صفحه 10
پنجشنبه  ۳۱فروردین 13۹۶
 ۲۲رجب- 143۸شماره ۲۱۶۰۳

اخبار كشور
قاضی عسکر در جلسه غیرعلنی مجلس:

درمکتب امام

شورای نگهبان همیشه مورد تأیید اینجانب است

نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تأیید اینجانب است و به هیچ وجه تضعیف
نشــده و نخواهد شــد .این نهاد باید همیشه با بیداری و هوشیاری در خدمت به
اسالم و مسلمین کوشا باشد.
صحیفه امام؛ ج20؛ ص | 457جماران  23دی 1366

انفاق
عالج دلبستگی به دنیا

پرســتش خداى يگانه و ايمان به روز قيامت ،اولين مسئلهاى بود كه
همه انبياء در آغاز بعثتشــان مردم را بدان دعوت مى كردند و پايه همه
برنامههايشان بر آن استوار بود؛ اما پيغمبراكرم(ص) در همان آغاز دعوتشان،
در كنار اين دو اصل بر اهميت كمك به فقرا و مستمندان تكيه كردند.

ایمان به آخرت؛ همسنگ کمک به محرومان

آيات ســال اول بعثت ،يعنى زمانى كه هنوز دعوت پيغمبر اســام
گســترش پيدا نكرده بود ،بر موضوع كمك به ايتــام ،فقرا ،محرومان و
گرســنگان تأكيد فراوان دارد و دقت در آنها ما را به اهميت اين موضوع
واقف مىكند .در سورههاى كوچك قرآن ،به آياتى نظير آيات (1تا 3ماعون؛
فجر 19 ،و )20برمی خوريم .اين آيات درباره كســانى خبر مىدهد كه
قيامت و كيفر و پاداش را انكار مىكنند و حساب و كتاب را نمىپذيرند.
مىفرمايد« :منكران قيامت كسانى هستند كه يتيم را قبول نمىكنند و
اهميت نمىدهند و بدان سفارش نمىكنند .ميراث
به اطعام گرســنگان ّ
گذشتگان را يك جا مىخورند و عالقه وافرى به جمع مال دارند» .اينان
كسانىاند كه قيامت را قبول ندارند .قرآن بين اعتقاد به قيامت و حساب و
كتاب با كمك به مستمندان و خدمت به محرومان ارتباط برقرار مىكند.
اگر كسى اعتقاد به قيامت و حساب و كتاب داشته باشد به مال دنيا بيش
از حد دلبســتگى پيدا نمىكند ،ميراث گذشتگان را يك جا نمىبلعد و
ســهمى هم براى فقرا قرار مىدهد ،نه تنها آنچه از دستش بر مىآيد به
ايتام و فقرا كمك مىكند ،ديگران را هم به اين كار تشويق مىكند .آنان
كه چنين نمىكنند ،كسانىاند كه به آخرت ايمان ندارند .اين مسئله بسيار
مهمى است كه قرآن ايمان به آخرت را با كمك به فقرا همسنگ مىكند
و نفــى اين كمكهــا را دليل اين مىداند كه فرد ،ايمان به آخرت ندارد.
در همان آغاز بعثت پيغمبر ،اين مطالب به مردم گفته مىشود .در آيات
شريفه ديگرى مىفرمايد :كسانى كه از گردنه بگذرند؛ از بالها ،از گرفتاريها
و عذابهاى ابدى نجات پيدا مىكنند .آن گردنه ،خوراندن غذا به ديگران
است ،چه مىدانى كه اين گردنه چيست؟ آن گردنه ،روز درماندگى ،روز
كمى نعمت ،روز گرفتارى و قحطى و گرانى است(سوره بلد) .كسانى كه
همت كنند در چنين ايامى به داد محرومان برسند از گردنه گذشتهاند و
نجات يافتهاند؛ اما اگر در اين ايام انسانها در فكر منافع خودشان باشند،
هرگز از گردنه نمىگذرند و نهايتاً در عذاب ابدى گرفتار خواهند شد.
بين ايمان و عمل رابطه اى اســت .ايمان به آخرت با بعضى اعمال،
رابطه تنگاتنگ دارد .اگر بر ايمانى كه در آغاز پيدا مىشــود اين اعمال
مترتب شــد ،آن ايمان تقويت مىشــود و ثابت مىماند .اگر بر عكس ،با
اعمال ضدش همراه شــد به تدريج ايمان از بين مىرود و به كفر منتهى
مىشــود .ايمان به آخرت با ديگر خواهى و به فكر محرومان بودن توأم
است .نمىشود كسى پاداش كار خير را در آخرت باور داشته باشد و هيچ
كارى نكند .براى مثال ،كســى كه هزار تومان سرمايه دارد و مىداند اگر
آن را به كار اندازد ،پس از يك سال اين هزار تومان يك ميليون مىشود،
آيا از اين كار امتناع مىكند؟ كسى كه به آخرت ايمان دارد مىداند اگر
مالش را صرف فقرا كند ،روز قيامت هزاران برابر سود برايش باقى خواهد
ماند .اگر چنين نكند معلوم مىشود كه باور ندارد.
وقتى انسان مىبيند خمس و زكات بر او واجب است ،اما بدان عمل
نمىكند ،آنگاه كه مىداند احسان به والدين و كمك به ارحام و خويشاوندان
فقير بر او تكليف اســت ،اما به آن توجه نمىكند ،با وجدان خود درگير
مىشود .از يك طرف به پول عالقه فراوان دارد و از سوى ديگر وجدانش
ناراحت است كه تكاليفش را عمل نمى كند .او مى كوشد تا اين تضاد بين
مال دوستى و اعتقاد به آخرت را در درون خود حل كند .اگر مالدوستى
غالب بشود ،اين تضاد به نفع مال دوستى و دنياپرستى و به ضرر ايمان به
آخرت تمام مىشود؛ يعنى آدمى آرام آرام به خود تلقين مىكند كه اين
حرفها خرافه اى بيش نيست(روم  )10 /تكذيب آيات الهى ،كفر و ارتداد،
يك باره گريبان آدمى را نمىگيرد .كارهاى بد ،آهسته آهسته روح ايمان
الدنيا رأس ّ
كل خطيئة» (.کافى ج 3 :ص)197:
را در او مىخشكاند:
«حب ّ
ّ
آدمى هر بار به گناه آلودهتر مىشود ،از ايمانش كاسته مىشود و سرانجام
به ورطه كفر سقوط مىكند .براى همين است كه اين همه دعا مىكنيم
تا عاقبت به خير شويم.

