأکيد بر لزوم حرکت انقالبي و انقالبي
ِ
درص ِد وزارت اطالعات ،با اش��اره به ابعاد گوناگون
جن��گ اطالعاتي جبهه وس��يع دش��منان با نظام
اس�لامي ،گفتند :يک��ي از محورهاي مهم و اصلي
اين جنگ« ،نفوذ و تأثيرگذاري بر نظام محاسباتي
مس��ئوالن» و «تغيير باورهاي مردم» است که در
اين جنگ ،عالوه بر دفاع و بس��تن نفوذگاهها ،بايد
تهاجم نيز انجام ،و از هرگونه غفلت و ساده انديشي
جداً پرهيز ش��ود .رهبر انقالب اس�لاميدر ابتداي
س��خنان خود با اش��اره به حلول ماه ش��عبان ،اين
ماه را همچون ماههاي رجب و رمضان ،بس��تري
مناس��ب براي ارتباط بيش��تر با خدا و انس با قرآن
و اس��تفاده از دعاهاي پرمضم��ون وارده و معرفت
اندوزي برشمردند و با اشاره به شکلگيري وزارت
اطالعات بعد از پيروزي انقالب اس�لامي ،افزودند:
مجموعه اطالعاتي از ابتدا ،سالم و خالص تشکيل
ش��د و تاکنون نيز به همين ص��ورت باقي مانده و
امتحانهاي خوبي پس داده است .حضرت آيت ا...
خامن��هاي با تأکيد بر اينکه آح��اد وزارت اطالعات
پديد آمده انقالب و فرزندان امام و انقالب هستند،
خاطرنشان کردند :بر همين اساس وزارت اطالعات
و همه کارکنان آن بايد همواره صد درصد انقالبي
بمانن��د و انقالب��ي حرک��ت کنند .ايش��ان ،وزارت
اطالع��ات را تابع سياس��تهاي نظام دانس��تند و
گفتند :در همه جاي دنيا ،دس��تگاههاي اطالعاتي
تابع سياس��تهاي نظا ِم حاکم بر کشورها هستند.
حضرت آيت ا ...خامنهاي با تأکيد بر اينکه چارچوب
سياس��تهاي نظام جمه��وري اس�لاميرا امام(ره)
مشخص کرده و اين چارچوب براساس وصيت نامه
و فرمايشات ايشان شکل گرفته است ،خاطرنشان
کردند :در اين چارچوب ،رهبري هم بخشي از نظام
است و نه خو ِد نظام .ايشان با تأکيد بر اينکه هرگونه
جناحبازي در وزارت اطالعات گناه است ،گفتند :در
جناح
وزارت اطالع��ات يک جناح وجود دارد و آنِ ،

انقالب اس��ت .رهبر انقالب اس�لامي ،همه اجزاء
وزارت اطالع��ات را به مطالعه دقيق وصيت نامه و
فرمايشات امام(ره) توصيه مؤکد کردند و گفتند :بايد
همه بخشها و بدنه وزارت با مباني و اصول انقالب
کام ً
ال آشنا باشند و در اين چارچوب ،انقالبي عمل
کنند .ايشان در ادامه سخنان خود به جنگ بزرگ و
پيچيده جبهه مقابل با نظام جمهوري اسالمياشاره
کردن��د و افزودن��د :ما در ميانه ي��ک ميدان بزرگ
جنگ قرار داريم که يک طرف آن ،نظام جمهوري
اسالميو طرف ديگر آن ،جبهه وسيع و قدرتمندي
از دش��منان اس��ت .حض��رت آي��ت ا ...خامنه اي،
س��رويسهاي جاسوس��ي طرف مقاب��ل را محور
اصلي اين رويارويي دانستند و گفتند :دستگاههاي
اطالعاتي جبهه مقابل که برغم همه امکانات خود،
تا بحال نتوانس��تهاند هيچ غلط مهميانجام دهند.
رهبر انقالب اسالميخاطرنشان کردند :البته اگر در
اين جنگ دچار غفلت شويم مغلوب خواهيم شد و
اگر دچار ساده انديشي شويم ضربه خواهيم خورد.
حضرت آيت ا ...خامنهاي س��پس با اش��اره به ابعاد
اين جنگ پيچيده اطالعاتي ،گفتند :در اين جنگ،
ش��يوهها و روشهاي مختلفي در دستور کار است،

