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دفاع مجلس از ورود نظامیان به انتخابات

رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز والدت
حضرت زینب (س ) و روز پرستار:

مجاهدتهای پرستاران در روزهای کرونا
آنها را در چشم مردم عزیزتر از همیشه کرد

اخبار

رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح دیــروز (یکشــنبه) در ســخنان زنــده و
تلویزیونی به مناسبت میالد حضرت زینب کبری سالماهللعلیها و روز پرستار،
ضمــن تبریــک ایــن روز بــه همه پرســتاران ،پرســتار را فرشــته رحمــت بیمار
خواندنــد و گفتنــد :پرســتاران عزیز ما در دوران کرونایی و در شــرایطی بســیار
دشــوارتر و پراضطرابتر از شــرایط معمولی ،کار بزرگی را به ثبت رســاندند و
صحنهها و فعالیتهایی را به نمایش گذاشتند که حقیقتاً اعجابانگیز است.
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انتخابات هیأت رئیســه کمیســیون تلفیق الیحه بودجه  ۱۴۰۰در اولین جلســه
این کمیســیون برگزار شد و الیاس نادران با  ۱۹رأی به عنوان رئیس کمیسیون
تلفیق انتخاب شد .به گزارش ایسنا ،حمیدرضا حاجی بابایی نیز در انتخابات
ریاســت کمیسیون تلفیق  ۱۴رأی و شــمسالدین حسینی  ۱۰رأی را از مجموع
 ۴۵نماینــده حاضــر بــه دســت آوردنــد .در جریــان انتخابــات هیــأت رئیســه
کمیسیون تلفیق ،محسن دهنوی با  ۲۶رأی و ابراهیم عزیزی با  ۲۳رأی نواب
رئیــس اول و دوم کمیســیون تلفیــق شــدند .همچنیــن رحیم زارع بــا  ٢۴رأی
به عنوان ســخنگوی کمیســیون تلفیق انتخاب شــد .اعضای کمیسیون تلفیق
همچنیــن رشــیدی و رضاخــواه را بــه ترتیب بــا  ٢٢و  ٢١رأی به عنــوان دبیران
کمیسیون تلفیق انتخاب کردند.