حب دنیا ؛ منشا تمام گناهان و خطاها

انسانى كه ايمان دارد و خدا را باور كرده ،دروغ نمىگويد اما آلودگى
به دنيا ،خودخواهى ،خودپرستى و لذتپرستى ،ايمان را ضعيف و كم رنگ
مى كند ،تاجايى كه ديگر چيزى باقى نمىماند .اگر در اجتماع مىبينيد
كسانى روزگارى در راه خير بودند ،جبهه رفتند ،معلول شدند ،اما بعدها
منحرف شــدند و ضد انقالب شــدند و گفتند دين ،افيون جامعه است و
سرش همين
نه تنها افيون ملتهاســت ،افيون حكومتها نيز مى باشدّ ،
است .اينان چند صباحى براى ادامه تحصيل به خارج از كشور رفتند؛ اما
زرق و برقهاى آنجا چشمشان را گرفت و گفتند چرا ما از اين امكانات و از
اين وسايل عيش و نوش لذت نبريم ،آخوندها نمىگذارند ،بايد آخوندها
را برداشــت تا مشكل حل بشود .اين چنين شد كه برگشتند و سناريوى
براندازى حكومت را ترسيم كردند.

انفاق ؛ راه کم کردن محبت دنیا

شرى نجات بدهد
بهترين چيزى كه مى تواند انسان را از اين عاقبت به ّ
اين است كه انسان با ممارست ،محبت دنيا را در دل كم كند ،بهترين را ِه
البر حتى تنفقوا مما تحبون(».آل عمران
اين كار انفاق اســت« :لن تنالوا ّ
 )92 /دنيا پرست مى خواهد آنچه را در دست ديگران است نيز تصاحب
ضدش اين است كه آدمى آنچه را خودش دارد به دست خود انفاق
كندّ ،
كند؛ آن وقت عشق به دنيا پيدا نمى شود و ايمان به آخرت ثابت مى گردد.
قرآن مىفرمايد « :از اموالشــان زكات بگير ،تا بدين وسيله پاكشان كنى
و (اموالشــان را) نمو دهى و درباره آنان دعاى خير كن كه دعاى تو مايه
آرامش آنان است و خدا شنوا و داناست»( .توبه )103/ما به اشتباه گمان
مىكنيم صدقه دادن ،زكات دادن و انفاق كردن ،مال را پاك مى كند و آن
را رشد مىدهد؛ اما فرهنگ قرآن چيز ديگرى است .خداوند مىفرمايد« :از
اموالشان زكات بگير ،تا بدين وسيله پاكشان كنى» نمىفرمايد« :اموالشان
را پاک کنی» ،وقتى صدقه را از مردم مىگيرى نه تنها مالشــان را پاك
آلودگى خو ِد
مىكنى ،خودشــان را نيز پاك مىكنى .دلبســتگى به دنيا
ِ
انســان است .روح انسان به واسطه عالقه به دنيا آلوده است .وقتى آدمى
انفاق مىكند ،اين عالقه و آلودگى را از خود دور مىسازد و پاك مىشود.
حاصل اينكه بين ايمان به آخرت و كمك به ديگران رابطه اى ناگسستنى
برقرار است .تعبير جالب قرآن اين است كه مىفرمايد « :كسى كه منكر
آخرت است به اطعام ديگران سفارش نمىكند» (ماعون .)3/نمى فرمايد
خودش طعام نمىدهد ،بلكه تكيه قرآن بر سفارش كردن به اطعام است.
بیانات آيتاهلل مصباح يزدي (دام ظله) در جمع پرسنل
كميته امداد همدان ؛79/7/14
زالل بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر میشود.

مراسم برائت از مشرکین در حج امسال برگزار میشود

جلســه غیرعلنی دیروز مجلس شورای
ی امیری و قاضی
اسالمی با حضور سیدرضا صالح 
عسکر سرپرست حجاج و نماینده ولیفقیه در
امور حج برگزار شد .قاضی عسکر در این جلسه
با تاکید بر اینکه برائت از مشــرکین همانند
گذشته در حج امســال برگزار میشود گفت:
مذاکرات با طرف ســعودی برای دیه شهدای
منا ادامه دارد.
اکبر رنجبرزاده عضو هیئترئیسه مجلس در جمع
خبرنگاران و در تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی صبح
نمایندگان گفت :مطابق همیشه وزارت حج عربستان
ســعودی نامهای به ایران ارسال کرده مبنی بر اینکه
در صورت آمادگی ایران این دولت میتواند پذیرای
حجاج ایرانی باشــد و جمهوری اسالمی ایران نیز در
پاســخی مکتوب اعالم کرده اســت که اعزام حجاج
همچنان برای ما میســر نیست و ابتدائاً هیئتی باید
برای مذاکره با طرف سعودی اعزام شود تا ضمانتهای
الزم برای حفظ سالمت زائران ایرانی و عزت آنان در
مراسم حج داده شود.
رنجبرزاده گفت :عربســتان ابتدائاً اعالم کرد که
ایران مانند دیگر کشــورها حجاج خود را اعزام کند
و ما نیز پذیرای آنان هســتیم ،اما جمهوری اسالمی
ایران این موضوع را نپذیرفت و در نهایت عربســتان
شروط ما را برای اعزام حجاج پذیرفت.
وی ادامه داد :شروط جمهوری اسالمی برای اعزام
حجاج ،حفظ سالمت ،عزت و امنیت زائران و پرهیز
از هر نوع برخورد نامناسب و ناشایست با آنان است؛
چراکه ایران در عربستان سفارت ندارد ،ازاینرو این
کشور بهطور حقوقی و نیز کتبی پذیرفت که از موعد
ورود حجــاج ایرانی به فرودگاههایش تا پایان حضور
آنان بهطور صد درصدی سالمت آنان را ضمانت کند.
عضو هیئترئیسه مجلس در ادامه تشریح جزئیات
جلسه غیرعلنی صبح دیروز مجلس گفت :تنها شرط
عربســتان برای زوار ایرانی این بود که مراسم دعای
کمیل به دلیل رعایت مسائل امنیتی و خطر داعش
لغو شــود؛ چراکه نگران بودند مشکلی برای حجاج
ایرانی پیش آید ،بنابراین تصمیم گرفته شد که دعای
کمیل در فضای دربسته همچون سالنهای هتلهای
محل اقامت زائران قرائت شود و سایر مراسمها ازجمله
مراسم برائت از مشــرکین همچون گذشته و بدون

