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استعفای  50نفر از وزارت کشور
برای شرکت در انتخابات

...

ویژه های خراسان
وعدهاستخدامبهکارمندان
پروژههاندهید
یــک مــقــام اجــرایــی در تــذکــری خــطــاب به
تعدادی از ادارات و سازمان ها ،به آن ها
متذکر شــده با توجه به ایــن که نیروهای
مربوط به طرح های عمرانی یا تملک دارایی
های سرمایه ای ،کارمند دستگاه دولتی
محسوب نمی شوند و تعداد و کیفیت آن ها
بر اساس شرایط طرح شده و در برهه های
مختلف زمانی متفاوت است ،بنابراین باید
توجه داشــت ایــن ارتــبــاط کــاری به معنای
صدور مجوز استخدام یا همکاری با ادارات
و سازمان ها پس از پایان طرح مصوب نیست
و موضوع همکاری پس از پایان پــروژه یا
فازهای آن (حسب مورد) پایان می یابد.

چهره ها و گفته ها

نیاز کشور به چمران ها و
شریعتی ها
محسن هاشمی رئیس ش ــورای شهر
تهران تأکید کــرد :ما بیش از گذشته
به تولید وتکثیر چمران ها وشریعتی
ها نیاز داریــم که دغدغه نخست شان
وطن ،مردم و دین باشد ،با متحجران و
بیگانه گرایان مرز بندی داشته باشند و
مطابق با زمانه
بیند یشند ،
برانگیزانند و
عمل کنند/ .
برنا

ایسنا -جمالعرف معاونسیاسیوزارتکشورورئیسستادانتخاباتبابیاناینکه تعدادیازاستاندارانوفرماندارانو ۵۰نفرازمدیراندرردههایمختلفدر
وزارت کشور استعفا کردند ،افزود :مدیر باالدستی این افراد باید در یک ماه جایگزین آن ها را انتخاب کند .وی گفت :تمام کسانی که با سالیق مختلف در چارچوب
نظامحرکتمیکنندبایدفرصتداشتهباشندخودرادرانتخاباتعرضهکنندواینمردمهستندکهانتخابنهاییراانجاممیدهند،مابهانتخابمردماعتمادداریم.

رایزنی های احزاب و جریان ها در آستانه انتخابات مجلس جدی تر می شود

گفتوگوهایجدید درسپهرسیاسی ایران

«گفت و گــو» میان چهره ها و جریان های
مختلف مدتی اســت که در سپهر سیاسی
کشور رایــج شــده اســت به خصوص گفت و
گوهای سیاسی میان احزاب و جریان ها و
گفت و گوهای انتخاباتی .از مالقات های
سیاسی اصــولــگــرایــان و اصــاح طلبان با
عنوان «گفت و گوی ملی» تا رایزنی اصالح
طلبان با برخی نهادهای حاکمیتی مانند
شورای نگهبان .به تازگی هم رئیس جمهور
پس از گذشت چند مــاه ،با انتصاب علی
ربیعی به عنوان دستیار ارتباطات اجتماعی
و سخنگوی دولت ،سعی کرد نشان دهد که
معتقد به اهمیت گفت و گو با مردم ،جریان ها
و نهادهای سیاسی و اجتماعی است.
▪جزئیات رایزنی های اصــاح طلبان با
شورای نگهبان

محسن رهــامــی از چــهــره ه ــای برجسته
اصــاحــات کــه جــریــان متبوعش بیشتر از
ردصالحیت های شورای نگهبان در انتخابات
گله مند اســت ،به سخنان اخیر سخنگوی
شورای نگهبان درباره جلسه با اصالح طلبان
اشاره کرد و به ایلنا گفت :در نشستی که با
شورای نگهبان داشتم ،دیدگاه مقام رهبری
را دربــاره مجالس نهم و دهــم طــرح کــردم و
همچنین چگونگی تقویت مجلس ،ضمن
رعایت و حفظ چارچوبهای قانون اساسی و
نظرات رهبری در این گفتوگو مطرح شد .او
در عین حال از جلسه کدخدایی با چهره های
دیگر اصالح طلب اظهار بی اطالعی کرد.
شنبه گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی
شــورای نگهبان در پاسخ به سوالی دربــاره
گفتوگو با چهرههای سیاسی به ویژه اصالح
طلبان گفته بود« :ما با خیلی از دوستان گفت
و گو و دیدار داریم و توضیحاتی به آن ها داده
میشود و به ســواالت و ابهامات شان پاسخ