گفتوگو همواره شایســته و محل تقدیر اســت .اکنون ایــران در برابر چهار
کشوری قرار دارد که اصرار بر صبوری ایران در برابر بدعهدی ترامپ داشتند.
ایــران و  4+1شــاهد نابودیهــای امتیاز برجــام بودند .ایران صبر اســتراتژیک
را پیشــه کــرد 4+1 .نتوانســت مانع تحریم اقتصــادی و مالی نامشــروع امریکا
شــود .نه چین ،نه روســیه و نه اتحادیه اروپا در این موضوع قدم قابل توجهی
برنداشــتند البتــه  4+1امریــکا را در انجام هــر اقدام سیاســی بینالمللی علیه
ایــران ناکام گــذارد .ولی ایــن ناکامی ریشــه در تدبیرهای ارزنــده وزیر محترم
امــور خارجــه داشــت .دیپلماســی حرفــهای و علمی ما ســبب شکســتهای
پیاپی ترامپ در برابر ایران در مجامع بینالمللی شــد .به عبارتی ایران برای
اولیــن بــار آبروی امریــکا را در مجامع بینالمللی بــرد .او رفت و اکنون رئیس
جمهور منتخب آن کشــور ســخن از برجام میراند .بایدن پیش از برجام باید
قطعنامه شــورای امنیت را عمل کند .مشخصه حاکمیت در ایران استقالل از
سایر دولتهاست.
ایــران از ایــنرو بــر ایــن باور اســت کــه در گفتوگوی بــا  4+1خواســتههای
مــردم ایــران را پیگیــری میکنــد .ایرانیــان در انتخاباتهای حداکثری نشــان
دادنــد چــه میخواهنــد .روابط حســنه با همه کشــورهای نظام جهانــی که بر
پایه ســلطهجویی و اشــغال ســرزمینهای دیگران عمل نمیکننــد .به همین
روی ملت ایران این خواســتهها را دنبال میکند :نفی سیطره به معنی کنترل
ســایر دولتها توسط یک کشور ،بازگشت همه طرفها به تعهدات قطعنامه
 ،2231ضمانــت احتــرام کامــل نســبت به برجــام با جبــران کامل خســارات
وارده در ســه ســال گذشــته ،پیریزی بنیان یــک گفتوگو در شــکلگیری یک
همکاری امنیتی منطقهای که قدرت برتر آن نه در دســتان کشــور یا کشورهای
متجــاوز به ســرزمین دیگران ،بلکــه با محوریــت قربانیان جنــگ مانند ایران
باشــد .اکنــون  4+1در گفتوگــوی مجــازی بــا وزیــری از ایران روبهرو اســت که
بــه نیکی ارزشهای اساســی اکثریت ملت ایــران را میدانــد .امنیت ،آزادی،
نظــم ،عدالــت و رفاه ملت ایــران اولویتهای ما در هر گفتوگویی اســت .به
همیــن روی ،ایران در این گفتوگوی مجــازی وزرای خارجی ،خواهان جبران
غیرمجازی خسارتهای گذشته است.
در این ســه ســال ایران نتوانســت در بــازار جهانی به صــادرات بهینه خود
ادامــه دهــد .حضــور مؤثــر بازرگانــان ایرانــی و بهرهمنــدی از امکانــات مالــی
جهانــی در پیــچ و خــم تهدیدهــای وزارت خزانــهداری امریکا با مانــع روبهرو
میشــد .دادوســتد جهانی نســبت به ایران با تردید و بیانگیزگــی مواجه بود.
اینهــا همگــی در مغایرت بــا رفاه مردم ،امنیــت آنان ،نظم جامعــه و به تبع
آن آســیب بــه آزادی و عدالت در کشــور میشــد .وانگهی ادعــای زمزمههای
اروپــا و امریــکا در توافقــی دیگــر ،زبان منطق نیســت .زبان دیگرانی اســت که
نمیخواهند ایران به نتیجه برســد .آیا  4+1در دام آنها خواهد افتاد؟ راســتی
دشمنی با برجام چه دالیلی دارد؟ ترامپ ،اسرائیل ،امارات و سعودی همراه
با اپوزیســیون خارج چرا با عدهای از داخل کشور در مخالفت با برجام ائتالف
میکند و همه آنها در یک جبهه قرار گرفتهاند؟ دقیق نمیدانم و مســتنداتی
در اینباره در دســت نیســت ،ولی نتیجه عمل همه آنها ضعیف شدن مردم
ایران است .نه اینکه برجام به تنهایی سبب قوی شدن مردم شود ،خیر! بلکه
تحریمها همواره آسیب نخست را به مردم وارد کردهاند.

یادداشت

خواستههای ایران در برابر 4+1

رضوانه رضاییپور
خبرنگار پارلمانی

نمایندگان مجلس دیــروز هم اصالح
مــوادی از قانــون انتخابــات ریاســت
جمهوری را در دســت بررســی داشتند
و در نهایــت حضــور نظامیــان بــرای
ثبتنــام در این انتخابــات را جزئی از
مصوبه خــود کردند .موضوعــی که به
پیشــنهاد یکی از نمایندگان مســتقل و
با اســتناد به بیانات حضرت امام(ره)
در مــورد نهــی نظامیــان از حضــور در
فعالیتهــایسیاســی،میرفــتتــا
شاید از اصالحیه قانون مجلس حذف
شــود امــا بــا رأی اکثریت در مــاده یک
مصوبــه آنان جــای گرفــت .غالمرضا
نــوری قزلچــه نماینــده بســتانآباد که
در مجلــس پیشــنهاد حــذف بند «خ»
ماده یــک را که طبــق آن «فرماندهان
عالــینیروهــایمســلحبــاجایــگاه
سرلشــگری و باالتر» ،اجــازه حضور در
انتخابات را مییابند ،مطرح کرده بود
توگــو بــا روزنامه ایــران توضیح
در گف 
داد :من با اســاس این بنــد در مصوبه
مجلــس مخالف بودم و از ســوی دیگر
هــم خطاب به ســایر نمایندگان گفتم
همین موضوعی را هم که شما مطرح
کردهاید و جایگاه سرلشــگری و باالتر را
برای کاندیداها تعیین میکنید ،شامل
همــه نظامیانی کــه مدنظر شــما قرار
دارد ،نیســت .او بــا بیان اینکــه قانونی
کــه این مجلــس در حــال تصویب آن
اســت ،خیلــی اختصاصی بــوده و تنها
بــرای افــراد خاصــی نوشــته میشــود
گفــت :تمــام پســتهای مدنظــر خود
را آوردهانــد و فقــط مانــده که اســامی
کاندیداها را هم ذکر کنند .او به بیانات
حضــرت امــام هــم درخصــوص منع
حضــور نظامیــان در انتخابــات اشــاره
کرد و گفت :حضــرت امام(ره) ضمن
اشاره به مسئولیت ســنگین نظامیان،
ایــن بزرگــواران را از ورود بــه جریانات
سیاســی و احــزاب و گروههــا کــه الزمه
همیــن انتخابــات ریاســت جمهــوری
است ،بر حذر داشته و هشدار دادند که
توجه به این موضوعــات افراد نظامی
را از وظایف اصلی خود غافل میکند.
ëëاستعفا یا عدم استعفا؟
م حمدباقــر قالیبــاف در واکنــش بــه
پیشــنهاد این نماینــده از موضوع قابل
تأملــی ســخن گفــت و آن عــدم الــزام
ب ــه اســتعفای کاندیداهــای نظامــی
بــرای شــرکت در انتخابــات ریاســت
جمهــوری بود .او گفت :قانون اساســی
اجــازه داده همــه اعضــای نیروهــای
مســلح بدون اســتعفا بتوانند ثبتنام
کرده و در انتخابات ریاســت جمهوری

