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ایرنا-رئیسمجلسپیشازظهرروزگذشتهازآیتا...هاشمیشاهرودیعیادتکرد.علیالریجانیهمچنیندرجریانرونددرمانویقرارگرفت.همچنین وزیرخارجه
کشورماننیز ازآیتا...هاشمیشاهرودیعیادتکرد.محمدجوادظریفدراینعیادتبرایرئیسهیئتحلاختالفقواآرزویسالمتیکرد.آیتا...سیدمحمود
هاشمیشاهرودی،عضومجمعتشخیصمصلحتنظاموجامعهمدرسینحوزهعلمیهقماوایلهفتهبهدلیلبیماریدربیمارستانبستریشدهاست.

...
اخبار

ورود حراست نهاد ریاست جمهوری برای
پیگیری جاعالن خبر علیه دولت
ایرنــا  -در پــی انتشــار نامــهای درفضــای مجــازی مبنــی
بر«دســتورایجاد اختالالت فنی وكند شــدن تبــادل اخبار و
اطالعاتدرشبكهاجتماعیتلگرامتوسطدكترجهانگیری»
دفتر معــاون اول رئیس جمهور ضمــن تكذیب ایــن خبر ،از
حراستنهادریاستجمهوریخواستدراسرعوقتموضوع
رابررسیونتیجهرااعالمكند.همچنینوزیرارتباطاتنسبت
به دســتور منتســب به وی ،مبنی بر این که او خواستار ایجاد
محدودیت در برخی شبکه های اجتماعی شده بود ،واکنش
نشــان داد ودر صفحه اینســتاگرام خود نوشــت :مثل کپی
ناشیانه ،جعل ناشیانه هم روی کار آمد.

ارسال نامه رسمی انصراف قالیباف
فارس -رئیس ســتاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف گفت:
پسازاعالمحمایتآقایقالیبافازحجتاالسالمرئیسی،
نامهرسمیانصرافاینداوطلبانتخاباتریاستجمهوری
به وزارت کشور ارسال شــد .محمد دهقان افزود :طی این
نامه که با امضای وی به وزارت کشــور ارســال شده ،تقاضا
شــده اســت کناره گیری این کاندیدای انتخابات ریاســت
جمهوری به صورت رسمی اعالم و در تعرفه های رای گیری
اعمال شود.گفتنی است سه روز پیش محمد باقر قالیباف
نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری به نفع حجت
االسالم رئیسی از عرصه انتخابات کناره گیری کرد.

وندی شرمن :لغو تحریم های غیرهستهای
ایران به مسائل مختلف از جمله اسرائیل
بستگی دارد
مهر « -وندی شــرمن»  ،با انتقاد از تصمیم ترامپ مبنی بر
پابرجا نگه داشتن تحریم های ضد ایرانی ،نسبت به عواقب
این تصمیم هشــدار داد و بار دیگــر از برجــام تمجید کرد.
مذاکره کننده ارشد آمریکا در برجام گفت :اینکه روحانی
گفته اســت که قصد دارد همــه تحریم های غیرهســته ای
ایران را لغو کند ،بسیار پیچیده است.شرمن گفت :لغو همه
تحریم های غیر هسته ای ایران به مسائل مختلفی از جمله
صلح در منطقه و مسائل مربوط به اسرائیل بستگی دارد.

عوامل ترور  2پرسنل نیروی انتظامی،
اعتراف کردند
میزان -حســن بیکی نایــب رئیس کمیســیون امنیت ملی
مجلسگفت:عواملتروردوتنازپرسنلنیرویانتظامیکه
توسطنیروهایسپاهدستگیرشدهبودند،بهاینتروراعتراف
کردند.ویافزود:تحقیقاتبیشتردراینزمینهادامهدارد.

