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رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری:

در قبال معیشت مردم به شدت مسئول هستیم

خبر

رئیس جمهوری :قدرت اقتصادی ایران
جهان را پای امضای برجام کشاند

آیتاهلل امامی کاشانی :اقتصاد ،اخالق و فرهنگ
دغدغههای رهبری هستند

خطیب نماز جمعه تهران با تشریح برخی از وظایف رهبری و وظایف
مجلس خبرگان گفت :رهبری هجمه و تهدیدهای دشمن را نمیپذیرد؛
ضمن آنکه اکنون «اقتصاد ،اخالق ،فرهنگ و علم» از دغدغههای رهبر
معظم انقالب است.
بــه گــزارش ایرنــا ،آیتاهلل محمــد امامی کاشــانی در خطبــه دوم نماز
جمعــه تهران ،وظیفه مهم مجلس خبرگان را «کشــف ولی امر» بیان
کرد و گفت :همه رشــدها و عظمتهایی کــه در دوران چند دهه بعد از
پیروزی انقالب اسالمی رخ داد در سایه والیت فقیه و از اسالم و شریعت
بــه ما میرســد .وی بــه دیدار اخیر اعضــای مجلس خبــرگان رهبری با
رهبر معظم انقالب اشــاره کرد و افزود :دغدغههای ایشــان برای ملت
«اقتصاد ،اخالق ،فرهنگ و علم» است؛ همه اینها را کسی باید رهبری
کند که لیاقت داشته باشد.

حضرت آیتاهلل خامنــهای رهبر معظم
انقــاب روز پنجشــنبه [ 19اســفندماه] در
دیــدار رئیس و اعضــای مجلس خبرگان،
ایــن مجلــس را اســتثنایی ،بســیار مهم و
تأثیرگــذار در حال و آینده کشــور خواندند
و با تأکید بر ضرورت احســاس مسئولیت
مســئوالن در قبال مردم بویژه در مســائل
معیشــتی افزودند :باید با تالش بی وقفه
و عینــی کــردن آثــار اقتصــاد مقاومتی در
زندگی مردم ،حرکت پرافتخار ۴دهه اخیر
را شتاب و رونق بیشتری بخشیم.
به گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دفتر
مقــام معظم رهبــری ،حضــرت آیتاهلل
خامنــهای بــا اشــاره بــه ضــرورت عمق و
کیفیــت بیشــتر فعالیتهــای مجلــس
خبرگان با قرائت بخشی از فرمان معروف
حضرت علی علیه السالم به مالک اشتر،
افزودنــد :امیرمؤمنــان در ایــن بخــش از
فرمان خود تأکید دارند که مســئوالن باید
برای هر اقدام و سخن و حتی سکوت خود
در برابــر خداونــد و مــردم حجت داشــته
باشندوبتوانندپاسخگویآنباشند.
ایشــان گفتنــد :در کالم حضــرت
امیرالمؤمنین علیه السالم ،عالوه بر لزوم
داشــتن حجت روشــن مســئوالن در برابر
خداوند و مردم ،تصریح شده است نحوه
عملکرد مسئوالن باید زمینهساز اعتماد و
عالقه مردم به آنان شــود و آثــار اقدامات
آنان روی زمین قابل مشــاهده و ملموس
باشــد .رهبر معظــم انقالب خاطرنشــان
کردند :اگر احساس مسئولیت در مسئوالن
بــه گونهای بــود که آنــان همــواره دغدغه
کار و تــاش و هدفگرایــی و مجاهــدت
داشــتند ،نشــان میدهد آنــان در خطوط
اصلی حکومت اسالمی ،حرکت میکنند
اما اگــر برخالف ایــن بود ،بایــد بدانیم که
از چارچ وبهای حکومت اســامی خارج
شــدهایم .حضــرت آیتاهلل خامنــهای به
یک نکته حاشیهای اشاره کردند و افزودند:
برخی روشنفکرنمایان به گونهای صحبت