عمل براساس نظر وزارت اطالعات هستند.
رهبر انقالب اس�لاميدر بخش ديگري از سخنان
خود ،دستگاههاي اطالعاتي کشور را به همکاري،
همافزايي و رقابت حرفهاي توصيه کردند.
ايشان همچنين به موضوع «مبارزه با فساد» اشاره
کردند و گفتند :بايد موضوع مبارزه با فس��اد بسيار
جدي گرفته و با شريانهاي اصلي آن مقابله شود،
زيرا فس��اد موجب انهزام و شکسته شدن روحي و
رواني افراد و جامعه ميشود.
رهب��ر انقالب اس�لامي ،فس��اد را در بس��ياري از
موارد ناش��ي از روحيه زيادهطلبي و اشرافيگري و
تجملپرستي دانس��تند و خاطرنشان کردند :اينکه
ام��ام بزرگوار بارها بر حفظ زي طلبگي و داش��تن
زندگي ساده و معمولي مسئوالن تأکيد داشتند ،به
همين علت بود .حضرت آيت ا ...خامنهاي افزودند:
مس��ئوالن در نظام اس�لامينميتوانند اين تصور
را داش��ته باشند که چون مس��ئوالن در کشورهاي
ديگر از امکانات گوناگون برخوردارند ،پس در نظام
اسالمينيز چنين مواردي مباح است .ايشان تأکيد
کردند :در جمهوري اسالميما با نام اسالم بهدنبال
حکوم��ت پيامب��ر اس�لام(ص) و اميرالمومنين(ع)
هس��تيم ،بنابراين باي��د با روحيه اش��رافي گري و
شهوتراني به شدت مقابله شود.
حض��رت آي��ت ا ...خامنهاي در پايان سخنانش��ان
خطاب به کارکنان وزارت اطالعات گفتند :س�لام
من را به آحاد مجموعه وزارت در سراسر کشور و به
خانوادههاي خود برسانيد و بدانيد که بخش مهمياز
ثواب کارها و فعاليتها متعلق به همسران شما است
زيرا اين کارها و فعاليتها نتيجه همکاري و تحمل
زحمات از سوي آنان است.
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي ،حجتاالسالم
والمسلمين علوي وزير اطالعات با بيان گزارشي از
فعاليته��ا و رويکرده��اي اي��ن وزارتخانه ،گفت:
آمادگي همه س��ربازان گمن��ام را ب��راي مقابله با
ايادي نظام س��لطه و استکبار جهاني به سرکردگي
صهيونيس��م جنايتکار و آل
آمريکاي جهانخوار،
ِ
س��عو ِد کودکک��ش و دف��اع از آرمانهاي انقالب
اسالميتا آخرين قطره خون خود اعالم ميکنيم.

از «نفوذ و س��رقت اطالعات» و «تغيير محاسبات
تصميم گيران» و «تغيير باورهاي مردم» تا «ايجاد
نابساماني مالي و اقتصادي» و «ايجاد آشفتگيهاي
امنيتي» .ايشان با اشاره به مسائل اخير در بازار ارز،
افزودند :هنگاميکه در اين مس��ائل دقت بيشتري
ميش��ود ،رد پاي بيگانه و دستگاههاي اطالعاتي
آنها مش��هود اس��ت .رهبر انقالب اس�لاميتأکيد
کردن��د :بايد در اين جن��گ و در مقابل برنامههاي
جبهه مقابل ايس��تاد و براي غلبه بر دشمن ،عالوه
بر دف��اع بايد برنامه تهاجم نيز داش��ت به گونهاي
که زمين بازي بوس��يله دستگاه اطالعاتي ما تعيين
شود .حضرت آيتا ...خامنهاي برنامهريزي بلندمدت
با پيش بيني رويدادهاي آينده ،و تحليل و بررس��ي
دقيق اطالعات را يکي از راههاي مقابله مجموعه
اطالعاتي کشور با طراحي جبهه مقابل برشمردند.
ايشان يکي ديگر از راههاي مقابله با تهاجم جبهه
مقاب��ل را جدي گرفت��ن موضوع نفوذ دانس��تند و
افزودن��د :فردي که ميخواه��د در نظام جمهوري
اسالمي ،امانتدار کشور و مردم باشد بايد صالحيت
داشته باشد لذا کوچکترين ترديد درباره صالحيت
افراد بايد منعکس ش��ود و دستگاهها نيز موظف به

