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سرمقاله

اخبار

در بازدید رئیسجمهوری از مناطق سیلزده مطرح شد

آدرس غلط مبارزه با تروریسم
ادامه از صفحه یک
از جمعیت تقریبی 23میلیون نفری سریالنکا
حدود  70درصد بودائیان 13 ،درصد هندوها،
 10درصد مسلمانان و مابقی را مسیحیان
تشکیل میدهند .این بوداییان ترواده که از قوم
سینهالی هستند ،بنا بر قانون اساسی کشور از
امتیازات بیشتری نسبت به سایر شهروندان
برخوردار بوده و طبق آمارهای موجود دائما با
سایر اقلیتهای سریالنکا در حال کشمکش
بودهاند .تنها در یک نمونه و بنا به اظهارات
گروههای مسیحی که اکنون مورد حمله قرار
گرفتهاند ،آنها همراه با مسلمانان که به اتهام
ترویج دین خود مورد خشونت قرار میگیرند،
ل سالهای اخیر با تهدیدهای روزافزونی
در طو 
مواجه بوده و بارها توسط راهبان بودایی ناچار
شدهاند که مراسمهای مذهبی خود را متوقف
کنند .نمونه دیگری از این خشونتها علیه
اقلیتهای دینی را میتوان در میانمار مشاهده
کرد ،جایی که اقلیت روهینجایی در طول
سالهای گذشته بهخصوص دو سال اخیر با
خشونتهای بیسابقهای مواجه شدهاند.
در همین راستا ،با بررسی خشونتها در
سراسر جهان ،از خاورمیانه گرفته تا شرق آسیا
و سایر نقاط که در قالب پدیدههای تروریستی
و خشونتهای دولتی صورت میگیرد ،میتوان
به چند نکته مهم توجه کرد .نخستین مسئله،
موضوع امنیت است که بسیاری از برخوردهای
خشونتبار تحت قالب آن صورت میگیرد .در
این مورد الزم است خاطرنشان شود که هر
چند امنیت یکی از مفاهیم محوری در روابط
بینالملل محسوب میشود ،اما دو خصلت
بارز دارد .نخست اینکه بزرگترین دشمن امنیت
خود ِ امنیت است ،زیرا تمامی نهادهای قدرت با
صرف منابع هنگفت خواستار کسب و تقویت
آن هستند ،اما در لحظه سرنوشتساز اولین
چیزی را که از دست میدهند همان امنیت
است .نمونههایی از قبیل صدام حسین،
قذافی و سایر دیکتاتورها در جهان مثال خوبی
برای نشاندادن این قضیه خواهند بود.
از سوی دیگر ،هر چند در طول سالهای
گذشته تروریسم به عنوان مهمترین مسئله
امنیتی جهان موردتوجه قرار گرفته ،اما مسئله
امنیت پیچیدهتر از تفاسیر رایج است .هنوز
یک تعریف واحد از امنیت وجود ندارد و
نظریهپردازان روابط بینالملل هیچ توافق
جامعی بر سر چیستی آن حاصل نکردهاند ،زیرا
در ماهیت و مفهوم آن عناصر هنجاری موجود
است که چگونگی دریافتها از امنیت را مربوط
به قیود و چندوچونهای فراوانی میکند .در
این رابطه ،امنیت در جهان امروز حول چند
پرسش کلیدی میچرخد؛ نخست امنیت چه
کسی یا چه چیزی باید موردتوجه قرار بگیرد و
چه نهادهایی مسئول تامین آن هستند و دوم
اینکه چه کسی یا چه چیزی امنیت را مورد
تهدید قرار میدهد و برای تامین آن از چه
شیوه و روشهایی باید استفاده شود؟
شرایط زمانی پیچیدهتر میشود که امنیت و
ناامنی را از دو بعد سیاسی و اجتماعی مورد
تحلیل قرار دهیم .در این میان پدیدههای
سیاسی نیاز به راهکارهای سیاسی مانند
مذاکره ،جنگ ،تحریم و ...داشته و پدیدههای
اجتماعی نیز نیازمند ریشهیابی و پیمودن
روندی تدریجی برای حلوفصل دارند .در
همین راستا و با نظر به جهانی که در آن
زندگی میکنیم ،میتوان گفت این جهان
با پدیدههایی از قبیل خشونت ،تبعیض،
ناکارآمدی دولتها ،رشد گروههای فروملی
روبهرو است که گسترش تروریسم در دل آن،
حاکی از خاستگاه اجتماعی مشکالت جهان
ماست.
لذا هرچند برخوردهای سیاسی از نخستین
راهکارهای مقابله با خشونت و تروریسم است،
اما پافشاری برای استفاده از ابزار سیاسی سبب
شده تا عالوه بر بیتوجهی به عمق و ریشههای
پدیدآورنده خشونت ،گرفتار چرخه معیوبی
باشیم که در هر زمان و هر مکان میتواند آن را
به صورت خشونتبارتری بازتولید کند.

