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مناسب نیست

شــورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسالمی برای الزام دولت به پرداخت 
یارانه کاالهای اساسی را تایید کرد. مصوبه قبلی مجلس در این باره، با ۲ ایراد شورای 
نگهبان مواجه شــده بود؛ ایراد اول عدم روشــن بودن مشــموالن طرح و ایراد دوم 
مربوط به اصل ۷۵ قانون اساســی و عدم تأمین منابع مالی الزم و بار مالی آن برای 

دولت بود که نمایندگان مجلس در نشست علنی خود، هر دو ایراد را رفع کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفت: زمانی  که مجلس از هر گونه حرکتی 
ناتوان می شود، هجمه ها را به سایر نهادها وارد می کند. قبل از روی  کار  آمدن مجلس 
یازدهم، اتهام را همیشــه به دولت و مجلس دهم وارد می کردند و امروز تنها دولت 
را مســبب مشکالت کشور معرفی می کنند. تا زمانی که بودجه و اعتبار الزم نباشد، 
مجلس و دولت نمی توانند عملکرد مثبتی داشته باشند. احتماالً دلیل هجمه های آقای 
قالیباف علیه دولت این است که مجلس یازدهم با وعده و وعید بسیار روی کار آمد 
اما در حال حاضر نتوانسته هیچ یک از آن وعده ها را عملی کنند. اگر به اعتقاد مجلس، 
دولت ناتوان است، وزرا را استیضاح کند و حتی این قدرت را دارند که رییس جمهور 
را خلع کنند. نه کرونا که مثل ســرطان به جان مردم افتاده را می توانند خوب کنترل 
کنند و نه مشــکالت اقتصادی را می توانند مرتفع کنند. وضعیت اقتصادی به حدی 

اسفبار شده است که مشکالت جناحی برای هیچ یک از مردم مهم نیست.

وحید شمســایی مربی فوتســال گفت : من اصال نمی دونم ارز چی هست و 
بازرگانی و صنعت کجا هســت؟ من با جیب خودم و تالش خودم زندگی می کنم 
و در فوتســال خدمت می کنم. از ماجرای ارز فقط باال پایین قیمت ها را می دانم. 
من هیچ وقت ســمت مســائل ارزی نرفتم و نخواهم رفت و به دالیل شرعی چون 

پولشویی محسوب می شود با این اتفاقات مخالفم.

فعال سیاســی اصالح طلب: باور من این اســت که همه  جناح های سیاسی و 
احزاب اگر بخواهند یک انتخابات پرشــوری داشــته باشند، باید به مطالبات مردم 
برگردنــد؛ یعنی اگر مردم در صحنه انتخابات نیایند، عماًل انتخابات رقابتی شــکل 
نمی گیرد. اصولگراها دست خود را رو می کنند، می گویند مذاکره اشکالی ندارد، ولی 
ما باید مذاکره کنیم؛ یعنی با اصل مذاکره مشکلی ندارند ولی می گویند که اصولگراها 
باید مذاکره کنند. اولین و مهم ترین بحث، میزان حضور مردم پای صندوق های رأی 

است و اگر این مشکل را حل نکنیم، انتخابات فایده ای ندارد.

فعال سیاســی اصولگرا گفت : اگر آقای قالیباف واقعا قصد ریاست جمهوری 
ندارد بهتر اســت اجازه دهد انتخابات۱۴۰۰ تمام شــود، سپس به سفرهای استانی 
بپردازد و در غیر این صورت، هیچ بعید نیســت او این ســفرها را برای انتخابات 
۱۴۰۰ انجام می دهد.هم اصالح طلبان، هم اصولگرایان با ریزش آرا روبه رو بوده اند 
و نیروهای جدیدی هم وارد عرصه سیاست شده اند.اگر هر دو جناح مطرح کشور 
می خواهند مشکالت نظام جمهوری اسالمی را حل کنند، باید در مسیر ائتالف قدم 
بردارند و یک دولت ائتالفی را تشــکیل دهند تا این  بار نه دغدغه های جناحی بلکه 
دغدغه کارآمدی ســرلوحه قرار بگیرد. ورود آقای قالیباف به انتخابات منع قانونی 
ندارند اما بهتر اســت او وارد انتخابات نشــود. آقای رئیســی هم منع قانونی برای 
نامزدی در انتخابات ندارد؛ اما کاش ایشان نیز در قوه قضائیه بمانند و همین طور که 
تا کنون این قوه را پیش برده اند، ادامه دهند زیرا حتما حضور ایشــان در قوه قضائیه 

مفید خواهد بود.