میکنند کــه گویا آموزههای غرب منشــأ و
مروج احساس مســئولیت در قبال مردم
اســت در حالی کــه مســئولیت اجتماعی
و احســاس مســئولیت در قبــال خداوند و
مردم از مبانی اسالمی حکومت و معارف
و مفاهیم قرآنی است.
ëëمســئول در قبــال مســائل فرهنگــی و
معیشت
رهبــر معظــم انقــاب« ،احســاس
مسئولیت مسئوالن» را موضوعی «فوری،
ضــروری و واجــب» خواندنــد و گفتند :در
قبال مســائل فرهنگی و معیشــت مردم،
بشــدت مســئول هســتیم و اگــر حتی یک
جــوان مؤمــن در اثــر عملکــرد مــا خدای
ناکرده از راه منحرف شود ،ما مسئولیم.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در ادامه
بــه اختــاف نظــر و ســایق متفــاوت در
موضوعــات اصلــی کشــور و امــکان وجود
اســتداللهای گوناگــون بــرای صاحبــان
هــر یــک از دیدگاهها اشــاره و خاطرنشــان
کردند :در چنین مواردی ،راه حل ،رجوع به
مبانی و اصول و محکمات نظام اســامی
اســت و اگر اســتدالل مطرح شده با اصول
همخوانی داشــت ،صحیح است و در غیر
این صورت ،مردود خواهد بود.
حضــرت آیــتاهلل خامنهای بــا تأکید
بر اینکه محکمات و اصول نظام اســامی
بهصورت مکرر در بیانات امام راحل آمده
اســت ،گفتنــد :تأکید همیشــگی و فــراوان
مــن برای رجوع مســئوالن ،مــردم و بویژه
جوانان به بیانات و وصیتنامه امام بزرگوار
به همین علت است.
ëëمحکماتنظاماسالمی
رهبــر معظــم انقــاب« ،تحقــق
احکام اســامی ولو بهصــورت تدریجی»،
«عقبنشینی نکردن از روند اجرای احکام
اســامی»« ،مبــارزه بــا اســتکبار و اعتماد
نداشــتن بــه آن» را از محکمــات نظــام
اســامی برشــمردند و گفتنــد« :مبــارزه با
اســتکبار و مقابله با استبداد بینالمللی و

Khamenei.ir

رئیس جمهوری در آخرین برنامه از سفر کوتاه خود به مشهد مقدس ،با جمعی از
مردم و نخبگان اقتصادی و اجتماعی این اســتان دیدار کرد .حجتاالســام حسن
روحانی در این دیدار که در فضایی صمیمی برگزار شد ،با بیان اینکه دنیا با مشاهده
قــدرت اقتصادی ایران ،کاهش تورم و رشــد اقتصادی در حیــن تحریم؛ و همزمان
تالش مصرانه ایرانیان برای احقاق حق خود سر تسلیم فرود آورد ،اظهار کرد :وقتی
قــدرت اقتصــادی ایران با ایجاد رشــد اقتصادی ،مهار تورم و آرامــش در بازار به رخ
جهانیان کشیده شد ،حاضر شدند پای برجام را امضا کنند.
بــه گــزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهــوری ،رئیس جمهــوری با اشــاره به
اقدامــات دولت یازدهم در زمینه اقتصادی ،گفت :دنیا در شــرایط فشــار ،تحریم و
سختیها ،رشد مثبت اقتصادی و کاهش تورم را در ایران آشکارا مشاهده کرد .وی با
اشاره به اینکه علت روی آوردن دشمن به سالح تحریم ،احساس ضعف در اقتصاد
ایران بود ،خاطرنشان کرد :اگر برآیند اقتصادی کشورمان در سالهای اخیر همچنان
اتکا به صادرات نفتی و واردات انبوه کاالی خارجی بود ،بدیهی اســت که دشــمنان
برای رســیدن به مقاصدشان به فکر ادامه اعمال تحریم و فشار میافتادند ،بر میز
مذاکره حاضر نمیشدند و نهایتاً در همان مرجعی هم که قطعنامه و تحریم علیه
ملت ما تصویب کرد ،مجبور به لغو آنها نمیشدند.
روحانی اضافه کرد :در سایه ایجاد آرامش در بازار و تالش مردم ،به گشایش ،توافق
و تعامــل با جهان رســیدیم و این تعامل ،ناشــی از همراهی مــردم و راهنماییها و
حمایتهــای مقــام معظم رهبری بــود .وی تمام دســتاوردهای دولــت یازدهم را
متعلق به ملت ایران و در ســایه تالش آنان دانســت و تصریح کرد :اگر ملت بزرگ
ایران ،آرامش و گشایشی بزرگ را با استقامت خود و تالش فرزندانش ایجاد کرده،
مگر میشود کسی از این موضوع ناراحت باشد.

