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رفع فیلتر 

نایب رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، از رفع فیلتر یوتیوب و 
برخی سایت ها برای برخی اقشار خبر داد. »سجاد بنابی« نایب رئیس هیأت مدیره 
شــرکت ارتباطات زیرساخت گفت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصمیم به 
رفع برخی از ســایت ها از جمله یوتیوب برای افرادی چون خبرنگاران، استادان، 
دانشــجویان گرفته است. اطالع رسانی در این حوزه بر عهده دادستانی کل کشور 

است.

اخبار ویژه ...

پیش بینی توکلی 

دولت بعدی 

گاندو پروژه ای سفارشی 

احمد توکلی با اعالم این خبر که FATF در جلسه پیش روی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بررســی خواهد شد، اظهار کرد: من فکر نمی کنم این موضوع در 
صحن مجمع بتواند دو ســوم رای را به دست آورد و تصویب شود. وی ادامه داد: 
این سوال جدی مطرح است، آیا فشاری که تحت عنوان FATF بر اقتصاد کشور 
تحمیل شــده است برطرف می شود یا خیر؟ به نظر می رسد خیلی تاثیری ندارد. 
اشتباه است اگر بپذیریم با تصویب FATF معجزه ای رخ می دهد. این موضوع هم 
مثل برجام اســت. این فعال سیاسی گفت: باید دید درست و غلط کدام است. بی 
خودی از فوایدی که به دست نمی آید، نگوییم. وضع از این بدتر نمی شود؛ مگر 
کاری مانده که علیه ما نکرده باشند؟ چه کار می خواستند بکنند که نکردند؟ وی 
گفت: من فکر نمی کنم این موضوع در صحن مجمع بتواند دو سوم رای را به دست 

آورد و تصویب شود.

هادی خامنه ای در گفت وگو یی  به نکاتی اشاره کرد که برخی از مهم ترین هایش 
به شرح زیر است:

جنــاح رقیب دولت نمی خواهد برجام در دولت روحانی به ســرانجام برســد، 
سنگ اندازی می کنند تا دولت بعدی بیاید و افتخارش نصیب دولت فعلی نشود.

دولت بعدی احتماال دست کسانی  است که همه چیز در اختیارش است.
)درباره حجاب( در هر دو سو  »تندروی« می کنند؛ کارشناس نیستند و نظر فقهی 

می دهند.
تنها روحانیت بلندپایه و مرجعیت می توانند شرایط را تغییر دهند؛ آن هم به شرطی 

که تصمیم گیران نظام با آنان همکاری کنند.
با اقناع طرفین دعوا، اوضاع رو به آرامش خواهد رفت.

موضوع حجاب می تواند در یک پروســه نسبتاً طوالنی به آنچه در ابتدای انقالب 
گفته شد، بازگردد.

متاسفانه موضوع حجاب را سیاسی کرده اند.

خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه گفت : با نردبان دروغ به بام حقیقت 
نمی توان رسید. گاندو سریالی پلیسی تخیلی بود که سازندگان آن تالش می کردند 
آن را به عنوان مستند جا بزنند. اگر سازندگان این سریال برای ادعاهای خود سندی 
دارند حتما به مراجع ارائه دهند. دون شأن ایران است که سریالی سفارشی ساخته 
شود؛ براساس تخریب یکی از ارکان  حاکمیت ایران! من از سکوت دوستان در 
صداوســیما متوجه مي شوم که خودشان هم این ســریال را دون شأن دانستند. 

فشاری از طرف وزارت خارجه برای توقف پخش نبوده است.

محمدجواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی:

مهمترین راه برای برون رفت کشور از وضعیت امروز 
تقویت جایگاه احزاب سیاسی است

      سرویس سیاسی -   عضو شورای مرکزی حزب اعتماد 
ملی با بیان اینکه ما در سال ۹۲ ناچار به حمایت از روحانی 
بودیم گفت: فضای سیاسی کشور در سال ۱۴۰۰ متفاوت 
از ۹۲ اســت و دیگر انتخاب بین گزینه بد و بدتر جواب 

نخواهد داد.
حزب متبوعش در انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدای حزبی معرفی 
می کند از این رو معتقد است اگر یک نیروی حزبی سکاندار 

دستگاه اجرایی شود، حزب او پاسخگو خواهد بود.
کنایه ای غیر مســتقیم هم به »حســن روحانی« می زند و 
می گوید: »نامزد حزبی در پاستور نمی نشیند و درب ارتباطی 
خود را ببندد و حتی استاندران را به حضور نپذیرد و مسئولیتی 

