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توگوی مقامات ایران و عربستان در عراق
ادعای گف 

جامعه در انتظار نامزدهای اصلی و برنامههایشان است
مهراوه خوارزمی
خبرنگار

نیم نگاه

ëëمرتضی طالیی ،فعال سیاســی اصولگرا :نخبگان سیاســی باید از کاندیداهای بالقوه ریاســتجمهوری
و کســانی که اعالم نامزدی کردهانــد ،بخواهند که برنامههای خــود را در حوزه اقتصاد ،سیاســت داخلی و
سیاســت خارجی به نحو روشن و شفافی اعالم کنند .پرداختن به چنین موضوعاتی میتواند حتی بیشتر
از مشخص شدن نامزدها به گرم شدن بازار انتخابات و افزایش هیجان انتخاباتی میان مردم بینجامد
ëëســعید شــریعتی ،فعال سیاســی اصالح طلب :احــزاب میتواننــد درباره برنامههــا زودتــر از کاندیداها
صحبت کنند ولی طبع سیاست جامعه ما و انتخابات ریاست جمهوری شخصیت محور و کاندیدا محور
است .برنامهها باید از زبان چهرهها و نامزدها شنیده شوند تا مورد توجه قرار بگیرند
ëëناصر ایمانی ،فعال سیاســی اصولگرا :بســیاری از این افراد که وارد رقابت  1400شــده انــد را نمیتوان در
قامت رجل سیاســی و مناســب برای برعهده گرفتن مســئولیت ریاســت جمهوری تصور کــرد .آنها فکر
میکننــد اگر به عنوان یــک نماینده مجلس یــا یک مدیر اقتصــادی موفق بودهاند همیــن موفقیت برای
رئیس جمهور شدن کافی است
ëëجهانبخــش خانجانــی ،فعــال سیاســی اصــاح طلــب :جریانی سیاســی بــه عنــوان رقیــب دولت و
اصالحطلبان تمام ضعفها و مشکالت عارض شده را حاصل عملکرد دولت ارزیابی و اعالم کرده و سعی
دارد به جامعه القا کند که هیچ کاری صورت نگرفته است .آنها علیرغم اینکه خود را مدافع نظام و انقالب
میدانند در بنگاههای رسانهای خود بذر ناامیدی و یأس می پراکنند.

گســترش فضــای مجــازی ایــن
اســتعداد را بهوجــود آورده اســت
کــه افــراد بــا ســرعت و گســتردگی
بیشــتری مورد هجمــه قــرار بگیرند.
ایــن اســت کــه جریانهــای سیاســی
تــاش میکننــد مشــخص کــردن
کاندیــدای نهایــی خودشــان را تا حد
مقــدور به تأخیــر بیندازند و چه بســا
کــه ایــن موضــوع تــا روز آخــر ثبــت
نــام نامزدهــا در تعلیــق باشــد».
ایمانــی بــا تأکیــد براینکه بســیاری از
این افــراد که وارد رقابت  1400شــده
انــد را نمیتــوان در قامــت رجــل
سیاســی و مناســب بــرای برعهــده
گرفتن مســئولیت ریاست جمهوری
تصــور کرد ،افــزود :تصــور ناقصی در
میــان ایــن کاندیداهــا وجــود دارد و
آن اینکــه فکر میکنند اگــر به عنوان
یــک نماینــده مجلــس یا یــک مدیر
اقتصــادی موفــق بودهانــد همیــن
موفقیــت برای رئیس جمهور شــدن
کافی است.
ایــن فعال سیاســی بــا اذعــان به
اینکــه جریانهــای سیاســی بهجــای
پرداختــن بــه مســأله انتخابــات و
کاندیداهــا بــر حل مشــکالت داخلی
خودشــان یا حملــه به جنــاح مقابل
متمرکزنــد ،ادامــه داد« :هیــچ کدام
از ایــن رفتارها یک انتخابات پرشــور
و ســالم بهوجــود نمــیآورد .اگــر
جریانهــای سیاســی نمیتواننــد

