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اخبــــار

رئیــس دفتــر رئیسجمهــوری در
واکنــش بــه اظهارات اخیــر برخی
افــراد و مراجــع غیرمســئول در
زمینــه مذاکــرات هســتهای و رفــع
تحریمها گفــت :تصمیمگیری در
حیطه مســائل ملی و مهم کشــور
از قبیل پرونده هستهای ،در سطح
کالن صــورت میگیــرد و اینگونه
اظهارنظرهــا صرفــاً موضــع
شــخصی افراد اســت و نباید مورد
توجه قرار بگیرد.
محمــود واعظــی در گفتوگــو با ایرنــا با انتقاد از کســانی کــه صرفاً با
انگیزههــای انتخاباتــی و سیاســی ،عالمتهای اشــتباه بــه داخل و خارج
از کشــور میفرســتند ،تأکید کرد :موضع ایران در قبال پرونده هســتهای،
رفــع تحریمها و بازگشــت احتمالی امریکا به برجام کامالً روشــن اســت
و ایــن موضــع پیــش از ایــن ،هم از ســوی مقام معظــم رهبــری و هم از
سوی مسئوالن ارشــد دولت همچون رئیسجمهوری و وزیر امور خارجه
بــه صراحت بیان شــده اســت .وی افــزود :هرگونه موضعگیری از ســوی
چهرههای سیاســی که متفاوت از موضع رســمی نظام تلقی شود ،بدون
تردید اقدامی گمراهکننده اســت و کسانی که خود را دلسوز کشور و مردم
میدانند ،قاعدتاً نباید دست به چنین اقدامات نسنجیدهای بزنند.
رئیس دفتر رئیسجمهوری با بیان اینکه با نزدیک شــدن به زمان
انتخابات ،بیشــتر شــاهد ایــن دســت موضعگیریها خواهیــم بود ،از
مردم خواســت به اینگونه اظهارات اعتنایی نکنند و سیاســت رسمی
کشــور در موضوعــات کالن را صرفــاً از زبــان مراجع مســئول و مرتبط
دنبال کنند .واعظی از سیاسیون و فعاالن احزاب و گروهها و نامزدهای
احتمالی ریاســتجمهوری دعوت کــرد ،در اظهارنظر و اعالم مواضع
خود ،مصلحت کشــور و مردم را فدای منافع زودگذر سیاســی نکنند و
با اظهارنظرهای بیاساس در حیطه مسائلی که تصمیمگیری درباره
آنهــا در ســطح کالن کشــور انجــام میشــود ،عالمت اشــتباه به خارج
کشور نفرستند.

گــروه سیاســی /دیــروز مجلــس در
دهمین روز رســیدگی به الیحه بودجه
ســال  1400به ســراغ حقــوق کارمندان
رفت .نمایندگان در جلســه نوبت دوم
دیروز ،حداقل حقــوق کارکنان دولت،
در ســال  ۱۴۰۰را مبلــغ  ۳میلیــون و
 ۵۰۰هــزار تومــان تعیین کردنــد .آنان
همچنیــن بــا افزایــش  ۲۵درصــدی
حقوقهــا در ســال آینــده مشــروط بــر
اینکــه نســبت بــه ســال  99از ســقف
حداکثــر  ۲میلیــون و  ۵۰۰هــزار تومان
تجاوز نکند ،موافقت کردند.
جلســات این روزهــای مجلس اما،
همچنــان پــر از حاشــیه و بحثهــای
نماینــدگان در مــورد بودجــه  1400و
البتــه نحــوه رســیدگی بــه آن اســت.
دیروز چند نفر از نمایندگان در جریان
رســیدگی بــه بخــش هزینــهای الیحــه
بودجــه ســال  ،۱۴۰۰از رونــد بررســی
پیشــنهادات نماینــدگان در صحــن
مجلــس انتقــاد کردند و به ســلیقهای
اداره شــدن مجلــس معترض شــدند.
عبــاس گــودرزی نماینــده بروجــرد در
تذکری گفت :مجلس نباید ســلیقهای
اداره شــود بهتــر اســت در جلســه
غیرعلنــی تفاهمــی میان همــکاران و
اعضای هیأت رئیســه برقرار شــود تا از
به وجــود آمدن اختــاف جلوگیری به
عمــل آید .نقدی که دوســتان چند روز
گذشــته نســبت به کل مجلس داشتند
را قبــول نداریــم و بایــد اختالفات حل
شــود .سیدســلمان ذاکر نیز در تذکری
دیگــر با اســتناد به مــاده  ۲۲آییننامه
داخلــی ،بیــان کــرد :برخــی دوســتان
هنگام رأیگیری در برخی رأیگیریها
شــرکت نمیکننــد کــه هیــأت رئیســه
کــه مدیریــت جلســه را برعهــده دارد

