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دوشنبه  30فروردین  1400شماره 981

اخبار

ی��ک منب��ع ایران��ی بدون ذکر نام خود به ش��بکه
المیادی��ن گف��ت که خب��ر گفتوگ��وی ایران و
عربس��تان س��عودی در عراق صحت ندارد.او در
واکن��ش ب��ه ادعای روزنامه «فایننش��ال تایمز»
این س��خن را گفته و در ادامه توضیحات دیگری
ارائ��ه نداده اس��ت.روزنامه «فایننش��ال تایمز»
دیروز(یکش��نبه) در گزارش��ی ب��ه نقل از «س��ه
مقام» مدعی ش��د که مقامهای ارش��د عربستان
س��عودی و ای��ران در تالش ب��رای بهبود روابط
بی��ن ای��ن دو کش��ور رقیب در منطق��ه ،در عراق
مذاک��ره کردهان��د .بنا ب��ر ای��ن ادعا ،اولین دور
مذاکرات مس��تقیم عربس��تان سعودی و ایران در
تاریخ نهم آوریل ( ۲۰فروردین) انجام ش��ده و به
توگوها «مثبت»
گفت��ه یک��ی از مقامها ،این گف 
بوده است.ادعای فایننشال تایمز درباره مذاکرات
مستقیم عربستان سعودی و ایران با ایفای نقش
نخستوزیر عراق در شرایطی مطرح شده که به
دنبال اعدام «شیخ النمر» روحانی شیعه برجسته
عربستان سعودی و  اتفاقهای صورت گرفته در
مقابل سفارت ریاض در تهران ،سعودیها روابط
دیپلماتی��ک این کش��ور با ای��ران را قطع کردند.
ساعاتی بعد از انتشار خبر روزنامه فایننشال تایمز،
روزنامه «عرب نیوز» عربستان سعودی این خبر
را تکذیب کرد .در گزارش این رسانه آمده است:
«یک مقام ارش��د س��عودی انجام شدن مذاکرات
مستقیم با ایران را تکذیب کرده است».

هیچگونه آسیبی در اثر زلزله به نیروگاه
اتمی بوشهر وارد نشده است

روابطعمومینیروگاهاتمیبوشهردیروز(یکشنبه)
در اطالعیهای در پی وقوع زمین لرزه در شهرستان
گن��اوه اع�لام کرد :با عنایت ب��ه وقوع زمین لرزه
 ۵.۹ریش��تری شهرستان گناوه در ساعت ۱۱:۱۱
م��ورخ  ۲۹فروردی��ن م��اه  ،۱۴۰۰به اس��تحضار
میرس��اند وضعیت تمامی تاسیس��ات ،تجهیزات
و س��اختمانهای نیروگاه اتمی بوشهر در صحت
کامل بوده و هیچگونه آس��یبی به این مرکز وارد
نشده و در روند انجام فعالیتهای جاری نیروگاه
نی��ز خللی رخ نداده اس��ت.در ای��ن اطالعیه آمده
اس��ت :نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس استانداردها
و ضوابط بینالمللی طراحی و احداث ش��ده و در
برابر ش��دیدترین زلزلههای محتمل در کش��ور و
منطقه ایمن است.به گزارش فارس ،زمینلرزهای
به بزرگی  ۵.۹ریش��تر شهرستان گناوه در استان
بوش��هر را لرزان��د .این زمی��ن لرزه در اکثر مناطق
اس��تان بوش��هر و نیز مناطقی از استان خوزستان،
کهگیلویه و بویراحمد و فارس نیز احس��اس ش��ده
است.

دیپلمات روس :روند گفتوگوها در
وین علیرغم دشواریها ادامه دارد

نماین��ده روس��یه در س��ازمانهای بینالملل��ی از
ادام��ه گفتوگوه��ا در وین خبر داد و افزود وظایف
کارگروهه��ا در ح��وزه هس��تهای و رف��ع تحریمها
آسان نیست اما روند ادامه دارد .میخائیل اولیانوف
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در توییتی
از ادامه گفتوگوها در وین خبر داد.اولیانوف در این
خصوص نوشت :طبق تصمیم کمیسیون مشترک
برج��ام ،گروهه��ای کاری در وی��ن ب��ه کار بر روی
لغو تحریمها و مس��ائل هس��تهای بعدازظهر دیروز
و امروز ادامه دادند .وظایف آنها آس��ان نیس��ت اما
روند ادامه دارد.