هم در قبال رأیی که از مردم گرفته است، نداشته باشد.«
او در عین حال به تشریح فرآیند انتخاب نامزد واحد از سوی 
نهاد اجماع ساز پرداخت و ضمن تاکید بر معرفی یک چهره 
اصالح طلب در انتخابات ریاســت جمهوری، در واکنش 
به موضع گیری برخی از اعضای کارگزاران در حمایت از 
کاندیداتوری »علی الریجانی«، گفت: »فضای سیاسی کشور 
در ۱۴۰۰ با ۹۲ به شــدت متفاوت اســت و حتی اگر رهبر 
جریــان هم اعالم نظر کند بدنه اصالحات با آنها همراهی 
نخواهــد کرد. اگر کارگزارنی ها هم همان روش انتخابات 

مجلس یازدهم را اعمال کنند به جایی نخواهند رسید.«
پیش بینی این فعال سیاسی اصالح طلب که در شورای شهر 
تهران هم عضویت دارد این اســت که اگر میزان مشارکت 
مردم در شــهر تهران باال باشد فهرست اصالحات شانس 
زیادی برای پیروزی دارد زیرا خوب عمل کرده اند، به طوری 

که عملکرد آنها با دولت و مجلس قابل قیاس نیست!
دل پُــری هم از مجلس نهم دارد و می گوید: »در این دوره، 
نمایندگان تعداد اعضای شورا شهر تهران را کاهش دادند و 
این کار، کارشناسی نبود از این رو انتظار داریم مجلس فعلی 
در ایــن دو ماه باقی مانده با طرح دوفوریتی، تعداد اعضای 
شوراهای کالنشهرها را فزایش دهد تا بدین وسیله بخشی 

از عمده مشکالت حل شود.«
این بخشــی از اظهارات »محمدجواد حق شناس« عضو 

شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است.
مشروح گفتگو با محمدجواد حق شناس به شرح ذیل است:
در انتخابات ۱۴۰۰، تعــدادی از احزاب اصالح طلب 
همچون اعتماد ملی قصد دارند نامزد حزبی معرفی کنند، 
چرا در این دوره باز تصمیم گرفتید با نامزد حزبی وارد 

عرصه انتخابات شوید؟
مهمترین کارکرد احزاب در نظام سیاسی، ارائه برنامه برای 
اداره جامعه و تربیت و معرفی نیرو ]کادرســازی[ است، به 
عبارتــی باید نیروها را پرورش و به جامعه معرفی کنند. از 
سوی دیگر ۴ رکن نظام کشور یعنی رئیس جمهور، نمایندگان 
مجلس، شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری 
توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند؛ متأسفانه قانون 
انتخابات ما و همین طور قانون احزاب که باید هر دو مکمل 
هم باشند و یا حتی تبدیل به قانون جامع فعالیت های سیاسی 
در کشور شوند، به شدت به صورت گریزان از همدیگر و 
گریزان از مرکز عمل می کنند و ما هیچ نسبت مستقیم بین 
قانــون انتخابات و قانون احزاب نمی بینیم و این بیگانگی، 
خالء بزرگ را در نظام سیاســی ایران فراهم کرده است و 
تبدیل به »سندرم« شده است و گویا کسی نیست که به فکر 

حل این مشکل باشد.
به ظاهر ما در کشور، احزاب متکثر در سطح ملی و استانی 
داریم اما متأسفانه نقش احزاب و حضور آنها در قدرت در 
کمترین حد ممکن است و این دقیقاً به خاطر وجود چنین 

معضلی است که در قانون پیش بینی نشده است.
آیا در این فضا نامزد حزبی می تواند پُررنگ ظاهر شود و 

نقش تأثیرگذاری در انتخابات ایفا کند؟
مهمترین راه برای برون رفت کشور از وضعیت امروز و عدم 
پاســخگویی نهادهای قدرت به مردم و میلی که به سمت 
قدرت انفرادی شــکل می گیرد به خاطر تضعیف جایگاه 
تحزب در کشور است از این رو ایجاب می کند هم احزاب 
اصولگرا و هــم احزاب اصالح طلب جهت ارتقا جایگاه 
تحزب در کشور تالش بیشتری کنند و امیدوارم این اتفاق 