بایــد به نماینــدگان در این رابطه تذکر
دهد .قاضیزاده هاشمی نایب رئیس
مجلس که ریاســت جلســه را برعهده
داشــت ،در پاســخ بــه تذکــر گــودرزی
گفــت :براســاس مــاده  ۱۹۶آییننامــه
داخلــی مجلس اخطــار و تذکر پس از
رأیگیــری دربــاره موضــوع رأیگیــری
پذیرفته نمیشــود و مصوبات مجلس
قابــل اصالح و تغییر نیســت .مجلس
یازدهــم مجلــس خــوب و صمیمــی
و یکدســتی اســت و اختــاف نظــری
وجود ندارد و بحث کارشناســی درباره
موضوعــات طبیعــی اســت .علیرغم
اینکه بررســی بودجه طوالنی است اما
هر زمــان که نمایندگان اصرار به طرح
اخطار یا پیشنهاد داشتند به آنها اجازه
داده شد.
دیــروز اما نماینــدگان وقتی که بند
مربوط بــه افزایش حقوقها در ســال
آینــده را در دســتور کار داشــتند و بــا
پیشــنهاد محمدعلی محسنی بندپی
روبــهرو شــدند ،بــاز هــم بحــث فریاد
اعتراضشــان بلنــد شــد .بندپــی در
پیشــنهادش گفت :متأسفانه در حال
حاضر نخبگان در حال خروج از کشور
هســتند که باید جلــوی آن را بگیریم.
امــروز ارزش پــول ملــی افت کــرده و
حقوقهای اســاتید و نخبــگان بعد از
 ۲۰ســال به بــاالی  ۲۰میلیون رســیده
امــا حقوق آنهــا به نــرخ دالر زیر هزار
دالر اســت حــال اینکــه در کشــورهای
همســایه به اعضــای هیــأت علمی و
نخبــگان رشــتههای پزشــکی حقــوق
بیــن  ۱۰تــا  ۱۵هــزار دالر میدهنــد .او
پیشــنهاد داد کــه ایــن بنــد کــه در آن
آمــده حقوق هیچکســی بیشــتر از ۲۵
میلیون نباشــد حذف شــود تــا در این

صــورت انگیزههــای مالــی را بــرای
مانــدن نخبــگان در کشــور افزایــش
دهیــم .ایــن پیشــنهاد بــا موافقــت
پورمحمــدی کــه بهعنــوان نماینــده
دولت در جلسه دیروز مجلس حاضر
بود ،همراه شــد .او گفت :اگر پیشنهاد
آقای محسنی بندپی رد شود نخبگان
آســیب میبیننــد ،قضــات بایــد برای
معیشــت ســهام خرید و فروش کرده
و خلبانــان هــم در کشــورهای خلیــج
فارس دنبال شــغل باشند و نیروهای
نظامــی عالــی رتبــه بایــد ســرافکنده
باشــند پس ایــن عدالــت و مســاوات
نیســت؛ این مســاوات بر اساس شکم
بیان میشــود که مورد انتقــاد بزرگان
بــوده اســت .پــس نبایــد عالمتــی
بدهیم که بگویند مسئوالن جمهوری
اســامی در دولــت و مجلس به جای