خــبرویـژه

منبع ایرانی :گفتوگو با عربستان
سعودی صحت ندارد

اهتمام دولت به
بخش سالمت
بینظیر است

قالیباف با تاکید بر جلوگیری از فرسایشی شدن مذاکرات بیان کرد

اقتصاد بدون تحریم اولویت ایران
پاسخ به حادثه نطنز ضرورتی حتمی است

گروهسیاسی:رییسمجلسشورایاسالمیبا
بیان اینکه رسیدن به غنی سازی  ۶۰درصدی
پیام های سیاس��ی مهمی به همراه داش��ت،
گفت :دش��منان ایران انتظار داشتند با اقدامات
تروریس��تی فعالیت هس��ته ای ایران متوقف و
یاکند ش��ود ،اما این غنیس��ازی بهدشمنان ما
ثابت کرد صنعت هس��ته ای ایران بومی ش��ده
است و هیچ کس نمی تواند مانع پیشرفت ایران
اسالمی شود .به گزارش اسکناس ،محمدباقر
قالیباف در نطق پیش از دس��تور جلس��ه علنی
مجلس ش��ورای اسالمی گفت :در پایان هفته
گذش��ته باری دیگر جوانان دانشمند و خداباور
ایران��ی مجاهدتی کردند که مایه افتخار ایران
عزیز شد ،رسیدن به محصول اورانیوم به غنای
 ۶۰درصد اتفاقی دوران س��از و قدرت آفرین از
لحاظ علمی و فناوری بود که پیام های سیاسی
مهمی نیز به همراه داشت ،دشمنان مردم ایران
به فعالیت های تروریستی علیه صنعت هسته
ای دل بسته بودند و انتظار داشتند که با اقدامات
تروریستی فعالیت هسته ای ایران متوقف و یا
بسیار کند شود.رییس مجلس شورای اسالمی
بی��ان کرد :غنی س��ازی  ۶۰درصدی اورانیوم
در چارچ��وب م��اده  ۱قانون اقدام راهبردی آن
هم در مدت زمانی بس��یار کوتاه نش��ان داد که
فاصل��ه زمانی میان تصمی��م گیری و اقدام در
صنعت هس��ته ای کش��ورمان با همت جوانان
دانشمند ایرانی به کمترین میزان رسیده است،
میتوان گفت که امروز ما هر آنچه را اراده کنیم
ب��الط��فخداوندمتعالدرمدتزمانکوتاهی
به آن دست خواهیم یافت .قالیباف اظهار کرد:

این غنیسازی و این دستاورد مهم به دشمنان
ما ثابت کرد که صنعت هس��تهای ایران بومی
ش��دهاس��توهراقدامنس��نجیدهوهراعمال
فشاریبرعزمملتایرانبرایپیشرفتعلمی،
کامال بیاثر است و هیچ کس نمیتواند مانع از
ت توقفناپذیر ایران اسالمی شود ،غنی
پیشرف 
سازی  ۶۰درصدی همچنین پاسخی قاطع به
طراحی دشمن برای تضعیف دست برتر کشور
در فرایند مذاکرات بود .وی بیان کرد :با اجرایی
شدن قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها،
قفلهایصنعتهستهایشکستهشدوقدرتی
برای تیم مذاکرهکنند ه هس��تهای تولید کرد تا
بتوان��د از این ظرفی��ت برای تحقق هدف رفع
کام��ل همه تحریمها اس��تفاده کنند ،در میانه
این مسیر ،دشمن با خرابکاری در نطنز تالش
کرد موضع مذاکراتی ایران را تضعیف و دست
مردم ایران را خالی کند اما دستاور ِد غنیسازی