بــه ســرعت بــه کاندیدای مــورد نظر
خودشان برسند ،دستکم میتوانند
برنامههــای جناح خــود را برای بعد
از پیروزی مشــخص و اعالم کنند اما
متأسفانه این کار را هم نکردند».
ëëشریعتی :انتخابات ریاست
جمهوری نامزد محور است
ســعید شــریعتی فعــال سیاســی
اصالحطلــب نیــز وجــود تعلیــق
و تعلــل در فضــای سیاســی پیشــا
انتخاباتــی ایــران را تأییــد کــرد ،امــا
در بیــان دالیــل ایــن مســأله گفــت
«تقویــم انتخاباتــی رســمی کشــور با
توجه به مکانیــزم انتخابات در ایران
از روزی آغاز میشــود کــه صالحیت
کاندیداهــای انتخاباتــی اعالم شــود.
تــا پیــش از آن همــه چیــز در ابهام و
تعلیق اســت و بنابرایــن ابهام ذاتی
انتخابات ایران است».
شریعتی نیز شرایط سیاستگذاری
کالن کشــور و گــره خــوردن
رهیافتهــای اداره کشــور به مســأله
سیاســت خارجــی را دیگــر دلیــل
تعلیــق و ابهــام موجــود دانســت و
گفــت« :هــر شــخص و جریانــی کــه
بخواهد وارد گود انتخابات شــود باید
ســیگنال مشــخصی چــه در جهــت
بســته شــدن و چه در جهت گشایش
از فراینــد معلــق مانــده و در تعلیق
و ابهــام مانــده برجام بگیــرد و خب

هنــوز ایــن ســیگنال روشــن نیامده تا
جریانهــا بتوانند افق بلندمدتتری
را ترســیم و جــرأت تصمیمگیــری
پیــدا کنند».ایــن فعــال سیاســی
پاندمی کرونا را نیز در سردی فضای
انتخاباتــی کشــور بیتأثیــر ندانســت
و افــزود« :بــه هــر حــال ارتباطــات
بشــدت تحت تأثیر کرونا قرار گرفته.
در شــرایط عادی در موعد انتخابات
ستادهای انتخاباتی شکل میگرفت
و محــل حضــور و همفکــری و ایجاد
شــور و نشــاط انتخاباتی میشد .ولی
امســال همــه چیــز در پلتفرمهــای
شــبکههای اجتماعــی متمرکز شــده
اســت .البته آنجــا بحثهــای خیلی
داغ و پــر حرارتــی در جریــان اســت
اما برایند ایــن مباحث چنان که باید
در جامعــه دیــده نمیشــود ».عضو
شــورای مرکــزی حــزب اتحــاد ملت
در پاســخ به این ســؤال که آیا احزاب
و ائتالفهــا نمیتوانســتند پیــش از
معرفــی نامــزد مــورد حمایــت خود
دســتکم برنامههایشــان را معرفی
کنند ،بــا بیان اینکه حــزب متبوعش
برنامــه مبســوط انتخاباتی خــود را تا
دو هفتــه دیگــر منتشــر خواهــد کرد،
گفــت« :احــزاب میتواننــد دربــاره
برنامهها زودتر از کاندیداها صحبت
کننــد ولــی طبــع سیاســت جامعــه
مــا و انتخابــات ریاســت جمهــوری
شــخصیت محــور و کاندیــدا محــور

