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ستاد انتخابات کشور بهصورت رسمی تشکیل شد

اخبــــار

وزیر دفاع :ایران قدرت مطرح موشکی در جهان است

وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح گفــت :امــروز تمام موشــکهای
جمهــوری اســامی ایــران دقیــق و از قــدرت انفجــاری الزم بــرای حفــظ
بازدارندگــی دفاعــی کشــور کامالً برخوردار هســتند .به گزارش تســنیم ،امیر
ســرتیپ امیر حاتمــی با تأکید بر آمادگی کامل دفاعی کشــور اظهار داشــت:
بــ ه لطف خداونــد متعال امروز جمهوری اســامی ایران یکــی از قدرتهای
مطــرح موشــکی دنیاســت.وی بــا قدردانــی از تــاش متخصصــان صنعت
دفاعــی در نوآوریهــای جدید دفاعی افــزود :در صنعت دفاعی و موشــکی
کشــور هر آنچه مورد نیاز اســت خودمان طراحی و تولید میکنیم و نیروهای
مســلح جمهوری اســامی ایران از آن اســتفاده میکنند.وی در پاسخ به این
ســؤال کــه «برای گرفتن انتقــام از عامالن ترور دانشــمند هســتهای و دفاعی
کشورمان شهید فخریزاده چه اقدامی خواهید کرد» ،ادامه داد :آنچه مسلم
اســت عامالن و آمران این جنایت حتماً مجازات خواهند شــد.امیر ســرتیپ
حاتمی تأکید کرد :جمهوری اسالمی ایران بهعنوان یک کشور بزرگ و دارای
مدیریــت تفکر راهبردی ،در زمانو مــکان الزم این مجازات را انجام خواهد
داد و این اتفاق بدون تردید رخ خواهد داد.

تالش برای جمعبندی بودجه تا آخر هفته

پیامی برای خروج از سوریه دریافت نکردهایم

دســتیار ارشــد وزیر خارجه کشــورمان تأکید کرد که ایران تاکنون پیامی برای ترک
ســوریه از ســوی مقامات این کشــور دریافت نکرده اســت .بهگزارش ایســنا ،علی
اصغر خاجی افزود :هدف از حضور ایران در سوریه مبارزه با داعش و گروهکهای
تروریســتی اســت اما رژیم صهیونیســتی اگر بخواهــد از خطوط قرمز عبــور کند با
پاســخ سختی مواجه خواهد شــد و از رفتارهای خود پشــیمان میشود.خاجی در
پاسخ به سؤالی مبنی بر زمان خروج نیروهای ایرانی از سوریه گفت :ایران تاکنون
هیچ پیامی مبنی بر خارج کردن نیروهایش از ســوریه دریافت نکرده اســت ،ما به
درخواست دولت سوریه در این کشور حضور داریم و حضور ما مستشاری-نظامی
اســت و تــا زمانی که ملــت و دولت ســوریه تمایل دارنــد حضور مــا ادامه خواهد
داشــت .وی تأکید کرد :کســانی باید ســوریه را ترک کنند که بهصورت غیر قانونی
آمدنــد و خاک این کشــور را اشــغال کردند ،اینهــا باید خاک ســوریه را ترک کنند.
مناطق مختلف سوریه باید تحت حاکمیت این کشور و در سیطره دولت این کشور
باشد زیرا این دولت بهدنبال ایجاد امنیت است.