۶۰درصدی به طرف مقابل نش��ان داد که این
قبیل اقدامات به جای آنکه به زعم آنها تهدیدی
برایفعالیتهایهستهایایرانباشد،درعمل
به فرصتی کم نظیر برای برداش��تن گامهایی
بلندتر در جهت پیش��رفت صنعت هس��تهای
تبدیل ش��ده اس��ت.رییس مجلس ش��ورای
اسالمی عنوان کرد :دشمنان مردم ایران بارها
مسیر تهدید و ارعاب ملت ایران را در چهار دهه
گذشته تجربه کردهاند و هربار ناکامتر از قبل،
از آن می��دان بی��رون آمدهاند و در عمل تجربه
کردهاند که هر توطئهای ،ملت ایران را قویتر
میکن��د ،با این وجود آنها همچنان به طراحی
و اج��رای این قبی��ل اقدامات ادامه میدهند و
مطمئن باشند که هر بار ،مردم ایران قویتر و
سربلندتر خواهند شد ،البته ضمن تاکید بر باال
بردنس��طححفاظتیمراکزهس��تهایتوسط
دس��تگاه های مس��ئول ،بر این نکته نیز تاکید

میکنم که پاس��خ به حمله تروریستی به نطنز
یک ضرورت حتمی اس��ت و در زمان مناس��ب
انجام خواهد شد .قالیباف گفت :دشمن در کنار
اقدامات تروریس��تی ،راهبرد فرسایشی کردن
مذاکرات را نیز طراحی کرده است تا بتواند تمام
ساختارسیاسیواقتصادیکشوررا،بطورکامل
معطل مذاکرات بدون هیچ نتیجه عملی کند؛
ت
آنها میخواهند با فرسایش��ی کردن مذاکرا 
خواس��تههای خود را با ترکیبی هماهنگشده
از فریب و فش��ار به ایران تحمیل کنند و مانع
از دستیابی مردم ایران به اقتصاد بدون تحریم
ش��وند .رییس مجلس تصریح ک��رد :راهبرد
مذاکرات فرسایشی با هوشمندی رهبر حکیم
انقالب افش��ا ش��د و دشمن باید بداند که مردم
و مس��ئوالن در ایران با صدایی واحد مبتنی بر
قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها ،فقط
در صورت انجام تعهدات کامل توس��ط طرف
مقابل به تعهدات خود در برجام عمل خواهند
ک��رد ،در صورتی ک��ه تحریمها علیه ایران به
طور کامل رفع ش��ود و آثار اقتصادی ملموس
آن راستی آزمایی شود ،ایران نیز تعهدات خود
را عملی خواهد کرد .وی در پایان اضافه کرد:
وظیف��ه دارم از همه مجاهدان صنعت هس��ته
ای ای��ران اس�لامی ک��ه این افتخ��ار را برای
کش��ور آفریدند ،تش��کر ویژه کنم و امیدوارم
مذاکرهکنندگان محترم دس��تگاه دیپلماس��ی
کش��وربتوانن��دب��احفظاص��ولازمنافعملت
ش��ریف ایران صیانت کنند و در دس��تیابی به
هدف رفع کامل و ملموس تحریمها موفقیت
حاصل کنند.

اذعانیکمقامپیشینصهیونیستبهاستحکامتاسیساتهستهایایران

گ�روه سیاس�ی:رئیس پیش��ین اطالعات ارتش
رژیم صهیونیس��تی گفت که تاسیسات هستهای
ایران مستحکم است و در نقاط مختلف قرار دارد،
بنابراین نمی توان آن را به راحتی از میان برد .به
گزارش اسکناس ،عاموس یادلین ،رئیس پیشین
اطالعات ارتش رژیم صهیونیستی که در طراحی و
فرماندهی حمالت این رژیم علیه تاسیسات هسته
ای عراق و س��وریه در س��ال های  ١٩٨١و ٢٠٠٧
حضور داشته است ،در گفت وگو با شبکه سی.ان.
بی.س��ی درباره این اقدام��ات گفت :این بار واقعا
متفاوت است .صدام و اسد شوکه شدند اما ایران ٢٠
سال است که انتظار چنین حمله ای را دارد.یادلین
افزود :برنامه هس��ته ای ایران بسیار مستحکم تر
و پراکنده تر است .درحالیکه تاسیسات هسته ای
عراق و س��وریه در یک نقطه متمرکز بود .برنامه

