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۵۰۰۰ نفر در آمریکا سکونت دارند

غرضی با تأکید بر اینکه دولت، قوه قضاییه، تشکیالت مجلس همه دستگاه های 
رانتخوار هســتند، گفت: علت اصلی رانتخواری این است که قوانین جایی برای 
مدیران باز می کند تا رانتخواری صورت بگیرد. امروز پنج نوع نرخ ارز داریم که همه 
این ها موجب ایجاد رانت می شود، چون مردم باید حوائج خود را با نرخ آزاد بخرند. 
بر همین اساس زندان ها مملو از مدیران متخلف و رانتخوار است. به محض اینکه 
نرخ چند ارزی برداشته شود، این رانتخواری از بین خواهد رفت و مابه التفاوت به 
جیب مردم می رود. وی در خصوص اجماع با دیگر جناح ها نیز اظهار کرد: در طول 
عمرم هیچ زمانی عضو هیچ گروه و حزبی نشدم. شهید بهشتی از من دعوت کرد که 
به حزب جمهوری اسالمی بپیوندم، اما قبول نکردم. من نه اصولگرا و نه اصالح طلب 
را خدمتگزار نمی دانم؛ تا امروز جیب مردم به نفع جناح های راست و چپ تخلیه 
شده است. ۵ هزار نفر از فرزندان مسئوالن کشور در آمریکا سکونت دارند و دالر های 
مردم را بردند و فکر می کنند که زندگی می کنند، اما من مطمئنم که آن ها خفت دنیا 
و آخرت را با خود و پدرانشان حمل می کنند. غرضی در خصوص میزان حضور 
مردم در انتخابات نیز گفت: اگر به مردم اطالع رسانی کافی شود که شخصی اعالم 
کاندیداتوری کرده و این شخص قصد دارد حقوق عامه را احیا کند و در آمد ملی را 

در جیب مردم می گذارد، قطعاً مردم مشارکت خوبی خواهند داشت.

اخبار ویژه ...

برای حفظ ظریف

کاندیداهای پنهان 

کابینه احمدی نژاد

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت :صحبت های 
ظریف خالف سیاســت های کالن نظام بود. روحانی و دولت باید موضع خود را 
درباره بخش های ساختارشکن صحبت های ظریف روشن کنند. دولت می خواهد 
ظاهر قضیه این باشد که استعفای آشنا را پذیرفته و با این اقدام ظریف را حفظ کند. 
البته که ریاســت مرکز تحقیقات استراتژیک در انجام وظیفه کوتاهی کرده است، 
اما اصل مســاله این اســت که آقای ظریف، خود شخص رئیس جمهور و دولت 
موضع روشنی در قبال این صحبت ها نگرفته اند. رئیس جمهور می گوید دولت با 
همه صحبت های آقای ظریف موافق نیست؛ این کلی گویی بی نتیجه است و باید 
در ارتباط با مباحث ساختارشکنانه آقای ظریف دولت موضع خود را روشن کند. 
صحبت های ظریف خالف سیاست های کالن نظام است و مجلس باید وظیفه خود 

در مورد استیضاح انجام دهد.

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی اعالم کرد که گزینه های حزب کارگزاران 
برای ریاست جمهوری بزودی  به جبهه اصالحات معرفی می شوند. حسین مرعشی 
نجفی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا به سراغ کاندیدا های پنهان برای انتخابات 
ریاست جمهوری رفتید و از ابتدا یک گزینه را برای انتخابات معرفی نکردید، گفت: 
من نگفتم کاندیدا های پنهان، بلکه گفتم نامزدی که هنوز نامش را اعالم نکردیم و 
این به معنای کاندیدا های پنهان نیست. سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی درباره 
ویژگی های کاندیدا های پنهان بیان کرد: کاندیدا های پنهان سه خصوصیت دارند؛ 
یکی اینکه بتواند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند، دوم اینکه بتواند مردم را تحت 
تاثیر قرار دهند و به پای صندوق های رای بکشانند و سوم اینکه کشور را به شایستگی 
اداره کنند. مرعشی در واکنش به برخی اصالح طلبان که نسبت به کاندیدا های پنهان و 
دقیقه نودی واکنش منفی نشان دادند، تصریح کرد: ما هنوز کاندیدایی معرفی نکردیم 

که کسی بخواهد موافق و یا مخالف باشد. 

داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری گفت، در صورت انتخاب به عنوان 
رییس جمهوری برای مقابله با تحریم آن را بی اثر می کنم. کمتر از ۴۸ روز تا انتخابات 
ســیزدهمین دوره ریاست جمهوری باقی مانده اســت و برخی شخصیت های 
جناح های سیاسی با داوطلبی، آمادگی خود را برای حضور در این انتخابات اعالم 
کرده اند که در این میان سهم کابینه نهم و دهم از همه بیشتر است. رستم قاسمی، 
رامین مهمان پرســت، فریدون عباسی، محمد علی نامی، محمد ناظمی اردکانی، 
صادق خلیلیان، محمد عباسی افرادی هستند که در روز های گذشته آمادگی خود 
را اعالم کرده اند و گفته می شود علی نیکزاد و سعید جلیلی در تدارک حضور برای 
این رقابت ها هستند. رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم، در پاسخ به این پرسش 
می گوید که باید از احمدی نژاد بپرسید که چرا بیشتر اعضای کابینه او برای حضور 

در انتخابات داوطلب شده اند. 

          ســرویس سیاســی-  والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نسبت به 
احیای توافق هسته ای ایران )برجام( و بازگشت به چارچوب اولیه امضا شده 

در سال ۲۰۱۵ ابراز امیدواری کرد. 
پوتین در جلسه شورای امنیت روسیه گفت: امیدوارم که برجام در چارچوب 
اولیه احیا شــود و ما بتوانیم در منطقه دریای خزر با همه کشــورهای شرکت 
کننــده در کلوب خزر روابط کامل برقــرار و همه طرح های موجود را بطور 

کامل اجرا کنیم.  
وی افزود: »نیازی نیســت که یک بار دیگــر درباره اهمیت زیاد این موضوع 
)منطقه دریای خزر( برای روسیه سخن گویم. این به فعالیت های اقتصادی و 

همکاری با شرکای نزدیک ما هم مربوط می شود. « 
وی ادامه داد: بدیهی اســت که مســائل تامین امنیت و منافع روسیه در دریای 

خزر را هم شامل می شود.  
 رئیس جمهوری روســیه خطاب به حاضران در جلسه شورای امنیت گفت: 
شــما می دانید که چه طرح های بزرگی در عرصه انرژی در این منطقه اجرا 

می کنیم.
پوتیــن گفت: قصد داریم طرح هــای موجود در این منطقه )خزر( را تکمیل 
کنیــم و فعالیت های اقتصادی و همــکاری با بازیگران اقتصادی در منطقه را 

گسترش دهیم.
 وی افزود: بدیهی اســت که به این نکته توجه داریم یکی از همســایگان ما در 
منطقه دریای خزر ایران اســت. هم اکنون مسائل بسیارزیادی در مورد برنامه 

هسته ای ایران حل و فصل می شود.  
پوتین افزود: در مجموع در مورد همه مسائل مربوط به تامین منافع روسیه در 

دریای خزر امروز گفت و گو می کنیم.  
توافــق هســته ای ایران و قدرت هــای بزرگ جهان )برجــام(، میان ایران و 
کشورهای عضو گروه ۱+۵ متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، 
پنج کشــور عضو دائم شــورای امنیت سازمان ملل متحد به عالوه آلمان سال 
۲۰۱۵ منعقد شد. براساس آن تحریم های اعمال شده علیه این کشور  در برابر 

محدودیت های هسته ای تهران لغو یا تعلیق شد.
در سال ۲۰۱۸دونالد ترامپ رییس جمهوری پیشین آمریکا از این توافق خارج 
و ضمن احیای تحریم های پیشین ، تحریم های سنگین جدیدی را علیه تهران 
وضع کرد. جمهوری اســالمی ایران در پاسخ به بازگشت 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.