سیاستروز
با حکم فرمانده معظم کل قوا

برنامههای بازسازی؛ بر مبنای تکرار سیل
به گزارش خبرگزاریها ،رئیسجمهوری در بازدید
از مناطق سیلزده این استانها گفت :دولت در
کنار مردم مناطق سیلزده است و به هیچ عنوان
آنان را فراموش نمیکند و همه ما مسئوالن در حد
توان در کنار مردم خواهیم بود و جبران خواهیم
کرد و از مردم نیز میخواهم در حد امکانات و
توان خود به مردم مناطق سیلزده کمک نمایند.
حسن روحانی با بیان اینکه برنامههای بازسازی
باید بر مبنای تکرار سیل تدوین شود ،حفظ حریم
رودخانهها و ساخت سد در مکانهای مناسب
برای پیشگیری و کاهش خسارات سیل را ضروری
خواند و تاکید کرد :هالل احمر ،اورژانس ،مسئوالن
اجرایی ،سپاه ،ارتش ،بسیج و نیروی انتظامی کاری
بزرگ و فداکارانه انجام دادند.
دولت اجاره مسکن موقت آسیبدیدگان را
میپردازد
حسن روحانی روز شنبه در جلسه شورای
هماهنگی مدیریت بحران استان لرستان با ابراز
امیدواری برای بازسازی واحدهای مسکونی
ن اظهار کرد :لوازم زندگی
در کوتاهترین زما 
آسیبدیدگان از سیل باید سریعتر و در حد
متعارف تامین شود .تمام امکانات دولتی و عمومی
در خدمت اسکان موقت و مناسب باشند .دولت
اجاره مسکن موقت آسیبدیدگان را خواهد
پرداخت.
رئیسجمهوری با اشاره به تماس تلفنی با
استاندار لرستان در  12فروردین ماه و هنگام
بروز سیل در پلدختر گفت :در آن شب پس از
قطع ارتباطات تلفنی با پلدختر بسیار برای مردم
این شهر نگران شدیم .در تماس تلفنی مجددی
که صبح روز بعد انجام شد متوجه شدم باوجود
خسارات مالی بسیار سنگین آن سیل ،خسارت
جانی نداشته است.
روحانی همچنین به تشکیل هیئت بلندپایه از
اساتید و متخصصین برای بررسی سیل و سیالب
در ایران اشاره و تأکید کرد :گزارش علمی و ملی
سیالبهای اخیر طی شش ماه ارائه خواهد شد .
رئیسجمهوری گفت :برخی به روند سدسازیها
در دهههای گذشته و همچنین دولت یازدهم ایراد
میگرفتند که نباید قضاوتهای سالهای قبل را
فراموش کنیم و امروز شاهد بارندگی بینظیری طی
یکصد سال اخیر در  25استان به صورت همزمان
بودیم تا جایی که یک استان معین نیز خود گرفتار
سیالب میشد و نمیتوانست به استان همجوار
کمک کند.
روحانی حفظ حریم رودخانهها و ساخت سد
در مکانهای مناسب برای پیشگیری و کاهش
خسارات سیل را ضروری دانست و اظهار کرد:
صدور مجوز ساخت اماکن و منازل در حاشیه و
گاهی حتی در بستر رودخانهها کاری نادرست و
خالف قانون است.
رئیسجمهوری با اشاره به اینکه پاسخ مقام
معظم رهبری درمورد شیوه برداشت از صندوق
توسعه برای جبران خسارت سیل دقیق و موثر بود،
گفت :ایشان مفصل و دقیق راهنمایی کردند که
دولت قبال ً باید چه اقداماتی انجام دهد و ترمیم
خسارات چگونه باشد و در کلیات موافقت کردند و
من نیز وزیر کشور را به عنوان مسئول کل نوسازی
و بازسازی مناطق سیلزده انتخاب کردم.
وی تأکید کرد :رهبر معظم انقالب هم در نامه و
هم به صورت حضوری این نظر را داشتند که یک
نفر باید در این حادثه مسئول شود و همه تبعیت
کنند که وزیر کشور نیز با تشکیل قرارگاهی در این
زمینه اقدامات خود را شروع کرد و ما از شنیدن
کلمه قرارگاه بسیار خوشحال میشویم چرا که این
بدان معنی است که به صورت موقتی اقدامات
انجام میشود و در عین حال معنی ستاد بازسازی
این است که چندین سال طول خواهد کشید تا
ترمیم و بازسازیها انجام شود.
روحانی همچنین به رنج روحی مردم در این
حادثه و در عین حال تعداد کم تلفات جانی در
حدود  76نفر ،با توجه به وسعت چنین حادثهای،
اشاره و تأکید کرد :خسارات مادی بسیار زیاد بود