هس��ته ای ایران در س��ایت های مختلف بنا شده
که بسیاری از آنها در عمق کوه ها قرار دارند.وی
در ادامه گفت که هنوز مشخص نیست ،آیا آژانس
ه��ای اطالعاتی تمام جزئیات درباره مکان های
برنامه هس��ته ایران را می دانند یا خیر.این مقام
پیشین صهیونیستی همچنین گفت :ایرانی ها از
آنچه ما انجام داده ایم ،درس گرفته اند اما ما نیز
از آنچ��ه انج��ام دادی��م ،درس گرفته ایم و اکنون
ظرفیت های بیش��تری داریم.به گزارش سی.ان.
بی.سی ،یادلین درباره مذاکرات غیرمستقیم ایران
و آمریکا برای بازگشت واشنگتن به توافق هسته
ای نیز نشان داد که نسبت به تمایل شدید آمریکا
ب��رای حص��ول یک توافق با ای��ران و امتیازدهی
زیاد و تکرار آنچه اش��تباهات در توافق هس��ته ای
 ٢٠١٥خواند ،نگران است.وی در این باره مدعی

شد :توافق اولیه ثابت کرد که یک مشکل است،
ببینید با چه س��رعتی در حال حرکت هس��تند .آنها
(ایران) میتوانند بهزودی اورانیوم غنیشده کافی
برای دو یا س��ه بمب داش��ته باشند.براس��اس این
گزارش ،اظهارات این مقام پیش��ین صهیونیستی
در حالی اس��ت که هفته گذش��ته در پی یک اقدام
خرابکارانه در تاسیسات هسته ای نطنز ،بخشی از
شبکه توزیع برق این سایت دچار مشکل و اختالل
شده است.مقامات صهیونیستی پیش از این بارها
به طرزی گستاخانه از قصد و تمایل خود برای از
بین بردن برنامه هسته ای کشورمان سخن گفته
اند.جمهوری اسالمی ایران نیز خرابکاری اخیر در
نطنز را تروریسم هسته ای دانسته و تاکید دارد که
رژیم صهیونیس��تی عامل این اقدام غیرقانونی و
خطرناک بوده است .مقامات ایران از جامعه بین

المل��ل و به ویژه آژان��س بین المللی انرژی اتمی
خواسته اند تا واکنش درست و مناسبی در برخورد
با این حمله نشان دهند و آن را به شدت محکوم
کنند.ایران همچنین خواس��تار مجازات و مسئول
دانس��ته شدن عامالن این اقدام تروریستی شده
است.

مقام مطلع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی اعالم کرد

نارضایتی صهیونیستها از مذاکرات
برجامی در وین

س��فیر رژیم صهیونیس��تی در آمریکا با بیان اینکه
در مورد ایران واش��نگتن و اس��رائیل یک هدف را
دنبال میکنند ،تاکید کرد که رژیم صهیونیس��تی
از پیشرفت مذاکرات وین برای بازگشت واشنگتن
به برجام ناراضی است .به نقل از خبرگزاری سما،
گلعاد اردان ،س��فیر رژیم صهیونیس��تی در آمریکا
گفت که اسرائیل از پیشرفت مذاکرات وین برای
بازگشت واشنگتن به برجام ناراضی است.وی در
گفتوگو با شبکه  ۱۲رژیم صهیونیستی هرگونه
درخواس��ت آمریکا از اس��رائیل برای پایان دادن
ب��ه ادعاه��ا علیه ایران بعد از حمله به تاسیس��ات
هس��تهای نطنز را رد کرد.اردان به نقل از بنیامین
نتانیاهو ،نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز چنین
درخواس��تی از س��وی آمریکا را رد کرد.سفیر رژیم
صهیونیستی در ادامه گفت که نتانیاهو در تماس
تلفن��ی ب��ا جو بایدن رئیس جمه��ور آمریکا تاکید
کرد که اس��رائیل مستقل و دارای حاکمیت است.
وی گفت که اسرائیل و آمریکا از طریق مشاوران
امنیت ملی خود با یکدیگر درباره ایران همکاری
کامل دارند.اردان همچنین تاکید کرد که آمریکا و
اسرائیل یک هدف را دنبال می کنند و آن ممانعت
از دستیابی ایران به بمب هسته ای است اما لزوما
ابزارهای آنان برای تحقق این هدف یکی نیست.
براس��اس این گزارش ،کابینه رژیم صهیونیستی
قرار است نشستی در رابطه با تحوالت اخیر مرتبط
با ایران برگزار کند.

رئیس جمهور در دویس��ت و هجدهمین جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه توس��عه زیرس��اختها در نظام س�لامت یکی از اساس��یترین و ماندگارترین س��رمایهگذاریها
برای جامعه محسوب میشود ،گفت :میزان اهتمام این دولت به بخش سالمت ،در سالهای پس از انقالب ،بینظیر بوده است .در نتیجه این اقدامات است که سهم پرداخت مردم در حوزه
سالمت به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد.روحانی اظهار داشت:گسترش عدالت در تامین نیازهای بهداشتی و درمانی مردم در اقصی نقاط کشور نیز دیگر دغدغه مهم دولت بود که با
تالشهای همکاران حوزه سالمت برای ارتقای نظام بهداشت و درمان کشور ،دسترسی اقشار مختلف مردم در دورترین نقاط کشور به خدمات درمانی فراهم شده است.

قصداوکراینبرایسیاسیکردنپروندهسقوطهواپیما

گ�روه سیاس�ی:اوکراین به دنب��ال خارج کردن
پرونده سقوط هواپیمای این کشور از مسیر فنی
و اس��تفاده سیاس��ی از آن برای وارد کردن فشار
به روس��یه بوده اس��ت .به گزارش اسکناس ،یک
مقام مطلع نزدیک به ش��ورای عالی امنیت ملی
گفت :پس از حادثه س��قوط هواپیمای اوکراینی

در ایران ،مقامات رس��می این کش��ور به ایران
پیش��نهاد دادن��د که علت حادثه ،وجود اش��کال
فنی در س��امانه پدافند هوایی تور ام  1-روس��ی
اعالم ش��ود و چون ایران این درخواس��ت را به
دلی��ل عدم انطباق ب��ا واقعیت رخداد ،نپذیرفت،
اوکراین ،مس��یر سیاس��ی کردن پرونده و خارج
نمودن آن از روال فنی را در پیش گرفته است.وی
در گفتوگو با نور نیوز با اشاره به قصد اوکراین
برای بهره برداری سیاسی از این حادثه تلخ برای
تاثیرگذاری هم زمان بر دو رخداد افزود :با توجه

به ابهامات رفع نشده در خصوص نقش کیف در
ه��دف قراردادن هواپیمای بوئینگ  777خطوط
هوایی مالزی در سال  2014میالدی و در میانه
درگیریهای شرق این کشور که به کشته شدن
همه  298مسافر این پرواز منجر شد ،اوکراین در
تالش بود که با جا انداختن وجود نقص در سامانه
پدافندی تور ام 1-روسی هر دو حادثه را به یک
منش��اء مرتبط کند و از خود رفع اتهام نماید.این
مقام مطلع خاطر نش��ان کرد :دلیل دوم اوکراین
برای در پیش گرفتن رفتار سیاسی در قبال این

پرونده،درگیری شدید این کشور با مسکو بر سر
مالکیت جزیره کریمه است و کیف قصد داشت
با انتس��اب غیر مس��تقیم حادثه سقوط هواپیما به
روس��ها به نوعی فش��ار سیاس��ی بر مسکو را
افزایش دهد.وی در پایان با اشاره به اراده قاطع
جمهوری اسالمی ایران برای ایجاد شفافیت در
همه ابعاد این حادثه تلخ که ناشی از خطای محرز
انس��انی بوده ،هرگونه اقدام برای بهره برداری
سیاس��ی از آن را رویکردی غیر انس��انی و خالف
رویه های حقوقی و فنی دانست.

سرلشکرموسویبیانکرد

توان پهپادی ارتش ،برگ برنده نیروهای مسلح است

گروهسیاسی:فرماندهکلارتشگفت:توانپهپادی
ارتش به عنوان یک قدرت و برگ برنده نیروهای
مسلح است که در صورت نیاز در میدانهای نبرد از
آناس��تفادهخواهدش��د.بهگزارشاسکناس،امیر
سرلش��کر سید عبدالرحیم موس��وی فرمانده کل
ارتش در حاش��یه رژه یگانهای محمول ارتش و
در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرارس��یدن ۲۹
فروردین روز ارتش ،گفت :روز  ۲۹فروردین یادگار
ب��زرگبنیانگ��ذارکبیرانقالباس�لامیحضرت
امام خمینی (ره) اس��ت.وی با اش��اره به تجهیزات
و دس��تاوردهای به نمایش گذاش��ته ش��ده در رژه

امروز ،گفت :آنچه ش��ما ش��اهد بودید گوشهای از
توانمندیهای ارتش جمهوری اسالمی ایران بود
کهبارعایتکاملپروتکلهایبهداشتیبهنمایش
گذاش��تهش��د.فرماندهکلارتشباتاکیدبررعایت
پروتکلهای مختلف بهداشتی ،تصریح کرد :برای
مابس��یارمهمبودکهدس��تورالعملهایستادملی
مقابلهباکرونارا۱۰۰درصداجراکنیموکوچکترین
خطری در این زمینه نکنیم ،بنابراین بس��یاری از
کارهایی که میتوانستیم ارائه کنیم را حذف کردیم
وآنچهبهنمایشگذاش��تهش��د،دستاوردهایی بود
که با رعایت پروتکلهای بهداشتی امکان نمایش

داشت.سرلش��کر موسوی افزود :شما امروز شاهد
حض��ور قدرت نوظهور پهپ��ادی ارتش جمهوری
اس�لامی ایران بودید و این بس��یار مهم اس��ت که
قدرت پهپادی ارتش در سالهای فشار حداکثری
ظهور و رش��د کرده و پا گرفته اس��ت.وی ادامه داد:
ت��وان پهپ��ادی ارتش امروز به عنوان یک قدرت و
برگ برنده نیروهای مسلح است که در صورت نیاز
در میدانهای نبرد از آن استفاده خواهد شد.فرمانده
کل ارت��ش گفت :نیروهای زمینی ،پدافند هوایی،
هوای��ی و دریای��ی ارت��ش آنچ��ه را که میش��د با
رعایت همه مالحظات بهداشتی نشان دهند را در

مع��رض دی��د مردم عزیزمان ق��رار دادند .ما با این
رژه میخواهی��م به م��ردم بگوییم آن چنان که در
این  ۴۳سال پیشاپیش این ملت در برابر دشمنان
ایس��تادهایم و از آرمانهای آنها دفاع کردهایم باز
هم فرزندان غیور شما در ارتش در خط مقدم برای
تحقق آرمانها ایستادهاند و پیش خواهند رفت.

اخبار

ییکنمایندهمجلسازاحتمال
پیشبین 
کاندیداتوری«رئیسی»درانتخابات

ی��ک نماین��ده مجل��س ش��ورای اس�لامی گفت:
پیشبینی من این اس��ت که س��ید ابراهیم رئیس��ی
داوطل��ب کاندیدات��وری انتخاب��ات خواهد ش��د و
نامزدهای جریان انقالبی به نفع ایشان کنار خواهند
کش��ید .محمدجواد عس��کری در گفتوگو با ایسنا
ب��ا تاکید بر ضرورت مش��ارکت م��ردم در انتخابات
ریاست جمهوری  ۱۴۰۰گفت :در ایران ،این مردم
هس��تند که سرنوش��ت خ��ود را تعیی��ن میکنند و
انتخابات جمهوری اسالمی ایران در سنوات گذشته
مشارکت چشمگیری را تجربه کرده است .به نظرم
علی رغم بیش��تر ش��دن مشکالت منطقه و کشور،
مش��ارکت حداکثری خواهیم داش��ت.نایب رئیس
کمیس��یون کش��اورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط
زیست مجلس یازدهم تأکید کرد :مردم به این نتیجه
رس��یدهاند که اگر در انتخابات ش��رکت نکنند ،ضرر
میکنند و مشکالت در نهایت متوجه کشور و مردم
خواهد ش��د .به نظرم آگاهی مردم ایران ،مش��ارکت
حداکثری را در انتخابات ریاس��ت جمهوری ۱۴۰۰
رقم خواهد زد.نماینده مردم داراب و زرین دش��ت
در مجل��س در م��ورد حضور نامزدهای جریانهای
سیاسی کشور در انتخابات گفت :پیشبینی من این
است که سید ابراهیم رئیسی داوطلب کاندیداتوری
انتخابات خواهد شد و نامزدهای جریان انقالبی به
نفع ایش��ان کنار خواهند کش��ید .با توجه به اینکه
پیش بینی میش��ود نظر همه نامزدهای انقالبی بر
وحدت اس��ت ،با آمدن آقای رئیس��ی همه یکپارچه
خواهند ش��د .به نظرم ،رئیس قوه قضائیه به زودی
اعالم حضور خواهد کرد.عس��کری در پایان گفت:
اینکه آقای رئیسی میآید و بقیه نامزدهای جریان
انقالبی با ایشان همراهی میکنند ،تحلیل شخصی
بنده است.

فضایانتخاباتیبهموقعگرمخواهدشد

یک عضو هیات رئیس��ه مجلس ش��ورای اسالمی
ب��ا پی��ش بینی حضور پرش��ور م��ردم در انتخابات
 ،۱۴۰۰گفت :اینکه همه امورات کشور تحت تاثیر
انتخابات قرار نگیرد یک ُحس��ن اس��ت .حسینعلی
حاجی دلیگانی در گفت وگو با ایسنا ،درباره ارزیابی
خود از فضای رقابت های انتخابات های ریاس��ت
جمهوری  ۱۴۰۰گفت :به نظر من این یک ُحس��ن
اس��ت که تا زمان و موعد مناس��ب همه امور کشور
تح��ت تاثیر انتخابات ق��رار نگیرد .البته پیش بینی
من این اس��ت که به موقع هم فضای کش��ور برای
انتخاب��ات گ��رم خواهد ش��د و م��ردم از حقی که در
قانون برایش��ان پیش بینی ش��ده استفاده می کنند.
وی افزود :البته مردم گله و شکایت دارند و حرفشان
هم درست است ،آنها از ما مسئولین انتظار دارند که
کش��ور بهتر از این اداره ش��ود اما می دانند که بیش
از  ۹۰درصد امورات کشور در کار اجرا خالصه می
ش��ود و مجلس در حد قانون گذاری و نظارت می
تواند تاثیر داشته باشد وگرنه عمده ظرفیت در اختیار
قوه مجریه است.

شناسایی و انتشار اطالعات بیش از
 ۲۵۰حساب جعلی منافقین در توییتر

به همت بنیاد هابیلیان فهرست بیش از  ۲۵۰حساب
کارب��ری جعل��ی گروهک تروریس��تی منافقین در
ش��بکه اجتماعی توییتر شناس��ایی و افش��ا شد .به
گزارش اسکناس ،واحد رصد سایبری بنیاد هابیلیان
که اقدامات گروهک های تروریس��تی ضد ایرانی
را رصد و تحلیل می کند ،امروز یکش��نبه فهرس��تی
ش��امل  ۲۵۶حساب کاربری گروهک منافقین را با
منش��أ کش��ور آلبانی کشف و شناسایی کرد.به گفته
هابیلیان صدها صفحه جعلی دیگر وابس��ته به این
گروه در توییتر فعالیت میکنند.سازمان مجاهدین
خلق (منافقین) یکی از گروههای خشن و تروریستی
ضد ایرانی اس��ت که برای پیش برد اهداف خود و
تبلیغ آنها در میان مخاطبان ،از یک ارتش سایبری
جعلی گس��ترده در فضای مجازی بهره می برد.آذر
ماه سال گذشته ،توییتر حساب کاربری فارسی مریم
رجوی سرکرده این گروه را به دلیل انتشار مطالب
خش��ونت آمیز به مدت س��ه هفته به حالت تعلیق
درآورد و پس از آن نیز دسترس��ی کاربران به دیگر
صفحات این گروه در زبان انگلیس��ی با محدودیت
و هش��دار روبرو گردید .فیس��بوک نیز دو هفته قبل
 ۳۰۰حساب کاربری منافقین را به دلیل اینکه پس
از بررسی آن را مروج خشونت و تروریسم و هدایت
ش��ده از یک مزرعه ترول – اردوگاه منافقین – در
آلبان��ی معرف��ی کرده بود تعطی��ل کرد.هابیلیان در
نام��ه خ��ود به توییتر ،از آمادگی خود برای در اختیار
قرار دادن مش��خصات کامل صدها حس��اب دیگر
وابس��ته به منافقین که با هویت جعلی فعالیت می
کنند خبر داد.