پیام رئیسجمهوری روسیه به مقام معظم رهبری

«لوان جاگاریان» ،ســفیر روسیه در ایران در
دیدار با علی اکبر والیتی ،مشاور بینالمللی
مقام معظم رهبری ،پیام رئیس جمهوری
روســیه در پاســخ پیــام رهبــری کــه توســط
قالیباف ارائه شــد را تقدیم کرد .به گزارش
فارس ،والیتی در این دیدار ،روســیه و ایران
را دوســتانی مهــم و همســایههای پایــدار
خوانــد و قدمــت همکاریهــای تجــاری،
اقتصادی ،فرهنگی و روابط استراتژیک بین
دو کشــور را عامل مهم اســتمرار مناســبات
راهبــردی دو کشــور در حوزههــای گوناگــون
دانســت .او تأکید کرد :روابط ایران و روسیه
راهبردی با حفظ احترام متقابل است.

مشــاور مقام معظم رهبری با اشــاره به
برخــی تحــوالت منطقــهای و بینالمللــی
گفــت :مناســبات منطقــهای و تحــوالت
پیرامونــی ،باعث همکاری و تعامل بیشــتر
تهــران و مســکو شــده اســت و رفــت و آمد
مقامــات دو کشــور در رونــد مناســبات و
تقویــت تعامــات حائــز اهمیــت اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اقتضــای روابــط
راهبــردی ،همکاریهــای مؤثــر در حــوزه
بینالملــل و در ســطح منطقــهای اســت،
افــزود :خوشــبختانه همکاریهــای ایران و
روسیه با کشور سوریه که به دعوت مقامات
آن کشــور صــورت گرفــت کمــک کــرد تا در

فربــه کــردن و تقویــت مغــز فقــط به
شکم توجه میکنند.
همیــن اظهــارات کافی بــود تا یکی
از نماینــدگان اعتــراض خــود را اعالم
کنــد .علــی خضریــان نماینــده تهران
بــا اســتناد بــه مــاده  ۷۵آییننامــه در
تذکــری گفــت :نماینــده دولــت بــا
هتــک حرمت به مجلــس میگوید که
نماینــدگان در مجلــس بــا شکمشــان
تصمیــم میگیرنــد و او بــا عقلــش
صحبــت میکنــد .الزم اســت اینجــا
چنــد نمونــه از تصمیمــات بــه ظاهــر
عقالنــی دولت را عرضکنــم تا مردم
و نمایندگان تصمیــم بگیرند و بدانند
در این کشــور چــه اتفاقاتی در حال رخ
دادن اســت و عــدهای چه حقوقهایی
دریافــت میکننــد و تصمیــم مجلس
بــرای ممانعــت از افزایــش ضرایــب

برابــر دشــمنان آن کشــور کــه یــک جنــگ
بینالمللــی را با حضــور بیش از  ۷۰کشــور
تحمیل نموده بودند مقاومت کرده و پیروز
گــردد لذا ایــن همکاری بینالمللی بســیار
مؤثــر اســت و نمونــه دیگــر آن در مناقشــه
ارمنســتان و آذربایجــان محقــق گردیــد.
شــرایط کنونــی منطقه به گونهای اســت که
دو کشــور میتواننــد بــا هماهنگــی یکدیگر
در عرصههــای دیگــر نیــز حضــور یافتــه و
حتماً همکاریها کماکان گســترش یافته و
متنوعتر ادامه خواهد یافت .ســفیر روســیه
هم که حامل پاسخ پوتین رئیس جمهوری
روســیه بــه پیام مقــام معظــم رهبــری که

حقوقهــا و ایجــاد عدالــت در ایــن
موضــوع به چه دلیل اســت .خضریان
گفــت که این افزایش حقوق به شــکل
ضریبــی بــه ایــن معنی اســت کــه ۲۵
درصــد بــه ایــن  ۴۰میلیــون حقوقهــا
اضافه شــود و  ۱۰میلیون تومان به این
حقوقهــای  ۴۰و  ۵۰میلیونــی اضافــه
شــود ،در شــرایطی کــه به حقــوق یک
کارگر یــک میلیون تومان اضافه شــود
و ایــن موجب شــکاف طبقاتی بیشــتر
خواهد شد پس از نمایندگان خواهش
میکنــم بــا رأی خــود مانــع شــکاف
طبقاتی بیشتر شوند.
ســید امیرحســین قاضــیزاده
هاشــمی رئیــس جلســه در پاســخ بــه
ایــن تذکــر گفــت :نماینــده دولــت در
یادداشــت مکتوبــی بــه هیأت رئیســه
توضیــح داده که منظورش این بود که