مردم باید تأثیر «اقتصاد مقاومتی» را در زندگی احساس کنند؛ اکنون اینگونه نیست

نیم نگاه

ëëمرحومآقایهاشمیشخصیتیباارزشوازعناصرمؤثردرنظامجمهوریاسالمیبودویاداینبرادرعزیز
ازذهنمافراموشنمیشود
ëëدرقبالمسائلفرهنگیومعیشتمردمبشدتمسئولهستیم
ëëامریکاییهاباوجودافتضاحدرانتخاباتاخیرشانبهانتخاباتملتایرانهجمهمیکنند
ëëاقتصادمقاومتیبامبانیمحکمفکریونظری،تنهاراهعالجمشکالتکشوراستوبایداجراشود
«ëëمبــارزه بــا اســتکبار و مقابلــه بــا اســتبداد بینالمللــی و برتریجویــی اهــل کفــر بــر اهــل ایمــان»
ازلوازمحتمی وبیچونوچراینظاماسالمیاست
ëëیکیازمشکالتامروزجامعه،گرایشبهنمایشاشرافیگریحتیدرطبقاتمتوسطوپاییندراثرعملکرد
برخیمسئوالناست

برتریجویــی اهل کفــر بر اهل ایمــان» ،از
لــوازم حتمــی و بــی چــون و چــرای نظام
اســامی اســت .رهبــر معظــم انقــاب
افزودند :مبارزه فقــط به معنای رویارویی
نظامــی نیســت بلکه ابعــاد و شــیوههای
گوناگون فرهنگی ،فکری ،سیاسی و امنیتی
دارد« .مردمگرایــی و اعتمــاد بــه مردم»،
«عدالتطلبی»« ،ایستادگی در برابر ظلم
و فســاد» و «اعتماد بــه نفس ملی و عزت
ملــی» از دیگر مبانــی و اصولــی بودند که
حضرت آیتاهلل خامنــهای رهبر معظم
انقــاب بــه آنهــا اشــاره کردنــد و گفتنــد:
«احســاس ســیادت فرهنگــی» و «ذلیــل
نبودن در مقابل فرهنــگ بیگانه» از دیگر
مبانــی و محکمات نظام اســت و ما نباید
در فرهنگ ،احســاس ضعف و فرودستی
کنیــم بلکه باید همــواره احســاس برتری
فرهنگیداشتهباشیم.
رهبر معظم انقــاب حرکت جهادی
در همه زمینههــا از جمله در عرصه علم
و دانــش را از دیگــر مبانــی نظام اســامی
دانســتند و گفتنــد« :خــودداری از گرایش
بــه اشــرافیگری» از دیگــر محکمــات
نظام اســامی است اما متأســفانه یکی از
مشکالتامروزجامعه،گرایشبهنمایش
اشــرافیگری حتــی در طبقات متوســط و
پاییندراثرعملکردبرخیمسئوالناست.
ایشــان« ،دلســوزی بســیار بــرای طبقــات
ضعیــف» را از دیگر اصول نظام اســامی
برشــمردند و تأکیــد کردنــد :مهمتریــن
وظیفــه مجلــس خبــرگان ،در درجــه اول
بررســی وجود صفات برشــمرده شــده در
رهبریوهمچنیناستمرارآنهاست.
ëëتحققاقتصادمقاومتی
حضرت آیتاهلل خامنــهای در بخش
دیگــری از سخنانشــان ،تکــرار تعبیــر
«اقتصــاد مقاومتی» را در بیان مســئوالن،
کارشناسان و صاحبنظران ،نشانه پذیرش
این چارچوب فکری برشمردند و افزودند:
مهم این اســت که این چارچوب در عمل
تحقق یابد .ایشان با یادآوری اینکه در سال
 ۹۴نیز مسأله اقتصاد مقاومتی مورد تأکید
قرار گرفتــه بــود ،افزودند :چون آن ســال،
حرکت مطلوبی در عمل شــکل نگرفت،
ســال  ۹۵را «اقتصــاد مقاومتــی ،اقــدام و
عمــل» نامگــذاری کردیــم .رهبر معظم
انقــاب افزودنــد :البتــه مســئوالن دولتی
کارهای قابل توجهــی در این زمینه انجام
دادهانــد امــا ایــن ،فقط بخشــی از کارهای
الزم اســت .ایشان خاطرنشــان کردند :اگر
همه کارهای ضــروری در موضوع اقتصاد
مقاومتــی انجام شــده بــود ،امــروز تفاوت
محسوســی را در اوضاع اقتصادی کشــور و