دوچرخهسواری زنان یعنی توهین به خدا

نماینــده اصفهان در مجلــس خبرگان رهبری در جمع طــاب و در واکنش
به حواشــی به وجود آمده در راهپیمایی  ۲۲بهمن این شــهر اظهار داشــت:
عــدهای جــوان بیتجربه یک اشــتباهی مرتکب شــده و بــه رئیسجمهوری
توهیــن میکننــد ،متوجــه میشــویم کــه فوراً جلســه شــورای تأمیــن انجام
میشود و ظاهراً توهین به مخلوق از توهین به قرآن و فتوای مراجع مهمتر
شــده است .به گزارش فارس ،حجتاالسالم سید ابوالحسن مهدوی افزود:
اعضای شــورای تأمین اصفهان پاســخ دهند که توهین به مخلوق یا توهین
بــه خالــق مهمتراســت که شــهردار اصفهــان چند ســال اســت از رفتارهای
غیرشــرعی همچون دوچرخهســواری دختران دفاع میکند .مهدوی گفت:
حتی برخی مســئوالن در مقابل اقدامات خالف شــرع آن را ترویج کردند و
جلوی آن را نگرفتند؛ استاندار سابق اصفهان در جهت ترویج این اقدامات
تصاویــر آنهــا را ترویج داد و کســی هم دم نزد ،موضوعی کــه حتی از طریق
رســانهها نیز منتشــر شــد .وی بیان داشــت :منتظریــم ببینیم که مســئوالن
چگونه در قبال هتک حرمت و اقدامات خالف شرع برخورد میکنند که اگر
اقدامی صورت نگرفت طور دیگری برخورد خواهیم کرد.

تغییر موارد نظارتی مجلس نیازمند تغییر قانون اساسی است
گروه سیاسی /معاون حقوقی رئیس جمهوری
اظهــارات یــک نماینده مجلس برای توســعه
میــدان نظارت مجلس به اعضای قوه مجریه
را نیازمند تغییر قانون اساسی دانست.
اخیــراً و در ادامه برخــی طرحهای عجیب
و غریــب نماینــدگان ،نماینــده همــدان از
آمادهســازی طرحــی خبر داده کــه در صورت
تصویــب ممکــن اســت برخــی وزرا از گرفتــن
پستهای سیاسی محروم شوند.
حجتاالســام احمدحســین فالحی گفته
اســت :برخی از وزرا بویژه آنهایی که در ســال
پایانی مسئولیت خود قرار دارند ،ممکن است
در برابــر نمایندگان مردم پاســخگو نباشــند یا
اســتیضاح آنها کارآیی نداشته باشد؛ بنابراین
براســاس آن اگر مسئوالن اجرایی کشور پاسخ
قانعکننــدهای در برابــر تصمیمــات خــود بــه
نمایندگان مجلس ارائه ندهند ،برای همیشه
از گرفتن پســتهای سیاســی محروم خواهند
شــد.به گفتــه وی ،طــرح مذکــور در مرحلــه
تدویــن اســت و کلیــات آن آمــاده شــده که به
محض نهایی شدن در سامانه مربوطه جهت
بررسی و جمعآوری امضا قرار میگیرد.
در واکنــش بــه تدوین چنین طرحــی ،لعیا
جنیــدی ،معــاون حقوقــی رئیــس جمهــوری
در گفتوگــو با خبرنگار «ایــران» گفت :قانون
اساســی میــدان عمــل فعــاالن حــوزه قــدرت
سیاسی اســت .نظارتی که مجلس بر مقامات

سیاســی و وزرا دارد ،نظارتــی سیاســی اســت
و ابزارهــای آن هــم روشــن شــده اســت؛ وزرا
ســؤال و اســتیضاح میشــوند یــا نمیتوانند از
مجلــس رأی اعتمــاد بگیرنــد .وی ادامــه داد:
عــاوه بــر اینها ممکــن اســت گزارشهایی به
دســت نمایندگان برســد کــه آنــان بتوانند در
چارچوبــی تحقیــق و تفحصی را دنبــال کنند.
بنابرایــن ،باید بــه دیده انحصــاری به نظارت
سیاســی نگاه کرد .یعنی مــوارد نظارتی که در
قانون اساسی آمده ،حصری است و نمیتوان
بــه آن مــوارد هیــچ چیز دیگــری اضافــه کرد.
معــاون حقوقی رئیس جمهــوری افزود :دوم
اینکــه چون جنس این عمل ،سیاســی اســت،
نظــارت بــر آن هــم در میــدان عمل سیاســی
اســت .در این صورت شــما باید مرتکب جرم
عمومی شــوید تا ابــزار جزایی برای شــما بکار
گرفتــه شــود .قاعــده کلــی این اســت .جنیدی
ادامــه داد :برای همین اعتقــاد دارم اوالً نباید
ســاختار قانــون اساســی را از نظــر اصــول بهم
ریخــت ،دوم اینکه حتی اگــر وقتی نظر بر این
اســت که نــوع دیگــری از نظارت اضافه شــود
که با طبع حقوق اساســی که مربوط به تنظیم
قدرت سیاســی اســت ،سازگار نباشــد ،این امر
نیازمند تغییر قانون اساسی است.
ëëعنــوان مجرمانه شــکایت از وزیــر ارتباطات
معلوم نیست
جنیــدی دربــاره شــکایت از محمــد جــواد

