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مخاطب شماييد!

شورای نگهبان

تفکر اسالمی شما را وادار می کند که زیر بار 
دشمِن کافر و جبهه  کفر و استکبار نروید

البتّه س��عی میکنند ای��ن را به زب��ان نیاورند اّما 
گاهی اظهاراتش��ان آنها را ل��و میدهد. همین چند روز 
قب��ل از این، یک مس��ئول آمریکای��ی، اتّهاماتی را که 
علیه جمهوری اسالمی هست ردیف کرد: موشک و چه 
و چه و »ایدئولوژی«! از دستشان درمیرود؛ خودشان 
را ل��و میدهند. ]ای��ن ایدئولوژی [ یعن��ی تفّکر؛ تفّکر 
اسالمی که وادار میکند شما را که زیر بار دشمِن کافر 
و جبهه ی کفر و اس��تکبار نروید. این است که موجب 
دش��منی است، و همین اس��ت که موجب اقتدار شما 
است؛ همین اس��ت که موجب اقتدار شما است. این 
انگیزه است که ملّت ایران را سرپا نگه داشته است؛ 
این انگیزه اس��ت که عزم راسخ را در ملّت ایران نگه 
داشته است؛ ایستادگی. حفظ هویّت انقالبی و اسالمی 
برای نظام جمهوری اس��المی و برای ملّ��ت ایران؛ این 
آن چیزی است که دش��من از آن بشّدت شاکی است؛ 
چ��اره ای هم ندارد. خیلی ت��الش کردند بلکه بتوانند 
مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی را به حیطه ی قدرت 
خودشان در بیاورند، ]اّما[ نتوانستند و به توفیق الهی 

و به حول و قّوه ی الهی نخواهند توانست.

بیانات در دانشگاه امام حسین علیه السالم
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| شماره 4425 |

کولیوند خبر داد
 برگزاری انتخابات شوراها در ۳۵۰ شهر
به صورت الکترونیک

نای��ب رئیس هیئت مرک��زی نظارت بر انتخابات ش��وراها از 
ارسال نامه این هیئت به وزارت کشور برای تعیین تکلیف برگزاری 
الکترونیک این انتخابات خبر داد و گفت: بعدازظهر امروز )دیروز( 
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ش��وراها پیش��نهاد خود درباره 

برگزاری الکترونیک انتخابات را به وزارت کشور ارائه می کند.
محمدجواد کولیوند در گفت وگو با تسنیم ادامه داد: در این 
نامه به وزارت کش��ور پیشنهاد کرده ایم تا حوزه های انتخابیه ای 
که اعضای ش��ورای ش��هر آنها 5 تا 7 نفر اس��ت، انتخاباتش به 

صورت الکترونیک برگزار شود.
نایب رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تصریح کرد: 
از 1275 شهر حدود 350 شهر درپیشنهادی که ما به وزارت کشور 

ارائه کرده ایم، انتخابات شان به صورت الکترونیک برگزار می شود.

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعدازظهربدون لكنت

همچنانچپاولمیکنند
س��رمایه های نظام به تعبیر مسئوالن دولت تدبیر و امید، بعد از چپاول بیت المال با دریافت 
حقوق های نجومی به دلیل فشار افکار عمومی مجبور به برکناری شدند اما امروز روی صندلی های 
دیگری در این کشور نشسته اند و همچنان چپاول می کنند. ما نفهمیدیم مسئولیت در این کشور 
مگر خدمت نیست پس چرا مسئوالن توقع دریافت حقوق نجومی با پاداش و ریخت و پاش های 
فراوان دارند؟ چطور برخی از این مس��ئوالن قبل از مس��ئولیت از مردمی بودن و ساده زیس��تی 
س��خن می گویند اما وقتی پشت صندلی مس��ئولیت می نشینند به تنها چیزی که فکر نمی کنند 