رخ دهد.
متأسفانه شاهد هستیم رئیس جمهوری که امروز سرکار است 
هیچ نسبتی با احزاب ندارد. رئیس جمهور قبل از او هم همین 
طور بود، نسبت دو رئیس جمهور اسبق )هاشمی و خاتمی( 
با احزاب نیز در حداقل تعریف شــده بود. گرچه به عنوان 
عضو جامعه روحانیت و مجمع روحانیون شناخته می شدند 
اما یکی از این مجموعه ها حاضر نشد در قانون احزاب ثبت 
شود و دیگری که ثبت شد، ساختار حزبی ندارد بلکه بیشتر 

صنفی است.
بازهم ســوالم را تکرار می کنم، به پیروزی کاندیدای 
حزبی خوشبین هستید و چرا مجدداً اعتماد ملی عزم 
خود را برای معرفی کاندیدای حزبی در آوردگاه ۱۴۰۰ 

جزم کرد؟
اگر بخواهیم استثنا قائل شویم، اولین دوره انتخابات آیت اهلل 
خامنه ای بود که بعنوان دبیرکل حزب جمهوری اسالمی 
در قامت کاندیدای ریاست جمهوری درانتخابات حاضر 
شدند؛ حزب جمهوری در آن مقطع، حزب کامالً جدی 
و چارچوب دار بود اما متأســفانه تعطیل شد و اثری از آن 

حزب باقی نماند.
معتقدم در حال حاضر و در ۴۰ ســاله دوم انقالب ما باید 
بازگشتی به جمهوریت داشته باشیم، نه آنکه فقط رأی مردم 
را بخواهیم بلکه مردم باید متشکل باشند و در سازمان های 
سیاسی سازماندهی شــوند و احزاب هم برنامه هایی در 
حوزه های مختلف کشــور آماده کنند، اگر این برنامه را در 
دســتور کار قرار دهیم آنگاه این سخن جایگاه خود را پیدا 
می کند که چرا احزاب با معرفی کاندیدای حزبی می خواهند 

وارد عرصه انتخابات شوند.
اگــر نامزد حزبی از یک حزب بــه صحنه آمد و انتخاب 
شد، طبیعی است که حزب او پاسخگوی مسئولیت های 
رئیس جمهــور خواهد بود نکته دیگر درباره نامزد حزبی 
در انتخابات این اســت که اگر نامزد حزبی از یک حزب 
به صحنه آمد و انتخاب شــد، طبیعی اســت که حزب او 
پاسخگوی مسئولیت های رئیس جمهور خواهد بود و دیگر 
رئیس جمهور در پاستور نمی نشیند و درب ارتباطی خود 
را ببندد و حتی استاندران را به حضور نپذیرد و مسئولیتی 
هم در قبال رأیی که از مردم گرفته اســت، نداشته باشد. آن 
موقع اســت که دفاتر حزبی در استان ها پاسخگو خواهند 
بود و ساختار دبیرکل، دفاتر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
پشتوانه های حضور رئیس جمهور خواهند بود و می توانند 

بحث پاسخگویی و مسئولیت پذیری را به سامان برسانند.
نامزد حزب اعتماد ملی را به نهاد اجماع ســاز معرفی 
می کنید و یا این احتمال می رود که با نامزد اختصاصی 
خود وارد عرصه انتخابات شوید، همانند انتخابات ۸۴ 

و ۸۸؟
حزب اعتماد ملــی به عنوان یکی از احزاب اصالح طلب 
در نهاد اجماع ســاز حضور دارد. احزاب عضو این نهاد، 
کاندیداهــای خود را معرفی می کنند و کاندیدای حزبی تا 
زمان ثبت نام در انتخابات می تواند در فضای جامعه ظهور 
و بروز خود را داشــته باشد تا بدین وسیله استقبال جامعه 
از آنها مشــخص شود که چه رویکرد و چهره ای از جریان 
اصالحات را در این دوره از انتخابات مناســب می دانند. از 
این رو با چنین رویکردی، نهاد اجماع ساز با سازوکاری که 
تعریف می کند نامزدهای ریاست جمهوری احزاب را مورد 
ارزیابی قرار می دهد. در نهایت نهاد اجماع ساز به کاندیدای 

نهایی خواهد رسید و به مردم معرفی می کند.
پس با این فرآیندی که در تشــریح انتخاب نامزد نهایی 
جریان اصالحات مطرح کردید، اگر نامزد حزب شما از 
سوی نهاد اجماع ساز انتخاب نشد، تصمیم حزب را کنار 