تغییر انجام خواهد شد.
وی افــزود :برگــزاری حــج عمره منــوط به
موفقیتآمیــز بودن برگزاری حج تمتع اســت؛ حج
تمتع واجب اســت و بدون دلیل شرعی نمیتوان از
برگــزاری آن جلوگیری کرد لذا برگزار میشــود اما
برپایــی حج عمره در صورت مشــروط به پایبندی
عربستان سعودی به تعهدات خود در حج تمتع است.
نماینده اســدآباد درباره بحث پرداخت دیه زوار
شهید ایرانی در حج دو سال پیش گفت :دیه شهدای
حادثه جرثقیل در مسجد حرام پرداخت شده است
اما ایران اعالم کرده دیه شــهدای فاجعه منا نیز باید
همزمان پرداخت میشــد که این درخواست مورد
پذیرش عربســتان واقع نشده اســت؛ چراکه تقبل
پرداخت دیه برای شــهدای منــا به معنای پذیرش
قصورات آنان در این فاجعه خواهد بود.
وی تصریح کرد :ما مستندات فراوانی در اختیار
داریم و با  800نفــر از زائران نیز مذاکره کردهایم و
ش و اسناد متعدد داریم که در این حادثه قصور
گزار 
از سوی سعودیها بوده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت:
مقرر شد عربســتان در این باره تحقیقات الزم را به
عمل بیاورد ،از اینرو مذاکرات ما با آنان در این باره
ادامه دارد.

برائت از مشرکین
برگزار خواهد شد

محمد علی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ
توگو با فارس با اشاره به جلسه غیرعلنی
نیز در گف 
دیــروز مجلس ،گفت :در این جلســه وزیر ارشــاد،
رئیسســازمان حج و نماینده ولی فقیه در امور حج
توضیحاتی را در مورد هماهنگیهایی که با وزارت حج
عربســتان و توافقاتی که در مورد حج امسال صورت
گرفته ،ارائه کردند.
وی افزود :براســاس توضیحات میهمانان جلسه
غیرعلنی اطمینانهایی که باید در بحث امنیت زائران
و آسایش و راحتی آنان با حفظ جایگاه و کرامتشان
گرفته میشد ،انجام شده است و توافقات انجام شده
س سازمان حج و بعثه رهبر معظم
وزارت ارشاد ،رئی 
انقالب را به این نتیجه رسانده که طرف سعودی این
توافقات را رعایت خواهد کرد.
نماینده بهار و کبودر آهنگ اظهار داشت :طبق

توضیحاتی که نماینده ولی فقیه در امور حج ارائه کرد
طبق توافق انجام شده با طرف سعودی مراسم برائت
از مشرکین مانند سالهای گذشته انجام خواهد شد.
س
پورمختار خاطرنشــان کرد :قاضی عسکر رئی 
ســازمان حج گفت طبق توافق انجام شده با طرف
ســعودی ،امسال استثنائاً و به منظور رعایت مسائل
امنیتی دعای کمیل داخل هتلها برگزار خواهد شد.
محمداسماعیل سعیدی ،نماینده تبریز نیز با اشاره
به جلسه غیرعلنی دیروز مجلس گفت :در این جلسه
سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
با اشاره به مذاکرات انجام شده برای حج تمتع امسال
با عربستان ،عنوان کرد که سیاست وزارت ارشاد این
بود که این حج ابراهیمی تعطیل نشــود و انتظارات
مردم در این باره لحاظ شود.

وزارت نفت از اجرای قانون
استنکاف کرده است

گزارش کمیسیون عمران درباره نحوه اجرای ماده
 70قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی
از مقــررات مالی دولت ،صبح دیروز در صحن علنی
مجلس قرائت شد.
به گــزارش فارس ،در بخشــی از ماده  70این
قانون آمده است« :به منظور نگهداری راههای کشور
و تالش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه
ریلی و کمک به احداث ،توســعه ظرفیت و بهسازی
خطوط ،ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برونشهری
و نگاهداری راههای کشــور با هدف صرفهجویی در
مصرف ســوخت ،کاهش آالیندگی محیط زیست و
کاهش تلفات ناشی از تصادفات جادهای 20 ،درصد
قیمت نفت گاز (گازوئیل) به استثنای مصارف بخش
کشــاورزی به عنوان عوارض توســط شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران محاســبه و
دریافت میشود».
در جمعبندی نهایی گزارش مذکور که توســط
صدیف بدری ســخنگوی کمیسیون عمران مجلس
قرائت شــد تصریح شــده اســت :با توجه به اینکه
تخلفات محرز شده ،از تاریخ تصویب تا زمان اجرای
کامل قانون نیازمند بررسی و اقدام میباشد ،مراتب به
عنوان مصادیق استنکاف وزارت نفت از اجرای قانون و
سوءعملکرد سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر
حسن اجرای قانون جهت اتخاذ تصمیم تقدیم مجلس

شورای اسالمی میشود.
بر اساس این گزارش وزارت نفت از موعد تصویب
قانون و بدون آنکه دارای اختیار در نحوه اجرا و نیازمند
اخذ مجوز از مقام و مرجع دیگری باشــد ،از اجرای
حکم ماده  70قانون ذکرشده استنکاف ورزیده است.
در این گزارش همچنین آمده اســت:ســازمان
بازرسی کل کشور که مکلف به نظارت بر حکم اجرای
قانون اســت اقدام مؤثری ننموده و با توجه به عدم
ارائه گزارش مستند و مستدل ،فاقد عملکرد مطلوب
تشخیص داده میشود.

مصوبات ،نطقها و تذکرات
نمایندگان

نماینــدگان مجلــس در مصوبــهای ،هر گونه
بهرهبرداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی
غیرقابــل جبران تاالبها شــود را ممنــوع کردند.
مجلسیها همچنین کلیات طرح تنقیح قوانین مالیاتی
کشور و ماده واحده این طرح را به تصویب رساندند.
حســن نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان
در مجلــس در تذکری با بیان اینکه در حق ما ظلم
میشود ،گفت :نظارت بر انتخابات شوراها در بهارستان
و رباط کریم شائبه دارد.
حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر
نیــز به وزیر اقتصاد ضرورت نظارت و رســیدگی به
نابســامانیهای موجود در گمرک جمهوری اسالمی
ایران و به رئیسجمهور ضرورت رسیدگی به وضعیت
نابسامان ســپردهگذاران مؤسســه مالی و اعتباری
کاســپین در راستای منشــور حقوق شهروندی را
متذکر شد.
خبر دیگر این که مهرداد بائوج الهوتی نماینده
لنگرود با انتقاد از تغییر کاربری در اراضی چای تأکید
کرد :متأسفانه بسیاری از کشاورزان سرایدار شدند.
محمد حسننژاد نماینده مرند و جلفا نیز در نطق
میان دستور خود گفت :منطقه آزاد ارس که قرار بود
ناجی اقتصاد شمالغرب کشور باشد ،در سایه مدیریت
ضعیف و ناکارآمد ،خودش در باتالقی از مشــکالت
گرفتار آمده است.
خبر دیگر این که بیش از  ۲۰۰نفر از نمایندگان
مجلس در بیانیهای با اشاره به بهرهبرداری از فازهای
جدید منطقه گازی پــارس جنوبی ،این امر را نماد
تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی عنوان کردند.

رئيسی :برنامه ما نجات اقتصاد کشور است
نظام بانکی باید اصالح شود

سیدابراهیم رئیسی طی سخنانی ضمن
بیان این نکته که فقر را از کودکی حس کرده
است ،فقر و بیکاری را زیبنده نظام ندانست و
برنامهاش را نجات اقتصاد و مدیریت کشور
عنوان کرد و گفت :مردم از دســتهبندیها
خسته شدهاند ،باید کار و کرامت در کشور
آغاز شود.
سید ابراهیم رئیسی داوطلب دوازدهمین دوره
انتخابات ریاســت جمهوری در جمع دانشجویان
و جوانان در مســجد حضرت موسیبنجعفر(ع)
حضور یافت.
پیش از ســخنرانی رئیسی برخی نمایندگان
جوانان و دانشجویان و طالب به بیان دیدگاهها و
سؤاالت خود از وی پرداختند.
به گزارش تسنیم ،ســید ابراهیم رئیسی در
پاسخ به سؤاالتی پیرامون بحث فساد اظهار داشت:
فساد در تعریف قرآنی اینگونه معنی شده است که
خروج شیء از اعتدال را فساد میگویند .نظام اداری
و نظام اقتصادی ما اگر فســادآور بود ،باید حتما
بســترهای فسادزا را از بین برد .علت فساد ساز و
کار فاسد است که موجب پروندههای فساد میشود.

چهره ضد فساد

وی با بیان اینکه من در زمانی که بازرســی
کل کشور را برعهده داشتم بعد از پیام  8مادهای
رهبر انقالب اقدام به برپایی  3نمایشگاه با موضوع
فساد کردم ،گفت :در اولین نمایشگاه مدیران عالی

و ارشد را دعوت کردم تا آسیبهای ادارات در ایجاد
فســاد را ببینند و بیش از 5هزار نفر از مدیران از
این نمایشگاه بازدید کردند .ما همه آسیبها را در
وزارتخانههای مختلف نشان دادیم.
وی با بیان اینکــه من در طول مدتی که در
قوه قضائیه بودم چهره ضد فساد شناخته میشدم،
گفت :تا آنجا که در دست من بود با قاضی ،کارمند
و اداری فاسد در هر جایگاهی برخورد میکردم.
خط قرمز من بیاستناد حرف زدن بود و گزارش
کارهایم همه موجود است.
آیــتاهلل رئیســی با اشــاره بــه دو موضوع
آسیبشناســی و آســیبزدایی در مسئله فساد
گفت :اشــکال ما در آسیبزدایی است و اراده بر
اینکه آســیبزدایی کنیم .مــن معتقدم در نظام
اســامی مطلقا نگذارند فســاد در هیچ کجا النه
کند .اگر بسترهای بروز فساد اصالح شود هر روز
شاهد پرونده نیستیم .باید نظام بانکی متحول شود
و امکان این تحول را داریم.

با هر گونه اسرافی مخالفم

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری با بیان
اینکه بحث من تشــکیل دولتــی در تراز انقالب
اســامی است ،اظهار داشت :انسان نباید به هیچ
جریان سیاسی وامدار باشد .من در طول این 38
سال در بخشهای مختلف سعی کردم وظیفهام
را انجام دهم.
وی در پاســخ به ســؤالی درباره هزینههای

انتخاباتیاش اظهار داشت :تا ستاد ما شکل بگیرد
زمان میبرد .ولی حتما بدانید که دولت ما دولت
انقالبی خواهد بود .ما وظیفه داریم خودمان را به
مردم بشناســانیم تا بتوانند انتخاب کنند .مطلقا
اسراف را قبول نداریم و حتی افراد از پول خودشان
هم نباید اسراف کنند.
آیتاهلل رئیسی خاطرنشان کرد :من یک سال
است که در آستان قدس رضوی هستم و تا امروز
یک ریال از حقالتولیه استفاده نکردم و نوشتهام
حقالتولیه من در راه زائران امام رضا(ع) و فقرا و
مستضعفین هزینه شود.

فقر و بیکاری
زیبنده نظام نیست

وی بــا بیان اینکه فقر و بیکاری زیبنده نظام
نیست ،اظهار داشت :ما میخواهیم بعد از  38سال
با این همه ذخایر ملی و اشخاصی که حاضرند در
عرصهها خطر کنند و با توجهات پروردگار و حضرت
رضا(ع) فقر را از چهره زیبای کشور بزداییم.
وی خاطرنشان کرد :اصولگرا و اصالحطلب اگر
در خط امام هستند و دلشان برای نظام میسوزد،
من میتوانم کاندیدایشــان باشــم .مردم از این
دستهبندیها خسته شدهاند و باید کار و کرامت
در کشور آغاز شود.
آیتاهلل رئیســی در پاسخ به ســؤالی درباره
احتمال کنارهگیــریاش از رقابتهای انتخاباتی
گفــت :من بودن در کنار آســتان امام رضا(ع) را

با وجود اجرای کامل تعهدات توسط ایران

بزرگترین عنایت میدانستم و چه عنایتی باالتر از
اینکه انســان خاد م امامرضا باشد .در این ارتباط
آنچه وجود دارد این است که من نیامدهام که بروم
آمدهام که بمانم و موفق شوم ما وظیفهمان عرضه
کردن درست خودمان است.
وی افزود :من به عنوان کسی که در الیههای
مختلف اداری کشور کار کردهام مدعیام برنامهها
قابل پاالیش و اجرایی شدن است من برای تمام
موارد و بخشهای مختلف برنامه دارم.

نجات اقتصاد و مدیریت کشور

آیتاهلل رئیسی درباره سؤال دانشجویی درباره
کاخنشــینی مسئولین گفت :من با یتیمی بزرگ
شــدهام و درد فقــر را لمس کــردهام از وقتی به
مشهد رفتم به روستاهای مختلف سر زدم .من در
بخشهای مختلف عضو هیئت امناء بوده و اموال
بسیاری زیر دستم بود .اما با کمک الهی خودم و
اهل خانوادهام زندگی معمولی داریم و دعا کنید
این روحیه در ما بماند.
وی با اشاره به اینکه من زمانی که جوان 19
ســاله بودم مسئولیت و مدیریت برعهده گرفتم و
جا نمیخــورم ،گفت :ما همه را به انصاف دعوت
میکنیم  38ســال از انقالب میگــذرد و مردم
خیلی خواســتهها دارند و میخواهیم مردم را از
این وضعیت نجات دهیم .برنامه ما نجات اقتصاد
و مدیریت کشور است ،این کار امکان دارد و اعالم
میکنیم ما میتوانیم.

ترامپ دستور بازنگری برجام را صادر کرد
سرویس سیاسی-
با وجود اجرای کامل تعهدات توسط ایران،
رئیسجمهور آمریکا فرمان بازنگری برجام را
صادر کرد.
«رکس تیلرســون» وزیر امور خارجه آمریکا روز
سهشنبه به وقت محلی اعالم کرد که «دونالد ترامپ»
رئیسجمهور آمریکا دســتور داده است این مسئله را
بررسی کنند که آیا لغو تحریمهای ایران طبق توافق
هستهای (برجام) در راستای منافع امنیت ملی آمریکا
بوده یا خیر.
روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» گزارش
کرد ،تیلرسون در بیانیهای اعالم کرد که ایران همچنان
در قبال تعهداتش مقابــل برجام برای کنترل برنامه
هســتهای خود ،سازگار بوده است اما نگرانیهایی در
خصوص نقش ایران در حمایت از تروریسم وجود دارد.
طبق این گزارش ،تیلرسون در بیانیهای اعالم کرد
که دونالد ترامپ قصد دارد به سازمانهای مختلف آمریکا
به ریاست شورای امنیت ملی این کشور دستور دهد تا
ارزیابی کنند که آیا تعلیق تحریمهای مرتبط با برجام
برای منافع امنیت ملی آمریکا حیاتی بوده یا خیر.
وی ادامه داد :زمانیکه بازنگری درون ســازمانی
درباره برجام تکمیل شــود ،دولــت ترامپ قصد دارد
در خصوص این موضوع با کنگره وارد همکاری شود.
به گزارش فارس ،خبرگزاری اسپوتنیک گزارش
کــرد که تیلرســون در نامــهای به «پائــول رایان»
رئیسمجلس نمایندگان آمریکا گفته است که ترامپ
دستور داده است تا یک نهاد درون سازمانی به ریاست
شورای امنیت ملی آمریکا بررسی کند که آیا برجام در
راستای منافع امنیت ملی آمریکا بوده است یا خیر.

خزانهداری آمریکا :تحریمها را افزایش
میدهیم

«استیون منوشین» وزیر خزانهداری آمریکا گفت
که این کشــور قصد اعمال تحریمهای بیشتری علیه
ایران دارد.
به گزارش سیانبیســی ،منوشــین همچنین
برنامههای تحریمی را «فوقالعاده مهم» خواند و گفت
اعمال آنها بخشی از شغل وی را تشکیل میدهد.
وی گفت« :این برنامههــای تحریمی فوقالعاده
مهم هســتند .آنها یکی از مهمترین بخشهای شغل
من هستند»

ادعای آسوشیتدپرس در خصوص
تمدید تعلیق تحریمها

خبرگزاری «آسوشــیتدپرس» گزارش کرد که
دولــت ترامپ تصدیق کرده اســت که ایران از برجام
تبعیت کرده است.
طبــق این گزارش ،دولت ترامپ به کنگره اطالع
داده اســت که ایران در حال تبعیــت از مفاد توافق
هستهای است .این خبرگزاری مدعی شد که آمریکا
تعلیق تحریمهای ایران که طبق برجام معین شده بود
را تمدید کرده است.
ادعای آسوشیتدپرس در خصوص تمدید تعلیق
تحریمها تنها توســط همین رسان ه آمریکایی مطرح
شــده و منابع دیگر آن را تائید نکردهاند .این احتمال
وجود دارد که ادعای مزبور ناشــی از برداشت خاص
آسوشیتدپرس از نامه رکس تیلرسون به رئیسمجلس
نمایندگان آمریکا باشد.
در نامهای که اواخر روز سهشنبه به وقت محلی،
«رکس تیلرســون» وزیر امور خارجــه آمریکا برای
«پائول رایان» رئیسمجلس نمایندگان آمریکا ارسال
کرده است ،آمده بود که ترامپ دستور بازنگری برجام
را صادر کرده است.
تیلرسون در نامه خود مدعی شد« :ایران همچنان از
طریق تریبونها و روشهای مختلف ،یک کشور پیشرو
در حمایت از تروریسم است».
وی ادامه داد که بازنگری برجام توسط یک نهاد
درون سازمانی به ریاست شورای امنیت ملی آمریکا قرار
است ارزیابی کند که آیا برجام و لغو تحریمهای ایران
در راستای منافع امنیت ملی آمریکا بوده است یا خیر.
آسوشیتدپرس گزارش کرد ،در حالیکه ترامپ با
یافتههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه
ایران بر وعدههای خود طبق برجام پایبند بوده است،
موافق است ،اما وی به دنبال راه دیگری برای افزایش
فشار بر ایران است.

عدم همکاری نهادهای مالی آمریکا در
رفع تحریمها علیه ایران

یک دیپلمات ارشد روسیه از انفعال موسسات مالی
آمریکا در رفع تحریمهای ضد ایرانی انتقاد کرده است.
«والدیمیر وورونکوف» نماینده دائم روســیه در
سازمانهای بینالمللی به خبرگزاری ایتارتاس همچنین
گفت که این موضــوع جزو محورهای مورد بحث در

نشست آتی کمیسیون مشترک برجام خواهد بود.
وورونکوف در ادامه گفت« :اکنون فرایند باز کردن
یخ روابط اقتصادی با ایران به عنوان بخشی از فرایند
رفع تحریمهای چندجانبه علیه ایران مطرح اســت،
اما بانکهای آمریکایی ب ه اندازه کافی فعال نیســتند
و برای فراهمســازی ســاز و کارهای مالی این فرایند
همکاری نمیکنند».