آذری جهرمــی ،وزیر ارتباطــات بابت افزایش
پهنــای باند و شــکایت جمعی از مردم یکی از
استانهای کشــور هم گفت :براساس مواردی
کــه تا حــاال ارزیابی کردیم ،مــواردی که درباره
ایشــان مطرح شــده ،اوالً از نظر ما اصالً عنوان
مجرمانه آنها معلوم نیســت ،یعنی من اقناع
نشــدم که عنوان مجرمانهای بــرای این موارد
وجــود دارد و معلــوم نیســت کجــا بــرای آنها
جــرم انگاری شــده و چــون پرونــده در مرحله
مقدماتی اســت ممکن است شخص بازپرس
هم به همین نتیجه برسد.
امــا تا همین جا ،مســأله اول این اســت که
عنــوان مجرمانــه مــواردی کــه در ایــن پرونده
مطرح شده معلوم نیست.
دوم اینکــه اگــر تصــور یــا فــرض کنیــم کــه
عناویــن مجرمانــه هم وجــود دارد ،آن هم به
ترتیبی که درباره ایشــان مطرح شده ،گمان ما
این اســت که این عناوین فرضی هم به ایشان
توجه ندارد و قابل انتساب به ایشان نیست.
عضــو کابینه افــزود :بهنظر میرســد اینجا
در حــوزه اختیــارات و مســئولیت وزیــر ،یعنی
حــوزهای کــه وزیــر میتوانــد براســاس قانــون
تصمیم بگیرد یا مسئولیت دارد ،جرمانگاری
شــده است .اساســاً جرمانگاری نیازمند وجود
قانون اســت .اکنون قانونی بــرای جرمانگاری
این موارد وجود ندارد.
دوم اینکه ایشــان در حدود صالحیتهای

نبوی شانس اصلی ریاست جبهه اصالحطلبان

تردیدی در حمایت از آقای رئیسی نداریم

در کنــار دیگــر موضعگیریهایی کــه طی روز
گذشــته بــر تمایــل اصولگرایــان به ریاســت
جمهوری ابراهیم رئیســی اشــاره داشــتهاند
شــاید بــه نظــر ایــن جریــان سیاســی در این
دوره بــرای تجمیــع آرای خــود در ســبد رأی
کاندیدایی واحد راه هموارتری داشته باشند.
امــا در واقعیــت فعالیتهــای معطــوف به
انتخابات چهرههای دیگــر که کمتعداد هم
نیســتند و به تعبیر چنــدی پیش محمدرضا
باهنــر ،این امــکان را در اختیــار اصولگرایان
میگذارند که به کشورهای دیگر هم کاندیدا
صــادر کنند نشــان میدهد کــه چنین نظری
میتواند درســت نباشد .شــاهد هم سخنان
محمدجواد الریجانی اســت کــه در گفتوگو
با «تســنیم» رقابت اصلی انتخابات  1400را
در میان ســه چهــره اصولگرا یعنی رئیســی،
قالیبــاف و علــی الریجانــی پیشبینــی کرده
اســت .حمایــت اصولگرایــان از ابراهیــم
رئیســی با این همه در شــرایطی اســت که او
بــا حکــم رهبــری مســئولیت مهــم ریاســت