چندی قبل توســط رئیس مجلس شــورای
اسالمی به وی ارائه شده بود ،ضمن تقدیم
این پیام به والیتــی گفت :تقویت و تحکیم
روابــط دوجانبه بین روســیه و ایران به قوام
و تداوم مناســبات و همکاریهای فیمابین
انجامیده اســت و دو کشور قدمهای مؤثری
بــرای ارتقــای مناســبات برداشــتهاند .در
ایــن دیــدار طرفین ضمن تأکید بر توســعه
همهجانبــه روابط فیمابیــن در حوزههای
دفاعــی ،نفتــی ،هســتهای ،صنعتــی،
کشــاورزی ،توســعه تجــارت و ...دربــاره
ی به
آخرین تحوالت منطقهای و بینالملل 
گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.

بعد از انصراف اروپاییها از صدور قطعنامه علیه ایران انجام میشود

سفر برجامی وزیر خارجه ایرلند به تهران
گروه سیاسی« /سیمون کاوونی» ،وزیر امور
خارجــه ایرلنــد در حالــی امروز بــه تهران
س جمهــوری ایــران دیدار
ســفر و بــا رئیــ 
میکنــد که این مقام اروپایــی در بیانیهای
ایرلند را جزو طرفداران برجام برشــمرده
و اعالم کرده که این کشــور مشــتاق اســت
در نقــش خــود بــه عنــوان تســهیلکننده
اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت در
تأیید برجام ،گفتوگوهای نزدیک با همه
بازیگــران را حفــظ کــرده و همــه طرفها
را بــه رعایــت کامــل توافــق ترغیــب کند.
پیش از این ایرلند کرســی خود در شــورای
امنیــت را در اول ژانویــه  ۱۲( ۲۰۲۱دی) به
عنــوان عضو منتخب برای مدت دو ســال
در دســت گرفت .این سفر چند روز پس از
آن انجام میشــود که این کشور اعالم کرد
سفارت خود را در تهران بازگشایی میکند.
ایرلنــد ســفارت خــود را بــه دلیــل کاهش
بودجه تعطیل کرده بود.
حضــور «کاوونــی» در تهــران در
شــرایطی انجام میشود که ایران پیش از
این دعوت اتحادیه اروپا برای شــرکت در
جلسهای با حضور امریکا جهت گفتوگو
درباره توافق هســتهای برجــام را رد کرده
بــود .با این وجود وزیر امــور خارجه ایران
خبــر داده بــزودی طــرح اقــدام ســازنده
و دقیــق ایــران را دربــاره برجــام از طریق
کانالهای دیپلماتیک ارائه خواهد کرد.
پیــش از اعــام آمادگــی ایــران بــرای
طراحــی یــک اقــدام ابتــکاری جهــت
گرهگشــایی از وضعیــت برجــام ،امریــکا
در کنــار آلمــان ،بریتانیــا و فرانســه طرح
تصویــب قطعنامــهای علیــه ایــران در
شــورای حکام آژانــس بینالمللی انرژی
اتمــی را متوقــف کردنــد کــه با اســتقبال
وزارت خارجه ایران مواجه شد .همزمان
بــا این رویداد بود که منابع اروپایی اعالم