نتیجه بیتوجهی دولت به اصل همزمان
بودن و متناظر بودن تعهدات

در تیرماه  95و در سالگرد امضای برجام ،نیویورک
تایمز در گزارشــی نوشت« :ایران با وجود انجام همه
تعهدات ،به خاطر تداوم تحریمهای آمریکا ،هنوز طعم
مزایای برجام را نچشــیده و اثر مثبت اقتصادی آن را
لمس نکرده اســت» .دلسوزان نظام پیش از این بارها
تاکید کرده بودند که در برجام ،تدبیری برای مقابله با
عهدشکنی آمریکا اندیشیده نشده است .عالوه بر این
تاکید شده بود که تعهدات طرفین در برجام به هیچ
عنوان متناظر و همزمان نیست.
اما با وجود دالیل کارشناســی و دقیق منتقدان،
دولــت یازدهم بیآن که تضمیــن محکم و غیرقابل
تغییری از حریف بگیرد ،بسیاری از تعهدات خود را به
صورت کامال یکجانبه و به گونهای که قابل بازگشــت
نیست ،عملیاتی کرد .خروج بیش از  12هزار سانتریفیوژ
از چرخه غنیســازی ،توقف تحقیق و توســعه برای
غنیسازی در فردو ،بتنریزی در قلب رآکتور اراک و
خروج  9700کیلوگرم از دههزار کیلوگرم اورانیوم غنی
شده زیر  5درصد -که طی ده سال با تالش دانشمندان
هستهای کشورمان به دست آورده بودیم -از کشور از
جمله این اقدامات اســت که هزینههای سنگینی را
در پی داشت.
با آغاز اجــرای تعهدات  5+1ذیل برجام ،نه تنها
پولهای بلوکه شده کشورمان آزاد نشد بلکه  2میلیارد
دالر از اموال ملت ایران توســط آمریکا غارت شد .در
ادامه نه تنها تحریمها به تاریخ نپیوست بلکه بر تعداد
آنها نیز افزوده شد و قانون ضد ایرانی آیسا نیز تمدید
شد .عهدشــکنی آمریکا بهگونهای ادامه یافت که نه
تنها تحریم ســوئیفت -با هدف گســترش مبادالت
تجاری ایران -رفع نشد بلکه قانون محدودیت ویزا نیز
تصویب شــد و در انتها ،اوبامای مودب! و باهوش! -به
تعبیر مقامات دولت یازدهم -در آخرین روزهای ریاست

جمهوری ،وضعیت اضطراری آمریکا علیه ایران را تمدید
کرد و آخرین لگد را به برجام زد.
با توجه به اینکه برجام محصول تالش و همفکری
هر دو حــزب جمهوریخواه و دموکراتها بوده و هر
دو حزب سرمایهگذاری زیادی برای امضاء آن کردند،
با روی کارآمدن ترامپ -علیرغم ادعای وی مبنی بر
پاره کردن برجام -بر حفظ این توافق تاکید شد و کما
فیالسابق فشارها و تحریمها تمام و کمال تشدید شد.
در حقیقــت برجام برای آمریــکا هدف نبوده و
نیست بلکه فقط وسیلهای برای نفوذ و تغییر در ارکان
نظام جمهوری اسالمی است که تاکنون با روشهای
مختلف تهدید و تحریم و فشارهای سیاسی  -رسانهای
نتوانستهاند به این اهداف برسند.

تعهدات آمریکا روی کاغذ
باقی خواهد ماند

کارشناســان بر ایــن باورند که برجــام از نظر
آمریکاییها با اجرای تعهدات ایران تمام شده و تعهدات
آمریکا روی کاغذ باقی خواهد ماند و نیازی به پاره شدن
ندارد و اگر دولت ایران انتظار وعده نسیه جدیدی! از
سوی آمریکا دارد باید امتیاز نقد جدیدی! بدهد .
به گزارش رجا ،ســیری در تاریخ نشان میدهد
که این سبک بدعهدی آمریکا سابقهای قدیمی دارد؛
آمریکا و کرهشمالی در زمینه هستهای توافقی موسم به
ای.اف را در سال  1994امضا کردند .این توافق بعدها به
خاطر بدعهدی آمریکا نقض شد و از بین رفت اما درباره
اجرای تعهدات پیونگ یانگ کافی است که به مصاحبه
جالب سرپرست تیم مذاکره کنندگان آمریکایی در این
مذاکرات دقت کنیم؛ رابرت گالوکسی در این مصاحبه
در پاسخ به این سؤال که آیا کره شمالی اقدامات مدنظر
در توافق را اجرا کرده است و یا خیر دوبار پشت سر هم
کلمه « کامال» را تکرار میکند .یعنی کره شمالی به
تمامی تعهدات خود عمل کرده و آمریکا به هیچکدامش!
و این روایت خود آمریکاییها است!  23سال که جلوتر
بیاییم متوجه میشویم که در  2017مجددا ً این روایت
و تاریخ تکرار میشود.
در حال حاضر سیاست انفعالی «حفظ برجام به
هر قیمت» توسط دولت یازدهم در مقابل «نقض مکرر
برجام» از سوی طرف مقابل موجب شده است تا فشار
علیه ایران و افزایش تحریمها و تهدید منافع ملی وارد
فاز گستردهتری شود.

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

اینکه میگویند اشتغال ایجاد نشده
عوامفریبی است!
سرویس سیاسی -
روزنامه زنجیرهای بهار در سر مقاله خود با عنوان «پایانی بر توهم همه توانی» این بار دلیل ناکارآمدی و عدم تحقق
وعدهها از ســوی رئیسجمهور را داشــتن اید ه وهمآلود «همه توانی رئیسجمهور» توسط مردم و تکرار شعار نخنمای
«نگذاشــتند رئیسجمهور کار کند» عنوان کرد و نوشــت [ « :باید] در گام اول از خود ســؤال کنیم که «ما دقیقاً از
روحانی  -در حوزههای مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی -چه میخواهیم؟» ،و سپس امکان حداقلی و
سیاسی پیدا و پنهان ِمستقر برآورد و محاسبهنماییم ،و بعدا ً
حداکثری مانور و بازی فرد رئیسجمهور را در سپهر نظم
ِ
با توجه به تقســیمبندی اهداف ممکن و ناممکن؛ و بررســی جمیع شرایط ،از خود بپرسیم آیا وعدهای بود که روحانی
میتوانست عملیاتیاش کند و نکرد؟ و از آن مهمتر آیا اساساً آن وعده قابل عملیاتی شدن توسط شخص رئیسجمهور
اســت یا نه؟ و در گام بعدی اگر وعدهای قابل اجرا شــدن است و نشده است ،آیا بهتر نیست که فرصتی دیگر در اختیار
«روحانی» بگذاریم تا امور را بیشتر بهسامان کند».
نگارنده البته فراموش کرده که این سؤاالت را نیز به سؤالهای مطرح شده اضافه کند که آقای رئیسجمهور که به
قول خودشان از ابتدای انقالب تاکنون در سطوح عالی مدیریتی کشور قرار داشتهاند آیا از میزان قدرت مانور رئیسجمهور
اطالع نداشــتهاند؟ آیا طرح وعدههای غیرقابل تحقق از ســوی وی نوعی عوام فریبی و صرفا برای کسب رای نبوده؟ چرا
رئیسجمهور وعدههایی داده که عملیاتی شــدن آن در توان و حیطه اختیاراتش نیســت؟ و اساسا رئیسجمهوری که
طی  4ساله گذشته از بیسابقهترین اختیارات در بین روسایجمهور گذشته در مذاکره مستقیم با آمریکا ،توافق با غرب
و تعلیق و بتنریزی در دســتاوردهای هســتهای و  ...برخوردار بوده دیگری چه اختیاراتی برای عمل به وعدههای خود
میخواسته که نداشته است؟
روزنامه ایران ارگان دولت در ســر مقاله خود با عنوان «آزادی ،حلقه وصل دانشــگاه و جامعه» تالش کرده سیاست
انتخاباتی رئیسجمهور در فرار از مسائل اقتصادی ،تغییر زمین بازی و پررنگ کردن مسائلی چون آزادی جوانان ،دسترسی
آزاد به اطالعات ،حقوق شهروندی و ...را دنبال کند .این روزنامه نوشت « :در مقاطعی از درون انقالب اصالحات [دانشگاه]
گاه تا حد عقل نقاد جامعه ارتفاع گرفته و گاه در دورانی نظیر دولت پیشین تا مرحله نهادی منفعل و در خود فرو رفته
تنزل یافته است....تجربه نشان داده است که حلقه وصل میان دانشگاه ،جامعه و سیاست عنصر آزادی و احساس امنیت
در دانشگاه است....خوشبختانه دولت اعتدال توانست بخشی از این شرایط ذهنی و عینی را بهبود بخشد».
تالش جریان تشکیالتی و رسانهای حامی دولت برای انحراف افکار عمومی جامعه از مطالبات به حق خود از روحانی
در حوزه اقتصاد به اقدامات دولت وی در حوزه فرهنگ و دانشگاه در حالی است که ،تدبیر و امیدیها در این حوزه نیز
کارنامه چندان موفق و درخشانی نداشتهاند.
لغو دهها سخنرانی نقادانه در دانشگاهها از سوی دولت ،سكوت و انفعال حاكم بر فضاي دانشگاهها در ایام بسیار مهم
انتخابات و ممنوعیت حضور و سخنرانی نمایندگان بزرگترین و مهمترین تشکلهای دانشجویی منتقد دولت در مراسمات
مهمی چون  16آذر نشان میدهد که دولت یازدهم ،فضاي دانشگاهها را در جهت دلخواه خود بسته است و ادعاي بازتر
شدن فضاهاي دانشجويي ،در عمل كام ًال وارونه است.