پوتین نسبت به احیای برجام
ریاست جمهوری دکتر روحانی نتیجه عملکرد شورای  ابراز امیدواری کرد

نگهبان در رد صالحیت ها بود

ســرویس سیاسی -  محسن هاشــمی رفسنجانی در 
پنجمین دوره انتخابات شــورای شهر به عنوان نفر اول 
لیســت امید وارد شورای شهر شــد و ریاست این شورا 
را برعهده گرفت. وی همچنین بیش از یک دهه ریاست 
هیئت مدیره و مدیرعاملی شرکت متروی تهران را برعهده 

داشت.
هاشمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران اسالمی 
اســت که نام او برای کاندیداتوری انتخابات ریاســت 

جمهوری سیزدهم مطرح است.
وی در فروردین ماه امســال در گفتگوی رادیویی با بیان 
اینکه جریان اصالحات از سال 6۸ با مشکالت و موانعی 
روبرو شــد و از سال 9۲ حضور مستقلی نداشت، گفته 
است: دولت آقای روحانی و اصالح طلبان شورای شهر 
از عملگرایی کنار رفتند و بخشی از بدنه اجتماعی خود را 

از دست دادند.
اصالح طلبان باید برای پرشــور شدن انتخابات بتوانند 
حرکتی مثل سال 76 را برنامه ریزی کرده و آرایش جدید 
سیاســی ایجاد کنند. آنچــه در ادامه می خوانید حاصل 
گفتگوی انتخاباتی با این کاندیدای احتمالی اصالح طلب 

برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است.
** تأیید صالحیت ها متغیر اصلی وضعیت داوطلبان 

انتخابات است
از شما بعنوان کاندیدای بالقوه بخشی از اصالح طلبان یاد 
می شود. آیا همچنان نظر مشخصی درباره کاندیداتوری 

ندارید؟ یا اینکه به جمع بندی رسیده اید؟
هاشــمی: تا االن وضعیت هیچ یک از کاندیداهای اصلی 
انتخابــات چــه در حوزه اصالح طلبان وچــه در حوزه 
اصولگرایان مشخص نیســت. در اردوگاه اصولگرایان، 
وضعیت به کاندیداتوری آقای رئیسی وابسته شده است 
و در اردوگاه اصالح طلبــان موضــوع تأیید صالحیت 

کاندیداها متغییر اصلی است.
نهاد اجماع ساز اصالح طلبان هم تاکنون در مورد کاندیداها 
به جمع بندی نرسیده است و احتمال دارد اعالم کاندیدا را 
به بعد از ثبت نام و اعالم نتیجه بررسی صالحیت ها موکول 

کند، بنابراین هنوز در این مورد تصمیمی نگرفته ام.
** جهانگیری تصمیمی برای کاندیداتوری ندارند

حزب کارگزاران بیش از ســایر احزاب اصالح طلب 
تمایــل به نقش آفرینی برای انتخابات دارد و ســبد 
کاندیداهای این حزب هم بیشتر است. مانند شما، آقای 
جهانگیری و علی الریجانی. برنامه حزب شــما برای 

1400 چیست؟
هاشمی: آنچه در شورای مرکزی حزب به تصویب رسید، 
حضور در نهاد اجماع ساز اصالح طلبان بود، البته اعضای 
حزب بنــده و دکتر ظریف را بعنوان یک گزینه مصوب 
کردند، اما بنای کارگــزاران بر تبعیت از خرد جمعی در 
نهاد اصالح طلبی اســت؛ بنابراین منتظر اعالم نظر نهاد 
اجماع ساز هســتیم؛ البته دکتر جهانگیری قبالً گفته اند 
تصمیم به کاندیداتوری ندارند و به همین علت در شورای 
مرکزی روی ایشان بحث نشد. اگر در تصمیم خود تجدید 
نظر کنند، طبیعتاً کارگزاران هم موضوع را مورد بحث قرار 

خواهند داد.
** هرگونه بحث و گفتگو در فضای انتخابات مثبت 

است
بخشــی از اصالح طلبان مسائلی همچون مشارکت 

مشــروط یا برخی حتی تحریــم انتخابات را مطرح 
می کنند. از طرفی کارگزاران به مشــارکت فعال قائل 
است. در این میان شخصی همچون آقای تاجزاده هم 
کاندیدای انتخابات شده است. وضعیت اصالح طلبان 
در 1400 به کجا خواهد رســید و حرف اول و آخر در 
این جریان برای 1400 را چه کسی خواهد زد؟ آیا ممکن 
است شما هم از گزینه مشارکت فعال به سمت مشارکت 

مشروط بروید؟
هاشمی: در شرایط فعلی که فضای انتخابات سرد است و 
مشارکت در پایین ترین سطح نسبت به دوره های گذشته 
قرار دارد، به نظرم هر نوع فعالیت و بحث و گفتگو درباره 
انتخابات مثبت اســت و موجب توجه افکار عمومی به 
انتخابات می شود، بنابراین من حتی گفتگو با کسانی که 
قائل به رای دادن هم نیستند را مثبت می دانم چون اولین 
گام بــرای رأی دادن آنها، گفتگو درباره علت رأی ندادن 