کردند تهران نشــانههای مثبتی را درباره
آغــاز گفتوگوهــای غیررســمی پیرامون
برنامــه هســتهایاش فرســتاده اســت.
خبرگــزاری رویتــرز در همیــن چارچــوب
خبــر داده اســت کــه احتمــاالً مذاکــرات
اعضــای برجام با حضــور نماینده امریکا
تا عید نوروز آغاز شود.
در همیــن چارچــوب «میخائیــل
اولیانــوف» ،نماینــده روســیه در
ســازمانهای بینالمللی ضمن اشاره به
پایان نشست شورای حکام و عقبنشینی
اروپــا از قطعنامــه انتقــادی علیــه ایران،
بــر لــزوم اســتفاده از شــرایط ایجاد شــده
برای تمرکز بر مســیر سیاســی بــه منظور
احیای برجام تأکید کرد .اولیانوف در این
خصوص افزود« :نشســت شــورای حکام
آژانس بینالمللی انــرژی اتمی به پایان
رســید .توانســتیم از رویارویــی و تشــدید
تنــش جلوگیری کنیم .راســتی آزمایی در
ایــران ادامه خواهد یافــت ».وی در ادامه
تأکید کــرد« :اکنون وقت تمرکز بر مســیر
سیاســی برای احیای برجام اســت .برای
ایــن منظــور مشــاورههای غیررســمی در
قالــب همه اعضــای برجــام و امریکا نیاز
اســت ».او پیشــتر هم گفته بود که مســکو
خواستار برگزاری هر چه سریعتر نشستی
برای بازگشــت امریکا به توافق هســتهای
و بازگشــت ایــران بــه تعهداتــش تحــت
برجام شد.
تالشهــا بــرای تســهیل مســیر
دیپلماســی میان ایران و امریکا در حالی
جریــان دارد کــه «جــو بایــدن» ،رئیــس
جمهــوری امریــکا در نامــهای بــه کنگــره
اطــاع داد فرمــان اجرایــی «وضعیــت
اضطراری ملی» دربــاره ایران را که برای
نخستین بار در ماه مارس  ۱۹۹۵میالدی
توســط بیــل کلینتــون رئیــس جمهــوری

وقــت صادر شــد ،از  ۱۵ماه مــارس ۲۰۲۱
بــه مــدت یــک ســال دیگــر تمدیــد کرده
اســت .همه رؤســای جمهــوری امریکا از
ســال  ۱۹۹۵تا االن به طور ســاالنه فرمان
اجرایــی  ۱۲۹۵۷علیــه ایــران را تمدیــد
س جمهوری
کردهانــد .بیل کلینتــون ،رئی 
وقــت امریــکا ،در ســال  ۱۹۹۵بــا ادعــای
حمایــت ایــران از تروریســم ،تضعیــف
فرآینــد صلــح خاورمیانــه و تــاش برای
دســتیابی بــه ســاحهای کشــتار جمعی،
«وضعیت اضطراری ملی» اعالم کرد.
ëëاروپاییها فرصت دیگری به خود دادهاند
کاظم غریب آبادی ،سفیر ایران در وین،
صدور بیانیه اخیر سه کشور اروپایی را دادن
فرصتی به دیپلماســی دانســت .او در مورد
بیانیه سه کشــور اروپایی درباره دلیل توقف
فرآیند قطعنامه در شــورای حــکام ،گفت:
«ســه کشــور در واقع ،به خودشــان فرصت
دیگری دادهاند تا در پرتو بیاقدامی و عدم
پایبنــدی به تعهداتشــان تحــت برجام از
یکســو و عدم تخریب فضای دیپلماســی و
همــکاری ایــران و آژانس از ســوی دیگر ،به
تکالیــف خــود عمل کننــد ».غریــب آبادی
افــزود« :توقــف فرآینــد قطعنامــه ،نتیجــه