اســت .ســؤال منطقی افکار عمومی
این اســت که این برنامه را چه کســی
اجــرا خواهــد کــرد یــا چه کســی توان
اجــرای آن را دارد .در انتخابــات
ریاســت جمهــوری برنامههــا باید از
زبان چهرهها و نامزدها شنیده شوند
تا مورد توجه قرار بگیرند».
ëëخانجانــی :القــای ناامیدی ســبب
سردی فضای انتخابات است
تأثیرات ناگزیر اقتصاد بر سیاست
و اســتفاده یــک جریــان از مشــکالت
اقتصادی کشور به عنوان ابزار رقابت
سیاســی دلیلــی اســت کــه بــه بــاور
جهانبخــش خانجانی عضو شــورای
مرکــزی حــزب کارگــزاران ســازندگی
ســبب ســردی فضــای انتخابــات و
بازتــاب آن به صــورت بالتکلیفی در
وضعیت انتخاباتی کشور شده است.
خانجانــی در اینبــاره بــه «ایــران»
گفت«:در شرایطی که تحریم و کرونا
به اقتصاد کشــور آســیب زده اســت،
جریان مقابل به عنوان رقیب دولت
و اصالحطلبــان تمــام ضعفهــا و
مشــکالت عــارض شــده را حاصــل
عملکرد دولت ارزیابی و اعالم کرده
و ســعی دارد بــه جامعه القــا کند که
هیچ کاری صورت نگرفته است.
خانجانی با بیان اینکه این جریان
برخــاف نظــر رهبــری کــه دائــم از
مشارکت حداکثری صحبت میکنند
ســعی دارنــد راهبــرد مشــارکت
حداقلی بــا نتیجه مطمئــن را دنبال
کننــد و ایــن کاهــش مشــارکت بــه
اصالحطلبان آســیب میزنــد و آنها
خود بــه آرای تکلیفــی جریان متبوع
خــود مطمئــن هســتند ،انگشــت
انتقــاد را بــه ســمت اصالحطلبــان و
حامیــان دولــت برگردانــد و افــزود:
«اصالحطلبــان بــه جــای آنکــه
اقدامات انجام شده در این دولت را
مطــرح و از آن دفــاع کننــد و به جای
آنکــه بــدون تــرس از ردصالحیتها
کاندیدای خودشــان را معرفی کنند،
منتظرنــد ببیننــد رقیــب اصولگــرا
چــه میکنــد تــا براســاس آن حرکت
کننــد .در حالی که طراحــی اتاق فکر
اصولگرایــان بهگونــهای دارد مســیر
را پیــش میبرد کــه اصالحطلبان در
همین ســردرگمی باقی بمانند و دیر
تصمیــم بگیرند تــا عقبــه اجتماعی
خودشــان را از دست بدهند و در یک
بــازه زمانی کوتــاه مــدت نتوانند این

اعالم فهرست دهگانه نامزدهای مورد حمایت اصولگرایان برای ریاست جمهوری

اصالحطلبان معرفی نامزدهایشان را از هفته آینده آغاز میکنند

گــروه سیاســی /شــورای وحــدت
اصولگرایــان بهعنــوان تشــکلی کــه
طیــف گســتردهتری را از فعــاالن
این جریان سیاســی شــامل میشــود
کاندیداهــای اصلــی مــورد حمایــت
خــود را در انتخابــات ریاســت
جمهوری اعالم کرد.
بــا وجــود اصــرار اصولگرایــان بــه
نامــزدی ســید ابراهیــم رئیســی،
منوچهــر متکــی ســخنگوی شــورای
وحــدت گفــت کــه آیــتاهلل محمــد
علی موحدی کرمانی ،رئیس جامعه
روحانیــت مبــارز بــرای  10کاندیــدا
شــامل «محمد باقــر قالیباف ،ســید
ابراهیــم رئیســی ،محســن رضایــی،
ســعید جلیلــی ،حســین دهقــان،

علــی نیکــزاد ،حســین قاضــیزاده
هاشــمی ،عزتاهلل ضرغامی ،رستم
قاســمی و ســعید محمد» برای ارائه
برنامههایشان نامه نوشته است.
فهرســتی کــه در آن کفــه تــرازو بــه
نفــع کاندیداهــای بــا ســابقه نظامی
ســنگینی میکنــد؛ از قالیبــاف و
رضایــی و ضرغامــی کــه در گذشــته
رخــت رزم از تــن بیــرون کردهانــد تا
حســین دهقــان و ســعید محمــد که
هنوز بیشــتر زیر سایه عنوان سرداری
ســپاه شــناخته میشــوند .به گزارش
تســنیم ،ســعید محمد دیروز درباره
حضــورش در انتخابات با بیان اینکه
«آقــای رئیســی گفتند کــه قصد ورود
بــه انتخابــات را ندارنــد» گفت که در