توضیح دادستان تهران درباره خروج کاوه مدنی از کشور:

عدهای فرار را بر قرار ترجیح میدهند،چون به آنها نزدیک شدهایم

گروه سیاسی :عباس جعفری دولتابادی دادستان
تهران با اش��اره به آخرین وضعیت پرونده محیط
زیس��ت ،گفت :این پرونده از جمل��ه پروندههای
مهمی اس��ت که دادسرای تهران به آن رسیدگی
میکند و خودکشی یکی از متهمان این پرونده در
ابتدای شکلگیری آن که حاشیههایی را به همراه
داشت ،تحقیقات دادسرا تا مدتی متوقف کرد؛ اما
اظهارات برخی از متهم��ان در جریان تحقیقات،
موید خروج اطالعات مهم و اس��تراتژیک کشور
تحت پوشش محیط زیست است که آسیبهای
زیادی را در پی داش��ته است .جعفری دولتآبادی
خروج یکی از افراد مرتبط با این پرونده از کش��ور
را ناش��ی از نتایج تحقیقات دانست و بیان داشت:
اگر عدهای فرار را بر قرار ترجیح میدهند ،ناش��ی
از اهمیت تحقیقات مقدماتی در پرونده است و اگر
امروز در برخی از سایتها میخوانیم که فالن آقا
از کشور خارج شده است ،به پیش رفتن تحقیقات

برمیگ��ردد؛ چرا که برخی متهمان فهمیدهاند که
در حال نزدیک ش��دن به آنها هستیم ،حال اگر
کس��ی از کشور خارج شده اس��ت ،باالخره روزی
بر میگ��ردد و به قول معروف ،دیر و زود دارد اما
س��وخت و سوز ندارد .دادس��تان تهران ادامه داد:
اگرچه مته��م اصلی این پرونده خودکش��ی کرد
اما برخی متهمانی که اکنون دادس��تانی مشغول
تحقیقات از آنان اس��ت ،مطال��ب قابل توجهی را
بی��ان ک��رده و آنچه را که گفته و رصد ش��ده نیز
درس��ت بوده اس��ت .وی در بیان جزئیاتی از این
پرونده ،چنین یادآور ش��د :این افراد پوششهایی
ب��رای خروج اطالعات کش��ور به خ��ارج بودند و
در اظه��ارات یکی از متهمان عنوان ش��ده که در
خارج از کش��ور نیز این کاره��ا را انجام میداده و
آموزش دیده وارد کش��ور شده و در حوزه خارجی
اقدامات مش��ابه انجام داده اس��ت .جعفری دولت
آبادی تصریح کرد :یکی از متهمان حقوق ماهیانه

دریافت میک��رده ،کامپیوتر امن داش��ته ،ماهانه
گزارش میداده و به سفارت مرتبط با سرویس در
لندن یا کشورهای دیگر مراجعه میکرده و تبادل
اطالعات داشته است و امروز فهمیده است بهترین
راه گفتن حقایق پرونده اس��ت .دادس��تان تهران
نتای��ج تحقیقات را دلیلی ب��رای رد ادعای مطرح
ش��ده از سوی برخی در زمان تشکیل این پرونده
دانس��ت و گفت :تحقیقات نشان داد هیاهوهایی
که در آن ایام صورت گرفت و دادس��تانی را متهم
کردن��د که هیچ چیز در این پرون��ده وجود ندارد،
درست نبوده است.
تداوم مبارزه با فساد بدون تبعیض


جعف��ری دولتآبادی در مورد عدم دسترس��ی به
فردی که در رابطه با پرونده کهریزک به دو س��ال
حبس محکوم شده و حکم جلب وی نیز از سوی
اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت صادر شده،
به اتهامات��ی که برخی در این زمینه به دس��تگاه