میدهیم اما قــرار نیست همه این دیدارها
رســانــهای ش ــود» .در همین ح ــال ،محمد
عطریانفر  ،فعال سیاسی اصالحطلب درباره
این گفت و گوها به ایران آنالین گفته است که
«این گفتوگوها با هدف ارتقا بخشیدن به
مشارکت احزاب است و اینکه اعتمادسازی
میان نهادهای حقوقی و نهادهای عرفی
سیاسی یعنی احزاب تقویت شود .این اقدام
در مجموع موجب استقبال دوستان ما در
جریان اصالحطلب است و امیدواریم که این
رابطههای اعتمادساز متقابل بتواند مشارکت
را به ویژه در گستره حضور انتخاب شوندگان
تقویت کند ».رهامی در گفت و گوی خود با
ایلنا همچنین به برگزاری جلسات مشترکی
با اعضای شــورای نگهبان ،مشاوران رهبر
انقالب و آقای ابوترابی هم اشاره کرد و گفت:
این جلسات برای آن است تا تفاهمی ایجاد
کنیم که از میان نیروهای وفادار به نظام آن
هایی را که توانمند و پاک دست هستند ،برای
تقویت نظام و مجلس انتخاب کنیم .وی در
پاسخ به این که کدام یک از اصالحطلبان او
را در جلسات همراهی میکنند ،گفت :فعال
جلسات محدود اســت امــا پیشنهاد اضافه
شدن افراد دیگر داده شده است.

از سوی دیگر ،حجت االسالم مجید انصاری
عضو مجمع روحانیون مبارز نیز به گفت و
گوهای میان اصولگرایان و اصالح طلبان
که به تازگی محمدرضا باهنر و مازنی از آن
خبر داده بودند ،اشاره کرد و گفت که نباید
این مسئله را گفت و گوی اصــاح طلبان و
اصولگرایان تلقی کرد چون این افراد نماینده
جریان شان نیستند و به صورت تشکیالتی
انتخاب نشده اند .وی دربــاره افــراد حاضر
در این نشست ها که آن را «دورهمی افراد
درون انقالب» خواند ،تصریح کــرد :آقای
دکتر عارف از برخی اشخاص از جمله من و
آقایان غالمعلی حداد عادل ،احمد توکلی،
محمدرضا باهنر ،محمدحسن ابوترابی ،سید
محمد صدر و عزت ا ...ضرغامی دعوت کردند
و به تدریج این جلسه شکل گرفت .انصاری
در عین حــال گفت که برخی افــراد مانند
آقایان مازنی و عارف در همه جلسات شرکت
کــرده اند و بعضی ها هم دو جلسه آمدند و
دیگر نیامدند ازجمله آقای حدادعادل که
یک جلسه آمد و دیگر نیامد .این عضو مجمع
روحانیون مبارز گفت که خودش نیز دو جلسه
در این نشست ها حاضر بوده و «دیگر توفیق
ادامه حضور» نداشته است.