می گذارید و از نامزد واحد حمایت می کنید.
حضور ما در نهاد اجماع ســاز مشــروط به این نیست که 
ایــن نهاد به نامزد حزب ما رأی دهد. ۳۰ حزب کوچک و 
بزرگ در این نهاد حضور دارند بنابراین آنها هم دارای نظر 
و حق رأی هســتند. مهم این است که جریان اصالحات 
تالش می کند گزینه ای را معرفی کند که هم از آرای خوبی 
برخوردار باشد و هم بتواند نظر احزاب را جلب کند. البته 
امیدوارم در آینده بتوانیم به ســمتی برویم که کشور دارای 
احزاب قدرتمند در جریان اصولگرا، اصالح طلب و میانه 
باشد و این احزاب در فضای رقابتی با یکدیگر رقابت کنند.

به حضور و معرفی کاندیدای واحد اصالحات در انتخابات 
ریاست جمهوری تاکید کردید. یکی از بحث هایی که 
مدتی در فضای سیاسی و رسانه ای مطرح می شود عدم 
حمایت اصالح طلبان از کاندیداتوری »علی الریجانی« 
اســت، با این حال شاهدیم کارگزاران تمایل خود را از 
کاندیداتوری او در صورت عدم حضور محسن هاشمی 
اعالم کرد، بااین حال می توان گفت با توجه به عدم تکرار 
استراتژی ۹۲ و ۹۶ حمایت اصالح طلبان از »الریجانی« 

منتفی است؟
فضای سیاسی کشور در ۱۴۰۰ با ۹۲ به شدت متفاوت است 
و حتی اگر رهبر جریان هم اعالم نظر کنند بدنه اصالحات 

با آنها همراهی نخواهند کرد
در سال ۹۲ در وضعیتی قرار گرفته بودیم که ناچار شدیم از 
»حسن روحانی« حمایت کنیم. در فضای »پسا انتخابات« 
۸۸ بودیم و جامعه با یک عالمت سوال بزرگ روبه رو شده 
بود، حتی بخشی عمده ای از جریان اصالحات بخصوص 
بدنــه اصالحات اصالً تمایلی برای حضور در انتخابات 
نداشت. در این فضا، جریان اصالحات برای آنکه بتواند 
حضور خود در فضای انتخابات را حفظ کند، ترجیح داد 
از میان گزینه های موجود به ســراغ گزینه ای که به تفکر 
اصالح طلبــی نزدیک تر بود اعــالم تمایل کند به همین 
جهت ائتالف نانوشته ای بین جریان اصالحات، میانه و 
اصولگرای معتدل شــکل گرفت و این سه جریان نامزد 
واحدی را معرفی کردنــد و در انتخابات هم به پیروزی 
رســیدند؛ فضای سیاسی کشور در ۱۴۰۰ با ۹۲ به شدت 
متفاوت است و حتی اگر رهبر جریان هم اعالم نظر کنند 

بدنه اصالحات با آن همراهی نخواهد کرد.
اما کارگزارنی ها که در نهاد اجماع ساز هم حضور دارند اعتقاد 
دیگری دارند. یک عضو این حزب در گفتگویی گفته بود اگر 
اصالح طلبان از معرفی نامزد ذاتی خود محروم شوند ممکن 
است کسی که از نظر مواضع به ما نزدیکتر باشد را حمایت 
کنیم؛ »علی الریجانی« از جمله چهره هایی است که می توان 
درباره او بحث کرد و تصمیم گرفت، با این اوصاف صف 

کارگزاران از سایر اصالح طلبان جدا می شود؟
حزب کارگزان ســازندگی در انتخابات مجلس یازدهم 
فهرســت ۳۰ نفره ارائه داد اما کف رأی لیست کارگزاران 
در تهــران چیزی حدود ۵ هزار نفر و یا کمتر بود پس اگر 
کارگزاران بخواهد مثل انتخابات مجلس رفتار کند بعید است 
دســتاوردی بهتر از آنچه در انتخابات مجلس در تهران به 

دست آورد، کسب کند.
می تــوان نتیجه گرفت حمایــت اصالحات از »علی 
الریجانی« و یا هر گزینه ای که از ســوی اعتدال گرایان 

