پنجشنبه  20خرداد 1400
سال بیست و هفتم
شماره 7648

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

سعید جلیلی:
● بــه مذاکره نــگاه مثبت داریم
و معتقدیــم کــه مذاکــره یــک
وســیله بــرای اســتیفای حقــوق
ملت اســت ،اما مذاکره تنها راه
نیســت و نبایــد اقتصــاد معطل
مذاکره بماند .به موازات مذاکره
برنامههای خــود برای مقابله با
تحریــم و جهــش اقتصــادی را
دنبال میکنیم.
● رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی
در اســتان قزویــن :زمانــی کــه
ســعید جلیلی مدیرکل بازرسی
وزارت خارجــه بــود  ۱۷ســفیر را
از کار برکنــار کــرد و ایــن نشــان
میدهــد که در برخورد با فســاد
هم بــدون اغماض عمــل کرده
و بهصــورت ریشــهای بــا فســاد
برخــورد خواهــد کــرد .یکــی از
مهمتریــن ویژگیهــای ســعید
جلیلــی توانایــی مدیریــت او
در بحرانهاســت چراکــه آقــای
جلیلی در ســختترین شــرایط
بــه مــدت  ۶ســال دبیــر شــورای
عالــی امنیت ملی بوده و همین
امــر هــم مهــر تأییــدی بــر توان
مدیریت اوست.
● رابــط و هماهنــگ کننــده
ســتادهای ســعید جلیلــی در
خراســـان رضـــــوی :ســـتادهای
ایــن نامــزد انتخاباتــی در ۲۲
شهرســتان محــوری و بــزرگ
استان از جمله مشهد راهاندازی
شــده و تبلیغــات در ســایر
شهرســتانها نیــز از طریــق این
مناطق پوشش داده می شود.

محسن رضایی:
● سال  ۱۴۰۰سال گشایش امور
خواهد بــود و دوران جدیدی را
بــرای شــکوفایی ملــت ایــران
در میــدان اقتصــاد و صنعت و
کشــاورزی ،فرهنگ و برادری و
دوستی شروع خواهیم کرد.
● دولتم را با کمک همه اقوام
ایرانی شــکل خواهم داد .هیچ
قــوم و اســتانی در دولــت من،
بــدون نماینده نخواهــد بود .از
بــرادران اهــل ســنت ،اعــراب،
ترکهــا ،بلوچها ،کردها و همه
اســتانها وزیــر و معــاون وزیــر
خواهیم داشت.
● دو جنــاح سیاســی کــه با هم
دعــوا دارند و بقیه آحاد ملت را
از قطــار انقالب پیــاده کردهاند.
دولــت ما قطار انقالب را بزرگ
خواهد کرد و صندلی برای سوار
شدن ایرانیان خارج از کشور هم
در نظر خواهد گرفت.
● بــازی جناحــی را کنــار
میگذاریم و از شایستگان همه
جناحهــا اســتفاده میکنیم .ما
به کســی ســهم نمیدهیم ،ما
حق آنها را میدهیم.
● رابطــه خوبــی کــه بیــن مــن
و مقــام معظــم رهبــری وجود
دارد ،دســت مرا برای خدمت
بازتر میکند.
● ســربازان مــا در ســاحل
مدیترانه دارند از صلح وامنیت
پاســداری مــی کنند و شایســته
نیست که خانوادههاشان نگران
وضع معیشت باشند.

سید ابراهیم رئیسی:
● فضــای مجــازی بهتریــن
ظرفیــت بــرای نظــارت ملــت
بــر دولــت و یــک فضــای مهم
بــرای کار و درآمدزایــی اســت.
در صــورت اعتمــاد مــردم
بــرای تقویــت اقتصــاد فضای
مجــازی حداقــل اینترنــت را
بــرای دهکهای پایین جامعه
رایگان خواهم کرد.
● ســه چهار روز قبــل از اجرای
طــرح افزایــش قیمــت بنزین
توسط دولت ،از موضوع مطلع
شــدم و در نامــهای رســمی
هشــدار دادم کــه کشــور زمینــه
اجــرای ایــن طرح بــدون اقناع
مــردم را نــدارد و زمــان اجرای
آن را مناسب نمیدانم .
● اگــر ســاختارهای فســادزا
اصــاح نشــوند هــر چــه بــه
پروندههــا رســیدگی شــود بــاز
پرونــده جدیــدی بــه وجــود
میآیــد .مدیریــت ،حلقــه
مفقوده رفع مشکالت است.
● ســخنگوی ســتادهای مردمی
حامــی ســید ابراهیــم رئیســی:
آیــتاهلل رئیســی بــه ســتادهای
مردمــی دســتور داده اســت بــه
ســرعت بنر عکسهای ایشان از
سطح شهرها جمع شود و جلوی
هرگونــه چــاپ و نصــب بنرهای
جدیــد تصاویر ایشــان هم گرفته
شــود .او معتقــد اســت مــردم
خــادم خودشــان را میشناســند
و پــول خــرج کــردن بــرای چاپ
پوستر هیچ توجیهی ندارد.