معاونپارلمانیرئیسجمهوری:

بودجه سال  ۹۸به عنوان سند مالی ،توسط دولت
اجرا میشود
معاون پارلمانی رئیسجمهوری تاکید کرد که
دولت حتما از مصوبات مجلس که تبدیل
به قانون میشود تبعیت کرده و آن را اجرا
میکند.
به گزارش ایسنا ،حسینعلی امیری اظهار
کرد :مصوبات مجلس برای دولت الزماالجرا
است .دولت حتما از مصوبات مجلس که
تبدیل به قانون میشود تبعیت کرده و آن را اجرا

میکند.
وی ادامه داد :یکی از این مصوبات بودجه سال  ۹۸بود .تغییراتی در
مجلس در ارتباط با این بودجه صورت گرفته است ،اما وقتی به قانون
تبدیل شده دولت تمام سعی خود را میکند تا به نح و احسن آن را
اجرا کند .امیری تاکید کرد :در دستور کار دولت ضوابط اجرایی بودجه
سال  ۹۸را داشته و داریم .ضمن اینکه از زمانی که آقای رئیسجمهوری
بودجه سال جاری را برای وزارتخانهها ابالغ کرده ،آنها تکالیف خود را
نسبت به ابالغیهها و دستورالعملها اجرا میکنند .بودجه سال  ۹۸به
عنوان سند مالی ،توسط دولت اجرا میشود.

سردار حسین سالمی به فرماندهی
کل سپاه منصوب شد

حسن روحانی صبح روز شنبه به منظور سرکشی و بررسی مناطق سیلزده استانهای لرستان و خوزستان عازم این دو استان شد .روحانی ابتدا وارد
لرستان شد و ضمن بازدید از شهرهای سیلزده پلدختر و معموالن ،در جریان روند امدادرسانی ،رفع مشکالت و میزان و نحوه امدادرسانی به مردم
سیلزده قرار گرفت و بر ضرورت اتخاذ اقدامات الزم در جهت بازگشت هرچه زودتر روند زندگی عادی به این منطقه تاکید کرد.