دیپلماســی و مقاومــت فعــال و همچنین
پیشرفتهای چشــمگیر در حوزه هستهای
در پرتو قانون اخیر مجلس شورای اسالمی
اســت .از ایــنرو ،به بانیان هــر قطعنامهای
علیه ایــران در هــر مرحله و زمانی هشــدار
میدهیــم اگــر بخواهیــد مجــدداً به مســیر
تقابل روی بیاورید ،جمهوری اسالمی ایران
آماده است واکنش و پاسخ محکمی ،بویژه
در حوزه فنی هستهای ،به آن بدهد».
نماینــده دائــم کشــورمان درخصــوص
ارتباط سفر هیأت فنی آژانس در ماه آوریل
نیــز گفــت« :اروپاییهــا و رسانههایشــان
مایلنــد ایــن موضــوع را بــه امتیــازی برای
خودشــان در فرآینــد توقــف قطعنامــه
تلقــی کنند .اگر آنها مایلنــد از این موضوع
ن یــک راهکار حفظ آبــرو در توجیه
بهعنوا 
توقــف فرآینــد قطعنامــه اســتفاده کننــد،
مربــوط به خودشــان اســت اما بایــد تأکید
کنــم هیچ ترتیبات جدیدی با آژانس ،بعد
از تفاهم مشــترک اخیــر در تهــران ،انجام
نشــده اســت .همــان گونــه که در نشســت
شورای حکام هم گفتم ،تعامالت دو طرف
در حوزه پادمان ،موضوع جدیدی نیست و
در تداوم روابط موجود است».

مجلس عالوه بر شــکم مــردم به مغز
نخبــگان نیز توجه کند .البته در نهایت
نماینــدگان با ایــن پیشــنهاد مخالفت
کردند.
موضــوع مــورد بحــث دیگــر هــم
اینترنــت بــود کــه همچنــان خبرســاز
اســت .مجتبــی توانگــر در جریــان
پیشــنهاد اصالحــی خــود در زمــان
بررسی بند «ی» تبصره  ۶ماده واحده
الیحــه بودجــه در ســخنانی اظهــارات
چنــد روز اخیــر وزیــر ارتباطــات را
جوســازی علیه مجلس خواند و گفت
چــرا باید مصوباتی را مطــرح کنیم که
بعداً عــدهای مخالف مجلس انقالبی
موضعگیری کنند ،متن این مصوبه را
مالحظــه کنید ،ما آمدهایــم  ۱۰درصد
حقالســهم شــرکتهای اپراتــوری را
بــه شــرکت مخابــرات بدهیــم ،چــرا
فرمــان رهبــری در موضــوع شــبکه
ملــی اطالعات را به یک شــعار تقلیل
میدهیم .الیاس نادران اما در پاســخ
بــه ایــن تذکــر پشــت تریبــون آمــد و
گفــت :مــا ذرهای در مصوبــات صحن
دخالــت نکــرده و آن را تغییــر ندادیم
بلکه براساس مأموریتی که به ما داده
شده است آن را شــفافتر کردهایم .او
گفت :در موضوع اینترنت دســتورات،
تدبیرات و اختیارات نهادهای مختلف
دیده شــده اســت و مصلحت شــورای
عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات،
صداوســیما و ســایر بخشها نیز دیده
شده و هرکس در حوزه اختیارات خود
بایــد بتواند اقدامــات را انجام دهد .او
همچنین گفــت :از همــکاران خود نیز
درخواســت میکنــم در اظهارات خود
دقــت کنند تا این ذهنیت ایجاد نشــود
که در مجلس چنددستگی وجود دارد.

بهزاد نبوی از ریاست جبهه اصالحطلبان
کنار میکشد؟
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روحانی در گفتوگو با نخست وزیر عراق تأکید کرد