صورت حضــور رئیســی در انتخابات
بــه او کمــک میکنــد چــون اولویــت
عدم انشقاق است.
او بــا ایــن احتمــال کــه تأییــد
صالحیــت میشــود و در ایــن راســتا
ســعی کــرده بــا اعضــای شــورای
نگهبان خصوصاً فقها جلســه داشته
باشد ،درباره رابطهاش با تشکلهای
ائتالفــی اصولگرایان گفت«:شــورای
وحــدت از ما دعوت کــرده که برنامه
خود را ارائه دهیم.
دعــوت شــورای وحــدت را قبــول
میکنیــم ،امــا نحــوه اجمــاع را نــه
براســاس تحمیــل اشــخاص ،کــه
براســاس نظرســنجیهای نزدیــک
انتخابات انجام خواهیم داد.

شــورای ائتالف هنــوز از ما دعوت
نکرده است».
ëëمعرفی نامزدهای جبهه اصالحات
از هفته آینده
اصالحطلبــان هم فرایند معرفی
نامزدهای مورد حمایت خودشان را
از هفته آینده آغاز میکنند.
بــه گــزارش ایســنا ،جــواد امــام از
اعضــای جبهــه اصالحــات ایــران
بــا اعــام ایــن خبــر دربــاره ســازوکار
انتخــاب نامــزد اصالحطلبــان در
جبهــه اصالحــات گفــت :نامزدهــا
بــا حداقــل نظــر یــک ســوم اعضای
حقیقــی و حقوقــی جبهــه معرفــی
شــده و در فراینــدی برنامههای آنها
بررسی میشود و در نهایت با رأی دو

شناساییاطالعات ۲۵۰حسابجعلیمنافقیندرتوئیتر

خبر دیگر اینکه ،به همت بنیاد هابیلیان فهرست بیش از  ۲۵۰حساب کاربری
جعلی گروهک تروریســتی منافقین در شــبکه اجتماعی توئیتر شناســایی و افشا
شد .به گزارش ایسنا ،واحد رصد سایبری بنیاد هابیلیان که اقدامات گروهکهای
تروریســتی ضــد ایرانــی را رصــد و تحلیــل میکند ،دیروز فهرســتی شــامل ۲۵۶
حساب کاربری گروهک منافقین را با منشأ کشور آلبانی کشف و شناسایی کرد .به
گفته هابیلیان صدها صفحه جعلی دیگر وابسته به این گروه در توئیتر فعالیت
میکنند .سازمان مجاهدین خلق (منافقین) یکی از گروههای خشن و تروریستی
ضد ایرانی اســت که برای پیش برد اهداف خود و تبلیغ آنها در میان مخاطبان،
از یــک ارتش ســایبری جعلی گســترده در فضــای مجازی بهره میبــرد .آذر ماه
ســال گذشــته ،توئیتر حســاب کاربری فارســی مریم رجوی ســرکرده این گروه را
بهدلیل انتشــار مطالب خشونتآمیز به مدت سه هفته به حالت تعلیق درآورد
و پــس از آن نیز دسترســی کاربران به دیگر صفحات این گروه در زبان انگلیســی
بــا محدودیت و هشــدار روبهرو گردید .فیسبوک نیز دو هفته قبل  ۳۰۰حســاب
کاربری منافقین را بهدلیل اینکه پس از بررســی آن را مروج خشونت و تروریسم
و هدایــت شــده از یک مزرعه ترول – اردوگاه منافقیــن – در آلبانی معرفی کرده
بود تعطیل کرد.