قــوه قضائیــه را برعهــده دارد و موافقــت بــا
کنارهگیــری او از این ســمت با امــا و اگرهایی
گره خــورده اســت ،از جملــه تمایــل خود او
بــه کاندیداتوری که گرچه با انجام ســفرهای
اســتانی محتمل به نظر میرسید اما بارها از
سوی نزدیکانش تکذیب شده است.
اصولگرایــان بــرای انتخابــات  1400جــز
شــخصیتهای مــورد پیشبینــی جــواد
الریجانــی بــا واقعیــت تــاش محمــود
احمدینژاد برای بازگشــت دوباره به عرصه
سیاســی هــم روبــهرو هســتند .مســألهای
کــه اگــر تحقــق پیــدا کنــد بــه تجزیــه بیشــتر
ســبد آرایشــان منجــر خواهد شــد .فعاالن
دیگــر طیفهــای اصولگــرا امــا همچنــان به
تبریجویــی از او ادامــه میدهنــد .ماننــد
اظهارات ســخنگوی جامعه روحانیت که در
سخنان دیروزش درباره نسبت احمدینژاد
و اصولگرایــان گفت« :احمدینژاد به عنوان
یــک کاندید مســتقل وارد شــد و نباید هزینه
رفتار وی را به عهده اصولگرایان دانست».

دبیر ستاد حقوق بشر تشریح کرد

دستاوردهای سفر رئیسی به عراق
علــی باقــری کنــی ،دبیــر ســتاد حقوق بشــر
جمهــوری اســامی ایــران بــا حضــور در
برنامه گفتوگــوی ویژه خبــری ،در رابطه با
دســتاوردهای ســفر اخیر رئیس قوه قضائیه
بــه عــراق از جملــه موضوعــات ترور ســردار
شــهید ســلیمانی و مســائل حقــوق بشــری
توضیحاتــی ارائــه کرد .بــه گزارش ایســنا ،او
درخصــوص اهمیــت ســفر آیتاهلل رئیســی
بــه بغــداد گفــت :کار مهم ســفر رئیــس قوه
قضائیــه به عــراق ،ایجــاد زیرســاخت درک
مشــترک از مفهوم ناامنی بین ایران و عراق
بــود ،چون وقتــی ایران و عراق بــه این درک
برســند کــه در مجامــع بینالمللــی بــا هــم
همکاری مشــترک داشــته باشند ،دیگر جای
خالــی وجــود نخواهــد داشــت کــه بیگانگان
بخواهند امنیــت برونزا به منطقــه بیاورند.
باقــری کنی گفــت :جمهوری اســامی ایران
بیشترین تعامالت اقتصادی را با عراق دارد
و بیشــترین تردد حــدود  ۷میلیــون نفر را به
ایــن کشــور دارد .بنابرایــن وجــود اینچنیــن
حجــم بــاالی اقتصــادی و تــردد دو کشــور،
زمینهســاز مسائلی اســت که اگر خوب به آن
رسیدگی نشود ،مســائل حقوقی میتواند به

موضوعات قضایی تبدیل شــود و مهمترین
موضــوع ســفر ،حــل مســائل و مشــکالت
شــهروندان چــه در عرصــه اقتصــادی و چه
بسترســازی برای مراودات اقتصادی بین دو
کشــور بــود .او ادامه داد :عــاوه بر بحثهای
قضایی ،ابعاد دیگری هم این ســفر داشــت
کــه در رأس آن پیــام مقــام معظــم رهبــری
بود که آیتاهلل رئیســی حامل پیام شــفاهی
رهبری به دولت عراق بود.
نکتــه مهــم بعــدی در ایــن ســفر اســتقبال
مردمــی از رئیــس دســتگاه قضایــی ایران به
عنــوان مقــام عالیرتبه یک کشــور بــه عراق
بــود و از جلوههــای مهــم ایــن ســفر شــروع
ســفر از محل عروج شهید سلیمانی و شهید
ابومهــدی المهنــدس بــود .باقــری کنــی در
رابطه با خبرســازیهایی که درباره این ســفر
شــده بود ،گفت :دشــمنان دو ملــت ایران و
عــراق در عرصههــای مختلــف فضاســازی
میکنند تــا بتوانند ماهی خود را صید کنند و
اخیراً ســرمایهگذاری سنگینی کرده بودند که
این اتفاقات را به اختالف و نزاع تبدیل کنند
کــه نتیجه نداد و نقشــههای آنها باطل شــد.
دبیــر ســتاد حقوق بشــر در رابطه بــا آخرین

اتفاق بیفتد که بهصورت موردی جرم باشــد،
امــا بهصــورت موردی باید به آن مســأله ورود
کــرد ،درســت هماننــد رفتــاری کــه در فضای
عمومــی صــورت میگیرد .بهعنــوان مثال ،ما
اکنــون در حیــاط دولت ایســتادهایم .اگر اینجا
جرمی اتفاق بیفتد ،باید حیاط دولت را بست
و مانع ورود دیگران شــد؟ اینجا فضایی است
کــه مــا در آن رفــت و آمــد میکنیــم .ممکــن
اســت فــردی اینجــا جرمــی مرتکب شــود ،به
ایــن معنی نیســت کــه این حیاط و دسترســی
خبرنگاران به اعضای دولت بسته شود.