ساده زیستی و البته خدمت به مردم و کشور است.
توکلی

تاثیرگذارترینمکانبرایتربیتنسلیسالم
در قانون اساس��ی آموزش و پرورش رایگان اس��ت و وزیر محترم آموزش و پرورش هم این 
موض��وع را بی��ان می کند اما همه مدارس دولتی پول می گیرند. وقتی به دختر 8 س��اله من نامه 
کمک به مدرس��ه می دهند و در کالس اعالم می کنند که هر خانواده آیا پول داده اس��ت یا نه، 
من برای اینکه بچه ام جلوی همکالسی هایش خجالت نکشد مجبورم پول بدهم. آقای وزیری که 
از این قانون مطلع اس��ت جواب بدهد چرا مدارس را تامین مالی نمی کند تا دس��ت گدایی دراز 
نکنند؟ این همه پول توی این مملکت دارند می خورند و می برند تا به آموزش و پرورش می رسد 
می گویند پول نداریم.بزرگترین خیانت دولتمردان از قدیم تا امروز همین بی توجهی به آموزش و 
پرورش بوده است. مهمترین و تاثیرگذارترین مکان برای تربیت نسلی سالم و پویا همین مدارس 

از ابتدایی تا دانشگاه ها است اما به این موضوع اصال توجهی نمی شود.
آقایی

تعاملورزیمعنیندارد
تعامل ورزی به چه قیمت؟ دولت بر دهانش چس��ب زده اس��ت و هر چقدر این شیوخ عربی به 
سرکردگی عربستان و ترکیه علیه ایران دشمنی می کنند با سکوت دستگاه دیپلماسی ایران مواجه 
می شوند. اسم این بی لیاقتی و بی تدبیری را گذاشته اند تعامل ورزی! وقتی عربستان رسما علیه منافع 
ملی ایران فعالیت سیاسی و نظامی می کند تعامل ورزی معنی ندارد. وقتی ترکیه، قطر و سایر شیوخ 

وابسته به آل سعود این رویه را پیش گرفته اند دیگر تعامل ورزی معنی غیر از بی غیرتی ندارد.
جهانگیری

عدالتبهمعنایواقعی
نماین��دگان مردم در مجلس و دولتمردان به معنای واقع��ی عدالت را اجرا می کنند. حقوق 
یک ماه من کارگر 800 هزار تومان برابر است با حقوق یک روز آقای مدیری که حقوق نجومی 

می گیرد. عدالت در اینکه هر دو کلمه یک را دارند؛ یک روز، یک ماه.
هادی پور

معلوماستکهجرمواعتیادافزایشپیدامیکند
وقتي گفته مي شود معتاد بیمار است و مجرم نیست ) در صورتیکه با میل خودش کاري که 
خالف شرع و قانون و عرف است انجام مي دهد( وقتي که با مجرمان و قاچاقچیان برخورد شدید 
نمي شود )به بهانه حقوق بشر و...( و تازه می خواهند مجازات اعدام قاچاقچی ها را بردارند معلوم 

است که جرم و اعتیاد افزایش پیدا می کند.
قبادی

مگرمردمبچههستند
چگونه برخی مسئوالن عضو فیسبوک هستند اما مردم نباید باشند؟ اگر ماهواره و شبکه های 
مجازی مخرب است برای همه مخرب است و غیر از نهادهای امنیتی هیچ کسی نباید دسترسی 
داش��ته باش��د. مگر مردم بچه هستند یا نادان هستند که به مردم می گویند فیسبوک بد است و 

خودشان عضو فیسبوک هستند.
سیفی

جوابیه
در پاس��خ به مطلب مندرج در س��تون پیام ه��ای مردمی روزنامه وزین سیاس��ت روز مورخ 
95/12/9 درخصوص سدمعبر در خیابان جیحون به استحضار می رساند، توسط اداره ساماندهی 
موضوع بررسی شده و به کلیه واحدهای نمایشگاه ماشین اخطار داده شده و به زودی به اجرای 
رای پلمب واحدهای مزاحمت، وضعیت س��د معبر این خیابان بهبود می یابد، مراتب جهت درج 