پشت پرده سیاسیکاری اوکراین
در حادثه سقوط هواپیما

دست آخر اینکه ،یک مقام مطلع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی گفت:
پس از حادثه ســقوط هواپیمای اوکراینی در ایران ،مقامات رســمی این کشــور به
ایران پیشنهاد دادند که علت حادثه ،وجود اشکال فنی در سامانه پدافند هوایی
تو ر ام  1-روسی اعالم شود و چون ایران این درخواست را بهدلیل عدم انطباق با
واقعیت رخداده ،نپذیرفت ،اوکراین ،مسیر سیاسی کردن پرونده و خارج نمودن
آن از روال فنی را در پیش گرفته است .وی در گفتوگو با نور نیوز با اشاره به قصد
اوکراین برای بهرهبرداری سیاسی از این حادثه تلخ برای تأثیرگذاری هم زمان بر
دو رخداد افزود :با توجه به ابهامات رفع نشده در خصوص نقش کیف در هدف
قــراردادن هواپیمــای بوئینگ  777خطوط هوایی مالزی در ســال  2014میالدی
و در میانه درگیریهای شــرق این کشــور که به کشته شــدن همه  298مسافر این
پرواز منجر شــد ،اوکراین در تالش بود که با جا انداختن وجود نقص در ســامانه
پدافنــدی تور ام 1-روســی هر دو حادثه را به یک منشــأ مرتبط کنــد و از خود رفع
اتهام نماید .این مقام مطلع گفت :دلیل دوم اوکراین برای در پیش گرفتن رفتار
سیاســی در قبال این پرونده ،درگیری شــدید این کشــور با مســکو بر سر مالکیت
جزیره کریمه اســت و کیف قصد داشــت با انتســاب غیر مســتقیم حادثه سقوط
هواپیما به روس ها به نوعی فشار سیاسی بر مسکو را افزایش دهد.

گزارشمنظمنتایجگفتوگوهایوینبهمقاماتعالی

خبــــر

ëëایمانی :کاندیدا نه ،دستکم
برنامه هایتان را اعالم کنید
ناصــر ایمانــی ،فعــال سیاســی
اصولگــرا در گفتوگــو بــا «ایــران»
تأخیــر بهوجــود آمــده در مشــخص
شــدن صحنــه آرایــش نیروهــای
سیاســی را از حیث به تأخیــر افتادن
بــروز شــور و شــوق انتخاباتــی در
جامعــه و گرم شــدن بــازار انتخابات
مضــر دانســت و در اشــاره بــه دالیل
آن گفت«یــک دلیــل ایــن اســت که
متأســفانه در کشــور ما حرمــت افراد
به سادگی هتک میشود و این صرفاً
معطــوف بــه چهرههــای سیاســی
نیســت و در مورد دیگر اقشار جامعه
همچون هنرمندان و ورزشــکاران نیز
همینطور است.

ایلنا

حدود دو ماه دیگر انتخابات ریاست
جمهــوری همزمــان بــا انتخابــات
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا
و میــان دوره ای مجلــس شــورای
اســامی و مجلــس خبــرگان رهبری
بــر گزار مــی شــود .در کنار مســئوالن
اجرایــی و ناظــران انتخابــات کــه از
ماه هــا پیــش خــود را بــرای برگزاری
ایــن انتخابات مهم آمــاده کرده و در
تدابیر خود بخشی را هم به اقدامات
بهداشتی برای تامین سالمت مردم
اختصــاص خواهنــد داد ،مجموعــه
های سیاسی و چهره ها هم تحرکات
خود را آغاز کرده اند.
در بخــش مجموعــه هــای سیاســی
هر دو جناح کشــور همچنان ســر گرم
اجرایــی کــردن راه هایــی رضایــت
بخــش بــرای تعییــن نامــزد واحــد
هســتند و برخــی چهره ها هــم برای
ورود بــه رقابت  1400اعــام آمادگی
کرده اند .با این همه به نظر می رسد
شــرایط انتخاباتــی بــا آنچــه انتظــار
مــی رود ،هنــوز فاصلــه دارد و همــه
امیدوارنــد کــه در هفته هــای آینــده
بــا اعــام آمادگــی و ورود نامزدهای
اصلــی و چهــره هــای برجســته تر به
عرصــه انتخابــات ،فضای سیاســی-
انتخاباتی کشــور شــاهد گرمــا و رونق
بیشتری باشد.
آنچــه در حــال حاضر محســوس
اســت و بــه نظــر مــی رســد دنبــال
کننــدگان بحــث هــای انتخاباتــی
بدنبال آن هستند ،در کنار ورود چهره
هــای اصلــی ،معرفــی برنامه هــای
آنها برای اداره کشــور اســت که هنوز
محقق نشده است .چرایی این تعلل
و تأخیــر در مشــخص شــدن آرایــش
صحنه انتخاباتی و اثرات آن بر نحوه
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
 1400را در گفتوگــو بــا تعــدادی
از فعــاالن سیاســی اصالحطلــب و
اصولگرا به پرسش گذاشتیم.
پاســخهای آنهــا بــه این پرســش
اگرچــه بــه دالیــل و ابعــاد متفاوتــی
اشــاره دارد امــا در نقاطــی مشــترک
اســت؛ ضعــف اخــاق سیاســی
و در امــان نبــودن نامزدهــا از
شــایعهپردازیها و اتهامزنیهــای
نامســتند رقبــا و مشــغول بــودن
جریانهای سیاســی به سامان دادن
اختالفــات درونــی کــه گاه مســیر
صعــب و پردســتاندازی بــرای
رسیدن به ائتالف دارند.