اولین نشست انتخاباتی نهاد اجماع ساز برگزار شد

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز:
گــروه سیاســی/تمایل بــه حمایــت از ســید
ابراهیــم رئیســی در انتخابــات ریاســت
جمهــوری  1400بــه نقطــه مشــترک
موضعگیــری جریــان اصلــی اصولگرایــی
تبدیل شــده اســت .در حالی که اشاره به نام
رئیســی در اظهارنظرهــای هفتههــای اخیــر
فعــاالن سیاســی ایــن جریان تکرار میشــود
اغلب آنها از قــرار دادن محمدباقر قالیباف
در فهرســت افــراد مطــرح بــرای حضــور در
انتخابات خودداری کردهاند.
در ادامه همین رویکرد ،غالمرضا مصباحی
مقــدم هم بــه عنوان ســخنگوی تشــکلی که
یکبــار دیگــر محوریت تالش بــرای وحدت
اصولگرایــان را برعهــده گرفتــه ،تأکیــد کــرد
کــه جامعــه روحانیــت مبــارز «تردیــدی در
حمایت از آقای رئیســی نــدارد» .به گزارش
ایســنا ســخنگوی جامعه روحانیت مبارز در
یــک نشســت دانشــجویی ایــن گمانهزنیها
که «جامعه روحانیــت در پی روی کار آمدن
الریجانی اســت و دیگران به دنبال رئیســی»
را رد کــرد و با بیان اینکه ایــن تنها یک القا از
ســوی دیگران است ،گفت «هیچگونه بحثی
در مورد الریجانی در جامعه روحانیت مبارز
صورت نگرفته است» .او در ادامه سخنانش
بــا تأکید بــر اینکــه جامعــه روحانیــت مبارز
نمیخواهــد خودش کاندیــدا وارد انتخابات
کند بلکه به دنبال ایجاد اجماع میان احزاب
اصولگــرا اســت ،دربــاره هدفگــذاری آنچه
«شــورای عالــی وحدت» نــام گرفتــه ،گفت:
«بهطــور کلــی شــورای عالــی وحدتی شــکل
گرفتــه و بــه دنبال آن هســتیم کــه از ائتالف
هم به این شــورا بپیوندند .این ممکن است
به نتیجه برسد یا نرسد اما اگر هم به وحدت
نرســیدیم همدیگــر را تخریــب نخواهیــم
کــرد» .با قراردادن ســخنان مصباحی مقدم

خودشــان عمــل میکننــد .ضمــن اینکــه
حفــظ فضــای مجــازی بــرای کســب و کارها و
فعالیتهــای مــردم ضروری اســت ،بویژه در
شــرایط کرونــا که وجــود این فضا بــرای حفظ
شــادیها و ارتباطــات میــان مردم هم بســیار
اهمیت دارد.
جنیــدی ادامــه داد :حفظ فضــای مجازی
حتمــاً الزم اســت ،کمــا اینکــه فرصتهــای
اقتصــادی ،اجتماعی و فرهنگــی زیادی برای
مردم بهوجود آورده است.
ممکــن اســت در ایــن فضــا مــواردی هــم