قضایی وارد کرده اند پاس��خ داد و با خاطرنش��ان
ک��ردن این مطلب که ق��وه قضائیه با هیچکس از
هر گروه و جریانی که باش��د تع��ارف ندارد گفت:
دادستانی در مورد پروندههایی که با حیثیت دستگاه
قضایی مرتبط اس��ت ،طبق قان��ون عمل کرده و
خواهد کرد؛ و در مورد این محکوم نیز دس��تورات
الزم ب��رای اجرای حکم به ضابطین داده ش��ده و
به کس��انی که مس��ئول پیگیری موضوع هستند،
تأکید ش��ده اس��ت که باید حکم صادره اجرا شود.
وی ادامه داد :دستگاه قضایی نشان داده است که
با هیچ جری��ان و گروهی عقد اخوت ندارد ،همان
طور که در قبل از عید برخی از سران یک جریان
سیاس��ی دستگیر ش��ده و برخی میگفتند که این
دس��تگیریها به دلیل ایام نوروز به تأخیر بیفتد اما
قوه قضاییه و دادستانی در راستای سیاست مبارزه
با فس��اد با هر گروه و هر جریان بدون تبعیض ،با
رعایت حقوق متهمان اقدام کرده است.

روحانی:

هر سالحی برای قدرت دفاعی نیاز داشته باشیم ،تولید میکنیم

گ�روه سیاسی:حجتاالس�لام حس��ن
روحان��ی رئیسجمهور در مراس��م رژه
ارت��ش جمهوری اس�لامی ایران  ،طی
س��خنانی با اش��اره به مصادف ش��دن
روز ارت��ش با آغ��از ماه ش��عبان اظهار
داش��ت :روز ارتش امس��ال مصادف با
آغ��از ماه نور و رحم��ت الهی یعنی ماه
ش��عبان را که ماه میالد ائمه اطهار(ع)
و بهویژه میالد س��رور و ساالر شهیدان
حض��رت اباعبداهللالحس��ین اس��ت به

تمامی کارکنان ارتش ،س��پاه ،بس��یج،
خانوادههای شهدا ،آزادگان و ایثارگران
و بهوی��ژه مقام معظ��م رهبری تبریک
س جمهور ادامه داد:
عرض میکنم .رئی 
وظیفه ارتش ،حراست از تمامیت ارضی،
حفظ نظام جمهوری اسالمی و استقالل
کش��ور بوده که همواره ارتش ما این 3
وظیفه خود را از یاد نبرده و این وظایف
را س��رلوحه فعالیت خود قرار داده است.
روحانی گفت :ارتش و سپاه هر سالحی
را برای دفاع نیاز داش��ته باشند تولید و
ی��ا تهیه میکنیم .ب��رای قدرت دفاعی
توجهی ب��ه نظر دیگ��ران نداریم و هر
س�لاحی برای قدرت دفاعی نیاز داشته
س جمهور
باش��یم ،تولید میکنی��م .رئی 

اف��زود :همان ش��عار ،در مقطع بس��یار
حساس��ی که ما امروز قرار داریم ،ادامه
راه ما اس��ت .نیروهای مسلح ما ،عالوه
بر امنیت کش��ور ،توانستهاند در ثبات و
امنیت منطقه نقش��ی بسیار اساسی ایفا
کنند .امروز ایران ،و نیروهای مسلح ما،
از ه��ر زمان دیگر در مس��ائل منطقه و
جهان تأثیرگذارتر هس��تند .وی با بیان
اینک��ه «اقتدار واقع��ی ،از آن نیروهای
مسلحی است که کنار مردم و با حمایت
مردم ،وظیفه خ��ود را انجام میدهد»،
اظهار داش��ت :من در اینجا بهصراحت
میگوی��م ،ارت��ش جمهوری اس�لامی
ایران ،س��پاه پاسداران انقالب اسالمی،
با همه توان و ق��درت ،به هر تجهیزی

که برای دفاع از این کش��ور نیاز داشته
باش��ند ،به هر س�لاحی که نیاز داشته
باش��ند دولت کن��ار آنه��ا ،فرهیختگان
جامع��ه و صنعتگران ما و ش��رکتهای
دانشبنی��ان برای ایجاد آن تجهیزات و
تسلیحات کنار نیروهای مسلح خواهند
ب��ود .روحانی افزود :ما به دنیا میگوییم
هر سالحی که نیاز داشته باشیم عمدت ًا
تولید میکنیم و یا اگر الزم باش��د تهیه
میکنیم .منتظر س��خن یا موافقت آنها،
نظ��ر مثبت آنه��ا ،نبودهایم ،نیس��تیم و
نخواهیم بود ،در عین حال ،به کشورهای
منطقه اعالم میکنیم اساس سیاست ما
نس��بت به شما ،حسن همجواری است؛
حس��ن همج��واری یعنی همس��ایگی