باید در بازسازی
کشور نیز به
طور جهادی
و با وحدت و
همدلی و ایثار و
فداکاری کارها
را انجام دهیم
که باید جبران شود و بنیاد مسکن وظیفه سنگینی
برای تبیین و تخصیص خسارات منازل و چگونگی
بازسازی و ترمیم برعهده دارد.
دولت پول اجاره را پرداخت میکند
رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه کار ما تسریع
در عمل است و بنیاد مسکن و وزارت کشور باید
تا سکونت مردم در منازل مسکونی در کنار مردم
باشند ،تصریح کرد :در این مدت نیز باید مردم
سیلزده ،زندگی خوب و قابل توجهی داشته باشند
و همه ورزشگاهها ،مدارس ،دانشگاهها و امکانات
دولتی برای اسکان آنان فراهم است.
روحانی ادامه داد :دولت پول اجاره را پرداخت
میکند و از مردم نیز میخواهم که برای کمک
به مردم سیلزده اجاره را تسهیل کنند اما در غیر
این صورت اماکنی برای اسکان در نظر گرفته شده
است.
رئیسجمهوری با اشاره به اینکه در بخش
کشاورزی نیز باید هرچه زودتر خسارات برآورد و
به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شود ،ادامه
داد :در مجموع با وجود سیل اخیر محصول گندم
امسال از سال گذشته بیشتر است و در سال جاری
نیاز به خرید گندم از خارج نداریم و این بزرگترین
افتخار دولت است که برای  4سال در محصول
گندم خودکفا شدیم.
روحانی با بیان خاطرهای از حضور در مناطق
سیلزده و درخواستهای یکی از سیلزدگان که تا
جبران خسارات در کنار ما باشید ،ادامه داد :دولت
در کنار مردم مناطق سیلزده است و به هیچ عنوان
آنان را فراموش نمیکند و همه ما مسئوالن در حد
توان در کنار مردم خواهیم بود و جبران خواهیم
کرد و از مردم نیز میخواهم در حد امکانات و توان
خود به مردم مناطق سیلزده کمک کنند.
تا پایان کار کنار مردم هستیم
رئیسجمهوری در جمع مردم سیلزده پلدختر
با تأکید بر اینکه قلب همه مردم ایران در این ایام
در کنار شما بود و برای شما میتپید ،تصریح کرد:
بازسای پلدختر ،معموالن و روستاهای آسیبدیده
استان لرستان که خسارات سنگینی دیدهاند،
در اولویت برنامهها قرار دارد و قرارگاه بازسازی و
سازندگی زمینههای الزم را برای مردم این مناطق
مهیا خواهد کرد.
حسن روحانی اظهار کرد :فراموش نمیکنم
در لحظاتی که سیل شما را محاصره کرده بود و
دسترسی به پلدختر امکان نداشت و به صورت
مداوم با استاندار در تماس بودم و همه مردم و
دولت نگران سالمت و جان مردم پلدختر بودند.

محمودمیرلوحی:

در اولین صبح پس از حادثه سیل مطلع شدیم که
جان عزیز مردم پلدختر به سالمت است و همه ما
خوشحال شدیم گرچه با خسارت سنگینی مواجه
شدید.
رئیسجمهوری تصریح کرد :به رئیس بنیاد
مسکن دستور میدهم که مردم این سرزمین وفادار
و پاسدار آرمانهای انقالب اسالمی که در  ۸سال
زمان جنگ ،دالوریها از خود نشان دادند و امروز
نیازمند و خواستار آن هستند که دولت با همه
توان در کنار آنان باشد ،هرچه سریعتر خانهسازی
و جبران خسارات آغاز شود.
اثاثیه از بین رفته مردم با حضور فعال بخش تولید
باید تامین شود
رئیسجمهوری در ادامه سفر روز شنبه خود
پس از لرستان وارد استان خوزستان شد .روحانی
اسکان مردمی که منازلشان از سیل آسیبدیده
را در اولویت برنامهها دانست و تاکید کرد :روند
بازسازی مناطق آسیبدیده از سیل اخیر باید در
حرکتی جهادی و با وحدت ملی و ایثار و فداکاری
شتاب گیرد تا مردم این مناطق به سرعت از
معضلی که با آن روبهرو هستند ،نجات یابند.
حسن روحانی با تأکید بر اینکه مسئوالن باید قدر
فرصت خدمت را بدانند ،اظهار کرد :دوران دولتها
تمام میشود و دوره مسئولیتها زودگذر است ،اما
افتخارات ملی برای همیشه در تاریخ ماندگار است
و ملت ایران در کنار مسئوالن خود در حادثه اخیر
افتخار بزرگی را خلق کردند.
روحانی خاطر نشان کرد :در حادثه اخیر خدمات
دولت حتی برای یک روز هم متوقف نشده است
و دولت با همه توان در کنار مردم قرار دارد و
فعالیتهایی که دستگاهها و وزارتخانههای مختلف
به ویژه بهداشت و درمان در این مدت انجام داده
بسیار ارزشمند است.
وی با تأکید بر اینکه باید تا پایان در کنار هم
بمانیم ،گفت :بدون تردید اگر در کنار هم باشیم،
میتوانیم به راحتی بر مشکالت غلبه کرده و شرایط
مناسبی را برای مردم فراهم آوریم.
رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه خوزستان به
جان مردم بستگی دارد ،اظهار کرد :مردم این دیار
در  ۸سال دفاع مقدس و امروز و برای همیشه
مرزداران غیور این مرز و بوم بودند و در دوران دفاع
مقدس همه غم ما از دست دادن خرمشهر بود و
باالترین شادمانی ما نیز آزادی خرمشهر بود.
روحانی افزود :با توجه به اینکه به روزهای گرم
شدن هوا نزدیک میشویم و در این وضعیت
زندگی برای کسانی که دچار آسیب شده و در