شــرکت کننــد .ایــنصحـــــــــبتهای
رئیــس مجلــس در حالــی مطرح شــد
کــه عباســـــــعلی کدخدایی ســخنگوی
شــورای نگهبـــــــــان یــک روز قبــل در
نشســت خبری خود در پاســخ به یکی
از خبرنگاران درخصــوص ذکر جایگاه
سرلشــگری برای کاندیداهــای نظامی
ریاســت جمهــوری و لــزوم اســتعفای
آنــان از ســمت خــود گفــت« :طبیعتاً
اگــر کســی بخواهــد در شــورای نگهبان
بــرای ثبتنــام و حضــور در انتخابــات
مجلس یا ریاست جمهوری وارد شود،
بایــد با حــوزه و نهاد خود قطــع ارتباط
کرده باشــد .اگر آن فرد نظامی باشــد،
درجات و اینگونه مسائل تأثیری ندارد.
ممکن اســت فــردی پایینترین درجه
را داشــته باشــد امــا ثبتنام هــم کند.
بنابرایــن نهتنهــا درجــات تأثیــری در
بررسی صالحیتها ندارد بلکه باید با
نهاد خــودش قطع ارتباط کرده باشــد
و رســماً به ما اعالم کنند» .در حقیقت
این سخن سخنگوی شورای نگهبان در
تضاد با آن چیزی است که محمدباقر
قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس
گفت و اعتقاد داشت که نظامیان برای
ورود بــه عرصــه انتخابــات نیــازی بــه
استعفا ندارند .او البته برای این ادعای
خــودکاندیداتــوریعلــیشــمخانی
در انتخابــات ریاســت جمهوری ســال
 1380را مثــال زد کــه همزمــان وزیــر
دفاع هم بــود و برای نامزدی اســتعفا
نــداده بود .قالیبــاف در پاســخ به یکی
دیگــر از نماینــدگان مبنی بــر اینکه در
کــدام قانــون موضــوع عــدم الــزام بــه
اســتعفا از ســوی کاندیداهــای نظامی
ذکر شــده ،گفت :وقتی آقای شمخانی
در دولــت پیشــین وزیــر بــود ،مانعــی
در مشــارکت بــرای انتخابــات که عضو
نیروهای مســلح یا عضو دستگاههای
امنیتی باشند ،وجود نداشت .بنابراین
بحــث دخالــت در مســائل سیاســی و
نامزد شدن برای انتخابات دو موضوع
متفاوت است.
پــس از صحبـــــــــــتهای موافقــان و
مخالفان  -که آن را تبعــــــــــــیض ناروا
و محروم کــردن نظامیــان از حق خود
دانستند  -نمایندگان با پیشنهاد نوری
قزلچه مبنــی بر ممنوعیت نظامیان از
ورود به انتخابات ریاســت جمهوری با
 ۲۰۷رأی مخالــف ۲۵ ،رأی موافــق و ۵
رأی ممتنع مخالفت کردند.
ëëهشــدار قالیباف برای محدود نکردن
فضا برای کاندیداها
قالیباف در ادامه جلسه علنی مجلس
بــار دیگــر بر محــدود نکــردن ثبتنام
افــراد در انتخابــات ریاســت جمهوری
تأکیــد کــرد .نــه فقط پــس از پیشــنهاد