است تا مسکوت گذاشتن موضوع.
کارگزاران معتقد به مشارکت فعال در انتخابات است، در 
مشارکت فعال فرض می شود که ما کاندیدای جدی داریم 
و برای پیروزی رقابت می کنیم، اما ســه دیدگاه دیگر نیز 
در این زمینه وجود دارد: مشــارکت منفعل که گروهی از 
افراد و احزاب دنبال می کنند که در آن حمایت اســمی از 
یکی ازکاندیداهای تأیید شده انجام می شود که به حساب 
تحریم انتخابات گذاشــته نشــود اما تالش جدی برای 

پیروزی و افزایش مشارکت صورت نمی گیرد.
دیدگاه عدم حضور رسمی اصالح طلبان، در این حالت 
کاندیدای رسمی از سوی اصالح طلبان معرفی نمی شود، 
اما بزرگان اصالح طلب در انتخابات شرکت می کنند و به 

یکی از کاندیداها رأی می دهند تا تحریم نکرده باشند.
سیاست تحریم انتخابات و دعوت مردم به رأی ندادن که 

رادیکال ترین گرایش است.
فضای انتخابات نیازمند گفتگو و چندصدایی در رسانه 

ملی است
من معتقدم اینکه چگونه هریک از این گرایشها را تقویت 
یا تضعیف کنیم، بســته به عملکرد نظام در حوزه تأیید 
صالحیت ها و همچنین فضای کشور تا انتخابات است، 
اگر در رسانه ملی باب گفتگو وچندصدایی باز شود، تایید 
صالحیتها بصورت متکثر انجام شود و نشاط انتخاباتی 
ایجاد شود، دیدگاه مشارکت فعال تقویت می شود وهرچه 
فضا بسته تر و راکدتر باشد، دیدگاه چهارم هوادار بیشتری 

پیدا می کند.
** دو دلیل اصالح طلبان برای معرفی سیدحسن 

خمینی به عنوان کاندیدا
 یکی از گزینه های اصالح طلبان آقای سید حسن خمینی 
بودند که بعد از توصیه رهبر انقالب از کاندیداتوری 
انصراف دادند. بنظر شــما مطرح شدن ایشان از سوی 
اصالح طلبان نوعی سوءاســتفاده نبود؟ چون ایشان 
سابقه اجرایی خاصی نداشتند و از طرفی ممکن بود در 
صورت رای آوری و روبه رو شدن با حجم مشکالت 
و ناتوانــی در حل آنها نام امام خمینی)ره( لطمه ببیند. 
چرا اصالح طلبان سراغ ایشان رفتند که سابقه اجرایی 

چندانی نداشتند؟
هاشمی: یکی  از مشکالت جدی اصالح طلبان، معرفی 
چهره ای است که هم قابلیت تأیید صالحیت داشته باشد و 
هم قابلیت رأی آوری. یادگار امام، از چهره هایی بودند که 

مشکلی برای تأیید صالحیت ایشان دیده نمی شد و چهره 
محبوب و شــناخته شده ای هم بودند و در نظر سنجی ها 
نســبت به دیگر چهره ها محبوبیت خوبی داشتند، شاید 
علت اصلی طرح و پیشــنهاد به ایشان همین دو موضوع 
بود، اما در شرایط فعلی که ایشان انصرف دادند، بازگشت 
به گذشته و طرح مباحث اختالفی مشکلی را حل نمی کند.

** ریاست جمهوری روحانی خروجی رد 
صالحیت آیت اهلل هاشمی بود

مرحوم آیت اهلل هاشمی از طرفداران پروپاقرص آقای 
روحانی بودند. بنظرتان اگر ایشان در قید حیات بودند، 
همچنان به حمایتشــان ادامه می دادند؟ فکر می کنید 
مهم ترین نقدی که ایشان می توانستند به دولت روحانی 

داشته باشند چه بود؟
هاشــمی: قبالً هم گفته ام، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در 
انتخابات ۱39۲، خود کاندیدا بودند و اگر رد صالحیت 
ایشــان صورت نمی گرفت بخش بزرگی از جامعه روی 
ایشان اجماع می کردند؛ بنابراین ریاست جمهوری دکتر 
روحانی، بیش از آنکه که نتیجه انتخاب آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی و اصالح طلبان باشد، نتیجه عملکرد شورای 