همراهی را ایجاد کنند».
ëëطالیــی :کنشــگران بــه جــای
پرداختن به مصادیق به دنبال تبیین
شاخصها باشند
مرتضــی طالیی نیز نگاه متفاوتی
بــه ایــن موضــوع ارائــه داد .او اگرچه
غلبــه فضــای اخالقــی نامناســبی
برعرصــه فعالیتهــای سیاســی و
اجتماعــی را در مســأله بالتکلیفــی
جریانهــای سیاســی و نامزدها برای
ورود بــه عرصــه انتخابــات مؤثــر
دانســت ،امــا بــه کنشــگران سیاســی
توصیــه کــرد« بــه جــای پرداختن به
مصادیق بهدنبال تبیین شاخصها،
اعــام خواســتههای بحــق مــردم و
مطالبــه برنامــه از کســانی باشــند که
قصــد دارند خــود را بــرای انتخابات
ریاستجمهوری عرضه کنند.
نخبــگان سیاســی بایــد از
کاندیداهای بالقوه ریاستجمهوری
و کســانی که اعالم نامزدی کردهاند،
بخواهنــد کــه برنامههــای خــود را در
حــوزه اقتصــاد ،سیاســت داخلــی و
سیاســت خارجــی بــه نحــو روشــن و
شفافی اعالم کنند.
چنیــن
بــه
پرداختــن
موضوعاتــی میتوانــد حتــی بیشــتر
از مشــخص شــدن نامزدهــای
ریاســتجمهوری بــه گــرم شــدن
بــازار انتخابــات و افزایــش هیجــان
انتخاباتــی میــان مــردم بینجامــد».
این فعال سیاسی شــرایط اقتصادی
ناشــی از فشــارهای خارجــی و
ناکارآمدیهــای داخلــی را ســبب
اولویــت یافتــن اقتصــاد در جامعــه
و بیتفاوتــی نســبت بــه امر سیاســی
دانســت و ادامــه داد «کنشــگران
سیاسی و رســانهای باید با نمایندگی
کردن مطالبــات مردم توجــه آنها را
به امر سیاسی بازگردانند.
ایــن مطالبــه بــه بــاورم میتواند
خواســت ایجــاد تغییــر به نفــع رفاه
و امنیــت مــردم باشــد .از این جهت
بایــد از هر کســی که قصــد دارد پا در
میــدان رقابــت بگــذارد بخواهیم که
نــه تنهــا ترکیــب کابینــه مطلــوب و
برنامههایــش را اعــام کنــد بلکــه بر
وفاداریش به مردم ،کشــور و ساختار
نظام سیاســی موجــود تأکید داشــته
باشد.
از طرف دیگر در این فرصت باید
بــر این نکته تأکید کرد که الزم اســت
نامزدهای ریاســت جمهــوری حدود
اختیــارات خودشــان را براســاس
قانــون اساســی پذیــرا باشــند .علــت
اینکــه رؤســای جمهوری بــه زعم ما
انقالبــی در قامــت اپوزیســیون ظاهر
میشــوند ایــن اســت کــه خواهــان
قدرتــی فراتــر از این ســاختار و قانون
هســتند .حــال آنکه نظــام جمهوری
اســامی براســاس تقســیم قــدرت
بین قوا شــکل گرفته و الزم اســت که
رئیس جمهــوری بتواند در تعامل با
دیگر قوا ،حاکمیت و جایگاه رهبری،
کشور را اداره کند.
اگر کاندیداهای ریاست جمهوری
این تعهــدات را بدهند و جریانهای
سیاســی کــه میخواهنــد از فــردی
حمایــت کننــد مســئولیت خــوب و
بــد عملکــرد دولــت او را بپذیرنــد؛
میتــوان امیدوار بود که فارغ از اینکه
کدام جریان از چــه نامزدی حمایت
میکنــد حاصــل انتخابات بــه نفع و
صالح کشور رقم بخورد».