چادر زندگی میکنند بسیار دشوار خواهد بود ،لذا
باید مسئوالن مربوطه موضوع اسکان همه آنهایی
که محل مسکونی آنها آسیب دیده را در اولویت
قرار دهند.
روحانی همچنین برآورد خسارتها و پرداخت
آنها در سریعترین زمان ممکن را مورد تأکید قرار
داد و گفت :مردم باید بدانند که چقدر و چگونه
خسارتهای آنها جبران میشود و اگر از این
موضوع اطالع داشته باشند ،شرایط سختی را با
امیدواری سپری خواهند کرد.
رئیسجمهوری با بیان اینکه فرماندهی حادثه
اخیر بر عهده وزیر کشور گذاشته شده است،
خاطر نشان کرد :با تأکید مقام معظم رهبری
مبنی بر اینکه باید یک نفر به عنوان فرمانده برای
مدیریت حادثه سیل تعیین شود تا همه دستگاهها
از آن تبعیت کنند ،لذا وزیر کشور به این عنوان
انتخاب شد و در این راستا قرارگاهی تشکیل شده
و کمیتههایی برای مدیریت بهتر وضعیت سیالب
تعیین شده است.
روحانی افزود :همه تالش مسئوالن در زمینه
تأمین اثاثیه منزل سیلزدگان باید بر این باشد که
به جای پول ،اثاثیه الزم برای آنها تهیه شود و در
این زمینه همه باید از تولیدکننده تا وزارت صنعت
به صحنه بیایند و کاری کنند که مردم کمترین
دغدغه را در این زمینه داشته باشند.
رئیسجمهوری خاطر نشان کرد :درخصوص
تسریع در تعیین خسارت و جبران آن باید قرارگاه
تحت مدیریت وزیر کشور برنامهریزیهای الزم را
انجام دهد و دولت با همه امکاناتی که دارد در کنار
این قرارگاه قرار دارد.
روحانی با تأکید بر اینکه اگر در کنار هم باشیم
میتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم ،گفت :باید
در بازسازی کشور نیز به طور جهادی و با وحدت
و همدلی و ایثار و فداکاری کارها را انجام دهیم
و شرایط زندگی مردمی که دچار آسیب شدهاند را
بهبودبخشیم.
حسن روحانی در ادامه بازسازی جادهها و پلها
که در حوادث اخیر دچار آسیب شدهاند و همچنین
الیروبی اروندرود را مورد تأکید قرار داد و گفت:
الیروبی اروندرود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
است و در این زمینه در سفر به عراق به توافق
رسیدیم و الزم است کارهای آن هرچه سریعتر آغاز
شود .همچنین در جریان این سفر اتصال راهآهن
خوزستان به بصره نیز مورد توافق قرار گرفت که
احداث آن میتواند تحول بزرگی برای ایران و
همچنین برای خوزستان بهوجود آورد.