رئیس جمهوری ایران با نخســت وزیر عراق تلفنی گفت وگو کرد .حســن
روحانــی بعد از ظهر روز گذشــته در تماس تلفنــی «مصطفی الکاظمی،
نخســت وزیر عراق ،با اشاره به ظرفیتهای فراوان همکاریهای ایران و
عراق به عنوان دو کشــور همســایه ،افزود :ارتقای سطح روابط اقتصادی
همپــای روابــط سیاســی از اهمیــت باالیی برخوردار اســت و تســهیل در
صدور روادید تجاری برای تجار و بازرگانان و شــرکتهای سرمایهگذاری
خصوصــی میتواند به توســعه این روابــط کمک کند .به گــزارش پایگاه
اطــاع رســانی دولــت ،روحانــی در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه امنیــت،
یکپارچگــی ،صلــح و آرامش در عــراق مورد توجه جــدی و اولویت ایران
اســت ،تصریح کــرد :ما با هرگونه مداخله خارجــی در امور داخلی عراق
مخالفیم و آن را به ضرر این کشور و کل منطقه میدانیم.
رئیــس جمهــوری همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه میلیاردهــا دالر ارز
متعلق به ایران در بانکهای عراق برخالف قانون بلوکه شــده و به رغم
قولهــای مکرر مســئولین عراق هنــوز منابع متعلق به ایران آزاد نشــده
است ،بر ضرورت آزادسازی فوری منابع ارزی ایران در عراق تأکید کرد.
رئیــس جمهــوری حضور نظامیــان امریکایی در کشــورهای منطقه از
جملــه عراق را موجب بیثباتی و ناآرامی دانســت و افــزود :امریکاییها
همیشــه در منطقه نقش تخریبی داشــتهاند و تســریع در اجرای مصوبه
پارلمان عراق درمورد خروج نظامیان امریکایی از این کشــور میتواند به
برقراری صلح و ثبات و آرامش در این کشور و منطقه کمک کند.
روحانــی بــا بیان اینکــه مشــکالت و مســائل منطقه باید توســط خود
کشــورهای منطقه حل و فصل شــود ،بر آمادگی جمهوری اسالمی برای
همکاری با کشورهای منطقه در این زمینه با هدف حفظ امنیت و صلح
و آرامش تأکید کرد.
رئیس جمهوری همچنین با اشــاره به توافقات خوب تهران – بغداد
بــرای توســعه و تعمیــق مناســبات دو جانبــه از جملــه پــروژه راه آهــن
شلمچه– بصره و همکاریها در حوزه انرژی و تبادالت مرزی و ترانزیتی،
بر ضرورت تســریع در اجرایی و عملیاتی شــدن این توافقات تأکید کرد و
افزود :خوشــبختانه اقدامات مهمی در این زمینه انجام شــده و گامهای
خوبــی برداشــته شــده اســت و بایــد تــاش کنیم تــا ایــن رابطه بیشــتر و
مستحکمتر شود .
نخســت وزیر عراق نیز در این گفتوگو از جمهوری اســامی ایران به
عنوان کشــور دوســت و همســایه خوب عراق نام برد و با تأکید بر توسعه
و تعمیق روابط دو کشــور در همه زمینهها ،آغــاز عملیات پروژه راه آهن
شــلمچه – بصــره و اتصــال خــط آهــن دو کشــور را گام مهمی در مســیر
توسعه روابط اقتصادی و تجاری بغداد – تهران عنوان کرد.
ک بــه برقراری
مصطفــی الکاظمــی بــا قدردانــی از ایران بخاطــر کم 
امنیــت و ثبــات در عــراق ،تحریم های امریــکا علیه ایــران را غیر قانونی
و ظالمانــه خواند و گفت :خوشــبختانه با تغییرات ایجاد شــده در دولت
امریکا شــرایط جدیدی برای همکاری کشــورها فراهم شده و عراق همه
تالش خود را برای رفع کامل تحریمها علیه ایران به کار خواهد بست.
نخســت وزیــر عراق همچنین از تشــکیل کمیته ای ویژه در این کشــور
برای تسهیل در فرایند ترانزیت کاال بین دو کشور خبر داد.
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اصولگرایــان بــا اتــکا به این گمــان که ســید ابراهیم رئیســی به
عنوان نامزد ریاست جمهوری  1400امکان بیشتری برای همنوا
ســاختن طیفهــا و گروههای مختلــف اصولگرا به دستشــان