خوب .م��ا میخواهیم همس��ایه خوبی
برای ش��ما باشیم و ش��ما هم همسایه
خوب��ی برای ما باش��ید .وی ب��ا اعالم
اینکه «ما قصد تجاوز به هیچ کشوری
را نداریم» ،خاطرنش��ان کرد :همانطور
که فرمانده��ی معظم کل ق��وا در روز
بعثت تصریح کردند ،م��ا نیازی نداریم
که به منافع دیگران یا سرزمین دیگران
تجاوزی داش��ته باشیم .کشوری بزرگ
داریم؛ با منابع عظی��م و ملتی بزرگ و
فرهیخته .در طول دهها و صدها س��ال
گذش��ته ،هیچگاه کش��ور ایران ،کشور
متجاوز به کشورهای همسایه و منطقه
نبوده است و همواره به کمک دولتها
و ملّتها بهپا خاسته است.

معمای استعفای نجفی

پشتپرده استعفای شهردار تهران در جریان اصالحات و کارگزاران است

گروه سیاس�ی:هر چه از زمان استعفای
نجفی میگذرد از درون جناح اصالحات
جزئیات بیشتری از کنارهگیری معماگونه
وی مط��رح میش��ود .اصالحطلب��ان
بخصوص ش��ورای ش��هریها س��عی
داش��تند فش��ار رقیب را علت استعفای
نجف��ی عنوان کنن��د .موضوعی که هر
چند به طور پرفش��ار علی��ه جناح مقابل
مطرح ش��د اما نتوانست افکارعمومی و
حتی بدنه اصالحطلبان را قانع کند.
اما حال موارد دیگری از فش��ار سیاسی
آنهم از درون جری��ان اصالحات درباره
استعفای نجفی مطرح میشود.
روزنامه اصالحطلب آفتاب یزد ،در این
باره با اش��اره به فش��ار برخی احزاب به
نجفی نوش��ت« :این روزه��ا از حامیان
نجف��ی در حزب کارگ��زاران هم خبری
نیس��ت .آنها اول از همه زی��ر پای او را
خالی کردن��د .کارگ��زاران را باید معمار
انتخاب نجفی به عنوان ش��هردار تهران
دانست .حاال روشن شده که کارگزاران

از هم��ان ابتدا خش��ت را ک��ج بنا نهاده
اس��ت .ام��روز اصالحطلبان ب��ه عنوان
جریان اصلی حاکم بر مدیریت ش��هری
ته��ران با چالش مواجه ش��دهاند ،آنها از
نجفی در مقابل فشارها حمایت میکنند
ام��ا او بنا را عافیت گذاش��ته اس��ت .به
نظر میرس��د کارگزاران بار دیگر جلوه
ای از ناکارآم��دی را ب��ه اصالحطلب��ی
منتس��ب میکند! این درحالی است که
بع��د از اس��تعفای نجفی ،غالمحس��ین
کرباس��چی دبیرکل ح��زب کارگزاران
گفته بود«:گاهی پیشنهاد کردیم ایشان
ش��هردار ش��ود و گاهی پیشنهاد کردیم
که مالحظات دیگر را در نظر بگیرند».
گویی اعتبار اصالحطلبانی که مردم را به
پای صندوقهی رای آوردند تا ش��ورایی
یکدست اصالحطلب را انتخاب کنند با
جلس��ات گاه و بیگاه یک شاخه از این
جریان باید تضعیف شود!»
ای��ن روزنامه در این مطل��ب که با تیتر
«آش بدمزه کارگزاران برای اصالحات»