نگهبان در رد صالحیت هاست.
البتــه پس از رد صالحیت ها، طبیعتــاً بین گزینه های 
باقیمانــده آقــای روحانــی مقبولیت بیشــتری در 
نظرسنجی ها داشــت واصالح طلبان به همین دلیل از 
ایشان حمایت کردند. بنابراین حمایت از دکتر روحانی 
یک تصمیم عقالنی و واقعگرایانه در شرایط خاص بود 
و اگر این شــرایط ادامه می یافت طبیعتاً آن حمایت هم 
تداوم پیدا می کرد، اما مهمترین انتقادی که شاید بتوان 
نسبت به دکتر روحانی براساس خصوصیات آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی داشت، عدم سعه صدر، دسترسی 
آسان، تعامل باال و پرکاری آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
بود که شــاید در این ویژگی ها، دکتر روحانی با ایشان 
فاصله داشته باشد و انتظار می رفت که شاهد عملکرد 

بهتری از ایشان می بودیم.
** شرایط اقتصادی سبب ریزش بدنه اجتماعی 

اصالح طلبان شد
فکر می کنید عملکرد دولت روحانی چقدر در کاهش 
اعتبار اصالح طلبان نقش داشت؟ آیا حمایت مجدد از 
گزینه غیر اصالح طلب مثل الریجانی موجب کاهش 

اعتبار بیشتر نمی شود؟
هاشــمی: اصالح طلبان در این دوره شــاهد یک ریزش 
در بدنه اجتماعی خود شــدند، که عامل اصلی آن شرایط 
اقتصادی کشــور بود، البته این ریزش در بدنه اجتماعی 
اصولگرایان هم محســوس است، اینکه بخواهیم دولت 
روحانی را مقصر مشــکالت اصالح طلبان جلوه دهیم، 
دردی را دوا نمی کنــد، باالخره اصالح طلبان بخشــی از 
دولت و همچنین مدیریت شــهری کالنشهرها را بطور 
کامل در اختیار داشــته اند و اگر انتقادی به آنان بابت عدم 
واقع گرایی و عملگرایی در اجرا وارد است، باید پاسخگو 
باشند، اما این مشکل به معنای این نیست که از حضور در 
صحنه انتخابات کنار بکشند، اصالح طلبان تا زمان اعالم 
نتیجــه تأیید صالحیت ها، طبیعتاً امیداورند که بصورت 
مســتقیم و با کاندیدای اختصاصی در انتخابات حضور 
پیدا کنند، اما اگر کاندیدایی از آنان تایید نشد ممکن است 
از ســایرکاندیداها حمایت کننــد که همانطور که گفتم 

مشارکت منفعالنه می شود نه فعال.
کاندیداتوری ظریف در فضای مذاکرات با هدف تخریب 

مطرح می شود
تآقای ظریف یکی از کاندیداهای بالقوه انتخابات ۱۴۰۰ 
است. نظر شــخصی خودتان درباره کاندیداتوری وی 

چیست؟
هاشــمی: تا جایی که اطــالع دارم دکتر ظریف با وجود 
محبوبیــت باال، بنایی بر حضور در انتخابات ندارد و این 
موضوع را بارها اعالم کرده اســت و شــاید طرح مسئله 
کاندیداتوری ایشــان در شرایط حساس مذاکرات هم با 
هــدف تخریب روند مذاکرات صــورت بگیرد، حوزه 
سیاست خارجی، حوزه حساسی است و باید مالحظاتی 
برای دیپلمات ها که سربازان کشور در سیاست خارجی 
هســتند، در نظر گرفته شود و فراتر از مسایل جناحی و 

بصورت ملی به موضوع نگاه کنیم.

          سرویس سیاسی- حسام الدین آشنا بعد از خداحافظی با پاستور واینکه 
صندلی خود را به علی ربیعی سپرد اقدام به ارایه توضیحاتی در توئیتر کرد. 