عیادت الریجانی و ظریف
از آیت ا ...هاشمی شاهرودی

رهبر انقالب با تاکید بر قدردانستن ارزش برگزاری انتخابات در محیطی امن و آرام:

هر کس رأی بیاورد ،برنده اصلینظام وملت ایران هستند
برگزاریانتخاباتیآزادورقابتیبرایملتهایمنطقهمایکرؤیاست

گروهسیاسی-حضرتآیتا...خامنهایرهبرمعظمانقالب
اســامی صبح دیروز (چهارشــنبه) در دیــدار هــزاران نفر از
مردم استان های قزوین ،زنجان و سمنان در سخنان مهمی،
انتخابــات روز جمعه را یک جشــن ملی و یک حماســه بزرگ
مردمی و جلوهای از اندیشه نو و جذاب مردمساالری اسالمی
در مقابل دیدگان جهانیان خواندنــد و با تأکید بر لزوم حضور
بســیار پرتعداد مردم در پای صندوق ها گفتند :روز جمعه هر
فردی رأی بیــاورد ،برنده اصلی انتخابات ،ملــت ایران و نظام
جمهوریاسالمیهستند.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیدفتر
حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا ...خامنه ای (،)khamenei.ir
رهبر انقالب اسالمی با ابراز خرسندی از حاکم شدن فضای
شور و شوق انتخاباتی در سراسر کشــور ،خاطرنشان کردند:
هرانتخاباتیکهدردورههایمختلفبرگزارمیشود،درواقع
صحنه درخشش ملت ایران و حماسه عظیم مردمی است که
موجب افزایش عزت ملت و قدرت ملی می شود.حضرت آیت
ا...خامنهای،انتخاباتراازمنظردیگر،بهرخکشیدناندیشه
نووجذابمردمساالریاسالمیدرمقابلچشمسیاستمداران
دردنیادانستندوافزودند:مردمساالریدینییکتجربهجدید
بود که به وســیله نظام جمهوری اســامی و امــام بزرگوار ،به
بشریتعرضهشدوملتایراندرروزجمعه،باردیگرتبلوراین
اندیشهنورادرمعرضدیدجهانیانقرارخواهدداد.
▪ 2گروه در دنیا که انتخابات روز جمعه را مورد توجه قرار
می دهند

ایشــان با تأکید بر این کــه انتخابــات روز جمعه مــورد توجه
دو گروه در دنیا قــرار دارد ،گفتند :از یک طرف مســئوالن و
دســتگاه های مختلف در آمریکا و اروپا و دولــت های دنباله
رو آمریکا در منطقه و همچنین مقامات رژیم صهیونیســتی،
نظاره گر انتخابات خواهند بود تــا ببینند مردم ایران چگونه
و با چــه روحیــه ای و در چــه حجمــی وارد میــدان انتخابات
خواهند شد .از طرف دیگر ،ملت های منطقه با نگاه تحسین
و حســرت به حضور مردم در روز جمعه چشم دوختهاند تا بار
دیگر عظمت ملت ایــران و آزادی موجود در نظام اســامی و
مردمساالری دینی را نظارهگر باشند .رهبر انقالب اسالمی
تأکید کردند :بر همین اساس اگر حضور مردم در انتخابات
ضعیف باشــد ،یک نوع قضاوت و تصمیمگیری خواهد شــد
اما اگر حضور مردم در انتخابات ،هوشمندانه ،قوی و با حجم
زیاد باشد ،قطع ًا قضاوت به گونه دیگری خواهد بود.حضرت
آیت ا ...خامنهای ،برگزاری انتخابات در دوره های مختلف را
زمینهساز طراوتبخشی مجدد و ارائه عظمتی دیگر از نظام
اسالمی خواندند و خاطرنشــان کردند :روز انتخابات برای
نظام جمهوری اســامی« ،روز جشــن ملی و شــادی و شور»
است.ایشانبااشارهبهناامنیگستردهموجوددرمنطقهغرب
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ایراناعماززنومرد،روزجمعهدرسراسرکشور،درانتخابات
شرکت خواهند کرد و با این حضور و با نشان دادن عزم راسخ
خود،بهنظاماسالمیآبروخواهندبخشید.
▪گاهی یک حرف هایی زده شد که شایست ه ّ
ملت بزرگ
ایران نبود

آسیاوشمالآفریقا،گفتند:درچنینمحیطناامنی،جمهوری
اسالمی ایران با لطف و عنایت الهی ،با آرامش و امنیت کامل
در تدارک برگزاری انتخابات اســت که این موضوع بسیار با
اهمیت است و باید قدر و ارزش آن دانسته شود.
▪برخی از فضای آزادی استفاده ولی آن را نفی و ناسپاسی
میکنند

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این که فضای آزادی ،فضای
تأثیرگذار بودن رأی مردم و محیط امن و آرام کنونی ،مرهون
نظام جمهوری اسالمی است ،افزودند :اگرچه برخی از این
فضای آزادی استفاده ولی آن را نفی و ناسپاسی میکنند ،اما
اینکهملتایرانباآزادیکاملدرانتخاباتشرکتمیکنند
و رأی و تصمیم آن ها در انتخابات باالترین مســئول اجرایی
کشــور و همچنین مدیران شــهری تأثیرگذار است ،موضوع
بسیار با ارزشی است که باید قدردان آن باشیم.حضرت آیت
ا ...خامنهای خاطرنشــان کردند :برگزاری انتخاباتی آزاد و
رقابتیورأیمردمبهمنظورانتخابرئیسجمهور،برایملت
های منطقه ما کــه دولت های آن ها تحت حمایت و ســیطره
آمریکا هستند ،یک رؤیاست.
▪ 2پیام مهم حضور مردم پای صندوقهای رأی

ایشــان ،حضور مردم در صحنه و در پای صندوقهای رأی را
پیام حضور در
حاوی دو پیام مهم دانستند و فرمودند :اولین ِ
انتخابات«،نشاندادناعتمادوعالقهمردمبهنظامجمهوری
دادن زنده بودن و پای
اسالمی» است و پیام دیگر آن« ،نشان
ِ
کار و مصمم بودن ملت ایران» اســت .رهبر انقالب اسالمی
تأکید کردند :هرچه حضور مردم در پــای صندوقهای رأی
بیشترباشدوهرچهانضباطوپایبندیکنونیبهقانونبیشتر
باشــد ،آبرو و احترام ملت ایران در نزد ناظران جهانی بیشتر
خواهــد شــد.حضرت آیــت ا ...خامنــهای ،رعایــت انضباط
و پایبنــدی به قانــون در ســه مرحل ه «قبــل از انتخابــات ،روز

انتخابات و بعد از انتخابات» را بســیار با اهمیت برشمردند و
افزودند :ملت ایران تجربه کرده است که رعایت این انضباط
تا چه حد به نفع اوست و بی انضباطی و رعایت نکردن قانون،
مضر است.ایشان با تأکید بر این که در روز جمعه
تا چه میزان ّ
بــا رأی مــردم ،در نهایت یک نفــر از میــان نامزدهــا انتخاب
خواهد شد ،خاطرنشان کردند :من معتقد به برنده و بازنده
اصلی
در انتخابات نیســتم زیرا هر کــس رأی بیــاورد ،برنده
ِ
انتخابات ،نظام جمهوری اسالمی و ملت ایران است.
▪آرای مردم امانت است و این امانت باید حفظ شود

رهبرانقالباسالمیبااشارهبهجدیتدستگاههایاجراییو
نظارتیانتخاباتودستگاههایحافظامنیتدرانجاموظیفه
ِ
خود گفتند :همه این دســتگاه ها ،مورد اعتمــاد و با یکدیگر
نیز هماهنگ هستند اما بار دیگر به این دستگاه ها سفارش
میکنمکهآرایمردمامانتاستواینامانتبایدحفظشود.
▪ممکن است افرادی باشند که قصد انجام تخلفهایی
را داشته باشند

حضرت آیــت ا ...خامنــهای افزودنــد :ممکن اســت افرادی
باشــند که قصد انجام تخلفهایی را داشــته باشند و دستگاه
های نظارتی و اجرایــی و حافظ امنیت اگرچه مــورد اعتماد و
مقبول هستند اما باید کام ً
ال مراقبت کنند .ایشان با تأکید بر
این که دشمنان ملت ایران از نزدیک صحنه انتخابات را رصد
میکنند ،خاطرنشان کردند :باید چهره ملت ایران در مقابل
بدخواهان ،چهرهای مصمم و دارای عزم راسخ برای تصمیم
گیریودرعینحالچهرهایهمراهبااعتمادبهنفس،قدرتمند
وباآرامشباشد.رهبرانقالباسالمیبااشارهبهبرخیسخنان
ناشایستیکهدرجریانرقابتهایانتخاباتیبیانشد،گفتند:
اگرچهاینسخنانشایستهملتایراننبوداماحضورمردمهمه
این مســائل را حل خواهد کرد و این ســخنان تأثیری نخواهد
داشــت.حضرت آیت ا ...خامنهای افزودند :انشاءا ...مردم

حضــرت آیــت ا ...خامنــه ای افزودنــد :در بحــث هــا و
حرف های انتخاباتی ،گاهی یک حرف هایی زده شــد که
شایست ه م ّلت بزرگ ایران نبود ،لکن حضور مردم هم ه این
مســائل را حل خواهد کرد؛ این چیزها تأثیــری در حضور
مردم نخواهد گذاشت انشــاءا ...و به توفیق الهی.ایشان
در ادامه بیانات شان یک توصیه مهم به هواداران و ستادهای
نامزدهــای انتخاباتــی داشــتند و گفتنــد :عالقه منــدان به
نامزدهاوستادهایآنهابایدمتانتوانضباطرارعایتکنند
زیرا این چند صباح زندگی و کار دنیا خواهد گذشت و آن چه
که باقی می ماند ،اعمال ما و محاســبه الهی است ،بنابراین
همهبایدبادرنظرگرفتنرضایالهیوباخالصکردننیتها
در عرصه رقابتها و تبلیغات انتخابات فعالیت کنند.
▪همه موظف به پایبندی به قانون و رعایت انضباط قانونی
و عمل به آن هستند

رهبر انقالب اســامی بــا تأکید بر ایــن که اگــر فعالیتهای
انتخابــات با هــدف رضایــت الهــی باشــد ،خداوند بــه آن ها
برکت خواهــد داد و آن چه که به نفع ملت ایران اســت ،پیش
خواهــد آمــد ،افزودند :همــه موظف بــه پایبندی بــه قانون و
رعایت انضباط قانونی و عمل به آن هستند .حضرت آیت ا...
خامنهای گفتند :نظام اسالمی در طول نزدیک به چهار دهه،
به رغم دورههای مختلف و شــرایط گوناگون دنیــا و منطقه و
همچنین برخی عملکردهــای احیان ًا نامناســب یا غیرجامع
مســئوالن ،به پیش رفته و حرکت عظیم جمهوری اسالمی و
حضور مردم کار خود را کرده است.ایشان تأکید کردند :این
پیشرفت روز به روز ادامه خواهد یافت و جمهوری اسالمی آن
روزی را خواهد دید که دشمنان مأیوس شوند و از زیادهگویی
و یاوهگویی دســت بردارند .رهبــر انقالب اســامی در پایان
ِ
بحث انتخابــات اظهار امیــدواری کردند کــه خداوند متعال
به آزمون بــزرگ روز جمعه عنایــت کند و برکت دهــد و هر آن
چه را که خیر و صالح ملت و کشــور اســت ،پیــش آورد .رهبر
انقالب اســامی در ابتدای سخنانشــان ،ماه شــعبان را ماه
دعا و توســل و آماده شــدن برای ضیافت الهی در ماه مبارک
رمضــان خواندنــد و افزودند :بایــد از فرصت باقــی مانده ماه
شــعبان اســتفاده و خود را وارد وادی معنویت و رحمت الهی
کرد و جوانــان عزیز بــا دل هــای صــاف و پاکشــان ،آمادگی
بیشــتری برای اســتفاده از این فرصت و نعمت الهــی دارند.