زندگی مردم شاهد بودیم.
حضرت آیــتاهلل خامنــهای افزودند:
بــه رئیس جمهــوری محترم هــم گفتهام
که بیــان شــاخصهای کالن خوب اســت
البته اگر آمارها قابل خدشــه نباشد ،اما به
هر حال اینها در زندگی و معیشــت مردم
در کوتاه مدت و میان مدت اثر نمیگذارد.
رهبــر معظم انقالب بــا تأکید بر اینکه
راههایــی بــرای اثرگذاری عینــی در زندگی
مردم وجود دارد ،افزودند :شکایات مردم
و دیدگاههــای صاحبنظــران بهدســت ما
میرســد و بایــد در مســائلی نظیــر تولید،
اشــتغال ،از بیــن بــردن رکــود بــه معنای
واقعی کلمه ،قاچــاق و واردات و صادرات
بهگونهای عمل کرد که مردم تأثیر آن را در
زندگی خود کامالً احســاس کنند اما اکنون
اینگونهنیست.
ëëتنهاراهعالجمشکالتکشور
ایشان«،جذبسرمایهگذاریخارجی»
را اقدامی مثبت برشــمردند امــا افزودند:
تاکنــون میــزان کمــی از توافقــات خارجی
محقق شده اســت ،بنابراین نباید به امید
و انتظار ســرمایهگذاری آنها نشست بلکه
بایــد آن کاری را که خودمان میتوانیم ،در
داخل انجام دهیم.
ایشــان در جمعبنــدی ایــن بخــش از
سخنانشانتأکیدکردند:اقتصادمقاومتی
بــا مبانی محکــم فکری و نظــری ،تنها راه
عالج مشــکالت کشــور اســت و بایــد اجرا
شــود .بخش ســوم ســخنان رهبر معظم
انقــاب در جمع خبــرگان منتخب ملت
به تبیین چرایی و ابعاد مختلف دشــمنی
ســلطهگران جهانــی بــا نظــام اســامی
اختصــاص داشــت .ایشــان« ،تــاش
نظــام اســامی بــرای تحقــق اســام ناب
محمــدی» و «حرکــت عظیــم و جهادی
ملت به ســمت آرمانها» را علت اصلی
خصومت عمیق و همهجانبه مستکبران
باجمهوریاسالمیخواندندوخاطرنشان
کردند :آنها با حکومت روحانیان و اجرای
ظواهر احکام اسالم مادام که با منافعشان
تضادی نداشته باشد ،مخالف نیستند و به
همین علت با برخی کشورهای دارای این
خصوصیاتروابطحسنهایدارند.
رهبر معظم انقالب «،نجات کشــور از
وابســتگی به قدرتها» و «بستهشــدن راه
سوء استفاده آنها» را از نتایج روند تدریجی
تحقق اســام نــاب در ایران برشــمردند و
افزودند :همیــن االن نیز اگــر اجازه دهیم
امریکاییها مثل دوران طاغوت همهکاره
ایران باشــند و به آنهــا اعتماد کنیم ،هیچ
مشــکلی بــا نــام «جمهــوری اســامی»
نخواهنــد داشــت .حضــرت آیــتاهلل

خامنــهای بــا اشــاره بــه مراتــب مختلــف
خصومــت جبهــه زورگویــان جهانــی بــا
ایــران افزودنــد :دشــمنی امریــکا و رژیــم
صهیونیستی«،نقدوتندوعملیاتی»است
امــا برخی دیگر به علت منافعشــان ،این
دشــمنی را در زبــان و عمل چندان نشــان
نمیدهند.
ëëخنثیکردنتوطئههایجبههمستکبران
رهبــر معظــم انقــاب ،اســتناد بــه
اطالعات موثق ،مسائل امنیتی و سیاسی،
فشار شدید اقتصادی و هجوم وسیع اما بی
سر و صدا در عرصه فرهنگ را از محورهای
اصلــی طراحی و عملیات جبهه دشــمن
دانستندوافزودند:هدفاصلیآنهاناامید
کردن مردم از نظام اســامی و گرفتن این
پشتوانه اساسی از مســئوالن در ایستادگی
مقابل دشــمن اســت .حضــرت آیتاهلل
خامنهای« ،مقابله قوی ،تهاجمی و متکی
بــر منطــق» را راه اساســی خنثــی کــردن
طرحهــا و توطئههــای جبهــه مســتکبران
خواندند و افزودنــد :باید در همه زمینهها
از جمله حقوق بشــر ،تروریسم و جنایات
جنگــی در مقابــل غــرب حالــت هجومی
داشتهباشیم.
ایشــان انتقــادات شــدید اخیــر امریکا
از انتخابــات در ایــران را به ســخره گرفتند
و افزودنــد :امریکاییهــا کــه بــا پلیدتریــن
و ضدبشــری تریــن رژیمهــای منطقــه
همــکاری دوســتانه دارنــد و ایــن افتضاح
بــزرگ را در انتخابــات اخیرشــان بــه راه
انداختنــد ،انتخابات ملــت ایــران را مورد
هجوم و انتقاد قرار میدهند.
رهبرمعظمانقالبخاطرنشانکردند:
با وجود هجوم بی وقفه همه ابرقدرتها و
امپراتوری رسانهای صهیونیستها ،ملت
ایــران پــس از انقالب در همــه زمینهها به
پیش رفته است.
حضرت آیــتاهلل خامنــهای افزودند:
حتــی در زمینــه فرهنگ که با حساســیت
و نگرانــی و دغدغه بنده همراه اســت ،به
پیشرفتهایموجوانانامروزباعمقبسیار
بیشتر از جوانان اوایل انقالب ،آماده دفاع و
جانفشانیدرعرصههایمختلفهستند.
رهبر معظم انقالب ،عمــق راهبردی
عمیق و وســیع جمهوری اسالمی در دنیا
و بخصوص در غرب آســیا را از مهمترین
پیشــرفتهای  ۴دهــه اخیــر دانســتند و
خاطرنشــان کردنــد :نفوذ روزافــزون ایران
و طرفــداری ملتهــا از نظــام اســامی،
عقبــه مســتحکم ماســت و ایــن واقعیت
امریکاییها را عصبانی کرده و تحلیلگران
آنهــا را به فکر چارهای برای مقابله با نفوذ
روزافزون ایران انداخته است.

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در پایان
سخنانشان ،پیشــرفتها و موفقیتها را
نشــانه الطاف الهی خواندند و مسئوالن را
به قدرشناســی این نعمات فراخواندند و
تأکیــد کردند :عمل مســئوالن بــه وظایف
ســنگین خــود یعنــی شــکر واقعــی ایــن
نعمات.
ëëیادآقایهاشمیفراموشنمیشود
رهبــر معظــم انقــاب همچنیــن در
ابتدای سخنانشــان با تبریک ایام والدت
حضرت فاطمه زهرا سالماهللعلیها ،یاد و
خاطرهمرحومآقایهاشمیرفسنجانیرا
گرامی داشتند و با اشاره به حضور فعال و
اثرگذار ایشان در مجلس خبرگان از ابتدای
تشــکیل این مجلس گفتند :مرحوم آقای
هاشــمی شــخصیتی بــاارزش و از عناصر
مؤثــر در نظــام جمهــوری اســامی بــود و
یــاد ایــن بــرادر عزیــز از ذهن مــا فراموش
نمیشود.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ،یــاد و
خاطره مرحــوم آقای شــاهرخی نماینده
مجلــس خبــرگان در اســتان لرســتان را
نیز گرامی داشــتند .ایشــان به جانفشــانی
آتشنشــانان فــداکار هــم اشــاره کردنــد و
افزودنــد :این انســانهای فــداکار و عمدتاً
جوان برای حفظ جان و مال مردم از جان
خــود گذشــتند و وجــود این روحیه نشــان
میدهد در شــرایطی که چنین انس انها و
روحیههایی کمیاب است ،روحیه فداکاری
در کشــور و در میــان جوانــان آن همچنان
زنده است .رهبر معظم انقالب همچنین
از رئیــس و نماینــدگان مجلــس خبرگان
به دلیــل فعال کردن کمیســیونهای این
مجلسقدردانیکردند.
ëëسخنانرئیسونایبرئیس
مجلسخبرگان
در ابتــدای ایــن دیدار ،آیــتاهلل جنتی
رئیــس مجلــس خبــرگان بــا قدردانــی از
مواضــع راهگشــای رهبر معظــم انقالب
در موقعیتهای حساس ،گفت :خبرگان
وظیفه خود میدانند که انقالبی فکر کنند،
انقالبی بمانند و در مسیر انقالب اسالمی
حرکتکنند.
آیــتاهلل جنتــی تأکیــد کــرد :اعضــای
مجلسخبرگاندربارهوضعیتفرهنگی،
مســأله فضای مجــازی و بویژه معیشــت
مــردم و شــرایط اقتصادی کشــور دغدغه
دارند .آیتاهللهاشــمی شاهرودی ،نایب
رئیس مجلس خبــرگان هم با بیان اینکه
دشــمنان به دنبال ضربهزدن و تســلط بر
انقــاب هســتند ،گفــت :انقالب اســامی
پس از رحلت امام خمینــی(ره) اهداف و
دســتاوردهای خود و یکپارچگی و وحدت
ملی را حفظ کرد و اقتدار و عزت بینظیری
را در منطقــه و دنیــا بــرای ایــران به همراه
آورده است.
آیــتاهلل هاشـــــــــــمی شــــــاهرودی
درخصوصمباحثمطرحشدهدردومین
اجالس مجلس خبرگان ،گفت« :محکوم
کــردن فتنــه و فتنهگــران»« ،حمایــت از
مســتضعفان»« ،مقابلــه با ظلــم و دفاع
از مظلــوم»« ،لــزوم چارهاندیشــی بــرای
مشــکالت اقتصادی و مســأله معیشت و
بیکاریجوانان»«،لزومتوجهبیشتردولت
به اقتصاد مقاومتی»« ،اهمیت انتخابات
ریاســت جمهــوری و شــوراها»« ،ضرورت
سادهزیستی مسئوالن»« ،تشکر و قدردانی
از حضــور پرشــکوه مــردم در حماســه
راهپیمایی  ۲۲بهمن»« ،تأکید بر پیگیری
حقوقهای نجومی»« ،توجه به مشکالت
مردم خوزســتان»« ،لزوم حفظ وحدت و
همدلی اقوام و مذاهب»« ،اهمیت توجه
بهتهدیدهاو فرصتهای فضایمجازی»
و «تقویــت روحیه جهــادی» از مهمترین
محورهــا ،مباحــث و نطقهــای رئیــس و
اعضای مجلس خبرگان در اجالس اخیر
بوده است.

نوبخت :دولت پیگیر برخورد با کانالهای شایعه ساز است

ســخنگوی دولــت اعالم کــرد :دســتور معــاون اول رئیس جمهــوری برای برخــورد با
شایعه پراکنیها علیه دولت در کانالهای تلگرامی در حال پیگیری است .محمد باقر
نوبخت در گفتوگو با ایســنا با اشاره به دستور اسحاق جهانگیری به وزارت اطالعات
بــرای شناســایی و برخورد باعوامل ایجاد شــایعه علیه دولــت در کانالهای تلگرامی
اظهار کرد :مطلع هستم که این دستور در حال پیگیری است ،اما اطالع دقیقی ندارم
کــه این رســیدگی در چــه مرحلهای قرار دارد .وی در پاســخ به این پرســش که به نظر
شــما دلیل ایجاد این شــایعات و تخریبها علیه دولت چیســت ،اظهار کرد :عدهای
عالقهمنــد نیســتند که خدمات دولــت آنطور که هســت به مردم منتقل شــود .پس
تالش میکنند در پایان دوره دولت یازدهم ،با ایجاد ابهام و سؤال افکنی و حتی ایجاد
انحراف ذهنی افراد ،این خدمات را مخدوش کنند .نوبخت گفت :این اقدامات خالف
قانون است پس باید به آن رسیدگی شود.
اشاره نوبخت به مطالب سراسر کذبی است که چندی پیش در دو کانال تلگرامی
وابسته به «دلواپسان» منتشر شد و در آن ،مطالب خالف واقع بسیاری به معاون اول
رئیس جمهوری ،علیه دولت نســبت داده شــد .پس از نشــر گســترده این مطالب در
فضای مجازی ،اسحاق جهانگیری در نامهای به وزیر اطالعات ،ضمن کذب خواندن
مطالب منتشــر شده ،خواستار شناســایی و برخورد قاطع با مراکزی شد که هدفی جز
تضعیف و تخریب دولت و رئیس جمهوری و نیز تشویش افکار عمومی ندارند.