مطرح شود منتفی است؟
اگر بخواهیم بین گزینه بد و بدتر قرار بگیریم و سراغ گزینه 

بد برویم قطعاً این بار جواب نمی دهد
بخش اعظم جریان اصالحات -نهاد اجماع ساز- نمی تواند 
بدنه خود را نادیده بگیرد. بدنه ای که به شدت معترض است 
و حتی به حضور در انتخابات راضی نیست و اگر می خواهد 
راضی باشد باید از انتخابات رقابتی مطمئن شود پس اگر 
می خواهیم بین گزینه بد و بدتر قرار بگیریم و سراغ گزینه بد 

برویم قطعاً این بار جواب نخواهد داد.
انتخابات شــوراهای شهر و روستا همزمان با ریاست 
جمهوری برگزار می شــود اما کمتر از این انتخابات 
صحبت شــده است، از آنجا که عضو شورای شهر هم 
هستید از عملکرد این شورا رضایت دارید؟ یعنی به نظر 
شما با کارنامه موجود باز اقبال مردم به سمت شما خواهد 

بود؟
بله، انتخابات شوراها همزمان با ریاست جمهوی برگزار 
می شود و وقتی شما وارد شعبه اخذ رأی می شوید دو برگ 
رأی دریافت خواهید کرد به همین جهت نمی شود انتخابات 
شــوراها را از ریاســت جمهوری جدا دانست. انتخابات 
بزرگ تر ریاست جمهوری است با این حال این دو انتخابات 

بر هم اثر مستقیم دارند و به نوعی هم افزایی می کنند.
پیش بینی می کنم اگر مشارکت در انتخابات براساس آنچه در 
مجلس شکل گرفت، اعمال شود قطعاً جریان اصالحات با 
این میزان مشارکت حداقلی در شهر تهران موقعیت نخواهد 
داشت و جریان رقیب ما وارد شورا خواهد شد، اما اگر میزان 
مشارکت باال باشد به نظر می رسد در شهرهای بزرگ و تهران 

شانس جریان اصالحات خوب باشد.
شما می گوئید اگر میزان مشارکت باال برود شانس جریان 
اصالحات در انتخابات شــورای شهر باال است، یعنی 
علیرغم انتقادهایی که به عملکرد شورای پنجم می شود 
به این اندازه از عملکرد این شورا رضایت دارید که اعالم 

می کنید باز مردم به فهرست شما رأی خواهند داد
شورای شهر با فاصله زیاد موفق ترین نهاد انتخاباتی هم نسبت 
به دولت و هم نسبت به مجلس بود و کامالً در تحقق وعده ها 
و پیگیری خواسته ها توفیق جدی داشت! بخواهیم نهادهای 
انتخاباتی )دولت- مجلس و شورای شهر( این دوره را با هم 
مقایسه کنیم، می توان اذعان اشت که قطعاً نهاد شورا با فاصله 
زیاد موفق ترین نهاد انتخاباتی هم نسبت به دولت و هم نسبت 
به مجلس بود و کامالً در تحقق وعده ها و پیگیری خواسته ها 

توفیق جدی داشت.
شورای یکدست شهر تهران چه کارکردی داشته است که 

از آن دفاع می کنید؟
شــورای شهر دررابطه با شهر فروشی، شفافیت، مبارزه با 
فســاد، جلوگیری از تخریب باغات و مسائل فرهنگی و 

اجتماعی کارکرد قابل قبولی داشته است.
پس با این اوصاف شوای شهر تمامی مطالبات مردم را 

پیگیری و محقق کرده است!؟
این شورا می توانست در بخشی از حوزه ها پیگیری هایی 
انجــام دهد، بخصوص در بحث پیگیری پرونده هایی که 
مربوط به حقوق مردم بود و آن طور که باید و شــاید مورد 

توجه قرار نگرفت.
در بخش عملکرد شورای شهر تناقضی وجود دارد، از 
یک طرف می گوئید عملکرد شورا قابل قبول است و از 
طرف دیگر برخی از اعضای شورای شهر گفته بودند به 
ایده آل های خود دست نیافتیم، مقداری شفاف تر صحبت 
کنید. با این صحبت شما یعنی هیچ نقد جدی به عملکرد 