فارس

آزمایش موشک هوشمند  ۳۰۰کیلومتری نزاجا

فرمانــده نیروی زمینی ارتش از آزمایش موشــک هوشــمند  ۳۰۰کیلومتری
نیــروی زمینی ارتش در یکی از مناطق کشــور خبــر داد .به گزارش ایرنا ،امیر
ســرتیپ کیومــرث حیــدری در حاشــیه دومیــن جشــنواره ملــی ایدهپردازی
شهید نامجو نزاجا که صبح یکشنبه در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد،
با اشــاره به توانمندی نیروی زمینی ارتــش در حوزه توپخانه ،راکتاندازها و
راکتها به خبرنگاران اظهار داشــت :هماکنون که با شــما صحبت میکنم،
یگان موشــکی نزاجا در یکی از مناطق کشــور در حال تســت موشــک با برد
 ۳۰۰کیلومتر اســت .فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود :این موشــک در رده
برد متوســط نزاجا اســت که به لحاظ دقــت و قدرت ،اندازهگیری میشــود.
ســرتیپ حیــدری درخصــوص مختصات عملیاتــی این موشــک گفت :این
موشــک از قابلیتهای نقطهزنی ،هوشمندی و اتوماسیون برخوردار است و
آماده دفاع از مرز و بوم جمهوری اســامی ایران را در شرایط جوی مختلف
میباشــد .وی گفــت :تــاش میکنیــم تــا تســلیحاتمان در ایــن حــوزه اوالً
هوشمند و ثانیاً از قابلیت اتوماسیون برخوردار باشند و ثالثاً نقطهزن باشند.

واکنش جنیدی به طرح محرومیت وزرا از ســمتهای سیاسی

خبرگزاری دانشجو

معــاون رئیسجمهــوری گفت :در تالش هســتیم تا پایان هفتــه با مجلس
شــورای اســامی درباره بودجه  ۱۴۰۰به جمعبندی برســیم .بهگزارش ایرنا،
حســینعلی امیری در گفتوگویی اظهار داشت :تالشم بر این است تا اواخر
این هفته با مجلس شورای اسالمی به یک جمعبندی مشترکی درخصوص
بودجه  ۱۴۰۰برســیم .وی افزود :هرآنچــه که درباره بودجه  ۱۴۰۰جمعبندی
و نظر دولت شــد به ســمع و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید.دیروز و در
دویست و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،اصالحات الیحه
بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور برای ارائه به مجلس شورای اسالمی مورد بحث
و بررســی قرار گرفت .بر اســاس گزارش ارائه شــده از سوی سازمان برنامه و
بودجــه اصالحات بودجــه در منابع و مصارف با حفظ منطق و شــاکله کلی
الیحه بودجه انجام شــده اســت .تأمین کاالهای اساســی و ضروری مردم با
ارز ترجیحی و همچنین منابع الزم برای حوزههای توســعهای کشــور ،مورد
توجه قرار گرفته است.
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ایرنا