دیگه چه خبر

کارشناسان سیاسی درگفتوگو با«ایران» از فضای سیاسی -انتخاباتی میگویند

خبــر اول اینکــه ،روزنامــه «فایننشــال تایمز» گــزارش داد ،مقامهای ارشــد
ایران و عربســتان ســعودی برای بهبود روابط دو کشــور در بغداد پایتخت عراق
مذاکرات مســتقیم برگزار کردند.به گزارش فارس این رســانه انگلیسی از ایفای
نقش نخســتوزیر عــراق بــرای آغاز مذاکــرات مســتقیم بین مقامهای ارشــد
ایران و عربســتان ســعودی در بغداد خبر داد .منابع اســتنادی فایننشــال تایمز
مدعی شــدند ،اولین دور مذاکرات مستقیم عربستان سعودی و ایران در تاریخ
توگوها،
نهم آوریل ( ۲۰فروردین) انجام شــد و بهگفته یکی از مقامها ،این گف 
«مثبت» بودند.بنا بر این گزارش ادعایی ،ریاســت هیأت ســعودی در مذاکرات
بیســتم فروردیــن مــاه را «خالد بن علــی الحمیــدان» مدیــرکل اداره اطالعات
عمومی برعهده داشت و دور بعدی مذاکرات مستقیم بین ریاض و تهران هم
برای هفته آینده برنامهریزی شده است.فایننشال تایمز گزارش داد« :مصطفی
الکاظمی نخســتوزیر عراق فرایند (مذاکرات مســتقیم ادعایی بین عربســتان
ســعودی و ایــران) را تســهیل کــرده اســت و الکاظمی مــاه گذشــته در ریاض با
توگوهایی داشت».
شاهزاده محمد (ولیعهد عربستان سعودی) در این باره گف 
یک «مقام مطلع» که نام و هویتش فاش نشــده ،به این رســانه انگلیسی گفت:
«مذاکرات با ســرعت به جلو حرکت میکند چــرا که مذاکرات ایاالت متحده در
رابطه با توافق هستهای ایران با سرعت در حال حرکت به جلو است و همچنین
به خاطــر حمالت حوثیها به مواضع عربســتان سعودی».فایننشــال تایمز در
ادامــه ایــن گزارش ادعایی خبر داد که «یک مقام ارشــد ســعودی انجام شــدن
هرگونــه مذاکرات با ایران را تکذیب کرد و دولتهای ایران و عراق اظهارنظری
در این باره نکردهاند».به گزارش ادعایی این روزنامه ،یک مقام ارشــد عراقی و
یک دیپلمات خارجی اما تأیید کردند که میان نمایندگان عربســتان سعودی و
ایران در بغداد مذاکرات مستقیم انجام شده است.

کاظــم غریــب آبــادی ،ســفیر و نماینــده دائم ایــران در آژانــس بینالمللی
انــرژی اتمــی اعالم کــرد که مذاکــرات وین بهدنبــال لغو تحریم هاســت .او
دربــاره مذاکــرات جــاری در وین بین ایــران و گروه  4+1گفــت :آنچه در وین
در حــال پیگیــری و گفتوگــو اســت ،ایجــاد یک تصویــر واضح و شــفاف در
خصــوص لغــو تحریمهــا میباشــد .وی افزود :شناســایی و فهرســت کردن
اقدامات لغو تحریمی ،برای این شفافســازی و سنجیدن جدیت امریکا در
ادعای خود برای بازگشت و پایبندی کامل به برجام و انطباق آن با سیاست
اعالمی کشور ،الزم است .غریب آبادی یادآور شد :مبنای تیم مذاکره کننده
نیز اصولی اســت که از ســوی رهبر معظــم انقالب بهعنوان سیاســت نظام
در این رابطه تعیین شــده اســت .وی بیان کرد :هیأت مذاکره کننده در وین
نتایــج گفتوگوهــا را بهطور منظــم به مقامات عالی نظام جهت بررســی و
اخذ تصمیمات الزم ،گزارش میکند.