نوری قزلچه برای حذف بند مربوط به
حضــور نظامیان در انتخابات ریاســت
جمهوری ،بلکه بعد از اخطار علیرضا
ســلیمی مبنی بر اینکه واژه شهرداران
کالنشــــــــــــهر جایگزیــن شــهردارهای
شــهرهای بــاالی دو میلیون نفر شــود،
بر ضــرورت جلوگیری از محدود کردن
ثبتنــام افــراد در انتخابــات ریاســت
جمهوری تأکید کرد و گفت که مجلس
فقــط وضعیــت نابســامان پیــشاز
ثبتنام کاندیداهای انتخابات ریاست
جمهــوری را ســاماندهی میکند .باید
توجــه داشــت کــه مــوارد مصــوب در
قانــون مربوط به تشــخیص صالحیت
افــراد نیســت بلکــه ایــن مــوارد فقــط
برای ثبتنام افراد در انتخابات است.
پیــش از این هرکس که ســواد خواندن
و نوشتن داشــت در انتخابات ثبتنام
میکــرد و این قانون برای ســاماندهی
این مســأله اســت .او اضافه کرد :نباید
فضا را محدود و تنگ کرد چرا که ما در
این قانــون کار تشــخیص صالحیت را
انجام نمیدهیم .البته چون به مسأله
کالنشــهرها اشــاره کردیــد بایــد عنوان
کنم که کالنشهر در وزارت کشور دارای
تعریــف اســت و شــهرهایی کــه باالی
یک میلیون جمعیت دارند کالنشــهر
محسوب میشوند.
قالیبــاف تأکیــد کــرد :محــدود کــردن
شــرایط ثبتنــام چــه ضرورتــی دارد،
تشــخیص صالحیــت افــراد پــس از
ثبتنام به عهده شورای نگهبان است
و مجلــس فقــط وضعیــت نابســامان
پیش از ثبتنام را ساماندهی میکند.
لذا باید اجازه دهیم افراد بیشــتری در
این چارچوب بتوانند ثبتنام کنند.
ëëآنچه به نفع مردم نیســت را به دیوار
میکوبیم
د ر ابتــدای جلســه علنــی دیــروز،
محمدباقــر قالیبــاف در نطــق پیــش
از دســتور خــود نیــز گفــت :آنچــه بــه
نفــع مــردم نیســت و بــه معیشــت و
منزلت اجتماعی آنها آســیب میزند
را بــه دیــوار میکوبیــم و آنچــه کــه به
مصلحــت آنهاســت از زبان هر کســی
گفتــه شــود و بــا قلم هر کســی نوشــته
شود ،روی چشــم میگذاریم .او ادامه
داد :تأکیــد اخیر رهبــر معظم انقالب
بــر همــکاری قــوا بــا یکدیگــر و حفــظ
اتحــاد ملــی بــه نفــع مــردم را چــراغ
راه خــود در مجلــس میدانیــم .رهبر
انقــاب تأکیــد فرمودنــد که خواســت
مــردم واحــد اســت و کســی از میــان
مســئوالن نبایــد ایــن صــدای واحد را
دچار خدشه کند .حل مشـــــــــــــکالت
معیشــــــــــــتی مـــــــــردم را در اولویت
میدانیــم و معتقدیــم کــه نمیتــوان

شرایط جدید داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

برش

نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۰شد

غالمرضــا نوری با انتقاد از طرح مجلس به «ایران» گفت که فقط مانده اســامی کاندیداها را هم در قانون ذکر کنند!