ســخنگوی ســتاد انتخابات کشور از تشــکیل رسمی ســتاد انتخابات در وزارت
کشــور خبر داد و گفت :در اســفند امســال هیــأت مرکزی اجرایــی انتخابات را
در وزارت کشــور تشــکیل میدهیم .بهگزارش مهر ،ســید اســماعیل موســوی
در رابطــه با برنامهریزی برگزاری انتخابات ریاســتجمهوری در ســال آینده،
گفت :سهشــنبه هفته گذشــته ســتاد انتخابات کشــور با احکامی که وزیر کشور
صادر کرد ،رسماً تشکیل شد و جمال عرف ،معاون سیاسی وزیر نیز بهعنوان
رئیس ســتاد انتخابات کشــور انتخاب و منصوب شد که این امر سبب انسجام
و ســازماندهی بهتر برای برگزاری انتخابات خواهد بود .وی افزود :در اســفند
امســال باید هیأت مرکزی اجرایی انتخابات را در وزارت کشــور تشکیل دهیم
کــه این هیــأت از معتمدین مردم و تعــدادی از مقامات کشــور از جمله وزیر
کشــور ،وزیــر اطالعــات ،دادســتان کل کشــور و یکــی از اعضــای هیأت رئیســه
مجلس شــورای اسالمی تشــکیل میشود.سخنگوی ســتاد انتخابات کشور در
خصوص ثبتنام داوطلبین ریاست جمهوری هم بیان کرد :این فرآیند از ۲۱
اردیبهشــت ماه انجام خواهد شــد و در این زمینه وزارت کشور مقدمات کار را
فراهم کرده است .کسانی که واجد شرایط هستند و این توانایی را در خودشان
مشــاهده میکنند بــا مراجعه به وزارت کشــور ،در ثبتنام انتخابات شــرکت
کنند .موســوی در پاسخ به این سؤال که آیا قانون انتخابات تغییر کرده است،
گفت :نمایندگان مجلس شــورای اســامی نســبت به اصالح قانون انتخابات
ورود کردهانــد اما بهدلیــل ابهامات و ایراداتی که شــورای نگهبان از این طرح
گرفــت و مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام نیــز مغایرتهایی بــا ابالغهای
رهبر معظم انقالب تشــخیص داد ،طرح مذکور به مجلس برگشــت خورد و
بنابراین طرح تغییر قانون انتخابات نهایی و تصویب نشده است.
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وضعیت پرونده ترور سردار سلیمانی گفت:
یکــی از هدفهــای مهــم ایــن ســفر پیگیری
موضوع مهم جنایت ترور ســردار ســلیمانی
بود .در این سفر در دو بعد قضایی و حقوقی
موضــوع ترور ســردار حاج قاســم ســلیمانی
و ابومهــدی المهنــدس رســیدگی و پیگیری
شــد .در بعــد قضایــی هــم در داخــل ایــران
پرونــده تشــکیل شــده و هم در عــراق ،چون
هــم شــهروند مــا در عراق تــرور شــده و هم
شــهروند عراقی .در این رونــد هیأتی از ایران
به عــراق رفت و هیأتی از عراق به ایران آمد
و تعامالت کتبی انجام شد و تبادل اطالعات
و اســناد وجــود داشــت تــا پرونــده در هــر دو
کشور بتواند با استحکام جدیتری جلو برود.
در ایــران این اقدامات منجر به صدور قراری
برای  ۴۶متهم شد و در عراق نیز چنین کاری
انجام شــد کــه قرار جلب ترامپ هم توســط
دســتگاه قضایــی عــراق صورت گرفــت .وی
افزود :در بعد قضایــی پیگیری روند قضایی
صورت گرفت و کمیته تحقیق جنایت فعال
و قرار شــد کــه از طــرف ما معاون دادســتان
تهران و از ســوی عراق هم معاون دادســتان
عراق موضوع را جدیتر پیگیری کنند.

گــروه سیاســی /نخســتین جلســه جبهــه
اصالحطلبــان ایــران ناظــر بــر انتخابــات
پیــشرو در  1400عصــر دیــروز در حســینیه
جماران برگزار شــد .در نخستین گردهمایی
انتخاباتــی اصالحطلبــان پــس از اخــذ رأی
اعضای حاضر در جلســه محمــود صادقی،
فرج کمیجانــی ،علی باقــری ،آذر منصوری
و شــهیندخت مــوالوردی به عنوان مســئول
تدوین آییننامه جبهــه اصالحطلبان ایران
انتخاب شــدند .به گزارش جماران ،جلســه
بعــدی این جبهه روز چهارشــنبه به صورت
مجــازی برگــزار خواهد شــد و هیأت رئیســه
جبهــه اصالحطلبــان ایــران در آن جلســه
انتخاب میشود.
خبرگــزاری فــارس هــم گــزارش داده در
ایــن جلســه کــه بهــزاد نبوی ریاســت ســنی
نشســت را برعهده داشــت ،دربــاره وظایف
ایــن جبهه و همچنیــن بحثهای مقدماتی
درباره ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت
جمهوری در ســال آینــده بحث و تبادل نظر
صورت گرفت .در حالی که رســانهها منتظر
انتخابات هیأت رئیســه جبهه اصالحطلبان
ایران اســامی بودنــد پیگیریهــا حکایت از
این دارد که انتخابات احتماالً به چهارشــنبه
هفته جاری موکول شــده اســت .با این حال
گفته میشــود که شــانس بهزاد نبــوی برای
ریاست این شورا همچنان باال است.
فــرج کمیجانــی رئیــس دورهای شــورای
هماهنگــی جبهــه اصالحات درباره جلســه
دیــروز بــه ایلنــا گفت:اعضــای  ۴۶نفــره
جبهــه اصــاح طلبــان ایــران بــا حضــور در
حســینیه جمــاران ضمــن تجدید میثــاق با
آرمان هــای بلنــد حضــرت امــام  ،مهندس
بهــزاد نبــوی را بــه عنــوان رئیــس موقــت
جبهــه اصالح طلبان ایــران تا تصویب آیین
نامــه داخلــی ایــن جبهــه انتخــاب کردنــد .
او تاکیــد کــرد« :اعضــای ایــن جبهــه در
سراسر کشور با هدف ایجاد ساز و کارمناسب
بــرای فعالیت جبهــه ایی برپایــه عقالنیت،
اخــاق ،آزادی ،مــدارا ،قانــون گرایی ،تنش
زدایــی ،گفتگــو ،مشــارکت ،شایســته گزینی،
بــا آمادگــی کامــل بــرای حضــور قدرتمند و
اجماعــی در رقابــت هــای انتخاباتی ســالم
بر اســاس اصــول مصــرح قانون اساســی به
مثابــه میثاق ملــی  ،وصیت نامه سیاســی و
عبــادی حضــرت امــام ( ره )  ،رهنمودهــا و
سیاســت های ابالغی مقــام معظم رهبری
و مفــاد مختلــف قوانین احــزاب و انتخابات