فعالاصالحطلب:

آیتالله خامنهای فرمانده معظم کل قوا در
حکمی با سپاس از خدمات باارزش و ماندگار
سردار سرلشکر پاسدار جعفری در فرماندهی
سپاه ،سردار حسین سالمی را با اعطای درجه
سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی منصوب کردند.
در متن حکم فرمانده معظم کل قوا خطاب
به سردار سالمی آمده است« :نظر به ابراز
ضرورت جابهجایی در فرماندهی سپاه از سوی
سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری و با
سپاس از یک دهه خدمت باارزش و پرحجم و
ماندگار معزیالیه ،با توجه به شایستگیها و
تجارب ارزنده جنابعالی در مدیریتهای کالن و
مسئولیتهای گوناگون نهاد انقالبی و جهادی و
مردمی سپاه ،شما را با اعطای درجه سرلشکری
به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
منصوب میکنم.
انتظار دارد ارتقاء توانمندیهای همهجانبه
و آمادگی در همه بخشها و نیز تقویت گوهر
درونی سپاه یعنی تقوا و بصیرت و همچنین
گسترش مدیریتهای برخوردار از بنی ه معنوی
و تواناییهای کارشناسی و اعتالء فرهنگی که
در مدیریت سردار جعفری بدان پرداخته شده
است ،با ابتکارات جنابعالی افزایش یابد و سپاه در
حرکت خود به سوی تکامل گامهای بلند بردارد.
توفیقات شما و همکارانتان را از خداوند متعال
مسألت میکنم».

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

نیروهای مسلح «حصار امنیت» و مایه
اطمینان و آرامشخاطر ملت هستند
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی
اقدام اخیر آمریکاییها در قرار دادن سپاه
در زمره سازمانهای تروریستی را ناشی از
«عصبانیت» و «بنبست راهبردی» آنان توصیف
و تاکید کرد  :اطمینان دارم این «تهدید» عقیم
و تصمیم شکست خورده به فرصتی برای ارتقای
«محبوبیت» و «مرجعیت» سپاه در مبارزه واقعی
با تروریسم تبدیل خواهد شد.
همزمان با فرارسیدن دوم اردیبهشت ماه،
سالروز تصویب اساسنامه سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ،سردار سرلشکر پاسدار محمد
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پیام
تبریکی صادر کرد .در بخشی از این پیام آمده
است« :بیشک در این هنگامه شورانگیز و
باشکوه ،بازگشایی کارنامه چهل ساله سپاه و
نقش آفرینیهای سترگ و راهبردی آن که در
عرصههای نیاز انقالب و ملت ایران و بلکه امت
اسالمی سرنوشتساز و سربلندی میهن عزیزمان
در اقصی نقاط عالم را رقم زده است ،در شرایط
خطیر تاریخی حاضر به ویژه برای نسل جوان
الهامبخش و منشا جوشش ،حرکت و مجاهدت
آنان در دفاع از آرمانها و ارزشهای انقالب
اسالمی و شهیدان گرانقدر و تضمین پیش
روندگی کشور به سمت قلههای رفیع پیشرفت
و اقتدار خواهد بود .بالندگی و تابندگی این
نقشها در صحنه تحوالت و رخدادهای داخلی
و منطقهای بهویژه در هشت سال دفاع مقدس و
مقابله با ضدانقالب و مزدوران استکبار جهانی و
نیز حمایتها و همراهی با جبهه مقاومت اسالمی
در شکست داعش و تروریسم تکفیری در عراق
و سوریه و در عرصه جنگهای نیابتی و همچنین
مشارکت و ایفای نقش در حوزه سازندگی،
محرومیتزدایی و مردم یاری در ابعاد گوناگون
که محصول ایمان ،اخالص ،معنویت ،بصیرت،
روحیه جهادی و انقالبیگری در این نهاد ممتاز و
پیشتاز است ،از یک سو خرسندی و مباهات ملت
ایران و جبهه انقالب اسالمی را فراهم آورده است
و از سوی دیگر حقد ،حسد و عصبانیت جبهه
دشمن به ویژه رژیم پلید و جنایتپیشه آمریکا را
سبب شده است.