منتشرشده است ،می افزاید« :درحالی که
اوضاع امروز را باید دستپخت کارگزاران
دانس��ت اما به نظر میرسد آنها طلبکار
هم هس��تند! در این ش��رایط ش��ورای
سیاس��تگذاری میتواند به عنوان یک
نهاد تاثیرگذار در جریان اصالحطلبی از
ش��کلگیری یک انحراف در این مسیر
و مخدوش ش��دن شرایط برای انتخاب
شهردار بعدی جلوگیری کند».
در همین راستا ،غالمعلی رجایی ،مشاور
نجفی از برخی مسائل پرده بر می دارد.
وی در پاس��خ به این س��ئوال که «علی
تاجرنیا» در توییتی بعضی از ژنرالهای
سیاسی را مس��بب اتفاقات اخیر شورای
شهر تهران دانسته بود .نظر شما در این
باره چیس��ت ،در سخنانی متناقض بیان
داشت:
«کس��ی آقای نجفی را وادار به اس��تعفا
نکرد .ش��رایطی باعث ش��د که ایش��ان
استعفا دهد و اگر بخواهد در آینده توضیح
خواه��د داد که قطعا آن ش��رایط آینده

نزدیکی نیس��ت ولی من تأیید میکنم
که در جریان اصالحات متأسفانه کسانی
بودند که خیلی زود نغمه رفتن ایشان را
س��ر دادند و این ساز را کوک کردند .در
حرفهایشان هم پیداست ».وی با اشاره
به تحرکات سیاسی برخی از کارگزاران
گفت« :از اتحاد ملت چیزی نشنیدم ولی
احزاب دیگر اصالحطلب بدشان نمیآمد
ک��ه این اتف��اق البته نه با این س��رعت
بیفتد .البته این موضوع را تأیید نمیکنم
که این مس��ائل در رفت��ن آقای نجفی
مؤثر باش��ند .کدورتهایی ممکن است
در ذهنها باشد ولی این که این مسائل
منجر به استعفا شود ،غلط است .عوامل
مش��دد ،علت اصلی استعفا بود» رجایی
حت��ی از برنامه رقص دخت��ران در برج
میالد به عنوان یک س��ناریوی از پیش
طراحیشده ،سخن گفته است.
گرچه اصالح طلبان س��عی داش��تند که
توپ استعفای نجفی را به زمین حریف
بیندازند اما در حال حاضر موضوع مانند

اخبار
واکنش به مطالب
منتشر شده در یک روزنامه

قاسمی :کشورهای مخرب برجام،
تاوان سنگینی خواهند پرداخت

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه
کشورمان ،گفت:هیئت نظارت بر برجام در
موقع الزم در ارتباط با هرگونه اقدام آمریکا
در ارتباط با این توافق بینالمللی تدابیر و
تصمیمات الزم را اتخاذ میکند و تاکنون
در این مورد از س��وی این هیات موضعی
اعالم نشده است .قاسمی ،در مورد مطالب
منتشر شده در یکی از روزنامههای صبح
دی��روز به نقل از وی مبن��ی بر اینکه او
در نشس��ت هفتگی خود اعالم کرده که
یکی از گزینههای هیئت نظارت بر اجرای
برجام« ،برجام بدون آمریکا است» ،اظهار
کرد :بارها تاکید ش��ده اس��ت که هیئت
نظارت بر برجام در موقع الزم در ارتباط با
هرگونه اقدام آمریکا در ارتباط با این توافق
بینالمللی تدابیر وتصمیمات الزم را اتخاذ
میکند و تاکنون در این مورد موضعی از
سوی این هیات اعالم نشده است و قطعا
بعد از هرگونه تصمیم گیری  ،این هیات
از طریق مکانیزم هایی که در اختیار دارد
افکار عمومی را در جریان این تصمیمات
ق��رار میدهد .ب��ه گزارش ایس��نا،وی با
بیان اینکه «در دس��تگاه دیپلماسی تابع
نظر و تصمیمات هیئت نظارت بر برجام
هس��تیم» ،تصریح کرد :در نشس��ت روز
دوش��نبه خبرنگاری در مورد برجام بدون
آمریکا و س��ناریوهای ایران در این زمینه
س��والی مطرح ک��رد که در آن جلس��ه
تاکید کردم هیئت عالی نظارت بر برجام
س��ناریوهای مختلفی را بررسی و درباره
احتماالت مختلف  ،طراحیهای مناسب
انجام میشود؛ بنابراین بیان زودهنگام در
این ارتباط کار نادرستی است.
 33شهید و بیش از چهار هزار مجروح
تاکنوندرراهپیمایی«بازگشت»