توهین روزنامه زنجیرهای به هاشمی رفسنجانی

روزنامه زنجیرهای شــرق در گزارشــی با عنوان «هاشــمی به روایت زیباکالم و جالییپور» نکاتی را مطرح کرد که
توهین به آن مرحوم تلقی میشود.
بر اســاس گزارش این روزنامه زنجیرهای زیباکالم گفته است :هاشمی با اندک زیادی تسامح ،لیبرال بود؛ نه به این
معنا که تعلق به مشــرب جان اســتوارت میل داشت یا به مکتب نئولیبرالها ،یقینا او با این مکاتب آشنایی نداشت؛ اما
وقتی تجربه شــخصی با چنین کســانی داشته باشیم و آنان را از نزدیک ببینیم و با آنان سخن بگویم ،میبینید که من
چندان بیراه نمیگویم.
فارغ از این که لیبرال خواندن مرحوم هاشمی توهین به ایشان تلقی میشود توهین دیگر زیباکالم ناآشنا خواندن
هاشمی به مکاتب سیاسی است ،از نظر وی هر چند هاشمی اطالعی از نظریات سیاسی اندیشمندان لیبرال و ...نداشت
ولی در عمل بر همان مسیر و مرام حرکت میکرد.
جالب اســت بدانیم که آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در خطبههای نماز جمعه  12تیر  1360خود لیبرالهایی را که
خود را مسلمان میخواندند دروغگو خوانده و گفته بود :این نفاق است که لیبرالها میگویند ما مسلمانیم اما تفاوت این
است که اسالم آنها هم از نظر فکری و عملی فاصله دارد .این دو جریان نفاق کامال متضادند یکی در اقتصادش مارکسیسم
است و یکی سرمایهداری که در دنیا کامال مقابل هم هستند ولی در ایران موقتا با هم متحدند.

سؤالی که شرق به آن پاسخ نداد

روزنامه زنجیرهای شرق در شماره دیروز خود به نامههای حجتاالسالم رئیسی به روحانی و رئیسصدا و سیما پرداخت
و نوشت :حسن روحانی رئیسجمهور است .یک رئیسجمهور عالوه بر اینکه به حکم قانون وظایفی برعهده دارد ،در عرف
این سمت نیز کارهایی را باید انجام دهد.
در ادامه این گزارش که به توجیه پخش برنامههای تبلیغاتی روحانی در صدا و سیما پرداخته آمده است :اینها
کارهایی اســت که حســن روحانی یا هر رئیسجمهور دیگري باید انجام دهد و باید اخبار آن برای اطالع داخلی و
خصوصا خارجی منتشــر شــود .اگر رئیسجمهور چنین میکند و صداوسیما نیز اخبار آن را منتشر میکند ،آن را
باید به اقتضای منافع ملی ضروری دانســت و نمیتوان آن را در شمار تبلیغات محسوب کرد .شأن ریاستجمهور،
مستقل از نام افراد است.
شرق به این سؤال پاسخ نداد که اگر اقدامات اخیر رئیسجمهور که به شدت در روزهای انتخابات افزایش یافته است
وظایف طبیعی روحانی و هر رئیسجمهور دیگری است چرا در چهار سال گذشته اینگونه نبوده و روحانی این حجم از
سفر استانی و همچنین افتتاح پروژهها را نداشته است؟!

روحانی تنها است!

روزنامه زنجیرهای قانون در گزارشــی روحانی را تنها خوانده و نوشــت :شــايد بتوان روحاني را اين روزها تنهاترين
رئيسجمهــور دانســت .مردي كه به تنهايي براي انتخابات به وزارت كشــور آمد و به تنهايي قصــد دارد در برابر دهها
كانديداي رقيب بايستد.
ادعای قانون درباره تنها بودن رئیسجمهور در حالی است که برنامههای تبلیغاتی وی به صورت تمام وقت و پیش از
آغاز رسمی و قانونی تبلیغات از صدا و سیما پخش میشود و از سوی دیگر مشخص نیست که روحانی در برابر کدامین
دهها رقیب در مناظرهها و تبلیغات انتخاباتی پاســخگو خواهد بود؟ شــاید منظــور روزنامه زنجیرهای قانون همه ثبت
نامکنندههای انتخابات ریاســت جمهوری هســتند که برخی حتی سواد خواندن و نوشتن نیز نداشتند و روزنامه حامی
دولت نگران حضور آنان و خطری است که شاید متوجه دولت و رای آوری روحانی کنند!

بی انضباطی مالی دولت یازدهم ،تقصیر دولت قبل است!

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی نوشت« :افزایش قابل توجه بدهیهای دولت در سالهای اخیر نتیجه رفتار دولتهای
نهم و دهم در عدم تقید به منابع و مصارف و نگاه صندوقمحورانه به منابع بانکها است که نتیجه آن بلوکه شدن بخش
قابل توجهی از منابع بانکها در قالب بدهیهای دولت بوده است».
گفتنی است مجموع رشد بدهی در دولتهای نهم و دهم  17/2درصد رشد کرده است ،اما در دولت یازدهم طی سه
سال و  11ماه ،بدهی دولت به بانک مرکزی  157/3درصد افزایش داشته که این پدیده یک رکورد منفی محسوب میشود.

اینکه میگویند اشتغال ایجاد نشده ،عوامفریبی است

روزنامه آفتاب یزد در مطلبی با اشــاره به اظهارات «اسماعیل شجاعی» سخنگوی حزب اعتدال و توسعه
نوشــت« :میگویند اشــتغال ایجاد نشده است؟ این حرف عوامفریبی است .در شرایطی که در سال سوم این
دولت ،برداشــته شدن تحریمها بهصورت تدریجی شروع شده است ،غیرممکن بوده که امکان ایجاد اشتغال
وجود داشته باشد».
این روزنامه مدعی شده است که در سال سوم دولت ،برداشته شدن تحریمها به صورت تدریجی شروع شده است.
در این باره باید گفت اوال مقامات ارشد دولت یازدهم تاکید کردند که در روز اجرای برجام -دی ماه  -94تمامی تحریمها
لغو خواهد شد و نه تعلیق .ثانیا روزنامههای زنجیرهای در تیرماه  ،94پس از امضای برجام تاکید کردند که تحریمها به
تاریخ پیوست .ثالثا پس از امضا و اجرای برجام تاکنون آمریکا به دفعات تحریمهای جدیدی را علیه ایران تصویب و اجرا
کرده است و قوانین تحریمی سابق را نیز تمدید کرده است.
عالوه بر این جدیدترین آمار صندوق بینالمللی نشان میدهد وضعیت ایران به لحاظ بیکاری در جهان در سالهای
 ۹۲تا  ۹۵با  ۱۳پل ه نزول بدتر شده و رتبه کشورمان از  ۲۹به  ۱۶رسیده .مدعیان اصالحات در حالی موضوع اشتغال را
به تحریمها گره میزنند که پیش از این ،سوءمدیریت را منشا اصلی معضل بیکاری میدانستند.

کوتاه از انتخابات
کسی جز وزارت کشور به هیچ وجه حق اعالم نتیجه انتخابات را ندارد

حسین ذوالفقاری ،رئیسکمیته امنیت ستاد انتخابات کشور در نشستخبری تاکید کرد :تا این لحظه با پیشبینیهای
صورت گرفته و اشراف دقیق اطالعاتی در کل کشور و فضای بیرون کشور تهدید خاصی برای امنیت انتخابات نداریم و این
بدان معنا نیســت که تمام ابعادی که میتواند در امنیت انتخابات تاثیرگذار باشــد مورد توجه قرار نگیرد .حتی پیشبینی
پدیدههای ناشناخته نیز صورت گرفته است.
به گزارش تســنیم ،وی از طرح ســاماندهی تبلیغات کاندیداها خبر داد و گفت :این طرح روز گذشته تصویب نهایی و
برای اجرا ابالغ شده است که در آن هر کاندیدا و یا طرفدارانشان که بنا دارند در فضای مجازی تبلیغات داشته باشند باید
به سامانه  www.samandehi.irمراجعه کرده و بر اساس فرمی که در نظر گرفته شده ثبتنام و مجوز الزم را در بستر
اینترنت ایجاد کنند و بر اساس نمادی که در نظر گرفته میشود ،کار تبلیغات را انجام دهند.
رئیسکمیته امنیت ستاد انتخابات کشور تاکید کرد :به تمام کاندیداها تفهیم خواهد شد که کسی به جز وزارت کشور
به هیچ وجه حق اعالم نتیجه انتخابات را ندارد و در صورت مشاهده این موضوع برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد :تجمع قانونی کاندیداها باید در مکانهای سرپوشیده باشد ،البته این موضوع نیازی به اخذ مجوز ندارد،
اما باید به فرمانداریها و استانداریها اطالع داده شود تا تدابیر امنیتی تامین شود ،لذا تجمعات انتخاباتی در خیابانها و
فضاهای این چنینی غیرقانونی است.

فشار ستاد روحانی بر خانه احزاب برای برگزار نکردن همایش فصلی

سید محمد میرباقری ،رئیسکمیته نظارت بر انتخابات خانه احزاب ایران در گفتوگو با فارس ،از فشار ستاد انتخاباتی
حسن روحانی بر این تشکل صنفی برای برگزار نکردن همایش فصلی خانه احزاب ایران خبر داد.
وی گفت :مصوبهای که توسط شورای مرکزی به آن رأی آری دادهشده ،بر این مبناست که  7اردیبهشتماه همایش
فصلی خانه احزاب ایران برگزار شود.
میرباقری تأکید کرد :اســتداللی که در شــورای مرکزی برای برگزاری همایش فصلی خانه احزاب صورت گرفت ،این
بود که عملکرد آقای روحانی آنقدر با چالش مواجه شــده اســت که اگر همایش فصلی برگزار شود ،محلی برای کوبیدن
دولت مستقر خواهد بود.
رئیسکمیته نظارت بر انتخابات خانه احزاب ایران خاطرنشان کرد :همایش فصلی خانه احزاب میتواند نشاط سیاسی
را در انتخابات ایجاد کند ،اما فشارهایی از سوی ستاد آقای روحانی به شورای مرکزی وارد شد که این همایش برگزار نشود.

«فرهاد رهبر» از هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران استعفا کرده است

توگو با تســنیم ،در پاســخ به سؤالی درباره عضویت فرهاد رهبر در هیئت نظارت بر دوازدهمین
یک منبع آگاه در گف 
دوره انتخابات ریاســتجمهوری در اســتان تهران ،گفت :آقای فرهاد رهبر  16فروردینماه از عضویت در هیئت نظارت بر
انتخابات استان تهران استعفاء داد که این استعفاء در تاریخ  17فروردین مورد موافقت قرار گرفت.
وی افزود :بعد از پذیرش استعفای آقای فرهاد رهبر ،آقای نصراصفهانی به عنوان جایگزین وی انتخاب شد.
برخی رسانههای ضد انقالب مدعی شده بودند که فرهاد رهبر همزمان با حضور در ستاد انتخابات یکی از کاندیداها،
عضو هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران است.