علیرضا زاکانی:
● محورهــای داخلــی حرکــت
دولــت اقــدام و اصــاح عبــارت
اســت از :تحــول اقتصــاد و
مدیریــت آن با عطف به جهش
تولید ،محور فرهنگ و اجتماع با
توجه به تعلیم و تربیت خانواده
و جمعیــت ،محیــط زیســت و
صیانــت از آن .محور سیاســت و
امنیــت که در آن مردم ســاالری
دینی و بسط آزادیهای مدنی و
پذیرش اعتــراض مطابق قانون
اساسی مورد توجه است.
● توجــه به قدرتهــای نوظهور
شــرق و انعقــاد پیمانهــای
درازمــدت بــا چیــن و روســیه به
عنوان یک اصل اساســی مدنظر
اســت .تعامل بــا اروپا همــراه با
احترام متقابــل و در نظر گرفتن
منافع ایران اسالمی است.
● شــرایطی را مهیــا میکنیم که
ایرانیان خارج از کشــور راحت به
ایران رفت و آمد داشــته باشــند
و تالش میکنیم مشــکالت آنها
برطرف شود.
● هیــچ عقــل ســلیمی نبایــد
رابطه با امریــکا را بپذیرد اما اگر
امریکا در تعامالت خود با ایران
تغییــر ایجاد کند ،این کشــور هم
در رده کشــورهایی قــرار میگیرد
که با ایران در تعامل هستند.
● اصــل تحریــم جنایتکارانــه
اســت کــه هیــچ کــس نبایــد آن
را بپذیــرد .همــه تــاش خــود را
معطوف به خلــق ظرفیتهای
جدید در داخل کشور میکنیم.

امیرحسین قاضیزاده هاشمی:
● من کالً مشــکالت کشــور را در
سطح ریز موضوعات نمیدانم،
من معتقــدم روش کشــورداری
مــا غلط بــوده اســت نــه در این
مقطــع بلکه  100ســال اســت که
مــا روی ریلــی حرکــت میکنیم
کــه مــا را از اهــداف یــک ایــران
مقتدر و متعالی دور میکند؛ این
بایــد اصالح شــود .زیربنــای کل
ایــران ،شــکل اداره کشــور ،مدل
حکمرانی ،نظام دیوانی و دولت
و تمرکز گرایی اشکال دارد.
● رئیــس ســتاد انتخاباتــی
قاضــیزاده هاشــمی در
اســتان فــارس :جــوان بــودن،
انقالبــی بــودن و داشــتن برنامه
از ویژگیهــای امیرحســین
قاضیزاده اســت که سبب شده
جوانان و نخبگان به ســمت وی
گرایــش داشــته باشــند .ایشــان
بــا حضــور تعــدادی از نخبــگان
و هیــأت علمــی دانشــگاهها
نشستند و مدل حکمرانی جوان
حزباللهی را تعریف کرده اند.
● تغییــر در ســاختار مدیریتــی
نیاز به برنامهریزی دارد که آقای
قاضــیزاده در همــه زمینههــا
برنامهریزی کــرده و موضوعاتی
مثــل انتخاب مدیــران ،نخبگان
جامعــه بــرای مدیریــت و غیره
مــورد توجه ایشــان بوده اســت.
ایشان معتقد است که مسئوالن
باید در زمینه اقتصادی سررشته
داشــته باشــند و بــا آگاهــی وارد
مقوالت مختلف خارجی شوند.