شورای پنجم ندارید؟
ای کاش مجلس می توانست در این ۲ ماه باقی مانده با طرح 
دوفوریتی برای کالن شــهرها تعداد نمایندگان شوراها را 
افزایش می داد چون ازاین طریق خونی در رگ شــوراهای 
کالن شهرها جاری خواهد شد من نقد ساختاری دارم و آن 
بیشتر متوجه مجلس است. متأسفانه مجلس نهم اتفاق بدی 
را رقم زد و تعداد نمایندگان شورای شهر تهران را از ۳۱ نفر 
به ۲۱ نفر کاهش داد. اگر می خواستند کارشناسی عمل کنند 
باید شورای ما در طراز شورای استانبول، پاریس و لندن بود، 
حداقل تعداد اعضای آنها باالی ۱۰۰ نفر است؛ تهران را با 
شورای ۲۱ نفره نمی توان اداره کرد چرا که مسائل و جمعیت 

تهران به عنوان پایتخت بسیار زیاد است.
ما در شورای شهر ۶ کمیسیون تخصصی داریم، به خاطر 
کاهش تعدد اعضا، شاهد آن هستیم کمیسیون هایی با ۳ نفر 
عضو تشکیل می شود و به کار شورا لطمه می زند به همین 
دلیل بخشی از ضعف ها به این دلیل بود. باری که باید سوار 
کامیون می شد امروز آن وسیله با آن همه بار سنگین به وانت 

تبدیل شده است.
ای کاش مجلــس می توانســت در این ۲ مــاه باقی مانده 
بــا طرح دوفوریتی برای کالن شــهرها تعداد نمایندگان 
شوراها را افزایش می داد چون از این طریق خونی در رگ 
شوراها-کالن شهرها- جاری خواهد شد و بخشی از عمده 
مشکالت کشور هم حل می شود. ضمن آنکه امروز بخشی 
از شورای شهر تهران در قامت نمایندگان مجلس حضور 
دارند و رئیس مجلس هم خود شهردار تهران بود و سخن 

ما را درک می کنند.
در انتخابات شــورای پنجم چند فهرســت از سوی 
اصالح طلبان ارائه شــد، آیا پیش بینی می کنید جریان 
اصالحات در این دوره فهرســت واحد ارئه می دهد یا 

مجدداً فهرست های چندگانه منتشر می شود؟
به نظر نمی رسد لیست های متعدد از سوی احزاب ارائه شود. 
اصالً نهاد اجماع ساز برای شکل گیری وحدت در بین جریان 

اصالحات بوجود آمده است.

خطوط ویژه 

کیفرخواست »عنابستانی« 

آخرین خبر 

مسیر عارف 

هفته  آینده 

چرا نشد؟

سید کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور ناجا در نشست خبری گفت: مجوز 
ورود به خط ویژه شامل رییس دولت، معاونان وزارتخانه ها، رییس مجلس و نایب 
رییس و برخی روسای کمیسیون ها خواهد شد. مجوز ورود به خطوط ویژه به عهده 
شورای امنیت کشور )شاک( است.لیست ارایه شده توسط شاک دارای برگه های 
هالوگرام است و برای کالن شهرها مشخص است و این مجوز به اسم فرد صادر 
نمی شود بلکه به نام خودرو و سمتی که افراد دارند، صادر می شود. مجوز ورود به 
خطوط ویژه به صورت ساالنه به پلیس راهور ابالغ شده و تنها مرجع صدور مجوز 

در این زمینه پلیس راهور ناجاست.

رییس پلیس راهور ناجا گفت : پلیس راهور شکایت خود از ایشان را به دادسرا 
ارائه داد و دستگاه قضایی نیز نسبت به احضار فرد خاطی اقدام کرده و طبق اطالعات 
ما به زودی و طی روزهای آتی کیفرخواســت برای ایشان صادر می شود. این فرد 
)عنابستانی ( نیز پس از اعالم  وصول شکایت پلیس، شکایتی را در سازمان قضایی 
نیروهای مسلح مطرح کرد اما با توجه به اینکه برابر قانون یک شکایت در دوجا قابل 
رسیدگی نیست، تا این لحظه سازمان قضایی نیروهای مسلح هیچ یک از همکاران 

ما را دعوت نکرده است.

عزت اهلل یوسفیان مال، یک چهره نزدیک به الریجانی، در رابطه با کاندیداتوری 
علی الریجانی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: تا این لحظه  آقای رییسی و نه 
هیچ یک از کاندیداهای مطرح اصولگرایی نه گفته اند که می آیند و نه گفته اند که نمی 
آیند. حتی کاندیداهای مطرحی که از امروز تبلیغات می کنند با صراحت نگفته اند 
که می آیند.امروز در اوج کسانی که نام آنها مطرح است، رییسی، قالیباف و الریجانی 
هستند، ولی هیچ یک از این افراد نگفته اند که می آیند حتی قالیباف با صراحت گفته 

سفرهایش کاری است و ربطی به انتخابات ندارد.