میدهد ،طی هفتههای گذشته بر حمایت خود از کاندیداتوری
او تأکید کردند .تا آنجا که روز جمعه منوچهر متکی ،ســخنگوی
شــورای وحــدت اصولگرایــان نــه تنهــا بــر وحدتآفریــن بودن
شــخصیت آیتاهلل رئیســی و حمایت این شــورا از او تأکید کرد
کــه حتــی بــا توصیفاتــی درباره رئیــس قــوه قضائیه ،بــه تبلیغ
زودهنــگام برای او پرداخــت .با این حــال محمدرضا باهنر در
گفتوگویش با «نامه نیوز» گفت« :من خودم چند بار شــخصاً
بــا آقای رئیســی صحبت کردم ،ایشــان گفت مــن نمیآیم ،اما
عالم سیاست اصالً این جزمیتها را ندارد».
ëëخبر اختصاصی «فارس» درباره بهزاد نبوی
امــا دیروز اخبــار مربوط به جبهــه اصالحطلبــان و آخرین
تصمیمگیریهایشــان تحتالشعاع ادعای خبرگزاری فارس
قــرار گرفــت« .فــارس» در خبــری اختصاصی مدعی شــد که
بــزودی اصالحطلبــان ناچــار بــه کنار گذاشــتن بهــزاد نبوی از
جایگاه ریاست «جبهه اصالحات ایران» خواهند شد.
بر اســاس ایــن خبر گویا در جلســه اخیراً کمیســیون مــاده 10
احــزاب که متشــکل از نمایندگان وزارت کشــور ،مجلس شــورای
اســامی و قــوه قضائیه اســت ،این کمیســیون حضور اشــخاص
حقیقــی را در ارکان جبهههــای سیاســی مجــاز ندانســته اســت
و اعــام کــرده که افــراد حقیقی تنها میتوانند به عنوان مشــاور
اســتفاده شــوند .بر این اساس بهزاد نبوی که به عنوان یکی از 15
عضو حقیقی در نهاد اجماع ســاز اصالحطلبــان عضویت دارد،
نمیتواند ریاست این نهاد را برعهده داشته باشد .به این ترتیب
کمیســیون ماده  10احزاب که پیشــتر به دلیل ثبت شــدن عنوان
«جبهه اصالحطلبان ایران» توسط اشخاص دیگر اصالحطلبان
را بــه انتخــاب نــام جدیــد مجاب کــرده بود حــاال اعطــای مجوز
فعالیت جبههای به آنها را منوط به تغییر رئیسشان میداند.
ناچار شــدن اصالحطلبان به انتخاب فردی جز بهزاد نبوی
در حالی است که به نظر میرسید آنها به او به عنوان شخصیتی
کــه در میــان نحلههــای مختلــف اصالحطلبــی دارای احتــرام
و اعتبــار اســت ،نــگاه ویژهای داشــتند و نبــوی در جایگاه رئیس
میتوانست برگ برندهای برای این جریان سیاسی باشد.
بــه گزارش تابناک ،روز گذشــته همچنین جواد امام فعال
سیاســی اصالحطلب درباره ایفای نقش ســید محمد خاتمی
در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم گفت« :قطعاً خاتمی
بحــث حمایــت از اصالحطلبان را در دســتور کار خود دارد اما
هنوز هیچ تصمیمی درباره انتخابات ریاستجمهوری اتخاذ
نکــرده اســت .بحــث تعییــن کاندیداهــای اصالحطلبــان در
انتخابات ریاســتجمهوری  ۱۴۰۰با جبهه اصالحات اســت و
فکر نمیکنم خاتمی در این راستا فعالً ورود کند».
ëëتهران آماده شمارش الکترونیکی آرای انتخابات شوراها
در خالل بحثهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری روز
گذشته استاندار تهران اعالم کرد که «استانداری تهران آمادگی
کامــل دارد تــا شــمارش آرای انتخابــات شــوراها را بــه صــورت
الکترونیکی انجام دهد و زیرســاختهای مناسب برای شمارش
آرای انتخابات شوراها در استانداری تهران فراهم است».
بــه گــزارش ایرنــا ،انوشــیروان محســنی بندپی تأکیــد کرد:
برخــی بــا هــدف کمرنــگ کــردن حضــور حداکثری مــردم در
انتخابات به بهانه شــیوع کرونا به دنبال زیر ســؤال بردن اصل
مشــارکت مردم در انتخابات هســتند و باید به نوعی به مردم
اطالعرســانی شــود که بــا رعایــت پروتکلها ،برای شــرکت در
انتخابات نگرانی نداشته باشند.