...
آمریکا

تهدید هکرها به افشای جاسوسی آمریکا
از برنامه های موشکی ایران
یک گــروه هکری کــه یک مــاه قبــل روشهای جاسوســی
ســایبری آژانس امنیت ملی آمریکا را افشــا کرده بود ،قصد
دارد در مــاه ژوئن (خــرداد) یعنی یــک ماه دیگــر اطالعات
تازهای در این زمینه منتشــر کند .به گزارش فــارس به نقل
از نیوزویــک Shadow Brokers ،اعــام کــرده کــه هر ماه
افشاگریهایتازهایدربارهجاسوسیهایسایبریآژانس
امنیت ملی آمریکا به عمل می آورد .افشــاگری ماه گذشته
این گروه دربــاره نحــوه سوءاســتفاده این آژانس از آســیب
پذیری های ویندوز باعث شــد عــدهای یک باج افــزار به نام
«واناکــرای» طراحی و به طور گســترده در اینترنت منتشــر
کنند .این باج افزار که در بیش از 100کشور جهان مشاهده
شــده فایل های رایانه ای کاربران را رمزگذاری و برای قفل
گشاییازآنها 300دالرپولدرخواستمیکند.هکرهای
 ShadowBrokersمیگویندازجملهاطالعاتسرقتشده
از آژانس امنیت ملی آمریکا که قرار است توسط آن ها در ماه
آینده میالدی افشا شــود می توان به داده های برنامه های
موشکی و هسته ای ایران ،روسیه ،چین و کره شمالی اشاره
کرد.البته رمز دسترســی بــه این اطالعات به افــرادی داده
می شود که بیشترین مبلغ را به این منظور بپردازند .ظاهرا
بخشی از اطالعاتی که قرار است افشا شود مربوط به آسیب
پذیریهایویندوز 10است.اگرچنیناتفاقیرویدهدمی
توانانتظارداشتمجددبدافزارهاوویروسهاییبااستفاده
از همین اطالعات در فضای مجازی منتشر شود.

«ایران هراسی»؛ بهانه آمریکا برای فروش
میلیاردها دالر سالح به عربستان
دولتآمریکادرچارچوبیکبرنامهریزی ،درصددترساندن
کشــورهای عربی خلیجفارس بهویژه عربستان سعودی از
ایران است تا آنها مجبور شــوند مبالغ مالی هنگفتی ،برای
خرید سالح هزینه کنند .ب ه گزارش ایلنا« ،جان دفتریوس»
از تحلیلگران برجســته مســائل اقتصــادی در مصاحبه با
شــبکه خبری «ســیانان» ،اظهار کرد :درشــرایط کنونی
ن زاید»
منطقه ،زمــان دیــدار «دونالد ترامــپ» و «محمد بــ 
ولیعهد ابوظبی از اهمیت خاصی برخوردار است .دو کشور
عربســتان و امارات متحــده عربی از بزرگ ترین مشــتریان
خرید سالح از ایاالت متحده آمریکا به شــمار میروند.این
تحلیلگر اقتصــادی اعالم کرد با توجه به شــرایط منطقه و
گسترش نفوذ ایران در کشــورهای ســوریه ،یمن و لبنان و
همچنین اختالف نظر جمهوری اسالمی ایران و عربستان
ســعودی در زمینه یمن و ســوریه و با توجه بــه اتخاذ مواضع
مشترک عربستان سعودی و امارات متحده عربی ،اهمیت
این دیدارها دوچندان میشود.
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