خانه ملت

به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت آیتاهلل
خامنهای به خانوادههای گرامی که عزیزان پرســتار خود را در شــرایط کرونا از
دســت دادهاند ،تســلیت گفتند و با اشاره به نقش پرســتار در بهبود جسمی و
آرامش روحی بیمار ،افزودند :در زمینه بهبود جســمی بیمار ،پرســتار شریک
و مددکار پزشــک اســت و هر چقدر هم که پزشــک حاذق و توانا باشد اما نبود
پرســتار ممکــن اســت بهبود جســمی را با مشــکل مواجــه کند .رهبــر انقالب
اسالمی خاطرنشان کردند :پرستار از نظر کمک روحی نیز با یک لبخند یا یک
حرکت و ســخن مهربانانه در واقع غمگســار و روحیهبخش بیمار است و این،
یکی از ارزشهای واالی اسالمی است.
ایشــان با اشــاره به ســختتر و پراضطرابتر شدن کار پرســتاران در دوران
کرونــا بهدلیــل احتمال ابتــا و خطر واگیــری ،گفتند :مجاهدتی که پرســتاران
در ایــن مــدت انجام دادنــد ،آنها را در چشــم مردم ،عزیزتر و شــرافتمندتر از
همیشــه کرد .رهبر انقالب اســامی در ادامه سخنان خود به وظایف و تکالیف
مســئوالن در قبــال زحمــات و از خودگذشــتگیهای پرســتاران پرداختنــد و
افزودند :یکی از کارهای الزمی که به من گزارش شــده و مســئوالن باید انجام
دهند ،اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرســتاران اســت کــه مدت ها قبل
تصویب شــده اما هنوز اجرا نشده اســت .حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند:
همچنیــن اســتخدام پرســتاران یکــی دیگر از کارهــای ضــروری و خیلی خوب
اســت که بایــد با جدیت دنبال شــود تا وضع پرســتاران بهگونهای باشــد که با
خیــال راحت به کار خود بپردازند و خانوادههای آنها هم نســبت به وضعیت
آنها خاطر جمع باشند.
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بــاری از روی دوش مــردم برداشــت
مگر با هماهنگــی و اتحاد .قالیباف در
ادامــه گفت :طرح حمایت معیشــتی
از مــردم ،نمونه مناســبی اســت که با
همــکاری و هماهنگی دولــت محترم
بــه نتیجــه رســید .بــه مــردم قــول
داده بودیــم کــه نگذاریــم ســفره آنها
کوچکتر شــود؛ تــاش کردیم تــا کمتر
شرمســار پدرانی باشــیم که شــرمنده
فرزندانشان شــدهاند .مطمئن باشید
مردم را در میانه مشــکالت اقتصادی
تنها نخواهیم گذاشت.

سیدمحمد صدر:

مجمع تشخیص مصلحت به اندازه جایگاهش فعال نیست

یــک عضــو مجمــع تشــخیص مصلحت
نظام درباره کمرنگ شــدن نقش مجمع
در مجموعــه تصمی مگیریهــایکشــور،
گفت که معتقد اســت این نهــاد به اندازه
اهمیت و جایگاهش در تصمیمگیریهای
کشور فعال نیست.
بــه گــزارش خبرآنالیــن،ســید محمد
صــدر با اشــاره به برگزار نشــدن جلســات
شــورای مجمــع در نزدیــک به یــک ماه و
نیــم گذشــته بــه دلیــل همهگیــری کرونــا
و شــرایط ســنی اعضــای مجمــع ،گفــت:
البتــه چهارشــنبه دو هفتــه پیــش بعــد از
مدتها یک جلســه نیمه مجازی تشکیل
و بحثهایــی مطــرح شــد اما بــا توجه به
اهمیتــی کــه مجمع تشــخیص مصلحت
نظام دارد ،آن گونه که باید فعال نیســت.
حــال آنکــه در ایــن شــرایط حساســی کــه
کشور در آن قرار دارد ،نیاز است که مجمع
فعالیت بیشتری داشته باشد البته من این
تذکر را در جلســه شورای مجمع هم دادم
و گفتم که باید بیشتر حضور داشته باشیم.
او در ادامــه بــا بیــان اینکــه نمیتوانــد
اظهــار نظر کنــد که تا چه میــزان از کاهش
فعالیــت و ایفای نقش مجمع تشــخیص
حاصــل فقــدان آیتاهللهاشــمی اســت،
افزود :از نظر من شرایط مجمع تشخیص
مصلحــت نظــام ایــدهآل نیســت .چــون
مجمــع جایگاهــی فــوق قانــون اساســی،
مجلــس و دولــت دارد و ایــن یعنی تمام
مســائل مهــم مملکــت بــه گونــهای بــه
طــرف آن میآیــد و بــرای همیــن بایــد
حضــور فعالتری داشــته باشــد کــه فعالً
متأســفانه نــدارد .صــدر دربــاره برگــزاری
جلسات کمیسیونهای تخصصی مجمع