مهر تأیید آژانس بر آغاز غنیسازی  ۶۰درصدی ایران
آژانــس بینالمللی انرژی اتمی از آغاز غنیســازی  ۶۰درصدی در نطنز توســط
ایران خبر داد .بهگزارش ایسنا به نقل از رویترز ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی
در بیانیــهای تأییــد کرد که ایران تولید هگزوفلوراید اورانیوم غنیســازی شــده تا
ســقف  ۶۰درصــد را از طریق گازدهی هگزوفلوراید اورانیوم غنیســازی شــده تا
ســقف  ۵درصد به دو آبشار سانتریفیوژهای  ۴m-IRو  ۶m-IRبه طور همزمان
در نیروگاه غنیسازی سوخت نطنز آغاز کرده است.

همسر نواب صفوی درگذشت

سوم اعضای جبهه اصالحات ،نامزد
نهایی مشخص خواهد شد.
او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه
شــانس کــدام نامــزد اصالحطلــب
بــرای معرفــی بــه مــردم از ســوی
جبهه اصالحات بیشــتر است ،گفت:
نمیتوان از حاال پیشبینی کرد.
این مسأله به آمادگی نامزدها در
درجه اول و در درجه دوم به معرفی
آنها توســط یک ســوم اعضای جبهه
اصالحــات و در نهایــت پذیرش آنها
بستگی دارد.
محمــود صادقی دبیر کل انجمن
مدرســین دانشگاهها از دیگر اعضای
جبهــه اصالحــات نیــز در گفتوگــو
بــا ایلنــا بر تصمیــم این جبهــه برای

معرفــی نامــزدی کــه الزامــاً متعهد
به گفتمان اصالحطلبی باشــد تأکید
کــرد .او دربــاره عــدم شــرکت ســید
حســن خمینــی در انتخابــات نیــز
گفــت :ب ا وجود اینکه ایشــان ظرفیت
باالیی داشــتند و مطرح شدن ایشان
نیــز در جامعــه موج جدیــدی ایجاد
میکــرد ،باید گفت کــه کاندیداتوری
ایشــان در جبهــه اصالحــات ایــران
هنوز مطرح نشــده بــود یعنی جبهه
اصالحات اساساً هنوز وارد مصادیق
نشده بود و تنها یکی از اعضای جبهه
اصالحــات به طــور مشــخص حزب
مجمــع ایثارگــران ،در نظــر داشــت
کــه سیدحســن خمینــی را بهعنــوان
کاندیدای خود معرفی کنند.

همســر شــهید واالمقام ســید
مجتبی نواب صفوی برگزیده
جایــزه جهانــی گوهرشــاد،
آسمانی شــد .به گزارش مهر،
در چهارمین روز از ماه مبارک
رمضــان روح مطهــره حاجیه
خانم «نیره احتشــام رضوی»
همســر شــهید ســید مجتبــی
نــواب صفوی ،پــس از تحمل
یــک دوره بیمــاری به همســر
شهیدش پیوست .مرحومه احتشام رضوی از نوجوانی در مسیر مبارزه بود،
از قبــل از انقــاب که پدرش یکی از رهبران قیام علیه رضاشــاه بود تا بعد از
ازدواج که همراه و همصدای مبارزات همســر نامــدارش علیه رژیم پهلوی
شد.
ســیدمجتبی نواب صفوی رهبر جمعیت فداییان اسالم و سه نفر از یارانش
 ۲۷دی  ۱۳۳۴در میــدان تیــر لشــکر  ۲زرهی تهران به جوخه اعدام ســپرده
شدند و پیکرش در قبرستان وادیالسالم قم به خاک سپرده شد.