وظایــف محولــه را مدیریت خواهنــد کرد».
جبهــه اصالحطلبان ایران اســامی پس
از آن تشــکیل شــد که شــورای سیاستگذاری
اصالحطلبــان کــه ریاســت آن را محمدرضا
عــارف برعهــده داشــت پــس از یازدهمیــن
دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســامی
منحل شد.
در جبهــه جدیــد اصالحطلبان بــا عنوان
جبهه اصالحطلبان ایران اسالمی  ۳۱حزب
و تشــکل سیاســی اصالحطلــب عضویــت
دارند و همچنین  ۱۵عضو حقیقی این نهاد،
چندی پیش توســط کارگــروه  ۹نفره انتخاب
شدند تا مجموع اعضای این شورا به  ۴۶نفر
برســد .اعضای حقیقی جبهه اصالحطلبان
ایران اســامی را «بهزاد نبوی ،ســید حسین
مرعشــی ،محســن امیــنزاده ،محمدرضــا
جالییپــور ،ســید حســن رســولی ،ســید
ســراجالدین موسوی ،محســن میردامادی،
ســید معــروف صمــدی ،حســن صادقــی،
فخرالسادات محتشــمیپور ،علیرضا علوی
تبــار ،عماد بهــاور ،اســماعیل گرامی مقدم،
فاطمــه ســعیدی و بدرالســادات مفیــدی»
تشکیل میدهند.
 31حــزب اصالحطلــب کــه دبیــران کل
آنهــا عضــو حقیقــی جبهــه اصالحطلبــان
میباشــند نیز به شــرح زیر هســتند؛ انجمن
اســامی جامعــه پزشــکی ایــران ،انجمــن
اسالمی معلمان ،انجمن اسالمی مدرسین
دانشگاهها ،انجمن روزنامهنگاران زن (رزا)،
انجمن اســامی مهندســان ،جمعیت زنان
مســلمان نواندیش ،جمعیــت تولیدگرایان
ایران اسالمی ،جمعیت دفاع از حقوق بشر
زنــان ،خانه کارگر ،حزب اتحــاد ملت ایران،
حزب اسالمی کار ،حزب اعتماد ملی ،حزب
پیشــرو اصالحــات ،حــزب توســعه ایــران،
حــزب کارگــزاران ســازندگی ایــران ،حــزب
جوانــان ایــران اســامی ،مجمــع فرهنگیان
ایــران اســامی ،حزب مردمســاالری ،حزب
همبســتگی ایران اسالمی ،حزب همبستگی
دانشآموختــگان ایــران ،حــزب نــدای
ایرانیــان ،حــزب وحــدت و همــکاری ملــی،
حــزب آزادی ،ســازمان عدالــت و آزادی،
ســازمان معلمان ایــران ،مجمــع ایثارگران
اصالحطلــب ،مجمــع نیروهای خــط امام،
مجمــع محققین و مدرســین حــوزه علمیه
قم ،مجمع دانشآموختگان ایران اسالمی،
مجمــع نماینــدگان ادوار مجلــس و مجمع
زنان اصالحطلب.