نماینــدگان مجلــس در جلســه دیــروز مــاده  ۱طــرح
اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را
تصویب کردند.
طبــق این مــاده ،مــاده  ۳۵قانــون انتخابات ریاســت
جمهــوری مصوب  ۱۳۶۴.۴.۵با اصالحات و الحاقات
بعدی به شرح زیر اصالح میشود:
مــاده  -۳۵داوطلبــان ریاســتجمهوری بایــد واجــد
شرایط اختصاصی و عمومی زیر باشند:
الف) شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری
به شرح زیر است:
 .۱رجال مذهبی و سیاســی  .۲ایرانیاالصل و نداشــتن
تابعیــت و اقامــت یا مجوز کارت ســبز (گریــن کارت)
کشــورهای دیگــر در گذشــته و حــال  .۳مدیــر و مدبــر
 .۴حســن ســابقه ،امانت و تقوا  .۵مؤمــن و معتقد به
مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور
ب) داوطلبان ریاســت جمهوری جهت احراز شرایط
اختصاصــی موضــوع بنــد «الــف» باید واجد شــرایط
عمومی زیر باشند:
 .۱داشــتن مــدرک تحصیــــــــلی حداقــل کارشناســی
ارشــد یــا معــادل آن مــورد تأییــد وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری یــا وزارت بهداشــت و درمــان و
آموزش پزشــکی و یا مرکز مدیریت حوزههای علمیه
 .۲حداقل ســن  ۴۰ســال تمام و حداکثر ســن  ۷۰سال

اســت یعنی حاکمیــت را مــردم از طریق
انتخابات و صندوق رأی تشکیل میدهند
و هر اندازه که مردم نقش بیشــتر و حضور
پررنگتــری در انتخابــات داشــته باشــند،
مشــروعیت و مقبولیــت نظــام جمهوری
اسالمی افزایش پیدا میکند .او با یادآوری
اینکه تحقق مشارکت حداکثری در شرایط
فعلــی کشــور اهمیت بیشــتری نیــز دارد،
افزود :دشــمنان جمهوری اسالمی دنبال
این هستند که بگویند مردم ایران دیگر آن
عالقه اول انقالب را به جمهوری اســامی
ندارند و این فقط با یک انتخابات پرشــور
و بــا حضــور اکثریــت مــردم ایــران خنثی
تشــخیصمصلحــتنظــامنیــزگفــت :میشود.
بعضی از کمیســیونها تشــکیل میشــود ëëاگــر اصولگراهــا بهتــر مذاکــره میکنند؛
اما کمیســیون سیاســی ،دفاعــی و امنیتی بسماهلل!
که بنده عضو آن هســتم متأســفانه مدت
وی دربــاره اینکــه برخــی اصولگرایــان
طوالنی و حدود سه ماه است که جلسهای گفتهاند که آنها میتوانند مذاکرهکنندگان
نداشته است.
بهتــری باشــند هــم افــزود :مــا کــه بخیل
عضــومجمــعتشــخیصمصلحــت نیستیم؛ اگر اصولگرایان در یک انتخابات
نظــام در ادامه بــه پرســشهایی پیرامون منصفانــه ،قانونــی و با مشــارکت باال روی
انتخابات  ،1400تأییــد صالحیت نامزدها کار بیاینــد ،طبیعی اســت که اگــر آنها هم
و پیشبینــیاش از رفتــار شــورای نگهبان زمانی انتخابات را بردند و دولت تشــکیل
در جریان بررســی صالحیتهــا برای این دادند متوجه میشــوند که ضروری اســت
ک ســری کارهایی
انتخابــات پرداخــت .او بــا ابــراز امیدواری در سیاســت خارجــی یــ 
نســبتبــهاینکــهمیــزانمشــارکتدر انجــام دهند کــه اگــر توانایی آن را داشــته
انتخابــات ریاســت جمهوری ســال آینده باشــند انجام میدهند و به ســمت تأمین
همچون انتخابات مجلس یازدهم نباشد منافع کشور میروند .آنها ادعا میکنند که
و درصد مشــارکت بیشــتری رقــم بخورد ،مــا میتوانیم مذاکره کنیــم و ما میگوییم
گفــت :آن طور کــه گفته شــد در انتخابات بســماهلل ،بفرماییــد! اما آنها بایــد در یک
مجلس درصد بسیار پایینی پای صندوق انتخابات سالم رقابتی شرکت کنند یعنی
رأی آمدنــد و ایــن اصــاً بــرای جمهــوری انتخاباتی که همه گروههای سیاسی در آن
اســامی مناســب نیســت .مــا میگوییــم کاندیدا داشته باشند و هرکسی را که مردم
حکومتمان حکومت جمهوری اسالمی انتخاب کردند؛ اهالً و سهالً.