محسن مهرعلیزاده:
● مــردم ایــران بــه انتخابــی
دســت خواهنــد زد کــه توســط
آن بتواننــد با تکیه بر تجربیات
گذشــته خــود راهــی بــرای
برونرفت از مشــکالت موجود
بیابند.
● امروز مسائل معیشتی ،فقر،
تنگدســتی ،بیــکاری ،فاصلــه
بســیار زیاد اجتماعی ،افزایش
ســطح فقــر و رســیدن فقــر به
 ۷۰درصــد جامعــه و از طرفی
کشــمکشهای بیحاصل بیم
افــراد و صاحبنظــران مختلف
سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگی
را در کشــور بــه وجــود آورده
است.
● در کشــوری زندگی میکنیم
که با وجود نیت خیر بسیاری از
مسئوالن ،برخی دست ناپاکی،
اختالس ،فساد ،دست یازیدن
بــه بیتالمال ،فشــار به مردم
و تحمیــل زندگــی ســخت بــه
مــردم را در رویههای مدیریتی
خود برگزیدند و بر این اســاس
امیــد مــردم بــه آینــده بســیار
کمتر از آنچه باید باشــد اســت
.ایــن مســائل را بــرای ناامیــد
کــردن مردم مطــرح نمیکنم.
هرچنــد ایــن اقدامــات باعــث
شــد تــا فاصلــه بســیار زیــادی
بیــن اعتمــاد مــردم بــه نظام،
مدیریــت و مدیــران اجرایــی
بــه نســبت ســالهای ابتدایــی
پیــروزی انقــاب اســامی بــه
وجود آید.

عبدالناصر همتی:
● متوجــه شــدم بهخاطــر قطع
میکروفن من در جریان مناظره
جملــه «بــه گفته مرحــوم ناصر
حجازی ،سیاسیون باید از ورزش
کنار بروند» حذف شده است .در
دولت مــن ،ورزش را بایــد افراد
حرفــهای ورزش اداره کننــد و
کشور را اقتصاددانان.
● همتــی در واکنــش بــه توئیت
ابراهیــم رئیســی :مــن هــم بــا
افتخار یک کارمند هســتم ،شما
هم اگر واقعاً کارمند بودید از این
عنــوان به منظــور تحقیــر رقیب
استفاده نمیکردید.
● نــگاه سیاســی و نبــود راهبــرد
ملی مانع توسعه استانها است.
● همتــی بــه خبرگــزاری
«آسوشــیتد پرس» گفته که مایل
اســت بــا «جــو بایــدن» رئیــس
جمهور امریکا در صورت پیروزی
در انتخابــات دیــدار کنــد ،البتــه
«امریــکا باید ســیگنالهای بهتر
و قویتــری» بــرای جمهــوری
اســامی ارســال کنــد .از نظــر او
بازگشت امریکا به توافق هستهای
برای هرگونه رابطــه احتمالی در
میانــه تنشهــای گســتردهتر در
خاورمیانهکلیدیاست.
● محمدعلــی ایــزدی از ســوی
عبدالناصــر همتــی بــه عنــوان
نماینــده تاماالختیــار وی در
ســیزدهمین انتخابــات ریاســت
جمهوری به وزارت کشور معرفی
شد .رئیس و اعضای ستاد همتی
در استان تهران منصوب شدند.

دیگه چه خبر؟

به مذاکره نگاه مثبت
داریم

قطار انقالب را
بزرگتر میکنیم

مدیریت ،حلقه مفقوده
رفع مشکالت است

ظرفیتهای جدید در
داخل خلق میکنیم

روش کشورداری
غلط بوده است

امید به آینده در
کشور کم شده است

نگاه سیاسی و نبود راهبرد
ملی مانع توسعه استانها

واکنش پلیس به حرفهای نامزدها درباره گشت ارشاد

رئیس مجلس شــورای اسالمی با بیان
اینکه مردم ما طعم شیرین انتخابات
واقعــی را بــا انقالب و امام شــناختند،
گفت :دلســرد کردن مردم از انتخابات
هنــر نیســت ،قهر بــا مشــارکت پنجره
فرصت را برای مردم میبندد.
بــه گزارش خانه ملــت ،محمدباقر
قالیبــاف ،در نطــق پیــش از دســتور
مجلــس گفــت :در مقیــاس زندگــی