مدیر کل وزارت اطالعات تشریح کرد:

جزئیات سیلی سربازان
گمنام به شبکه جهانی
جاسوسان سیا

مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات جزئیاتی از
عملیات انهدام بزرگ ترین شبکه جهانی جاسوسی
آمریکا در بستر سایبر را تشریح کرد .براساس گزارش
ایرنا ،این مقام ارشد وزارت اطالعات با بیان این که
این اقــدام بــرای نخستین بار در جهان بــوده است،
افزود« :سازمان اطالعاتی آمریکا در دو بخش حمالت
سایبری و ارتباط امن با جاسوسان خود علیه کشورها
از بستر اینترنت استفاده می کند و متخصصان وزارت
اطالعات به سیستم امــن آمریکایی ها در فضای
سایبر اشراف و نفوذ پیدا کرده اند ».وی تصریح کرد:
اطالعاتی را که در این سیستم به دست آوردیم ،در
اختیار متحدان اطالعاتی قرار دادیم که در نهایت
به شناسایی جاسوسان در دیگر کشورها منجر
شد .این مقام امنیتی ادامــه داد :پس از این اتفاق
آمریکایی ها احساس خطر کردند و جاسوسان خود
را در معرض تهدید دیدند ،به همین دلیل فراخوان
جهانی دادند و جاسوسان با ملیت های مختلف از
کشورهای هدف خارج شدند که در نتیجه آن یک
شبکه بزرگ اطالعاتی را از دست دادند .وی افزود:
بخشی از جاسوسان فعال در این سیستم به دستگاه
های قضایی معرفی ،محاکمه و حتی اعدام شدند
و برخی دیگر نیز به عنوان فرصت به منظور نفوذ
بیشتر و شناسایی دیگر عوامل احیا شدند و مورد
استفاده قرار گرفتند .وی در بخش دیگری از سخنان
خود از عملیات جدید وزارت اطالعات علیه سیستم
جاسوسی آمریکا خبر داد و اعالم کرد :به تازگی با
نفوذ اطالعاتی و پیدا کردن سرنخ هایی در زنجیره
های اطالعاتی آمریکا به نفرات جدیدی که آمریکایی
ها استخدام کردند ،رسیدیم و شبکه جدید را نیز مورد
ضربه قرار دادیم که برخی جاسوسان این شبکه جدید
به دستگاه قضایی معرفی شدند و برخی دیگر در
مرحله تحقیقات تکمیلی هستند و جزئیات این ضربه
جدید نیز به زودی اطالع رسانی می شود.

واکنش
توضیحاتفرزندسیدحسنخمینی
دربارهحواشیروزعیدفطر
سید احمد خمینی :اپوزیسیون
نیستم ،اسب هم ندارم!

فرزند سیدحسن خمینی به انتقادات از
حضورشدرصفاولنمازعیدفطرپاسخداد.
سیداحمدخمینیدریادداشتیاینستاگرامی
بهمصاحبهانتقادآمیز«یکیازفعاالنسیاسی
با شبکه  »۳اشــاره کرده که به نظر می رسد
منظورش گفت و گوی پیام فضلی نژاد در این
بارهباشد.سیداحمدخمینیدرتوضیحخود
هرگونهدرگیریبرایحضوردرصفاولنماز
را تکذیب کرده و در اینستاگرام خود نوشته
است«:آنروزبندهتوسطاعضایمحترمدفتر
رهبر انقالب به زیر جایگاه راهنمایی شدم و
دقایقی بعد از پدر به جایگاه [مسئوالن] وارد
شــدم؛ ابتدا خدمت رهبر انقالب رسیدم و
ایشان مطابق معمول ابــراز محبت کردند و
بعدهمهمانگروهازمتصدیاندفتررهبری،
بندهرابهصفنمازراهنماییکردند.نهتشری
در کار بود و نه توقعی ».به گزارش جماران،
فرزندتولیتحرمامام(ره)دربخشدیگریاز
یادداشت خود ،با تأکید بر این که اپوزیسیون
جمهوریاسالمینیست،نوشتهاست«:ازاین
کهدرراهدفاعازامامراستین،آماجتهمتقرار
گیرم نه تنها ناراحت نمی شوم ،بلکه خیلی
هم از آن بدم نمی آید ».وی همچنین درباره
انتقادات به او در خصوص تصویری که از
اسب سواری اش منتشر
شـــده تــأکــیــد کــرده
است« :من تنها یک
بــار در عمرم ســوار
اسبشدهامونه
اسبی دارم و نه
به این ورزش
اشــــتــــغــــال
دارم».