وزارت بهداش��ت فلس��طین اعالم کرد،
از زمان آغاز «راهپیمایی بازگش��ت» در
مرز نوار غ��زه در  30مارس تا کنون 33
فلسطینی به شهادت رسیدند و  4279نفر
دیگر زخمی شدهاند .به گزارش فارس به
نقل از «فلسطین الیوم» ،در بین شهدا 3
کودک و در میان مجروحان  642کودک
و  243زن وج��ود دارند .در ادامه گزارش
وزارت بهداش��ت آمده است 1539 :مورد
اصابت گلول��ه جنگ��ی و  388نفر مورد
اصابت گلوله پالس��تیکی قرار گرفتهاند،
 478نفر دیگر جراحات دیگری داشتهاند،
 1878نفر دیگر دچار تنگی نفسی ناشی
از استنشاق گازهای سمی شدند که 459
آنها وارد بیمارستان شدند .راهپیماییهای
بازگشت قرار است تا  15ماه می مصادف
با «یوم النکبه» (فاجعه اشغال فلسطین) در
راستای تأکید بر حق بازگشت آوارههای
فلسطینی ادامه داشته باشد.
ترامپ دیدار رئیس سازمان سیا با
رهبر کره شمالی را تأیید کرد

دونال��د ترامپ ،رئیس جمه��وری آمریکا
در پیام��ی توئیتری ،دی��دار مایک پامپئو
رئیس س��ازمان سیا را کیم جونگ اون را
تأیید کرد .ترامپ در توئیت خود نوش��ت:
«مایک پامپئو هفته گذشته با کیم جونگ
اون در کره شمالی دیدار کرد .دیدار بدون
تنش ب��ود و روابط خوبی ش��کل گرفت.
جزئی��ات این نشس��ت در حال بررس��ی
است .خلعس�لاح هس��تهای چیز خوبی
برای جهان ،و همچنین برای کره شمالی
است!» .به گزارش تسینم،ترامپ نیز پیش
از ای��ن اعالم کرده بود که ایاالت متحده
در حال تماس های مستقیم در عالی ترین
سطوح با کره شمالی است تا نشستی بین
او و رهبر کره شمالی ترتیب داده شود.
طفرهآمریکادربارهحملهصهیونیستها
به اهداف ایرانی در سوریه

بومرنگ به اختالفات و سناریوهای داخلی
این جناح بازگشته است .اینکه کارگزاران
چه نقشی در استعفای نجفی داشته و چه
گروههای دیگ��ری در این کناره گیری
زودهنگام نقش داشتند موضوعی است
که اصالح طلبان در آینده بایستی به آن
پاسخ دهند .اصالحات هزینه زیادی در
خصوص استعفای نجفی پرداخت کرده
اس��ت و باید دید که کارگزاران و احزاب
دیگر برای چه منظوری تن به استعفای
نجفی دادهاند .هرچند که از ابتدا انتخاب
نجفی ب��ه عنوان ف��ردی ک��ه کارنامه
مدیریتی ضعیفی دارد و اس��تعفا انتهای
اغلب پس��تهای وی اس��ت ،به عنوان
سئوال اساسی این اقدام شورای اصالح
طلب شهر تهران مطرح است.

س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از
پاسخگویی به سوالی درباره حمله رژیم
صهیونیس��تی به پایگاههایی در سوریه
که ادعا میش��ود متعلق به ایران اس��ت
س��ر باز زد و خبرن��گاران را به مقامات
صهیونیستی ارجاع داد .به گزارش ایسنا،
هیتر نائ��ورت ،س��خنگوی وزارت امور
خارجه آمریکا در نشست خبری خود در
پاسخ به این سوال که آیا آمریکا و رژیم
صهیونیستی در سوریه تقسیم کار کرد ه
و صهیونیستها پایگاههای ایرانی را در
این کش��ور هدف ق��رار میدهند ،گفت:
من نمیتوانم هیچ چیزی را درباره اینکه
اس��رائیل ممکن است در س��وریه یا هر
جای دیگر انجام داده باش��د تایید کنم.
بنابراین من ش��ما را به دولت اس��رائیل
ارجاع میدهم.