اجتماعی و عرصه عمومی شاید هیچ
گناهــی بزرگتــر از گنــاه دلســرد کــردن
مردم نباشــد ،نباید با دشمنان درباره
موضــوع انتخابــات همصــدا شــویم،
حتماً کسانی که در انتخابات مشارکت
میکننــد هــم نقدهــا و اعتراضهــای
بجایــی دارنــد امــا آنهــا بــا وجــود این
نقدهــا ،انتخابــات را مهمترین پنجره
تنفس مدیریتی برای کشــور میدانند،

مــردم از طریق انتخابــات این فرصت
را دارنــد کــه نــگاه کالن حاکــم بــر
مدیریت کشــور ،مجریــان و مهمترین
برنامههای کشور را خودشان مشخص
کنند.
ëëچــرا مجلــس بــرای مطالبــه رهبری
جلسه غیرعلنی تشکیل نداد؟
تریبــون مجلــس بــرای انــدک
نماینــدگان معتــرض بــه نتایــج

تأییــد صالحیــت انتخابــات ریاســت
جمهــوری همچنــان بــاز اســت.
دیــروز محمــد باقــری بنابــی رئیــس
فراکســیون مســتقلین مجلــس بــا
استناد به بیانات رهبری در خصوص
نسبتهای خالف واقع به نامزدهای
عدم احراز صالحیت شــده و مطالبه
ایشــان مبنی بر «جبران جفا» گفت:
چــرا مجلــس بــرای مطالبــه رهبری

جلســه غیرعلنــی تشــکیل نــداد؟
مجلــس بایــد بحــث کنــد که بــه چه
کســانی جفا شــده و کدام دســتگاهها
آن را باید جبران کنند.
او در تذکــر شــفاهی خــود ادامــه
داد  :دســتگاه یــا نهــادی کــه ملــزم بــه
جبــران جفای روا شــده بــر نامزدهای
عــدم احــراز صالحیــت شــده اســت،
بایــد مشــخص شــود .همچنیــن بایــد

معاون رئیسجمهوری در جمع خبرنگاران:

گزارش کمیسیون قضایی مجلس یکطرفه بود

معاون امــور مجلس رئیس جمهوری
در جمــع خبرنــگاران در واکنــش بــه
رأی نماینــدگان به گزارش کمیســیون
قضایــی مبنــی بــر اعمــال مــاده 243
و شــکایت از دولــت بــه قــوه قضائیــه،
گفت :اصول انصاف و قواعد دادرســی
بر این اســت کســی که گزارشی علیه او
قرائــت میشــود ،بــه او اجــازه دفــاع و
صحبت بدهند اما گزارش کمیســیون

قضایــی یکطرفــه قرائــت شــد و اجازه
صحبت هم به نماینده دولت ندادند.
به گزارش ایســنا ،حســینعلی امیری
با تأکیــد بر اینکه در الیحــه بودجه ،۱۴۰۰
دولــت مطلقــاً و به هیچ وجه برای ســند
 ۲۰۳۰حکم ،بودج ه و اعتباری را نیاورده و
تعهدی را نیز در اینباره نپذیرفته است،
اظهارکرد :مطلبــی که یکی از نمایندگان
مجلــس تذکــر داد ،صرفــاً بر اثر اشــتباه

هیچکس به عقب برنمیگردد

ëëادامه از صفحه اول
به این ترتیب ،میتوان انتخابات  1400ریاست
جمهوری را یک نقطه عطف در عرصه سیاســی،
اجتماعی و حتی فرهنگی کشور تعبیر کرد .نقطه
عطفــی کــه در آن ،همه طرفها اذعــان دارند که
دیگــر نمیتوانند در برخــی زمینههای حیاتی ،به
گذشــته عقبگرد داشــت و زین پس هــر تغییری،
باید مطابق و پیشبرنده تحوالتی باشــد که امروز
در کشور رقم خورده است.
در عیــن حــال ،از کنــار ایــن واقعیــت هــم
نمیتــوان عبــور کــرد کــه تبدیــل مســائلی مانند
مخالفت بــا فیلترینگ ،تعامل با جهان ،پذیرش
مذاکــره و تأکید بر زنان به عنــوان اموری طبیعی
و عــادی در کشــور ،صرفــاً محصــول تالشهــای
دولت روحانی نیســت .درســت اســت کــه دولت
روحانــی در  8ســال فعالیــت خــود ،اتفاقــاً بابت
همیــن شــعارها و رویکردهــای فشــارهای طاقت
فرســایی را تحمل کرد .شــخص رئیس جمهوری
آماج شدیدترین حمالت واقع شد ،هر اظهارنظر
و کنــش محمدجــواد ظریــف بــه بهانــهای بــرای
حمله به او تبدیل شــد یا حتی به دلیل ایستادگی
وزیــر ارتباطات مقابــل سیاســت فیلترینگ علیه
او پرونــده قضائــی تشــکیل شــد ،اما شــکلگیری
ایــن نقــاط عطف ،صرفــاً محصول ایــن تالشها
و ایســتادگیها نیســت ،بلکــه بواقــع ،تحــوالت

ســهوی بــود کــه یــک کارشــناس در یکی
از جــداول انجــام داده بود کــه بالفاصله
ســازمان برنامه و بودجه ،هــم در فایل و
هم در نســخههای کاغــذی آن را اصالح
کرد .او با بیــان اینکه فکر میکردیم پس
از توضیحــات مســتدل و مســتند مــا و
مشخص و گویا بودن قانون بودجه قضیه
حــل و فصل شــود ،افزود :هفته گذشــته
دیدیم این درخواست در دستور هفتگی

اجتماعی و تغییرات و رشــد سیاســی و اجتماعی
ایرانیــان اســت که امروز همه کنشــگران سیاســی
از نحلههــای فکــری مختلف را واداشــته اســت تا
نســبت به مطالبات آنان ســر تعظیم فرو بیاورد.
بــه عبــارت دیگــر ،بخشــی از تغییــر رویکردهــا
در جریانهــای سیاســی و پوســتاندازی آنــان،
ناشــی از ایســتادگی و تغییرات ژرفی اســت که در
الیههــای مختلــف زندگــی ایرانیــان ایجــاد شــده
اســت ،تغییراتــی که هــر رئیس دولت آتــی یا هر
کنشــگر و حزب سیاسی ،نمیتواند بدون توجه به
آنان ،مســیر قطار توســعه ایران را برعکس کند و
بیتوجه به خواســت عموم ایرانیــان ،راه بادیه را
در پیش بگیرد.
امروز کسانی میگویند ،مخالفت صددرصدی
بــا برجام ندارند و حتــی میخواهند در چارچوب
آن عمل کنند که تا پیش از انتخابات ،برجام را با
ترکمنچــای و حتی بدتر از آن مقایســه میکردند.
چــه شــد و چــه اتفاقی افتاد کــه این عــده ،پس از
ســالها حملــه بــه دولت و نیــز حمله بــه امیدها
و باورهــای مــردم ،امــروز بــه ایــن جمعبنــدی
رســیدهاند؟ چــه شــد کســانی کــه تــا دیــروز چین
را الگــوی فیلترینــگ میدانســتند ،امــروز خود را
مخالــف فیلترینــگ معرفــی میکننــد؟ آیــا ایــن
تغییر رویکرد ،یک فریب تبلیغاتی و تالشی برای
همرنگ جماعت شــدن اســت یا اینکــه آنان نیز

مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است،
اما در جلســه سهشــنبه مجلــس گزارش
کمیســیون قضایــی درحالی قرائت شــد

پس از ســالها ،براســتی به این نتیجه رســیدهاند
کــه نمیتوان مقتضیــات زمان و مــکان را نادیده
گرفــت؟ اگــر بهواقــع اینگونــه اســت ،باید درس
عبرتــی گرفتــه باشــند تا بیــش از ایــن نخواهند از
تحــوالت روز جامعــه جلوگیری کننــد .امیدواریم
که رسیدن به فهم این مسائل از گونه دوم باشد و
نه از قسم اول که قابل پذیرش نیست.
البته در ســخن از انتخابات ،نمیتوان به آنچه
در مناظرههای اول و دوم گذشت ،اشارهای نکرد.
برخــی نامــزدان بــه گونــهای اظهارنظــر میکنند
کــه گویــی همــه نابســامانیها و مشــکالت کشــور
دســتپخت دولتهای یازدهم و دوازدهم اســت.
حتــی برخی برای پیشــبرد کار انتخاباتی خود ،در
عملــی غیرمنصفانــه ،برخــی دیگر از نامــزدان را
بــه دولت منســوب میکنند تا بتواننــد آنان را هم
مشمول ســیاهنماییهای خود کنند .این درحالی
است که ادب اقتضا میکند در هر شرایطی قاعده
انصــاف را فراموش نکنیم .دیــدن بخش کوچک
خالــی یک لیــوان هنــر نیســت ،هنر آن اســت که
تمامی یک لیون بویژه نیمه پر آن را هم مشاهده
کنیــم .واقعیــت این اســت کــه آقــای روحانی در
خــرداد  1396نزدیــک  24میلیــون رأی کســب
کرد .همین رأیآوری  24میلیونی نشــان میدهد
عملکرد دولت اول در سیاســت خارجی ،اقتصاد
و فضــای مجازی مــورد تأیید اکثریــت مردم بود.

که از جهت شــکلی و ماهیتــی ایرادهایی
داشت ،مضاف بر اینکه مانند موارد دیگر
به نماینــده دولــت اجازه صحبــت داده
نشــد ،درحالی که هم قاعده این اســت و
هم اصول انصاف و قواعد دادرسی حکم
میکند وقتی گزارشی از یک کمیسیون در
صحن مطرح میشود ،به کسی یا نهادی
که گــزارش علیه او اســت ،اجــازه دفاع و
صحبتبدهند.

امــا در دولت دوم آقای روحانــی با خروج دونالد
ترامپ از برجام و اعمال فشارحداکثری ،به مرور
اثرات این تحریمهای فلجکننده بر اقتصاد کشور
نمایان شد.
باتوجه بــه همه آنچه دولت دوازدهم از ســر
گذراند ،ســؤال این اســت آیا نقدهایــی که صرفاً
کاســتیهای  8ســاله را میبینند ،امری رواست؟
آیــا بهتر نبود صداوســیما در ســؤاالت مناظرهها
از نقــش تحریم و کرونا در شــکلگیری وضعیت
اقتصــادی مردم نیــز از نامزدان چیزی بپرســد؟
چگونه اســت که کارشناســان اقتصادی جهان از
تأثیر مخرب کرونا بر اقتصاد کشورهای پیشرفته
سخن میگویند ،اما در کشور ما به گونهای سخن
گفته میشــود که گویی وضعیت ما در ســه سال
گذشــته عــادی و معمولــی بــوده اســت؟ همین
بیتوجهیهــا بــه تحریــم و کرونا و دیگر مســائل
اســت که روحانی را واداشــت اینطــور بگوید که
«گویــی عدهای از کره مریخ آمدهاند و از شــرایط
کشــور بیخبــر بودهانــد ».نامــزدان و طرفداران
آنــان که در یــک رقابت بیرقیب ،مجــال یافتند
هرچــه میخواهنــد بگوینــد ،باید ایــن را در نظر
داشــته باشــند کــه تاریــخ بــه درســتی قضــاوت
خواهــد کــرد و در قضــاوت خــود ،هــر ســخنی را
بیدلیــل نمیپذیرد .در این صورت ،آیا نقدها را
بود عیاری؟

مشــخص شــود که به چه کســانی جفا
شــده اســت؟ چــرا بــه مطالبــه رهبــر
معظــم انقــاب پاســخ نمیدهیــد؟
با وجــود اینکــه دســتگاههای مســئول
بــه نــدای رهبــر معظم انقالب پاســخ
ندادند اما مردم حتماً به ندای رهبری
لبیــک خواهند گفت و با مشــارکت باال
ثابــت خواهند کرد که پشــتیبان والیت
فقیه هستند.

هیچ نامزدی با مولوی عبدالحمید رایزنی نداشته است

خبر دیگر اینکه ،حافظ اسماعیل مالزهی ،معاون اداری امام جمعه
اهل ســنت زاهدان و اســتاد دارالعلوم در پاسخ به این سؤال که با توجه
بــه دیــدار نماینــدگان ســتاد ســیدابراهیم رئیســی بــا امام جمعــه اهل
ســنت زاهدان ،آیا مولــوی عبدالحمیــد در ســیزدهمین دوره انتخابات
ریاســتجمهوری از کاندیــدای خاصــی حمایــت خواهنــد کرد یــا خیر،
گفــت :جنــاب مولوی تاکنون تصمیمــی در این حوزه اتخــاذ نکردهاند و
در حــال رصد نظرات هســتند .به گــزارش ایلنا ،وی گفــت :امام جمعه
اهل سنت زاهدان تاکنون از هیچ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری
حمایــت نکرد ه اســت .معــاون اداری امــام جمعه اهل ســنت زاهدان
همچنیــن درخصــوص درخواســت نامزدهــا بــرای حمایت یا دیــدار با
نماینــدگان آنهــا نیز گفت :تا االن که بنده با شــما صحبت میکنم هیچ
کاندیدایی با ایشــان رایزنی نداشــتهاند .معاون امام جمعه اهل ســنت
زاهــدان در پایان گفت :جنــاب مولوی تا اینجا تنها بر حضور گســترده و
پرشور در انتخابات تأکید داشتهاند.