ســناتور آمریکایی خبر منتشره در رسانه های غربی در خصوص درخواست 
ترامپ برای بررســی یک حمله به تاسیسات هســته ای ایران و مخالفت مشاوران 
او بــا اقــدام نظامی را رد کرد. مارکو روبیو، ســناتور آمریکایــی ایالت فلوریدا در 
واکنــش به گزارش نیویورک تایمز و احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه تاسیســات 
هسته ای ایران در توییتی نوشت: با توجه به موضوع مطرح، تنها "مشاوران نزدیک" 
رئیس جمهور می توانسته اند این داستان را به رسانه ارائه دهند. افشاکننده یا این مساله 
را از خودش درآورده یا نســخه اغراق آمیزی از آنچه اتفاق افتاده را مطرح کرده تا 
خودش را بهتر جلوه دهد. نیویورک تایمز اخیرا در گزارشی مدعی شده که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از مشــاورانش خواسته نظر خود را درباره یک حمله 
به تاسیسات هسته ای ایران بیان کنند که این درخواست با مخالفت مشاوران نظامی 

و امنیتی او مواجه شده است.

غالمعلی حدادعادل گفت: به مردم فرهنگی و فرهنگ دوست ایران، توصیه 
می کنم، از هفته کتاب و ایام شــیوع کرونا به بهترین شــکل ممکن، برای مطالعه 
استفاده کنند.غالمعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با اشاره 
به برگزاری هفته کتاب گفت: در دورانی که شــاهد شیوع ویروس کرونا هستیم و 
مردم به واسطه توصیه هایی که برای در خانه ماندن می شوند، فراغت بیشتری پیدا 
کرده اند، فرصت جدیدی برای برگزاری هفته کتاب است که باید به بهترین شکل 
از آن بهره گرفت. وی در ادامه ضمن تبریک هفته کتاب و بزرگداشت روز کتاب، 
کتابخوانی و کتابدار به همه فعاالن خدمت گزار حوزه نشر، عنوان کرد: بهترین انیس 
و مونس کتاب اســت؛ به مردم فرهنگی و فرهنگ دوست ایران توصیه می کنم، از 
هفته کتاب و ایام شــیوع کرونا به بهترین شــکل ممکن برای مطالعه استفاده کنند.

رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی ادامه داد: در این روزها اگر بازار برخی 
از کاالها، قدری راکد اســت، به  نظر بازار کتابفروشــان باید رونق داشــته باشد و 
لذا توصیه می کنم، مردم در این اوضاع و احوال، اوقات فراغتشــان را با خواندن 

کتاب های خوب، پُر کنند.

وزیر تعــاون دولت اصالحات درباره رویکــرد انتخاباتی اصالحات در 
انتخابات آینده توضیحاتی ارائه کرد.علی صوفی وزیر تعاون دولت اصالحات، 
با اشــاره به آخرین تصمیم های انتخاباتی اصــالح طلبان، گفت: هنوز در میان 
اصالح طلبان تصمیمی درباره انتخابات گرفته نشــده است.او ادامه داد: فضای 
انتخاباتی پس از انتخابات ۹۸ بســیار مایوس کننده و ســرد شده و این سردی 
کماکان هم ادامه دارد، زیرا به هر حال جامعه در ســال ۹۸ نســبت به انتخابات 
واکنش متفاوتی نشان داد و ما در چنین فضایی قرار داریم که در این فضا ناامیدی 
موج می زند؛ از همین رو جریانات و نخبه های سیاســی نگرانند و معلوم نیست 
چه واکنشــی نســبت به انتخابات دارند.صوفی افزود: در همین شرایط عده ای 
معتقدند که انتخابات و فعالیت های انتخاباتی بی معناست و عده ای هم معتقدند 
باید شــرایط را سنجید، در همین شرایط مجمع روحانیت مبارز هم جلساتی را 
برگزار کرد که نشان از تالش این مجمع برای فعالیت بیشتر جبهه اصالح طلبان 
در انتخابات آتی دارد. وزیر تعاون دولت اصالحات درباره جلسات روحانیت 
مبارز گفت: من در این جلســات حضور نداشتم، اما از صحبت های مطرح این 
گونه برداشــت می کنم که ترغیب مردم برای حضور در انتخابات را در دســتور 
کار خود قرار داده اند؛ ضمن اینکه معتقدم با خروج ترامپ از کاخ ســفید مردم 

به آینده امیدوارتر خواهند شد.

اخبار ویژه ...
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آثار محدودیت های جدید پس از 
دو تا سه هفته آشکار می شود

سرویس سیاسی- عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه 
نشســت قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مقابله با کرونا در جمع 
خبرنگاران گفت: در گزارشــی که در جلسه امروز ارائه شد، 
موارد تخلفات بســیار زیادی را در اجرای مقررات قرنطینه از 

سوی مبتالیان شاهد بودیم.
 وی افزود: بیــش از ۶۰-۷۰ درصد مواردی که باید در 
قرنطینه و یا در منزل بودند، اقامت نداشتند و با افراد مختلف در 
مکان های مختلف ارتباط داشته و به بخش های مختلف جامعه 
رفت و آمد داشــتند که همه این ارتباطات و رفت و آمدها و 

ترددها می تواند در شیوع بیماری بسیار موثر باشد.
رحمانــی فضلی افزود: در گــزارش امروز توصیه ها و 
پیشــنهادات دیگری داده شد تا هم این گزارش تقویت شود 
و هم به صورت عمومی تری از آن اســتفاده شود و به صورت 
روزانــه برمبنــای این گزارش تحلیل هایی داده شــود که در 

تصمیم گیری ها مورد توجه واقع شود.
وزیر کشــور افزود: مقرر شــد کســانی کــه مبتنی بر 
گزارش های این روش، مقــررات قرنطینه را رعایت نکنند، 
متناسب با سیاســت ها و  تصمیمات ستاد جریمه شامل آنها 

شود که حتما این کار انجام خواهد شد.
 رحمانی فضلی گفت: در جلسه امروز گزارشی از اجرای 
مرحله اول طرح غربالگری محله محور که به صورت پایلوت 
در کرمانشــاه اجرا شــد، ارائه شد و از شنبه این طرح در سایر 

مناطق کشور نیز به مرور اجرا خواهد شد.
وی افزود: در گزارش استاندار کرمانشاه به نقاط ضعف 
و قوت طرح و همچنین پیشنهادها و نیازهایی که می تواند این 
طرح را تقویت کند، پرداخته شد و اعضای جلسه نیز نظرات 
خود را در همین زمینه مطرح کردند و مقرر شد که حمایت ها 

و کمک های الزم برای موفقیت این طرح انجام بگیرد.
رحمانی فضلی مشارکت های مردمی را دستور کار بعدی 
نشست امروز عنوان کرد و گفت: کار مفصلی بر سازماندهی 
مشارکت های مردمی انجام گرفته که حتما ستادی در این زمینه 
در تهران در ســطح ملی خواهیم داشــت و ستادهایی نیز در 
سطح استانی و شهرستانی با مسئولیت استانداران و فرمانداران 
تشکیل می شود و تالش خواهیم کرد تا کمک های مردم را در 
حوزه پیشــگیری، درمان و نظارت داشته باشیم. مقرر شد این 

طرح بعد از نهایی شدن از شنبه به اجرا گذاشته شود.
وی گفت: در دو هفته ای که محدودیت ها در تهران اجرا 
خواهد شد، قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا، حتما به 
صورت حداکثر با ۱۵ نفر برگزار خواهد شد و حتی اگر الزم 
شد جلسات قرارگاه را به صورت مجازی برگزار خواهیم کرد.

وزیر کشــور تصریح کرد: در این جلســه همه اعضا بر 
اثر گذاری اطالع رســانی، تقویت آگاهی بخشــی و آموزش 
تاکید داشــتند که باید همه دســتگاه های اطالع رسان و همه 
دســتگاه هایی که ظرفیت رسانه ای دارند به کمک بیایند. در 

حضور وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز این موضوع 
مورد بحث و بررســی قرار گرفت و مقرر شد از ظرفیت پیام 

رسانهای تلفن های همراه برای این موضوع استفاده شود.
فرمانــده قرارگاه عملیاتی ســتاد ملــی مقابله با کرونا 
همچنین گفت: جلســات قرارگاه به صورت هفتگی برگزار 
می شــود، کمیته های فرعی ذیل این قرارگاه روزانه تشــکیل 
جلسه خواهند داد. همچنین امروز جلسه ای با حضور تمامی 
اســتانداران و فرماندهان سپاه و روسای علوم پزشکی سراسر 
کشور به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، که در این جلسه 
نحوه اجرای طرح جامع محدودیت ها و طرح غربالگری محله 
محور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی هم ارائه 

شد.
وی با تاکید بر اینکه مردم باید خودمراقبتی داشته باشند، 
گفت مردم باید مراقب خود، خانواده خود و اطرافیانشــان و 

همچنین مراقب نظامات و نظم اجتماعی باشند.
فرمانده قرارگاه با تاکید بر اینکه اگر مشــارکت مردم را 
نداشته باشیم، موفق نخواهیم بود، گفت: هر روز که آمار فوتی ها 
منتشر می شود، و مراجعات به بیمارستان ها افزایش می یابد، 

خبر تلخ و غم انگیزی برای همه مردم ایران است.
وی افــزود: طبق قولی که وزارت بهداشــت داده بود، 
کیت های تست سریع تحویل داده شد. به ما قول داده بودند که 
در روز ۱۰۰هزار تست تحویل دهند که دیروز از این کیت ها 
رونمایی و امروز به وزارت بهداشت داده شد. همچنین تعهد 

کرده اند که به زودی تعداد تست ها افزایش دهند.
رحمانی فضلی گفت: با افزایش تعداد تست ها از ۲۲هزار 
بــه ۴۰ هــزار و در ظرف هفته آینده به ۸۰هــزار و ۱۰۰هزار، 
شناســایی بیماران و مبتالیان افزایش خواهد یافت که به این 
معنی است که با شناسایی در مرحله مقدماتی و اولیه بیماری 
و کمک هایی که انجام خواهد شد، ورودی به بیمارستان ها را 

بتوانیم کاهش دهیم.
 وی تصریح کرد: هرچه ورودی به بیمارستان ها کاهش 
یابد، امکانات بیمارستانی و خدمات آنها و نیروی زحمت کش 
کادر پزشکی و درمانی با شرایط بهتری می توانند مداوا را انجام 

دهند و نتایج آن مثبت خواهد شد.
وزیر کشــور گفت: طبق گزارش های وزارت بهداشت 
روندی که در شیوع موج سوم بیماری از یک ماه قبل آغاز شده 
اســت، احتماال تا ۲۰ روز آینده هم خواهیم داشت چراکه از 
مرحله اول بیماری تا مرحله آخر که بهبود بیماری است، حدود 
دو تا سه هفته طول می کشد اما امیدواریم پس از دو تا سه هفته 
آثار این محدودیت ها و اقدامات را در شناسایی بیماران بیشتر 

و کاهش فوتی ها شاهد باشیم.

  فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: پس از دو تا سه هفته آثار محدودیت ها و اقدامات مقابله با کرونا را در شناسایی بیشتر بیماران و کاهش فوتی ها 
شاهد خواهیم بود. 

سرویس سیاسی- دبیرکل جمعیت آبادگران جوان گفت: سیاسیون تصمیم ساز منصف 
در جامعه اصولگرا بعضا به این نتیجه رسیده اند که یک دست شدن مجلس کار درستی نبود 
چون مانند شــعارهای بزرگ و ضد دولت مســتقر وارد مجلس شــدند اما االن نمی توانند 
فرمایشــات خود را محقق کنند چون نوعا به دور از واقعیات و همچنین احساسی تصمیم 
می گیرند حال آنکه این دولت دولتی نیست که به این مجلس باج بدهد و خارج از عرف به 

مصوبات توجه کند.
هر روز که می گذرد فضای کشور بیشتر انتخاباتی تر می شود. بعد از پیروزی بایدن در 
آمریکا خیلی از کارشناسان سیاسی معتقدند معادالت رقابت ۱۴۰۰ دست خوش تغییرات 

شده است و اصولگرایان دیگر خیلی نمی توانند مطلق از پیروزی خود سخن بگویند.
حسن بیادی فعال سیاسی و دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ایران اسالمی ضمن تحلیل 

این مطلب می گوید »احتمال اینکه تاپایان آذرماه معادالت سیاسی تغییر می کند«.
مشروح گفتگوی حسن بیادی را در ادامه بخوانید. 

*نتیجه انتخابات آمریکا غافلگیرانه بود، به نظر شما پیروزی بایدن چه 
تأثیری روی انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهد داشت؟

- اگرچه بخاطر ترور و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی)ره( توسط این جنایتکار 
قلباً خوشحالم که دوره ریاست جمهوری ترامپ تمدید نشد  و شک ندارم که حتماً به سزای 
عمل وقیحانه خود خواهد رســید اما از نگاه سیاسی معتقدم ترامپ رأی آورد اما کارتلهای 
سیاسی با همکاری دموکراتها، با صحنه سازی و درست کردن فضای منفی و تقلب به پیروزی 
رسیدند چون ترامپ با دوشیدن اکثر کشورهای عربی صاحب نفت مخصوصا عربستان و با 
ایجاد یک فضای اقتصادی و اشتغال توانسته بود رضایت عمومی مخصوصا قشر آسیب پذیر 
را جلب نماید بنابراین کاری نکرده بود که جامعه آمریکا متضرر شود ولی رفتار بی ادبانه و 
دور از شأن معمول بین المللی او اعتراض دیگر سیاستمداران جامعه خود را برانگیخته بود 
و نتوانســته بود جامعه سیاســی را همراه خود نماید حتی بسیاری از جمهوری خواهان هم 
منقد جدی او بودند حتی برخی که می گویند که شیوع روزن افروز بیماری کرونا و افزایش 
بی رویه مبتالیان و همچنین ابتالی ترامپ به کرونا در آستانه انتخابات تأثیر منفی روی آرای 
او گذاشت شاید این تحلیل کمی درست باشد اما معتقدم ابتالی ترامپ به کرونا یک صحنه 
نمایشی بود علی ایحال درباره تأثیر نتیجه انتخابات آمریکا بر معادالت سیاست داخلی ایران 
عقیده دارم که هر تحلیلی ارائه شود زودهنگام است چون همچنان بر این باور هستم که تا 
پایان آذر باید صبر کرد چون سیاست خارجی نظام ما در مقابل زورگویی های امریکا ثابت و 
تغییری نخواهد نمود اما با تغییر دولت و تصمیمات جدید آنان استراتژی ما در مقابل دولت 

جدید میتواند متفاوت باشد
*شــما پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز گفته بودید که در 
آذرماه اتفاق مهمی می افتد اما این پیش بینی براســاس پیروزی ترامپ بود، 
حاال که بایدن قرار است دولت بعدی آمریکا را در اختیار بگیرد، چرا همچنان بر 

آن تحلیل قبلی خود هستید؟
- قبال در مصاحبه ای گقته بودم احتمال وقوع اتفاقی سیاسی و یا اجتماعی تا پایان آذر ماه 
وجود دارد که منظورم از آن جمله این بود که با وقوع اتفاقات سیاسی در جهان از جمله توافق 
و همکاری ننگین کشورهای عربی با صهیونیستهای اشغال گر فلسطین احتما تجدیدنظر و 
تغییرات اســتراتژی و برنامه های  سیاسی و اجتماعی  در کشور دور از ذهن نیست بنابراین 
فکر میکنم که پایان آذرماه بهتر میتوان انتخابات شوراهای اسالمی شهرها و همچنین انتخابات 

ریاست جمهوری آتی تصمیم گرفت. 
*اصولگرایان سه سناریوی انتخاباتی برای خود ترسیم کردند »حضور 
در صحنــه انتخابات بدون آقایان قالیباف و رئیســی«، »حضور در صحنه 
انتخابات با انتخاب یک نفر از میان آقایان قالیباف و رئیسی پیش از ثبت نام 
نامزدها« و »حضور همزمان آقایان قالیباف و رئیســی در صحنه انتخابات 
ریاســت جمهوری و کنارگیری یک نفر از آنهــا در هفته منتهی به انتخابات 