تمــام در هنگام ثبت نام  .۳برخورداری از ســامت و
توانایی جسمی و روانی کافی ،جهت ایفای مسئولیت
ریاســت جمهــوری  .۴داشــتن کارت پایــان خدمت یا
معافیت دائم قانونــی  .۸عدم مؤثر بودن در تحکیم
رژیم سابق و وابستگی به آن  .۹عدم سابقه استعمال
یا اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان .۱۰ســابقه تصدی
حداقل مجموعاً  ۶سال در مناصب زیر:
الف -مقام سیاســی موضوع بندهــای «الف» تا «ج»
مــاده ( )۷۱قانــون مدیریت خدمات کشــوری مصوب
۱۳۸۶.۷.۸
ب -معاون رؤسای قوای سهگانه
پ -اعضــا شــورای عالی امنیت ملی یــا اعضا مجمع
تشخیص مصلحت نظام
ت -رئیس کل بانک مرکزی
ث -رئیس دیوان محاسبات کشور
ج  -استاندار
چ -شهردار شهرهای باالی دو میلیون نفر جمعیت
ح -رئیس ســازمانها و نهادهای دولتی و مؤسسات و
نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی
خ -فرماندهــان عالــی نیروهــای مســلح بــا جایــگاه
سرلشگری و باالتر
د -رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در سطح کشور
ذ -مدیر حوزههای علمیه کشور.

ëëبیانیــه  225نماینــده در محکومیت
قطعنامه حقوق بشری اروپا
در پایان جلســه دیــروز ،نماینــدگان در
بیانیهای قطعنامه حقوق بشــری اخیر
اروپــا علیه کشــورمان را محکوم کردند.
در بخشــی از ایــن بیانیه که بــه امضای
 225نفــر از نماینــدگان رســید ،آمــده
اســت :نماینــدگان ضمــن محکومیت
این اقدام پارلمــان اروپا و کمیته روابط
خ ارجــی پارلمــان انگلیــس و دولــت
فرانســه از دولــت جمهــوری اســامی
ا یــران میخواهنــد بــا هــدف اقــدام

م تقابــل ،فهرســت اســامی مقامــات
ا روپایــی کــه بــا اعمــال تحریمهــای
ظالمانــه بویــژه در زمینــه دارو مرتکب
جنایــت ضــد بشــری علیه ملــت ایران
شدهاند و همچنین آن دسته از مقامات
اروپایــی کــه از گروههــای تروریســتی،
م نافقیــن و تجزیهطلبهــا حمایــت
بــه عمــل آوردهانــد و قضــات اروپایــی
کــه در آرای سیاســی علیــه شــهروندان
بیگنــاه ایرانی قرار محکومیت و حبس
صادر کردهاند را همــه جانبه در اختیار
مجلس شورای اسالمی قرار دهند.