در آن جریده ایفاد می گردد.
روابط عمومی شهرداری منطقه 10

با موافقت شورای نگهبان؛
در انتخابات ۹۶ ابتدا صندوق های انتخابات 
ریاست جمهوری شمارش می شود

طی توافقی میان هی��ات مرکزی نظارت بر انتخابات 
ش��وراهای اس��المی با ش��ورای نگهبان مقرر شد تا پس 
از رای گی��ری در روز 29 اردیبهش��ت ماه 139۶، ابت��دا 
صندوق ه��ای آرای مأخوذه انتخابات ریاس��ت جمهوری 

شمارش شود.
به گزارش مهر، در جلس��ه هی��ات مرکزی نظارت بر 
انتخابات ش��وراهای اسالمی کش��ور که با حضور علیرضا 
نیلچ��ی مدی��رکل انتخاب��ات ش��ورای نگهب��ان، محمد 
محم��ودی شاه نش��ین رئیس هی��ات مرک��زی نظارت بر 
انتخابات ش��وراهای اس��المی کشور و حس��ین بحیرایی 
دبیر اجرایی این هیات برگزار ش��د، تصمیم گرفته ش��د 
تا صندوق های آرای مأخوذه ش��وراهای اس��المی کش��ور 
بعد از پایان شمارش آرای صندوق های ریاست جمهوری 

شمارش شود.
همچنین در این جلسه مقرر شد تا ناظر مسئول شورای 
نگهبان، مقیم در ش��عبه رای گیری مس��ئولیت هماهنگی 
با مجریان انتخابات ش��وراهای اس��المی کشور درخصوص 
چیدمان عوامل صندوق و سایر موارد را برعهده داشته باشد.

بی ش��ک موفقیت   آمی��ز بودن 
بالستیک درحـــاشیه موش��ک های  تست  

کشورمان در هفته های اخیر، 
موج��ب افزایش قدرت دفاعی و عام��ل بازدارنده ای  
برای ایران اس��المی در مقابل هر تهدیدی محسوب 
می ش��ود اما نحوه اطالع رسانی آزمایش موشک های 
بالس��تیک ابهاماتی دارد که می تواند نگرانی ها و آثار 

سوئی را به همراه داشته باشد!
متأسفانه درخصوص تست  موشک های بالستیک 
اخیر ش��اهد بودیم قبل از آنکه این موضوع از س��وی 
مبادی ذیربط دفاعی کش��ورمان اطالع رس��انی شود، 
توسط رسانه های خارجی افشا و مطرح شد که پس آن 
مسئوالن کشور را »مجبور« به پاسخگویی، شفاف سازی 

و اطالع رسانی در این خصوص کرده است.

۱-تستیکموشکبالستیکدرسمنان
بابرد600مایل

خبر تست موشک بالستیکی که از آن با عنوان 
موش��ک خرمشهر یاد شد، اولین بار توسط یک مقام 
آمریکایی در رسانه  فاکس  نیوز افشاء شد. افشاگری 
این رس��انه آمریکایی  تا ح��دی بود که زمان، مکان، 
برد و عنوان این موش��ک را اطالع رسانی کرده بود! 
فاکس نیوز مدعی ش��ده بود ایران روز یکشنبه 10 
بهمن ماه یک موشک بالستیک را از یک سایت تست 
موشکی شناخته ش��ده در نزدیکی سمنان آزمایش 
کرده اس��ت و درخصوص جزئیات این موشک گفته 
ش��ده بود این موشک از نوع میانبرد و خرمشهر نام 
داش��ته و قبل از انفجار مس��افتی حدود ۶00 مایل 

)بیش از 9۶5 کیلومتر( طی کرده است.
پس از افشای این خبر بود که وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح این تست را تأیید و آن را موفقیت آمیز 
توصیف کرد. سردار حسین دهقان گفته بود: تست اخیر 
در راس��تای برنامه های مان ب��وده و اجازه دخالت هیچ 

بیگانه ای را در امور دفاعی مان را نمی دهیم.