سیدمحمد خاتمی از هیچ نامزدی حمایت نکرده است

دســت آخر اینکــه ،حمایــت ســیدمحمد خاتمــی از یــک کاندیدای
انتخابــات ریاســت جمهــوری  ۱۴۰۰کذب اســت .به گزارش جمــاران در
پــی پخش اطالعیهای جعلی در شــبکههای اجتماعی مبنی بر حمایت
خاتمــی از یــک کاندیــدای ریاســت جمهــوری ،یکــی از نزدیــکان وی به
جماران تأکید کرد :آقای خاتمی «هیچ اظهار نظری راجع به کاندیداهای
انتخابات نکرده و اطالعیه منتسب به او جعلی و کذب است».

مجلس

قالیباف :گناهی بزرگتر از دلسرد کردن مردم از انتخابات نیست

خبر اول اینکه ،فرمانده انتظامی تهران بزرگ درخصوص اظهارات
برخی نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری درباره گشت ارشاد گفت:
نمیتوان با شــئونات اســامی و اخالقی جامعه ،بازی کرد .این مســائل
نبایــد برای جمع کردن رأی مورد اســتفاده قرار گیــرد .به گزارش فارس
ســردار حســین رحیمــی افــزود :نامزدهای محتــرم با شــئونات جامعه
بــه عنــوان یــک ابــزار برخــورد نکنند .این رفتار زشــتی اســت و درســت
نیســت .ســردار رحیمــی همچنین دربــاره تجمعــات انتخاباتــی گفت:
درخواســتهایی برای تجمعات انتخاباتی داشتیم که به عنوان پلیس،
امنیت ستادهای انتخاباتی کاندیداها و پوشش این تجمعها را به عهده
داشــتیم .تــا کنــون نیــز در این خصوص مشــکلی وجود نداشــته اســت.
رحیمــی در خصــوص تخلفــات انتخاباتــی گفــت :گزارشــی از تخلفات
انتخاباتــی نداشــتیم در فضــای مجازی یک ســری بــد اخالقیها وجود
داشت که شورای نگهبان باید به آن ورود کند.

گزارش برجامی عراقچی به کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجی مجلس شــورای
اســامی با اشــاره به حضور ســید عبــاس عراقچی در جلســه دیــروز این
کمیســیون گفــت :طبــق توضیحات ارائه شــده متــون در حال تبــادل در
مذاکرات وین کمی شفافتر و دقیقتر شده است.
ابوالفضــل عمویــی در گفتوگــو با ایســنا افــزود :در این جلســه آقای
عراقچی گزارشــی از آخرین دور گفتوگوهــا ارائه کرد که طبق آن متونی
که در حال تبادل بین هیأتهاســت ،کمی شــفافتر و دقیقتر شــده ،هر
چنــد موضوعات اختالفی در مــواردی همچون رفــع تحریمها ،ترتیبات
اجرایی و موارد این چنینی باقی مانده است .همچنین در بخش تحریم
مــوارد مشــخص مربــوط به افــراد و نهادهــا ،هنوز بخشهــای اقتصادی
مهمــی باقــی مانــده کــه هیــأت مذاکرهکننده بــر رفع آنهــا اصــرار دارد.
عمویــی خاطرنشــان کرد :طی روزهای آینده مجــدداً مذاکرات در وین از
ســر گرفته میشــود .مواضع جمهوری اســامی در وین بــه صورت ثابت
و قطعی دنبال میشــود که آنها رفع کلیه تحریمها و راســتیآزمایی لغو
تحریمهاســت و بعــد از آن ایــران آماده برگشــت به تعهدات هســتهای
خــود در برجام اســت .وی گفــت که در این جلســه نماینــدگان بر حفظ
مواضــع اصولــی نظام و اجرای دقیق قانون اقــدام راهبردی و تطابق آن
در مذاکرات تأکید کردند.