وزیر اطالعات اعالم کرد

انتظارات مردم باید جدیتر
پاسخ داده شود

قانون جدید احزاب ،روند تشکیل پارلمان اصالحات
را کند کرده است

شناسایی جاسوسان سرویسهای اطالعاتی بیگانه در
مراکز حساس کشور

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
گفت :امروز در جامعه شاهد انتظارات مردم
هستیم که باید جدیتر به انتظاراتشان
پاسخ داده شود و هر جریانی که قصد
کسب رای مردم را دارد ،باید قدمهای جدی
در این زمینه بردارد.
به گزارش ایلنا ،سید محمود میرلوحی ،عضو
شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان گفت:
قانون جدید انتخابات ،قدمی به سمت اصالح رویکردهای
بنیادی است و همین مقدار هم که به سمت تحزب قدمهایی برداشته
شده را مثبت میدانم .البته این اصالحات کافی نیست بنابراین باید
سرعت خود را بیشتر کنیم .وی درخصوص انتخابات لیست احزاب هم
گفت :ما شاهدیم در انتخابات  ۹۴و  ۹۶مردم به نحوی رای دادند که ما
متحیر بودیم اما واقعیت این است که بعد از مسائلی که در دی ماه ۱۳۹۶
و مرداد ماه سال گذشته پیش آمد ،امروز در جامعه شاهد انتظارات مردم
هستیم که باید جدیتر به انتظاراتشان پاسخ داده شود و هر جریانی که
قصد کسب رای مردم را دارد باید قدمهای جدی در این زمینه بردارد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت :با توجه
به قانون جدید احزاب ،احتمال دارد پارلمان
اصالحات به عنوان یک تشکل جدید مطرح
شود نه یک سازوکار ائتالفی و همین موضوع
بررسی فرآیند تشکیل پارلمان اصالحات را
کند کرده است.
به گزارش ایرنا ،یدالله طاهرنژاد ،عضو
شورای مرکزی کارگزاران سازندگی ایران ،ایده
تشکیل پارلمان اصالحات را مربوط به  10سال پیش
دانست و گفت :این ایده جسته و گریخته برای سامان دادن به فعالیت
اصالحطلبان زیر چتر جامع مطرح شد تا فعالیتها همجهت و دارای
بازدهی باال باشد .این فکر در سال  96به ارائه یک پیشنهاد برای تشکیل
پارلمان اصالحات منجر شد.
طاهرنژاد خاطرنشان کرد :با توجه به قانون جدید احزاب این پارلمان
احتماال خود به عنوان یک تشکل جدید مطرح شود نه یک سازوکار
ائتالفی .این موضوع اعضای شورای هماهنگی را دچار تردید کرده و به
همین دلیل کار بررسی پارلمان اصالحات کند شده است.

وزیر اطالعات اعالم کرد که دهها جاسوس جذبشده
از سوی سرویسهای اطالعاتی بیگانه در مراکز
حساس کشور شناسایی شده و در اختیار
دستگاه قضایی قرار گرفتهاند .به گزارش ایسنا،
حجتاالسالم محمود علوی اظهار کرد :دهها
جاسوس که جذب سرویسهای اطالعاتی
بیگانه شده بودند ،در مراکز حساس کشور
شناسایی شده و در اختیار دستگاه قضایی قرار
گرفتهاند .گزارش شناسایی این جاسوسها مایه بهت همه
کسانی شد که در جریان عملکرد وزارت قرار گرفتند و سرویسهای بیگانه که
این افراد را جذب کرده بود دچار گیجی کرد .وی گفت :در ضد جاسوسی،
راهبرد را از ضد جاسوسی پدافندی به راهبرد ضد جاسوسی آفندی تغییر داده
و در مصاف با سرویسهای اطالعاتی بیگانه و دشمن ضربههای کاری وارد
کردیم .در برابر آمریکا ،سیآیاِی شبکه جاسوسی این کشور  ۲۹۰جاسوس
در کشورهای مختلف از جمله ایران شناسایی شدند و تبادل اطالعاتی با
کشورهای دوست صورت گرفت و ارتباط با آن با منابع به هم ریخت و کمیته
شکست در آمریکا تشکیل شد و رئیس سیآیاِی این ضربه را تأیید کرد.