براساس نظرسنجی«، به نظر شما کدام سناریو موفق تر است؟
- به نظرم هیچ کدام از این تصمیمات صالح کشــور نیســت و عالوه برآن همان طور 
که گفتم هر تحلیلی در مقطع کنونی بیان شود اشتباه است بنابراین اصولگرایان و همچنین 
اصالح طلبان تصمیم گیری درباره سناریوی انتخاباتی را باید به بعد از آذرماه موکول کنند . 

*شفاف تر می فرمایید قرار است در آذرماه چه اتفاقی بیفتد؟
- با اوضاع آشــفته اقتصادی و اجتماعی کنونی رایزنی ها، البی گری ها و گفتگوها 
در اصولگرایان و اصالح طلبان به طول خواهد انجامید و این ســناریوهایی که تهیه کردند 
هیچ کدام اتفاق نمی افتد چون این دوستان ما نقش و میزان و نحوه مشارکت مردم را با این 
اوضاع فراموش کرده اند و بعضاً با توهمی که  در آنان ایجاد شده فقط برای ماندگاری خود بر 
سرقدرت و مسئولیتهای بادآورده فکر میکنند و با پیروزی آنان در انتخابات چه بالیی به سر 
مردم می آید برایشان مهم نیست یادشان رفته که آثار سوء بعضی از بی تدبیری و عملکرد و 
رفتار  آنان با مردم مخصوصا در حوزه تولید و اشتغال و توجه به جوانان کمتر از تحریمهای 

آمریکا نیست .
*این روزها شــاهد تقابل های کالمی بین دولت و مجلس هستیم، برخی 
معتقدند این تقابل ها مقدمه انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ است، به نظر 

چیست؟
- االن دولت به طور علنی وارد مقابله با مجلسشــده است چون  یک اعتماد به نفسی 
پیدا کرده است و اکثر وزرای دولت اجازه نظارت و دخالت به نمایندگان مجلس نمی دهند 
و بعضا به تصمیمات مجلس بی توجهی نشــان می دهند. نکته این اســت که این مجلس و 
نحوه مدیریتی آن کویای این است که تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هیچ کاری 
نمی تواند با دولت روحانی بکند. بعد از انتخابات هم هر کسی رئیس جمهور شود مجلس 
یازدهم همچنان در شرایط انفعال به سر خواهد برد به همین دلیل پیش بینی بنده این است که  
با مستقر شدن دولت جدید مخصوصا اگر رئیس جمهور از طیف اصولگرایان باشد مجلس 

با یک انفعال جدی تری مواجه خواهد گردید. 
*به نظر شما چرا مجلس یازدهم که با شعار حل مشکالت مردم براساس 
رویکردهــای انقالبی رأی آورد، نه تنها مقابل دولت منفعل شــده بلکه همه 

مصوباتش هم از سوی شورای نگهبان رد می شود؟
- سیاســیون تصمیم ساز منصف در جامعه اصولگرا بعضا به این نتیجه رسیده اند که 
یک دست شدن مجلس کار درستی نبود چون مانند شعارهای بزرگ و ضد دولت مستقر وارد 
مجلس شدند اما االن نمی توانند فرمایشات خود را محقق کنند چون نوعا به دور از واقعیات 
و همچنین احساسی تصمیم می گیرند حال آنکه این دولت دولتی نیست که به این مجلس 

باج بدهد و خارج از عرف به مصوبات توجه کند.

بیادی دبیرکل جمعیت آبادگران جوان: 

ترامپ رأی آورد، اما دموکرات ها 
تقلب کردند 

سرویس سیاسی- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از اعالم وصول طرح 
نحوه اعمال نظارت مجلس شورای اسالمی بر مصوبات شوراهای عالی کشور و طرح تفکیک 

استان سیستان و بلوچستان به ۴ استان خبر داد. 
»سیدمحسن دهنوی« در جلسه علنی از اعالم وصول طرح اصالح موادی از قانون معادن 
کشور، طرح قانون نحوه اعمال نظارت مجلس شورای اسالمی بر مصوبات شوراهای عالی 

کشور و طرح الحاق دو تبصره به قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی خبر داد.
عضو هیات رئیســه مجلس در ادامه افزود: طرح اصالح قانون نظام صنفی کشــور و 

طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به ۴ استان نیز به صورت عادی اعالم وصول شد.
دهنوی درباره اعالم استرداد یک الیحه نیز خاطرنشان کرد: الیحه نحوه پرداخت هزینه 
دادرســی دستگاه های اجرایی به دلیل امکان استفاده از احکام قانونی موجود جهت وصول 
به اهداف مدنظر و به اســتناد بند یک ماده ۱۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شــورای اسالمی،  

استرداد می شود.

عضو هیات رئیسه مجلس؛

طرح تفکیک استان سیستان و 
بلوچستان به ۴ استان اعالم وصول شد

سیاسی

تحریم کرد
وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد »ســید محمود علوی«، وزیر اطالعات 
ایــران را در فهرســت تحریم ها قرار داده اســت.خزانه داری آمریــکا از اعمال 
تحریم های جدید در ارتباط با ایران خبر داد.طبق فهرســتی که روی وب ســایت 
خزانه داری آمریکا قرار گرفته اسامی ۹ فرد، از جمله وزیر اطالعات ایران ۴۹ نهاد 
و یک کشــتی به بهانه های مختلف در ارتباط با ایران در فهرست تحریمی موسوم 

به SDN قرار گرفته اند.
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حمید رضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه: 

الریجانی اصولگراتر از روحانی است

سرویس سیاسی- هرچه به انتخابات 
نزدیک می شــویم گمانه زنی ها بیشــتر و 
ترســیم آرایش احتمالی نیرو های سیاسی 
در انتخابات نیز راحت تر می شــود. درست 
اســت که همه چیز در حد گمانه زنی است 
و فعاالن سیاســی از بیان حرف های قطعی 
و شــفاف طفره می روند، اما تا همین جای 
کار نیز تکلیف برخی مســائل روشن شده 
اســت. مثال کاندیداتوری ابراهیم رئیسی 
که از مدت ها قبل در فهرست کاندیدا های 
احتمالی جریان اصولگرا بود، منتفی است، 
امــا ورود محمدباقــر قالیباف بــه کارزار 
رقابت هــای ۱۴۰۰ محتمل اســت. این را 
حمیدرضــا ترقی عضو شــورای مرکزی 
حزب موتلفه می گوید. او در گفت وگویی 
ضمن تایید اینکه مقام معظم رهبری افرادی 
که از ایشــان حکــم دارنــد را از ورود به 
انتخابات ریاســت جمهوری منع کرده اند، 
گفت که وضعیت قالیباف فرق دارد و ممکن 
اســت که کاندیدا باشد. وی همچنین علی 
الریجانی را در صورت کاندیداتوری رقیبی 
جدی برای قالیباف دانســت و خاطر نشان 
کــرد که حمایت اصالح طلبان از الریجانی 

به نفع او نیست.
احتمــال  می کنیــد  *فکــر 
کاندیداتوری همزمان آقایان رئیسی 
و قالیباف در انتخابات ۱۴۰۰ وجود 

دارد؟
چنین چیزی صورت نمی گیرد.

*یعنی اصولگرایان روی یکی 
از این دو گزینه به اجماع می رسند یا 
اینکه هر دو آن ها کاندیدا نمی شوند؟

همزمان کاندیدا نمی شوند.
*کدام یک کاندیدا می شوند؟

کاندیداتوری آقــای قالیباف احتمال 
مــی رود، اما آقای رئیســی خیر. وضعیت 

قالیباف فرق می کند.

*آقای سلیمی نمین در گفتگو با 
نامه نیوز گفته بودند که شــنیده اند 
مقامات عالي کسانی که از ایشان حکم 
دارند را از کاندیداتوری در ۱۴۰۰ قبل 
از آنکه استعفا دهند، نهی کرده اند. در 

این باره اطالع بیشتری دارید؟
ما هم همین قــدر می دانیم و این هم 

کافی است.
*اگر آقــای رئیســی کاندیدا 
نباشــد، کاندیداتوری سعید جلیلی 

چقدر جدی می شود؟
خیلی به هم ارتباط ندارد. این ها که به 
هم وابســته نیستند که اگر این یکی کاندیدا 

نشد، دیگری حتما بشود.
*چند روز قبل، اما خبری از قول 
آقای جلیلی منتشر شد مبنی بر اینکه 
اگر رئیســی کاندیدا شــود، کاندیدا 

نمی شوم.
اینکــه کاندیداتوری خود را منوط به 
آمدن و نیامدن دیگر کنند بســتگی به نظر 
شخصی خودشــان دارد، اما این ها نظرات 
شــخصی افراد است و به کل جریان خیلی 
ارتباط نــدارد. جریان نیرو هــای انقالب 
بــر اســاس معیار ها و شــاخص هایی که 
برای تشــکیل یک دولت جوان انقالبی و 
حزب اللهی در نظر دارد، به مصداق می رسد.
*گفتید کــه کاندیداتوری آقای 
قالیباف محتمل اســت. فکر می کنید 
اصلی تریــن رقیــب درون جریانی 

قالیباف چه کسی خواهد بود؟
هنوز هیچ نشــانه مشخصی از رقابت 

درون تشکیالتی نداریم.
*بــه هرحــال گمانه زنی هایی 

مطرح است.
ایــن گزینه ها از روی حدس و گمان 
بیان می شــود و هیچ یک از این افراد هنوز 
رســما اعالم کاندیداتــوری نکرده اند. بر 

اساس حدس و گمان هم نمی توان قضاوت 
کرد.

*اگر آقای علی الریجانی نامزد 
شــود، رقیب جدی بــرای قالیباف 

خواهد بود؟
بله، ممکن است.

جریــان  حمایــت  *احتمــال 
اصولگرا از الریجانی چقدر است؟

تا االن کــه روی هیچ مصداقی بحث 
و تبادل نظر نشــده اســت و نمی توان نظر 

خاصی را بیان کرد.
*گمانه هــای وجــود مبنی بر 
اینکه اصالح طلبان با علی الریجانی 
ائتــالف کنند. اگر او مــورد حمایت 
اصالح طلبــان یا حداقل بخشــی از 
اصالح طلبــان باشــد، در انتخابات 

چقدر شانس خواهد داشت؟
اگــر اصالح طلبــان بخواهند از یک 
نامزد اجاره ای اســتفاده کنند یک استراتژی 
جدید اســت و اصولگرایان باید نسبت به 
آن دقت داشته و بحث و تبادل نظر کنند. اما 
فکر نمی کنم که حمایت اصالح طلبان به نفع 

آقای الریجانی تمام شود.

جدیــد؟!  *اســتراتژی 
اصالح طلبان کــه در انتخابات ۹۲ و 

۹۶ هم کاندیدای اجاره ای داشتند!
آقــای روحانــی عمدتــا در جرگه 
اصالح طلبان تعریف می شــد، چون مورد 

حمایت و همراه آقای هاشمی بود.
*امــا نــه روحانــی خــود را 
اصالح طلب می داند و نه اصالح طلبان 
او را اصالح طلب به حساب می آورند.

خودش را اصالح طلب نمی داند، اما 
اصوال بســتری را فراهم کرده که برای روی 
کار آمدن اصالح طلبان بوده اســت، آن هم 
سفارش آقای هاشمی بوده است. ارتباطتش 
با اصولگرایان، اما مدت ها است که ضعیف 
شــده اســت. از همان وقتی که به جلسات 
روحانیت مبارز نرفــت تقریبا ارتباطش با 
جناح اصالح طلب بیش از اصولگرایان بود.
*یعنی الریجانی را اصولگراتر 

از روحانی می دانید.
بله، آقــای الریجانی بیشــتر در این 
جریان بوده و در انتخابات مجلس دهم نیز 
نامزد جامعه مدرســین بود و بیشتر از این 

طیف حمایت شده است.

  حمیدرضا ترقی با اشاره به اینکه حمایت اصالح طلبان از الریجانی به نفع او نخواهد بود گفت که علی الریجانی می تواند یک رقیب جدی برای 
قالیباف به حساب آید.