حذف نرم عارف توسط اصالح طلبان آغاز شده و شواهد حکایت از این دارد 
که این بار معاون اول دولت اصالحات بی توجه به آنچه تندروهای این جریان و 
رئیس دولت اصالحات دنبال می کند، مسیر متفاوت تری را آغاز کرده است.بنیاد 
امید ایرانیان که محمدرضا عارف ریاست آن را بر عهده دارد، فعالیت های انتخاباتی 
خود را در برخی از اســتان های کشــور آغاز و ستادهایی را راه اندازی کرده است و 
این نشان می دهد معاون اول دولت اصالحات این بار عزم جدی تری برای ورود به 

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دارد.

ســخنگوی جبهه اصالحات گفت : بررســی پیشــنهاد کمیته راهبردها و 
برنامه ریزی این جبهه درباره سازوکار رسیدن به کاندیدای اجماعی اصالح طلبان 
به جلسه هفته آینده مجمع عمومی موکول شد. در دومین جلسه این جبهه قرار شد 
طبق آیین نامه مصوب و با هدف جلوگیری از تعارض منافع، افراد حقیقی و حقوقی 
که برای انتخابات ثبت نام کرده اند از عضویت در جبهه انصراف دهند. قرار است 
احزاب و شخصیت های حقیقی عضو جبهه هزینه های جاری جبهه را تامین کنند.

شرق نوشت: اصالح طلبان در سال ۹۲ در شرایطی از حسن روحانی حمایت 
کردند که در فضای بسته سیاسی ناشی از حوادث پس از انتخابات ۸۸ به سر می بردند. 
آن ها با علم به اینکه حسن روحانی با هیچ متر و معیاری اصالح طلب نیست، از او 
حمایت کردند تا در وهله نخست مانع استمرار تندروی سیاسی در کشور شوند و 
در وهله بعد بتوانند در رخداد های سیاسی تأثیرگذار باشند تا در درازمدت جریان 

اصالحات از مناسبات سیاسی حذف نشود.

     ســرویس سیاســی- مشــاور وزیر کشــور با انتقاد از بخشی گویی در 
تصمیمات ســتاد مقابله با کرونا گفت: این ستاد از اعضای حقوقی متعددی 
تشــکیل شده اســت که هر کدام به دنبال یک همگرایی برای یافتن راهکار 
جامع نگرانه هســتند. بیان مشکالت و نگرانی به صورت بخشی و برجسته 

کردن آن به دور از روح فعالیت های ستادی است. 
»روح اهلل جمعه ای«   با انتقاد از بخشی گویی در تصمیمات ستاد ملی مقابله 
با کرونا گفت: این ســتاد از اعضای حقوقی متعددی تشــکیل شده است که 
هــر کدام بنا به ضرورت مطالبات و دغدغه هایشــان در این ســتاد حضور 
داشــته و به دنبــال یک همگرایی برای یافتن راهکار جامع نگرانه هســتند 
لذا بیان مشــکالت و نگرانی به صورت بخشــی و برجسته کردن آن از روح 

فعالیت های ستادی دور است.
وی یکی از اهداف تشــکیل قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مقابله با کرونا را 
پیگیری همگرایی و همســویی میان وزارتخانه ها و دستگاه های عضو ستاد 
برشمرد و تصریح کرد: بعد از دریافت پیشنهادات از سوی مراجع ذیصالح 
و دســتگاه های مختلف و طرح آنها در کارگروه ها، پیشــنهاداتی که قابلیت 
اجرایی دارند، در کمیته اجتماعی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفته و خروجی 
این کمیته در جلسه مسئوالن کمیته ها با حضور رئیس جمهور محترم مورد 
ارزیابــی نهایی قرار می گیرد و نهایتا در ســتاد ملــی مقابله با کرونا مطرح 

می شود.
 جمعــه ای تصریح کرد: در تمامی این مراحل نظرات وزارت بهداشــت و 
درمان و آموزش پزشکی مبنا و اساس تصمیم گیری هاست و تاکنون تمامی 
تصمیمات با حضور مقامات این وزارتخانه اتخاذ شــده اســت لذا بخشی 
نگری در موضوع بســیار مهم و فراگیری مانند کرونا نمی تواند برای جامعه 
مفید و راهگشــا باشــد و موجب ایجاد هیجــان کاذب و در نهایت یاس و 

ناامیدی در میان مردم می شود.
مشاور وزیر کشــور امروز همچنین در حساب توییتری خود نوشت: رکن 
فعالیت صادقانه در کار ستادی، نگاه جامع و متوازن به تمامی دغدغه هاست 
و هنر مدیریت تعادل بخشی به همه مطالبات و نگرانی های متنوع و متکثر به 
جای بخشی نگری و غوغا ساالری است. سکوت مصلحت اندیشانه نسبت 

به بیانات غیرواقع سخت ولی شکننده است.  

تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا 
فرابخشی و جامع نگرانه است

مشاور وزیر کشور:

     سرویس سیاسی-  سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و 
نماینده مســکو در مذاکرات هسته ای ایران گفت: به تصمیم تهران مبنی بر 
امتناع از گفت و گوهای رسمی و غیر رسمی با آمریکا احترام می گذاریم. 
ریابکوف گفت: »مسکو از ایده سیاست خارجی اروپا برای  برگزاری تماس 
غیررسمی میان اعضای برجام و همچنین آمریکا حمایت کرده بود، اما ایران 
تصمیم دیگری در این باره اتخاذ کرد؛ روســیه به تصمیم تهران بر امتناع از 

مذاکرات مستقیم با  واشنگتن احترام می گذارد.«
وی در عین حال تصریح کرد که مســکو انتظار دارد پس از نشست فردا در 
وین رایزنی های تخصصی، در واقع گفت و گوهای غیر مســتقیم بین ایران 

و آمریکا در باره احیای توافق هسته ای آغاز شود.  
معاون وزیر خارجه روسیه  گفت: ایران برای کار روی پارامترهای بازگشت 
بــه اجرای کامل تعهدات خود در برجام ابــراز آمادگی می کند. هیچ گونه 

تاریخ نهایی برای احیای کامل برجام  اعالم نشده است«.
ریابکوف معاون وزیر امورخارجه روســیه دو روز پیش که به نمایندگی از 
مسکو در کنفرانس ویدیویی کمیسیون مشترک توافق هسته ای ایران شرکت 
داشــت، با تاکید بر غیرقابل جایگزین بودن برجام خواســتار تالش هرچه 
بیشتر همه اعضا برای بازگشت به چارچوب اولیه این توافق بین المللی شد.
 ریابکــوف در گفت و گو با رســانه ها بر غیرقابــل جایگزین بودن توافق 
هســته ای تاکید و اعالم کرد که طرف روســی مصرانه از همه طرف های 
شرکت کننده در برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( درباره برنامه هسته ای 
ایران می خواهد تا حداکثر تالش خود را برای بازگشت هر چه سریع تر به 

چارچوب اولیه تعیین شده در این توافقنامه انجام دهند.
میخائیل اولیانوف نماینده دائمی روســیه در سازمان های بین المللی گفت 
که کشــورش آماده است در صورت لزوم تماس های غیرمستقیم بین ایران 

و آمریکا درباره برنامه جامع اقدام مشترک را تسهیل کند.
نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین نیز در توئیتی افزود: 
امیدواریم این نشست نقطه عطفی در مساله ایران و آغازگر حرکت به سوی 
لغــو تحریم های آمریکا در مورد ایران و بازگشــت تهران به اجرای کامل 

تعهدات هسته ای خود شود.   
توافــق هســته ای ایران و قدرت های بزرگ جهان )برجــام(، میان ایران و 
کشــورهای عضو گروه ۱+۵ متشــکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و 
چین، پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به عالوه آلمان 
ســال ۲۰۱۵ منعقد شد. براساس آن تحریم های اعمال شده علیه این کشور  

در برابر محدودیت های هسته ای تهران لغو یا تعلیق شد.
در ســال ۲۰۱۸دونالد ترامپ رییس جمهوری پیشــین آمریکا از این توافق 
خارج و ضمن احیای تحریم های پیشــین ، تحریم های ســنگین جدیدی 
را علیه تهران وضع کرد. جمهوری اســالمی ایران در پاســخ به بازگشــت 
تحریم های آمریکا و عدم تحقق وعده های کشورهای باقی مانده در توافق 
برای جبران آثار منفی این تحریم ها، به مرور تعهدات  خود را در چارچوب 

برجام کاهش داده است.

به تصمیم ایران برای امتناع از 
گفت وگو با آمریکا احترام می گذاریم

روسیه:


