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سياسي

گفت وگوی تلفنی شمخانی
و پاتروشف در مورد بحران
سوریه

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان طی تماس تلفنی با همتای روسی خود پیرامون تجاوز موشکی ایاالت
متحده آمریکا به خاک سوریه گفتوگو و تبادل نظر کرد.
علی شــمخانی ،نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شــورای عالی امنیت ملی ،در تماســی تلفنی با «نیکالی
پاتروشف» دبیر شورای امنیت ملی روسیه پیرامون تجاوز موشکی ایاالت متحده آمریکا به خاک سوریه گفتوگو
و تبادل نظر کرد.

رئیسجمهوری:

افتخاردولتیازدهمخودکفاییدرتولیدگندماست
حســن روحانی گفت :امروز بیش از گذشته
باید متحد و بیدار باشــیم؛ چرا که افرادی که
در آمریکا بر سر کار آمده اند معلوم نیست چه
خوابی برای منطقه و جهان دیده اند.
بــه گــزارش ایرنــا ،حجت االســام و
المسلمین حســن روحانی در همایش اقتصاد
مقاومتی و توســعه روســتایی کــه در تاالر
بزرگ وزارت کشور برگزار شــد ،افزود :البته
در ایــن هیأت نباید از افراد مغرض اســتفاده
شود یا ریاســت آن را آمریکا بر عهده بگیرد
بلکــه باید توســط کشــورهای بــی طرف
موضوع بررســی شــود تا معلوم شود سالح
شــیمیایی از کجا آمده ،توســط چه کسانی
آمده یا اص ً
ال ســاح شــیمیایی بوده یا نبوده
است.
وی ادامه داد :به گفته مســئوالن سازمان
ملــل ،دو ســال پیش ســاح شــیمیایی را
در ســوریه جمع کرده بودنــد؛ ادعای وجود
سالحهای شیمیایی از کجا آمده؟ باید روشن

بهرام پارسایی:

صالحیت کاندیداهای شوراها به عهده
هیأت نظارت است
عضــو هیــات مرکــزی نظارت بر انتخابات شــوراهای شــهر و روســتا بــا بیان
اینکــه نباید هیــچ نتیجهای تا پیــش از انجام مراحــل قانونی اعالم شــود ،گفت:
تصمیمگیــری نهایی دربــاره تایید یــا رد صالحیتها صرف ًا برعهــده هیات نظارت
اســت و مراجــع چهارگانــه وجاهت رد یــا تاییــد صالحیــت نامزدهــا را ندارند.
بــه گزارش ایلنا بهرام پارســایی ،با تاکید بر عدم صحت نتایجی که بعض ًا ازســوی
برخــی مراجــع غیررســمی و در فضای مجازی منتشــر شــده ،اعالم کــرد :بنابر
جــدول زمانبنــدی انتخابات ،نتایــج نهایی بایــد در تاریخ  ۲اردیبهشــت و پس از
طــی تمامی مراحــل قانونی رســیدگی به صالحیــت نامزدها و همچنین بررســی
شــکایتهای احتمالــی افرادی که به هر دلیل ردصالحیت میشــوند ،اعالم شــود.
عضــو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شــوراهای و شــهر و روســتا در پاســخ
به ســوالی درباره نحوه رســیدگی به شــکایتهای احتمالی داوطلبانی که پس از طی
مراحــل قانونی ردصالحیت میشــوند ،گفت :پــس از آنکه تمامــی مراحل قانونی
و روند بررســی صالحیتها طی شــد ،درصورتی که داوطلبی در روســتاها و بخشها
ردصالحیت شــود ،میتواند به هیات نظارت شهرستان شــکایت کند و درصورتی که
این نامزد در شهرســتانها و شهرها باشد ،شکایت خود را به هیات نظارت استان اعالم
میکند و در نهایت نیز یک هفته مهلت برای بررســی شکایتها درنظر گرفته شده که
پس از طی ایــن مهلت قانونی ،نتیجه نهایی تایید یا رد صالحیتها اعالم میشــود.
نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای اســامی همچنین در پاســخ به سوالی
دربــاره اطالعــات زودتــر از موعدی کــه درباره رد یــا تایید صالحیتها ازســوی
برخــی مراجــع غیررســمی اعالم میشــود ،یادآور شــد :نکتــه حائــز اهمیت این
اســت که رســم ًا نباید هیچ نتیجهای تا پیــش از انجام مراحل قانونی اعالم شــود.
عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا اعالم کرد :احتمال دارد
افرادی از داخل هیات نظارت یا اجرایی این اطالعات را در اختیار رسانهها قرار دهند و همچنین
امکان دارد بعض ًا خود کاندیداها به هیاتهای اجرایی و نظارت مراجعه کنند و مث ً
ال نتایج
استعالمها را دریافت کنند اما این نتایج بهمعنای تایید یا رد صالحیت هیچ کاندیدایی نیست.
نماینده شــیراز در مجلس شورای اسالمی در پاســخ به این سوال که آیا درصورت
پاســخ منفی مراجع چهارگانه دربــاره یک کاندیدا احتمال تاییــد صالحیت آن نامزد
ازســوی هیــات نظارت وجــود دارد ،تاکیــد کــرد :تصمیمگیری نهایــی و قضاوت
دربــاره رد یا تاییــد صالحیتها صرفــ ًا برعهده هیــات نظارت بر انتخابات اســت.
پارســایی در پایان توضیح داد :مراجع چهارگانه بهلحاظ قانونی در جایگاهی نیستند
کــه صالحیت نامــزدی را رد یا تایید کنند و از وجاهت قانونــی در این مورد برخوردار
نیســتند و صرفــ ًا بهعنوان نمونه قوه قضاییه فقط مدارک و اســنادی کــه درباره هر
یــک از داوطلبــان در اختیار دارد ،بــه هیات نظارت ارائه میکند یــا وزارت اطالعات
اعالم میکنــد که فالن نامزد پرونــدهای دارد یا خیر .به بیــان دیگر قضاوت نهایی
دربــاره تاییــد یا رد صالحیت نامزدها بــا خود هیات نظارت بر انتخابــات خواهد بود.

شود.
رئیسجمهوری اظهار داشت :مسألهای که هنوز معلوم نشده
این است که آمریکاییها خود را به عنوان پلیس جهان و رهبر
دنیا میپندازند و خود را قاضی دنیا می دانند؛ بریدند و دوختند
و وارد عمل شــدند .نیمه شب با موشک به یک پایگاه هوایی
در سوریه حمله کردند و عده ای مردم بیگناه را شهید کردند.
رئیسجمهوری ایران تصریح کرد :این نشان می دهد امروز
بیش از گذشته باید متحد و بیدار باشیم؛ چرا که افرادی که در آمریکا
بر سر کار آمده اند معلوم نیست چه خوابی برای منطقه و جهان
دیدهاند.
روحانــی افــزود بایــد هوشــیارانه و بــا برنامــه ریــزی
در برابــر احتمــاالت مختلــف آمــاده و مهیاتــر باشــیم.
انتخابــات خــوب ،قــدرت ایــران و قــدرت ملــی مــا
است.
روحانی با بیان اینکه بیاییم کشــور و روستاها را آباد کنیم،
افزود :باید به روستاها تسهیالت داد ،سرمایه گذاری کرد و در
آنها گردشگری و صنایع دستی را ترویج کنیم.
وی با اشــاره به اینکه افتخار دولت یازدهم این است که در
تولید گندم با آب و زمین کمتر به خودکفایی دست یافت ،گفت:

اگر در کشــاورزی موفق شدیم با آب و زمین کمتر ،محصول
بیشتر برداشــت کنیم ،میتوانیم شاهد اقتصاد مقاومتی ،تولید
ملی و اشتغال باالتر باشیم.
رئیس دولت یازدهم در خصوص انتخابات پیش رو تصریح
کرد 29 :اردیبهشت روز تاریخی در سال  96و سالهای پیش رو
است .روز قدر ملت ایران است چرا که شب قبل از انتخابات معلوم
میشود که چه تصمیمی بگیرید و صبح چه رأیی به صندوق
بیندازید.
روحانی تاکید کرد :خداوند به ما گفته است که منصفانه قضاوت
کنیم .بنابراین امسال را با سال گذشته و سه سال دولت را با سه
سال دولت گذشته و چهارسال را با چهار سال گذشته مقایسه
کنید.
روحانــی اضافه کرد :از شــورای نگهبان ،وزارت کشــور،
استانداران ،فرمانداران ،بخشداران و دهیاران میخواهم تالش
کنیم برای انتخاباتی ســالم ،رقابتی و قانونی همان که مقام
مر قانون را اجرا کنیم.
معظم رهبری فرمودند؛ ّ
وی اظهــار امیــدواری کــرد تــا انتخابات را بــا اخالقی
که دشــمنان را خیره و دوســتان را خوشــحال کند ،برگزار
کنیم.

محمد علی نجفی:

جمنا در انتخاب رئیسی دچار اختالف شده است

عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت :بر اساس اخبار کسب
شــده هم جبهه مردمی نیروهای انقالب (جمنا) در انتخاب آقای ابراهیم رئیسی
دچار اختالف شــده و هم آقای رئیســی برای حضور در انتخابات  96تردید پیدا
کرده است.
به گزارش ایرنا در مورد بیانات رهبر معظم انقالب مبنی بر دو قطبی نشــدن
فضای انتخابات اظهارداشت :تاکید رهبر معظم انقالب مبنی بر دو قطبی نشدن
فضای انتخابات بازمی گردد به این که فضای سازنده و منطقی باید بر انتخابات
حاکم شود وآن فضا تبدیل به فضای دو قطبی مخرب نشود.
وی ادامه داد :اگر به طور معمول می خواهیم انتخابات پرشــوری با مشارکت
حداکثری مردم داشته باشــیم باید نامزدهای متعددی حضور یابند و مردم حق
انتخاب داشته باشند .وی افزود :ما از حضور آقای رئیسی استقبال می کنیم حتی
اگر فضا به صورت مثبت هم دو قطبی شود ،از نظر ما اشکالی ندارد.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی تصریح کرد :ولی اخباری که از
روز گذشته تا امروز به دست آمده این است که هم جمنا در انتخاب آقای رئیسی
دچار اختالف شده است و هنوز قطعی نیست و هم خود آقای رئیسی برای حضور
در انتخابات تردید پیدا کرده است ،بنابر این حضور ایشان را قطعی نگیرید.
نجفــی تاکید کرد :چند نفر از جمنا کــه تا روز قبل محکم می گفتند حتما به
توافق می رسیم و یک نامزد را مطرح می کنیم ،صحبت هایی کرده یا در سایت
هایشان مطالبی نوشته اند که حاکی از اختالفات جدی میان آنها است.
وی تاکید کرد :به نظر می رسد آنها نتوانسته اند اتحاد و ائتالف مورد نظر خود

را حول آقای رئیسی ایجاد کنند ،از طرفی اخباری که از دفتر وی رسیده نشان می
دهد آقای رئیسی به صورت  100درصد تصمیم نگرفته و تردید دارد.
وی همچنین درمورد احتمال حضور نامزد پشتیبان آقای روحانی در انتخابات
 96گفت :در بین اصالح طلبان دو نظر در این زمینه وجود دارد ،یک نظر این که
آقای روحانی تنها ثبت نام کند و نیازی به وجود نامزد دیگری در کنار وی نیست،
نظر دیگر این که یک یا دو نفر همراه وی ثبت نام کنند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی افزود :علت اصلی این نیست
که این افراد بتوانند نسبت به نامزدهای متعدد جناح مقابل پاسخگو باشند ،چون
ما فکر می کنیم آقای روحانی به تنهایی می تواند پاسخ انتقادها و تخریب هایی
که تا به حال شده و احتمال زیاد از این پس می شود را بدهد.
نجفی ادامــه داد :علت این که برخی می گویند جریــان اصالح طلب نامزد
دیگری داشته باشد ،این است که چون تا روز انتخابات ممکن است هر حادثه یا
اتفاقی به صورت طبیعی رخ دهد و این پیشنهاد از نظر محکم کاری و پیش بینی
وقایع اســت .وی تصریح کرد :بین این دو نظر هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده
است و به طور معمول تصمیم نهایی با هماهنگی آقای روحانی گرفته می شود،
باید صبر کنیم تا پایان هفته تکلیف مشخص شود.
به گــزارش ایرنا ،انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت جمهــوری همزمان با
انتخابات پنجمین دوره شــوراهای اسالمی شــهر و روستا و نخستین انتخابات
میان دوره ای دهمین دوره مجلس شــورای اســامی  29اردیبهشت ماه سال
جاری برگزار می شود.

صادق زیباکالم:

نامزد در سایه؛ بازی در زمین اصولگرایان است
صادق زیباکالم ،استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ،در گفتوگو با «انتخاب»
در مخالفت با انتخاب نامزد در ســایه از ســوی اصالحطلبان اظهار کرد :بنده
معتقدم طرح نامزد پوششی ،از اساس کار درستی نیست.
وی افزود :درســت است که در انتخابات ســال  92این اتفاق افتاد و مرحوم
آیتاهلل هاشمیرفسنجانی که چهره اصلی طیف اعتدال و اصالحطلبان بود ،رد
صالحیت شــد ،اما ایشان بالفاصله پشت آقای روحانی آمدند و در نهایت آقای
عارف هم به نفع وی کنار رفت اما این شرایط برای سال  92بود.
نامزد در سایه بازی در زمین اصولگرایان است .آنهایی که می گویند در کنار
روحانی نامزد دیگری وجود دارد ،آب به آسیاب اصولگرایان میریزند .باید قرص
و محکم پشت روحانی بایستیم.

این فعال سیاســی اصالحطلب تصریح کرد :اینکه ما بگوییم نامزد در ســایه
داریم چون کاندیدای اصلی ما ممکن است رد صالحیت شود خطای بزرگی بوده
چراکه این اقدام بازی کردن در زمین اصولگرایان است بنابراین ما باید قرص و
محکم پشت آقای روحانی و کاندیداتوری اش بایستیم.
زیباکالم بیان کرد :اصالحطلبان باید بر این موضوع پافشــاری کنند که یک
نامزد انتخاباتی بیشــتر ندارند ،این تصمیمی اســت که باید بزرگان اصالحات
بگیرنــد ،بنابراین اینکه بنده یا آقای عارف یا آقای معین یا آقای الیاس حضرتی
اعــام کنیم که در کنار آقای روحانی نامزدهــای انتخاباتی دیگری هم داریم
در حقیقت آب به آســیاب اصولگرایان به خصوص تندروهای جریان اصولگرا
ریختهایم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

توسعه تعامالت فرهنگی ،زیرساخت تعمیق سایر روابط است
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی توسعه تعامالت فرهنگی
را زیرساخت گســترش و تعمیق روابط سیاسی و اقتصادی
دانست و گفت :هرچه در این زمینه تالش شود میتواند به
روابط دیگر نیز بیفزاید.

بــه گزارش ایرنا ،ســیدرضا صالحی امیــری در دیدار با
مارک مدریک وزیر فرهنگ جمهوری اسلواکی تاکید کرد:
دیپلماســی فرهنگی از دیگر دیپلماســیها از غنا ،عمق و
ریشههای مستحکم تری برخوردار است.
وی ادامه داد :امروز در آغاز نخســتین ماه ســال جدید،
همکاری های مشــترکی را با کشورهای الجزایر ،تونس و
اسلواکی مبتنی بر توسعه روابط فرهنگی و هنری آغاز کردیم
که این مهم نشــانگر اهتمام و توجه به دیپلماسی فرهنگی
است .عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی در زمینه کتاب
اظهار داشت :کتاب ریشه هویت فرهنگی سرزمین ما است و
جزء کشورهایی هستیم که بیشترین منابع خطی(نزدیک به
دو میلیون نسخه) را داریم.
صالحی امیــری افزود :ریشــههای فرهنگــی ایران از
جغرافیای کشــور خارج شــده و در هر کتابخانه ملی در هر
نقطه از دنیا ،آثاری از منابع خطی ایران دیده میشود.
به گفته وی ،کتاب در جمهوری اسالمی از جایگاه ویژهای
برخوردار اســت و برگزاری نمایشــگاههای کتاب و حضور
در نمایشــگاههای مهم کتاب در دنیا نشانگر توجه جدی و
جایگاه ویژه کتاب در ایران است.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با بیان اینکه ساالنه بیش
از  80هزار عنوان کتاب در کشــور منتشــر میشود ،گفت:

وجود بیش از ســه هــزار و  200کتابخانه عمومی و تالش
بیش از شش هزار و  500کتابدار بیانگر توجه ایران به حوزه
کتاب است .صالحی امیری یادآور شد :در آموزش و پرورش
بیش از  50هزار کتابخانه و در نهادهایی مثل امور مساجد،
مراکز دانشگاهی ،پزشکی و علمی ،حوزه های علمیه و ...نیز
مجموعه وسیعی از کتابخانهها را داریم.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی درمورد روابط هنری در
عرصه ســینمایی با همتای اســلواکی خود اظهار داشــت:
در نشســت با وزیر فرهنگ اســلواکی ،توضیحاتی درباره
ظرفیتهای ایران در حوزه ســینما توســط رئیس سازمان
سینمایی بیان شد.
صالحی امیری تصریح کرد :جمهوری اســامی ایران در
عرصه ســینمایی به طور یقین در منطقــه رتبه اول را دارد
و در جهان ،ســینمای ایران از جایگاه قابل توجه و ویژه ای
برخوردار است.
صالحی امیری خاطرنشــان کرد :ســینمای ایران بعد از
انقالب از مرزهای کشــور عبور کرده و امروز این سینما در
دنیا پیام و حرف برای گفتن دارد.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت :پیشــنهاد ما به
اسلواکی حضور در جشــنواره جهانی فیلم فجر و همکاری
مشــترک برای تبادل آموزش ،شــناخت ،ترجمــه و دوبله
فیلمهای ایرانی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در رابطه با اولویت فعالیت
در حوزه سینمایی اظهار داشــت :وزارت ارشاد در سال 96
برنامههای ویژهای برای کمک و حمایت به اهالی سینما در
راستای تولید فیلم های فاخر در دستور کار دارد.

به گفته صالحی امیری ،توجه و اهتمام سازمان سینمایی
به فیلم فاخر است اما رسالت خود را طوری تعیین کرده ایم
که از همه حوزههایی کــه میتوانند در امور هنری فعالیت
کنند ،حمایت کنیم.
عضو کابینه دولت یازدهم همچنین در پاســخ به سؤالی
مبنــی بر اینکه چرا جای صنایع دســتی در تفاهمنامههای
فرهنگی خالی است ،اظهار داشت :سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری میتواند با همکاری کشورهای
مختلف ،فروش بازارهای منطقه و جهان را در دســت خود
گیرد.
صالحی امیری با اشــاره به نامگذاری سال  96با عنوان
«اقتصــاد مقاومتــی ،تولید  -اشــتغال» گفــت :یکی از
ظرفیتهای ما برای اشتغال ،صنایع دستی و از جمله صنایع
فرهنگی است.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی درمورد توافق با دیگر
کشورها درباره حوزه هنرهای معاصر ایران ،گفت :جمهوری
اســامی ایران در این حوزه یکی از مناطق مهم جهان به
شــمار رفته و اینک رتبه حوزه هنرهای معاصر ما در جهان
نهم است.
صالحی امیری با اشاره به وجود گنجینه عظیم و با ارزش
در مخزن موزه هنرهای معاصر کشور گفت :این آثار ،ارزش
اقتصادی زیادی بیش از سه میلیارد دالر دارد.
به گفته وی در ســطح کشــور ،آثار ارزشــمند داخلی و
خارجی بسیاری داریم و مقامات آلمانی ،فرانسوی و ایتالیایی
عالقهمندی فراوانی برای نمایش این آثار در کشورهای خود
ابراز داشته اند.

عضو کابینــه دولت یازدهم تاکید کرد :بــا افتخار اعالم
میکنیم که در حوزه هنرهای معاصر ،یکی از ســرآمدهای
منطقه و جهان هستیم.
وزیر فرهنگ اســلواکی نیز درباره امضــای تفاهمنامه و
عالقهمندی کشــورش برای همکاری با وزارت فرهنگ و
ارشــاد اسالمی گفت :مایلم با زبان خودم صحبت کنم ،زیرا
زبان را جزء مهمی از فرهنگ میدانم.
مارک مدریک افزود :بر این باوریم فرهنگ عامل مهمی
برای کاهش فاصله جغرافیایی میان ملت ها اســت و زمینه
ارتباط هر چه بیشتر را فراهم میکند.
وی ادامه داد :در نشست با وزیر فرهنگ ایران ،پیشنهادهای
بسیار مهمی برای همکاری آینده مطرح و دریافت کردیم.
مارک مدریک افزود :چند حوزه فرهنگی در اسلواکی وجود
دارد که ایران در این زمینهها معروف شــده و یکی از آنها
سینما است.
وزیــر فرهنــگ اســلواکی اظهــار داشــت :امــروز با
امضای ایــن تفاهمنامه ،زمینه اساســی برای گســترش
روابط دو کشــور را مهیــا کردیم .از ایــن رو عالقهمندم
شــخص ًا برای این موضــوع از وزیر فرهنگ ایران تشــکر
کنم.
مــارک مدریک یادآور شــد :در «براتیســاوا » پایتخت
اسلواکی ،جشــنواره تصویرگری کتاب کودک را داریم که
در همه جهان معروف اســت ،اینک نزدیک به  50ســال
تصویرگران ایرانی در آن مشارکت میکنند.
وی گفت :برای مثال ،در ســال  2005علیرضا گلدوزیان
جایزه اصلی این جایزه را گرفت.
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معاون وزیر علوم:
جنبش دانشجویی در حال زنده شدن است

معــاون فرهنگی وزیــر علوم بر ایــن باور
است که جنبش دانشــجویی دوباره در حال به
رسمیت شناخته شــدن در یک جایگاه رفیع و
شایســته اســت که این موضــوع ،منحصر به
یک رویکرد و ســلیقه نیســت؛ به گونهای که
در حــال حاضر جریانهای دانشــجویی منتقد
دولت ،بسیار فعال هســتند و ظرفیتهایی که
در اختیارشــان است ،بسیار بیشتر از قبل است.
به گزارش ایلنا ســید ضیاء هاشــمی ،معاون
فرهنگــی وزیر علوم ،درباره مســیر و وضعیت
جنبش دانشــجویی در دولــت یازدهم اظهار
داشــت :جنبش دانشــجویی در دولت یازدهم
روند رو به رشــد و خوبی داشته است .میزان رشد حرکتهای دانشجویان در طول این
مدت ،یکی از سریعترین روندهای رشد و تحرک در طول تاریخ جنبش دانشجویی بوده
اســت .البته به این معنا نیست که جنبش دانشــجویی به سطح ایدهآل خودش رسیده،
بلکه با افولی که در جنبش و حرکتهای دانشــجویی در ســالهای گذشــته داشتیم،
هنوز خیلی راه مانده که جنبش دانشــجویی بتواند جایگاه رفیع خود را به دســت آورد.
معاون فرهنگی وزیر علوم گفت :در دولت گذشته نشریات دانشجویی ،روند رو به رکودی
را طی کردند ،ولی در حال حاضر روند رو به رشدی دارند و مشارکت و فعالیت دانشجویان در
نشریات با رویکردهای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و علمی خوب پیش میرود.
هاشــمی در ادامه با اشــاره به اینکه تشــکلهای دانشــجویی منتقــد که به طور
صریح و مســتمر در حال نقد دولت هســتند ،بســیار حوزه عمل وسیعی دارند و دولت
نیز به آنها میدان داده اســت ،افزود :مجموعهای که احســاس میکردند محدودیت
شــدید دارند ،تا حدودی توانســتند در سطح دانشــگاهها فعالیت داشــته باشند ،ولی
در ســطح ملی هنوز جای کار وجود دارد .در ســطح ملی اتحادیههای دانشــجویی که
در طول  ۴ســال فعال بودند ،عموم ًا اتحادیههای دانشــجویی منتقد دولت هســتند.
وی افــزود :البتــه در ســطح دانشــگاهها فعالیتهــای دانشــجویان حامی دولت
و همســو بــا دولــت ،از نظــر کمی و کیفــی کمتــر از منتقــدان دولت نیســت.
معاون فرهنگی وزیر علوم ضمن بیان این مطلب که ما بیش از  ۱۲۰تشــکل جدید
در دانشــگاههای مختلف داریم کــه رویکردهای مختلفی را تعقیــب میکنند ،گفت:
این تشــکلها اگر بخواهند در ســطح ملی اقدام کنند ،باید در قالب اتحادیهها فعالیت
کنند .در حال حاضر  ۱تا  ۲ســال است که تقاضای تأســیس  ۳اتحادیه وجوددارد؛ به
نظارت مرکزی مورد
محض اینکه این موضوع مطرح شــد در دبیرخانه مرکزی هیأت
ِ
بررســی قرار گرفت ،تقاضاها جمع آوری شــد و فرایند پاسخ به این تقاضاها آغاز شد.
هاشــمی عنوان کرد :با توجه به شرایطی که در سال  ۹۳در وزارت علوم بود ،توافقی
که مابین مســئوالن وزارتخانهها به وجود آمد ،باعث شد که دبیرخانه مرکزی نظارت
بر تشکلهای اسالمی که به نوعی محور جنبش دانشجویی هستند ،از وزارت علوم به
وزارت بهداشت منتقل شــود .بیش از یک سال و نیم این دبیرخانه در وزارت بهداشت
فعالیت هیأت نظارت مرکزی نظارت بر
متمرکز بود و اقداماتی بــرای تدوین آییننامه
ِ
تشکلها و اتحادیهها انجام شد و در نهایت مقدماتش فراهم شد که مجوزشان صادر شود.

علی جنتی:

مردم پاسخ صدا وسیما را خواهند داد
رئیس ســتاد تبلیغات روحانــی درباره
افزایش تخریب دولت از ســوی مخالفان
گفت :در ســال  ۷۶نیز ما شــاهد چنین
وضعیتــی بودیــم علیرغــم تمامــی
تخریبهایی که علیه آقای خاتمی انجام
دادنــد ایشــان باالتریــن رأی را آوردند.
به گــزارش ایلنــا علی جنتــی درباره
فعالیتهایش به عنــوان رئیس تبلیغات
ســتاد حســن روحانــی در دوازدهمین
انتخابات ریاســتجمهوری گفت :تاکنون
به طور رســمی فعالیت خــود را آغاز نکردهایــم ،هنگامی وارد فضایــی انتخاباتی
خواهیم شــد که آقای روحانی به طور رسمی برای شرکت در این دوره ثبت نام کند.
او در ادامــه با بیان اینکــه در چارچوب قانون عمل خواهیم کرد ،اظهار داشــت:
بــاز هــم تاکید میکنم مــا هیچگونــه فعالیت رســمی را در قالب تبلیغــات آغاز
نکردهایم ،در حال حاضر یکســری اقدامات مقدماتی مانند تشــکیل ســاختارها،
گزینــش نیروهایی کــه باید در ســتاد حضور داشــته باشــند را انجــام دادهایم.
جنتــی خاطرنشــان کــرد :فضــای مجــازی بخــش مهمی اســت کــه باید
آن را ســاماندهی کنیــم تــا بتوانیم در ایــن مبــارزات انتخاباتی موفق شــویم.
او یاد آور شد :شاهد هستیم که عدهای با برخی القائات و ایجاد شبهات سعی دارند
فعالیتهای مثبت دولت را وارونه جلوه دهند که قطع ًا ما به آنها پاســخ خواهیم داد.
رئیــس ســتاد تبلیغــات روحانــی در دوازدهمیــن انتخابات ریاســتجمهوری
در ادامــه افــزود :رقبا ،مخالفــان و بدخواهــان قصد دارنــد که اقدامــات دولت
را به دروغ زیر ســوال ببرند که این کار صحیح نیســت و رقابت باید ســالم باشــد.
او ادامه داد :از زمانی که تبلیغات به طور رسمی آغاز شود از تمامی توان خود برای
پیروزی روحانی اســتفاده خواهیم کرد و پاســخ منتقدان و مخالفــان را خواهیم داد.
وزیر ارشاد سابق تاکید کرد :صدا و سیما متأسفانه عملکرد نامناسبی دارد که از این دست
اشتباهها در گذشته هم داشته است .در سال  ۷۶نیز ما شاهد چنین وضعیتی بودیم .علیرغم
تمامی تخریبهایی که علیه آقای خاتمی انجام دادند ایشان باالترین رأی را آوردند.
رئیس ســتاد تبلیغات در دوازدهمین انتخابات ریاســتجمهوری تاکید کرد :هرگاه
مردم احســاس کردهاند صدا و ســیما قصد تخریب و زمیــن زدن کاندیدایی را دارد
کامــ ً
ا عکس آن عمل کردهاند ،لذا از بابت تخریبهای این رســانه نگرانی نداریم.

علی مطهری:

ممنوعالتصویری خاتمی خالف قانون اساسی است

نایب رئیس مجلس شــورای اســامی با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشــده مرجع
تصمیمگیرنده درباره ممنوعالتصویری خاتمی کجاســت ،این دست اقدامات را خالف
قانون اساسی ارزیابی و تاکید کرد که کار اصلی مجلس جلوگیری از چنین تخلفاتی است.
به گزارش ایلنا نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
باالخره مرجع تصمیمگیرنده این محدودیت کجاست؟ اعالم کرد :واقعیت این است که
من هم نمیدانم این مرجع کجاســت! چرا که وقتی از دادستان تهران سوال کردیم که
مستندشان برای این مسئله چیست ،هیچ پاسخی ندادند .نماینده مردم تهران در مجلس
شــورای اسالمی در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه درصورتی که قصد داشته
باشــد ،موضو ع ممنوعالتصویری خاتمی را پیگیری کنــد ،به کجا مراجعه خواهد کرد،
گفت :درواقع قوه قضاییه باید پاسخگوی این مسئله باشد؛ چرا که هر مجازاتی حتم ًا باید
با حکم قضایی باشــد و بدون اینکه دادگاهی تشکیل شود ،متهمان از خود دفاع کنند
و حکم قضایی صادر شود ،نمیتوانیم هیچکسی را از حقوق اجتماعیاش محروم کنیم.
او اضافــه کــرد :موضــوع ممنوعالتصویــری آقــای خاتمــی هم از ایــن قاعده
مســتثنی نیســت و نمیتوانیم صرفــ ًا اعالم کنیم فالنــی ممنوعالتصویر اســت ،یا
باید تبعید یا حصر شــود؛ این اقدام خالف قانون اساســی اســت و باید اصالح شود.