جزئیات تشکیالت جدید اصالحطلبان برای انتخابات ۱۴۰۰
اصالحطلبــان با تشــکیالتی جدید حقیقـــــــــــــی که وجهـــــــــه سیاسی
وارد کارزار انتخابــات میشــوند .وتأثیرگـــــــــذاری اجتماعی داشــته
جواد امام عضو شــورای هماهنگی باشنــــــــد و قــرار نیســت اشــخاص
جبهــه اصالحــات دربــاره جزئیات حقیقــی احــزاب را تحتالشــعاع
شــکلگیری این تشــکیالت بــا بیان قــرار دهنــد .او در عیــن حــال تأکید
اینکــه بهوجــود آمــدن تشــکیالت کرد :رویکرد اصالحطلبان اســتفاده
جدید به معنای منتفی شدن وجود از همه ظرفیت این جــــــریان است
تشکــــیالت پیشــــــین یعنی شورای و اشخاص و احزاب تکــــمیل کننده
هماهنگــی جـــــــــــبهه اصالحات و یکدیگر هستند و قرار نیست یکی بر
شــورای عالی سیاســتگذاری است ،دیگری برتری داشته باشد.
به ایسنا گفت :اصالحطلبان به این
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران
نتیجه رســیدند برای ایجاد اجماع جــوان ،علــی صوفــی ،وزیــر تعاون
بین خود یک جبهه جدیدی داشته دولــت اصالحــات هم دربــاره نهاد
باشــیم کــه ترکیبی باشــد از احزاب اجمــاع ســاز ایــن جریــان توضیــح
عضــوشــورایهماهنگــیجبهــه داد :تشــکیل ایــن نهاد هنــوز نهایی
اصالحات و اشخاص اصالحطلب نشــده و فعــاً در مرحله مشــورت و

بیانیه پایانی نشست ادیان علیه افراطگری

ط گــری
نشســت «ادیان علیه افــراطگری» نشســت بــا عنــــــوان «افــرا 
بــه همت انجمن دفــاع از قربانیان و خشــونت مرتبــــط بــا هیــچ دینی
تروریسم با همکاری دانشگاه ادیان نیست» منتـــشر شده که در بخشی
و مذاهــــب و فرهنگــــسرای ملل با از آن آمـــــده :ادیـــــان الــهی کانون
حضــــور شخصیـــــــتها و عالمانی رحمت ،عطوفت و مـــــــهربانی در
از مسیحیــــت ،زرتــــــشت ،یهودیت نظــام خلقت بوده که با دســتوراتی
و اســـــام (تشیع و تسنن) ،اساتید ،دقیق و روشـــــن ارزشهای اخالقی
دانشــجویان و تعــدادی از قربانیان و اصول متعالی ادیان را در جامعه
تروریسم در ادیان مختلف در تاریخ بشــری ترویج مینمایند و بر پرهیز
 27آذر  99به مناسبت «روز جهانی از هرگونه ناپاکی ،پلیدی و ســتم به
عاری از خشــونت و افراطگری» در هــر انســانی فــارق از ملیــت ،رنگ،
دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد .نژاد و جغرافیا تأکید اساسی دارند.
بــه گــزارش «ایــران» ،مبانــی مورد ایــن بیانیه افزوده :تروریســم تحت
تأکیــدرهبــرانوشــخصی تهای هر عنوان که باشــد در بهرهگیری از
شــرکت کننــده ،در بیانیــه پایانــی ارزشهــا و تولیــد جنایت اشــتراک

رایزنــی قــرار دارد؛ بنابرایــن معلوم
نیســت کــه ســرانجام آن بــه کجــا
برســد .پــس نمیتــوان از االن گفت
کــه تفاوت این نهاد با شــورای عالی
در چیست .او همچنین بر محوریت
سید محمد خاتمی بهعنوان طرف
مشــورت اصلی در تصمیم گیریها
تأکید کرد و گفــت« :از انتخابات ۹۸
ایــن موضوع مطرح شــده کــه دیگر
رونــد شــرکت بــدون قیــد و شــرط
در انتخابــات اصــل نباشــد ،بلکــه
شــرکت در انتخابــات مشــروط بــه
حضــور نامزد اصالحطلب باشــد».
موضعــی که به نظر می رســد مورد
حمایت همه احــزاب اصالحطلب
قرار ندارد.

داشته و دلیــــــــــل ادامــــــه حیاتش
همین سوء استـــــــفاده از مقدسات
اســت ،هرگونــه جنایتــی بــا پرچــم
ادیــان الهــی اقدامــی فریبکارانــه و
توطئــهای اســت علیه ادیــان که در
راســتای راهبــرد دیــن ســتیزان در
طول تاریخ ادامه یافته است .حال
ســؤال این اســت که چطور میشود
ادیان الهی که متونشــان سرشار از
توصیه به محبت ،صلح و دوســتی
ط گرا
اســت ،منبع جریانهــای افرا 
و خشــونتطلب باشند؟ بلکه باید
گفــت ادیــان ،مراکز دینــی و پیروان
ادیــان ،اولیــن قربانیان خشــونت و
افراط گری هستند.