۲-تستدوموشکبالستیکازبندرجاسک
بابرد۱50مایل

ل��و رفت��ن خبر تس��ت دو موش��ک  بالس��تیک 
کش��ورمان از س��واحل مکران نیز اولین بار توس��ط 
ش��بکه تلویزیونی فاکس نیوز افش��ا شد! فاکس نیوز 
در گ��زارش خود گفته بود تهران روز یکش��نبه 15 
اس��فند ماه دو موشک کوتاه برد بالس��تیک از پایگاه 
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در بندر جاسک 
در جنوب شرق این کش��ور شلیک کرده است. این 
ش��بکه به نقل از دو مقام آمریکایی با افشاء جزییات 
بیش��تری از این آزمایش گفته ب��ود یکی از این دو 
موش��ک به طور موفقیت آمیز به ش��ناور هدفش در 

فاصل��ه 150 مایل��ی )240 کیلومت��ری( در دریای 
عمان اصابت و آن را نابود کرده است.

درز ای��ن خبر نیز در رس��انه های خارجی کافی 
بود تا این بار فرمانده نیروی هوافضای سپاه را مجبور 
ب��ه واکنش و پاس��خگویی کند و آزمایش موش��ک 
بالس��تیک هرمز 2را تأیی��د و موفقیت آمیز توصیف 
کند. سردار حاجی زاده درخصوص تست این موشک 
بالس��تیک گفته بود: موش��ک هرمز 2 را از سواحل 
مک��ران در دری��ای عم��ان در هفته جاری ش��لیک 
کرده ایم که با موفقیت توانسته هدفی بسیار کوچک 

را در فاصله 250 کیلومتری منهدم کند.
اگرچ��ه ش��نیدن اخب��ار موفقیت آمی��ز بودن 

دستاوردهای دفاعی کشورمان، غرورآفرین و مسرت 
بخش اس��ت اما شنیدن نخستین بار اینگونه اخبار از 
زبان بیگانگان و اس��تمرار این رویه می تواند در وهله 
نخس��ت به امنیت کش��ور لطمه وارد کند و از سوی 
دیگر اعتماد مخاطبان را به اخبار رسانه های خارجی 

روز به روز بیشتر  کند:
الف( لطمه به امنیت کش��ور؛ جاسوس��ی 

تجهیزات یا افراد؟!
اطالعات تست های موشکی در چارچوب دفاعی 
کش��ور دارای طبقه بندی های به کلی سری، سری و 
خیلی محرمانه می باش��د که م��کان، زمان، نتیجه و 
مشخصات نوع موش��ک ها نیز همگی از طبقه بندی 

باالیی در اطالع رس��انی تبعیت می کنند که این امر 
باعث شده اس��ت اطالع رسانی تست های موشکی با 
حساس��یت ب��اال و با ممیزی چندگان��ه در نیروهای 
مس��لح صورت گی��رد؛ باوجود این س��ختگیری ها و 
دقت نظرها، ابهام افش��اء اطالعات تس��ت  موش��ک 
بالستیک کشورمان نخستین بار در رسانه های اغلب 

آمریکایی دوچندان می شود!
اگر موضوع جاسوسی و خیانت افراد در نیروهای 
مس��لح را منتفی بدانیم –که البته خود جای تأمل 
دارد- وجود تجهیزات و امکانات جاسوسی دشمنان 
از جمل��ه ماهواره ها، پهپادها و ... برای درز اطالعات 
دفاعی کشورمان از احتمال باالیی برخوردار هستند 
ک��ه در صورت عدم برنامه ریزی ب��رای مقابله با آنها 

می تواند به امنیت کشور لطمه وارد کند.
ب( اعتماد به رس��انه های خارجی؛ قصور 

یا پنهان کاری؟!
مخاطب��ان بیرون��ی و داخل��ی، اگر ب��ه دفعات 
ش��اهد این باش��ند که اخبار دفاعی ایران نخستین 
بار توس��ط رس��انه های خارجی افش��اء می ش��ود و 
س��پس توسط مبادی رس��می ایران تأیید می شود، 
ناخودآگاه به س��ایر اخبار مغرضان��ه و دروغین این 
رسانه ها نیز اعتماد می کنند و این تاکتیک رسانه ای 
موجب می شود ضمن باورپذیر شدن اینگونه اخبار، 
ایران اس��المی نیز متهم به الپوشانی و پنهان کاری 
موضوعاتی ش��ود که هیچ  واقعیت بیرونی نداشته و 

صرفاً فضاسازی تبلیغاتی رسانه ها بوده است.
مسلماً برای جلوگیری از موج سواری رسانه های 
خارجی و تبرئه از اتهام واهی و تکراری پنهان کاری، 
موض��وع ش��فافیت توأم با س��رعت باید در دس��تور 
واحدهای اطالع رسانی اخبار دس��تاوردهای دفاعی 
کش��ور قرار گی��رد؛ در غیر این ص��ورت اگر هم در 
»قدرت دفاعی« بر رقبای مان پیروز شویم از »قدرت 
رسانه ای« دش��منان مان شکست س��ختی خواهیم 

خورد.)فردا(

 برنده انتخابات پیش رو
کدام گفتمان خواهد بود؟

سیدمهدی سیدی

اصلی ترین مس��أله در آینده سیاس��ی کش��ور، خلق »گفتمان 
برتر« اس��ت. آن چیزی که در انتخابات پیش رو، شانس موفقیت را 
افزایش خواهد داد، دستیابی به یک گفتمان جذاب و البته کارآمد 
است تا بتواند تضمین روشنی برای حل مسائل پیش رو ارائه کند.

امروز، جریان انقالبی در سرتاس��ر کش��ور، نیاز به س��اخت و 
پرورش یک گفتمان پرنفوذ دارد؛ گفتمانی که به طور همزمان، از 
این ویژگی ها برخوردار باش��د: 1- به خواست و اراده مردم نزدیک 
باش��د. 2- صاحب گس��تره و تنوع موضوعی باش��د. 3- سرشار از 
اس��تدالل و منطق ب��وده و قدرت باالی توضیح دهندگی داش��ته 
باش��د. 4- جذاب و قابل فه��م برای توده باش��د. 5- در مهار ضد 

گفتمان ها و مواجهه با پروپاگاندای تبلیغاتی رقیب موفق باشد.
جریان انقالبی باید بکوشد به جای تمرکز بیش از اندازه بر تک 
نقطه ها و بازتکرار نقاط ضعف دستمالی شده دولت، سطح وسیع تری 
از موضوع��ات و تحلیل ها را در نظام گفتمانی خود وارد کند. به نظر 
می رسد روند مشاهده شده در طول چند ماه اخیر، از این حیث دچار 
ضعف هایی اس��ت که در درازمدت تبدیل به ضد خود خواهد ش��د. 
تمرکز بر تحلیل های خطی و تک سلولی و بهره کشی فراتر از طاقت 

برخی عبارت ها در نقد دولت حاکم، از زمره این خطاهاست.
جریان انقالبی باید فش��ار بیش از حد از روی این کلید واژه ها 
را برداش��ته و به جای اصرار ادبیاتی بر برخی گزاره ها نظیر »اولین 
رئیس جمهور ت��ک دوره ای«، »کاب��وس روحان��ی« و »رأی منفی 
رئیس جمهور« به سمت تنوع در سوژه ها و تعمیق در استدالل های 

گفتمانی حرکت کند.
باید دقت ش��ود که در خلق و احیای گفتم��ان انقالبی، نباید 
فری��ب زلم زیمبوه��ای روزنام��ه ای و هوچی گری های سفارش��ی 

رس��انه ای را خ��ورد؛ معروف اس��ت که روزنامه، کاغذ خبر اس��ت، 
درحالیک��ه خبر واقعی، نزد مردم اس��ت؛ پس ب��رای دریافت نظام 
س��وژه می توان به متن زندگی مردم مراجعه ک��رد و برای جریان 

انقالبی، این یک اولویت همیشگی است.
باید پریش��انی مردم در برابر سیاست ورزی غلط دولتمردان را 
دریاف��ت و بدان پرداخت؛ ب��ه تعبیر رایج این روزها باید آن چیزی 
را ک��ه در زمی��ن واقعی زندگی مردم، فهم می ش��ود گزارش کرد، 

جدل های سیاسی موجود، از این معنا فاصله گرفته است.
در خلق گفتمان جدید، بایستی پدیده های خبری را تا سطح 
زندگ��ی توده، ردگیری و واکاوی کرد، آن وقت اس��ت که می توان 

برای درمان آن نسخه های جایگزین پیشنهاد نمود:
مس��أله حادثه یخ زدن کولبران در زمستان سرد؛ ضعیف کشی 
در امر مبارزه با قاچاق؛ اختالل اقتصادی به واس��طه ورشکس��تگی 
صنای��ع کوچک؛ اث��رات بی��کاری کارگ��ران در خانواده ه��ا؛ ابعاد 
مخرب فرهنگی هویتی ناهنجاری های زیس��ت محیطی در زندگی 

دهک های پایین جامعه، ورود لجام گسیخته کمپانی های خارجی 
در س��رمایه گذاری های مصرف��ی داخل ایران؛ رونق اش��رافی گری 
دولتمردان و دهک های باالی جامعه؛ ناکارآمدی دولت در مواجهه 
با ترامپیزم و هراس خودس��اخته در برابر الگوی جدید سیاس��تی 
آمری��کا؛ چالش ه��ای دولت��ی موج��ود در مواجهه با تش��تت های 
رسواگرانه پیش آمده در سینمای ایران و ده ها سوژه قابل فهم در 

متن زندگی مردم، از این سنخ و جنس است.
نظام گفتمانی جدید، ضمن فهم و تصویر و ترس��یم این نقطه 
س��وژه ها، باید به س��مت شناس��ایی اصول و روش های جایگزین 
بگ��ردد، اصولی ک��ه بتواند نیاز واقعی مردم را مرتفع س��اخته و با 
لحاظ کردن رویکردهای عدالت خواهانه، از مضامین آرمانی انقالب 

بهره گرفته و مسائل پیش رو را حل کند.
گفتمانی ب��ا این روند و فرایند، حتما مورد پس��ند مردم واقع 
خواهد ش��د و انگیزه توده ها را برای حمایت از آن، بس��یج خواهد 

کرد.)جهان نیوز(

اشراف وزارت اطالعات بر تخریبگران انتخاباتی 
در فضای مجازی
وزیر اطالعات تاکید کرد: بر تخریبگران انتخاباتی در 
فضای مجازی اش��راف داریم و یقین داش��ته باشند که از 

نگاه سربازان گمنام امام زمان )عج( دور نخواهند بود.
به گزارش نس��یم آنالین، سیدمحمود علوی گفت: ما 
ب��ر عملکرد تخریبگران انتخاباتی قطعا اش��راف اطالعاتی 
داری��م و اقدامات بهن��گام و بازدارنده در قب��ال کارهای 

تخریبی و منفی آنان صورت خواهد گرفت.
وی با قدردانی از رئیس قوه قضاییه بابت دستور برخورد 
مرج��ع قضایی با تخریب های انتخاباتی ابراز امیدواری کرد 
دستگاه قضا با جدیت این مس��ئله را پیگیری کند. علوی 
گفت: آنچه سبب التهاب در جامعه می شود و انتخابات را به 

سمت عوارض منفی سوق می دهد تخریب هاست.
وی افزود: ما در انتخابات 94 از حدود یک سال قبل به 
همکارانمان اعالم کردیم که هر کسی مرتکب تخریب شود 
همان بار اول او را احضار و دعوت کنند و به شکل محترمانه 
به او تذکر دهند. وزیر اطالعات اضافه کرد: در این تذکرات به 
افراد می گفتیم از خود یا کاندیدای مورد حمایتشان هر قدر 
می خواهند تعریف کنند و جنبه های مثبت را بگویند اما حق 

ندارند در قبال کسی مباحث منفی و تخریبی مطرح کنند.
علوی گفت: همکارانم با هوشیاری و اشراف اطالعاتی 
بر جامعه ای��ن کار را انجام دادند و با فضایی مواجه بودیم 
که ش��ور و اشتیاق مردم برای مش��ارکت بسیار باال بود اما 
التهاب مضر در انتخابات وجود نداشت. وی افزود: تخریبی 
که سبب التهاب در جامعه شود مضر است اما تبلیغ مثبت 
س��بب اشتیاق ش��رکت کنندگان به مش��ارکت می شود و 
دیدیم که در س��ال 94 به طور استثنا انتخاباتی برگزار شد 
که در هیچ جای کش��ور مشکل حاد امنیتی و اجتماعی و 

برخوردهای نگران کننده نداشتیم.
علوی اف��زود: اگر افراد اعم از نامزدها و هوادارانش��ان 
جنبه های مثبت خود را بگویند و دیگران را نفی و تخریب 
نکنند به یقین مانند انتخابات 94 ش��اهد مش��ارکت باال و 
با اش��تیاق و بدون التهاب و آثار تخریبی بر انس��جام ملی 

خواهیم بود.
وزیر اطالعات ابراز امیدواری کرد: با تعامل دستگاه های 
ذی ربط بر س��المت و امنی��ت انتخاب��ات ، رقابتی مثبت و 
انتخاباتی اثرگذار و با مشارکت باال داشته باشیم که برای نظام، 
منحصرا و به تمام معنی سرمایه و دستاورد باشد و هزینه ای 
از نظر سیاسی، اجتماعی و امنیتی نداشته باشد. وی گفت: ما 
از مدت ها قبل ستاد انتخابات را در وزارت اطالعات راه اندازی 

کرده ایم و نیروهایمان فعاالنه مشغول به کارند. 
وزیر اطالعات گفت: ما در زمینه رقابت های انتخاباتی 
در نخستین اقدامات تخریبی با تذکر بهنگام سعی خواهیم 
کرد رقابت ها در فضای اجتماعی مثبت و سالم انجام شود 

و تخریب صورت نگیرد.
عل��وی افزود: البته تخریب ممکن اس��ت در روزنامه، 
سایت و ش��بکه های اجتماعی مانند صفحات توئیتری یا 
اینس��تاگرامی انجام شود که وزارت اطالعات بر همه این 
بخش ها اشراف دارد. وی تاکید کرد: سربازان گمنام امام 
زمان)ع��ج( در تمام صحنه ها حضور و اش��راف اطالعاتی 
دارن��د و از اینکه اف��رادی بخواهند با اقدام��ات تخریبی 

فضای انتخابات را ملتهب کنند جلوگیری خواهند کرد.
وزی��ر اطالعات همچنی��ن درباره اظه��ارات اخیرش 
درباره رس��الت این وزارتخانه و انعکاس آن در شبکه های 
اجتماعی گفت: البته جمالت مرا تا حدی تغییر دادند من 
گفته بودم که رس��الت نهاد اطالعاتی خفه کردن صدای 

گلوله هاست نه خفه کردن صدا در گلوها.

چرا اخبار محرمانه نظامی در رسانه های خارجی منتشر می شود؟

علت لو رفتن تست های موشکی ایران چیست؟
خیانت، جاسوسی یا قدرت رسانه!