آشنا بعد از استعفا از مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در یک 
رشــته توییت، درباره درز کردن فایل صوتــی گفتگوی محرمانه وزیر امور 

خارجه و پیامدهای آن توضیح داد:
**مرکز بررسی های اســتراتژیک عالوه بر آن که ارائه خدمات مشاوره ای، 
تحلیلی، نظارتی و آگاهی رســانی تخصصــی در حوزه های راهبردی را در 
دستور کار خود داشته،مسئولیت مستندسازی دستاوردهای دولت یازدهم و 
دوازدهم را نیز بر عهده گرفته  اســت و تا کنون چهار جلد از این مجموعه را 

آماده انتشار نموده است.
 **و در ادامه همین مســیر، در آذرماه ۱399 مســئولیت نظارت بر اجرای 
قرارداد نهاد ریاســت جمهوری با شــخصی حقیقی بــرای تولید و تدوین 
محصول  فرهنگی- هنری »کارنامه/آن ســوی دولت«  نیز بر عهده این مرکز 

نهاده شده است.
**برنامه ی »کارنامه/آن ســوی دولت« مطابق ضمیمه قرارداد با هدف ثبت 
تالش هــا، دســتاوردها و تجارب وزرا و معاونین رئیــس جمهور از طریق 

گفتگوی صریح، دقیق و نظام مند طراحی و اجرا شده است.
** مقرر شــده  بود گزیده خروجی های تصویری و مکتوب برنامه در توافق 
با مصاحبه شــوندگان و با اعمال مالحظات ضروری، از طریق صدا و سیما، 
نمایش خانگی، مطبوعات و کتاب در دسترس عموم قرار گیرد و نسخه قابِل 

انتشار محدود آن نیز طبق استانداردهای مرسوم، آرشیو شود.
** تولید این برنامه شــامل 33 گفتگو با ۲۸ نفر از وزیران و معاونان رئیس 
جمهور در ۲۸ اسفند ۱399 با کیفیت استودیویی و استاندارد پخش تلویزیونی 
به پایان رسیده و اکنون در مرحله پساتولید، تکمیل و اعمال اصالحات مورد 

نظر مصاحبه شوندگان قرار دارد.
 **برخی راه زنان حرفه ای با شــبیخونی سیاســی ، تالش دارند تا ضرورت 
این اقدام تاریخی زیر سوال برود و با سرقت و انتشار نابهنگام فایلی صوتی، 
موجب شــده اند تا یک برنامه سازی آموزنده، روشمند و غیر محرمانه، مورد 
سوء استفاده سیاسی و رسانه ای قرار گیرد و در قامت یک معضل سیاسی و 

امنیتی جلوه کند.
 **بنده  به عنوان یکی از عالقمندان مطالعات سیاستگذاری عمومی خود را 
موظف به حراست از دستاوردهای قابل توجه همکاران بسیار عزیزم در مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری از جمله در شکل دادن به روایتی 

تفصیلی از تاریخ سیاستی و اجرایی کشور می دانم؛
**امیدوارم مســئوالن ذی ربط به جای دراز کردن حکیم باشی، حداقل یک 
مسیر نفوذ را شناسایی کنند؛ تا مشخص شود رئیس جمهور برای کاوش دقیق، 
شفاف و بدون مالحظه در باره چگونگی دست اندازی به این میراث ملی هیچ 
خط قرمزی ندارد؛ خوش بود گر محک تجربه آید به میان - تا سیه روی شود 

هر که در او غش باشد.
**از درگاه خداوند بلندمرتبه و خطاپوش مسألت دارم بر توفیقات مقام معظم 
رهبری ، دولت محترم، قوای مسلح و همه خدمتگزاران کشور بیافزاید و همه 

قصورها و تقصیرها را در خدمت به ملت مظلوم ایران ببخشاید.

توضیحات آشنا بعد ازخداحافظی
 با پاستور

شایعه بازرسی تکذیب شد

دو قطبی ظریف-رئیسی 

حمایت محسن رضایی 

به  همه واکسن می زنند

کنار نمی روم 

یک مقام آگاه در دفتر ســخنگوی دولت شــایعات منتشر شده در فضای مجازی 
درخصوص بازرسی از دفاتر مقام های دولتی را به دلیل سرقت فایل صوتی مصاحبه 
وزیر امور خارجه کامال کذب و بی اساس دانست و تاکید کرد: این شایعات کذب 
در ادامه عملیات روانی گسترده رسانه های معاند پیرامون سرقت گفتگو های پروژه 
تاریخ شفاهی دولت است و هدفی جز تشویش مردم و اختالف افکنی میان مسئوالن 
نظام ندارد. وی تصریح کرد: با دستور ریاست محترم جمهور مسئولیت پیگیری این 
پرونده با وزارت اطالعات است و بدیهی است هرگونه اطالع رسانی در این زمینه 

با شفافیت تمام صورت خواهد گرفت.

رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: 
برخی از جریان های سیاسی که شکل انتخابات برایشان مهم است نه محتوای آن، به 
دنبال شکل دادن دو قطبی ظریف-رییسی در انتخابات هستند، فارغ از اینکه افراد 

داوطلب برنامه ای داشته باشند.

محسن رضایی در توئیتی نوشت: از ورود پرقدرت نسل سوم و چهارم انقالب به 
سیاست استقبال می کنم. محسن رضایی در توئیتی نوشت: »از ورود پرقدرت نسل 
سوم و چهارم انقالب به سیاست استقبال می کنم. دکتر سعید محمد و دکتر امیرحسین 

قاضی زاده هاشمی، از رویش های انقالب هستند.«

صادق خرازی، نامزد انتخابات ریاســت جمهوری سیزدهم گفت: اگر من رئیس 
دولت تضمین می کنم تا اواسط یا اواخر مهرماه هیچ کسی در ایران بدون واکسن 

نمانده باشد.

فریدون عباســی گفت: آقای رئیســی در دور قبل که به دعوت برخی از جریانات 
سیاسی وارد عرصه انتخابات شد ورود خوبی نداشت، دیر آمد و آن تسلط الزم در 
کار را نداشت. با این تفاسیر رئیسی نیم نگاهی به قوه مجریه دارد، می توانم استنباط 
کنم و احتمال می دهم که ایشان فکر می کند قوه قضائیه را می تواند از طریق قوه مجریه 
اصالح کند. موافق جمع آوری امضا برای حضور رئیسی در انتخابات نبودم، مجلس 
باید استقالل خود را از قوه مجریه حفظ کند، زمانی که از یک فرد دعوت می کنیم تا 
رئیس جمهور شود، بعد از آن به هر وزیری که او معرفی کند یا هر کاری که انجام 
دهد باید رای مثبت دهیم و دیگر نمی توانیم نقش نظارتی خودمان را ایفا کنیم. جزو 
امضا کنندگان نامه به رئیسی نبودم و اعتقاد دارم که قوه قضائیه برای برقراری عدالت 
در جامعه نیازمند ثبات مدیریتی است. حاال که شخصی مثل آقای رئیسی که جنسش، 
جنس قوه قضائیه اســت و تجارب خوبی هم دارد و افراد، ساختار و سازمان آنجا 
را می شناسند، نقاط ضعف و کاستی ها را می داند سریعتر از بقیه می تواند در ثبات 
قوه قضائیه و ســالم سازی آن و آماده کردن برای ساختن تمدن نوین اسالمی قدم 
بردارد، به نظر من ایشان در قوه قضائیه بمانند نظام بهره بیشتر می برد تا اینکه به قوه 

مجریه وارد شود.

واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور: 

مذاکرات وین با وجود دشواری ها و اختالف نظر راضی کننده است

سرویس سیاســی -  محمود واعظی مذاکرات وین 
را با وجود دشــواری ها و اختالف نظرموجود، مثبت 
و راضی کننده دانســت و گفــت:  مذاکرات روزهای 
سرنوشت ســازی را می گذرانــد و بــا وجود برخی 
دشــواری ها، اما فضای آن مثبت اســت و اگر روند به 
همین شــکل پیش برود، شاهد پیشرفت هایی در وین 

خواهیم بود. 
به گفته رئیــس دفتر رئیس جمهوری، تالش دولت و 
تیم مذاکره کننده ایران، گفت  وگو در چارچوب ترسیم 

شده توسط مسئوالن ارشد کشور و تحقق شروط بیان 
شــده از سوی مقام معظم رهبری است و در این مسیر 
می کوشیم در گفت وگوها با رعایت همه مالحظات و 
قوانین و چارچوب های ابالغی،  به احیای برجام و رفع 

تحریم نایل آییم. 
واعظی چشم انداز آینده اقتصاد کشور را مثبت ارزیابی 
کرد و گفت: با رفع تحریم های ظالمانه علیه ملت بزرگ 
ایران، بــدون تردید روزهای خوبــی در انتظار اقتصاد 
کشور و معیشــت مردم خواهد بود و دولت دوازدهم 

می کوشــد بدون فوت وقت از هر فرصتی برای نیل به 
این هدف استفاده کند. 

رئیس دفتر رئیس جمهوری به سفرهای منطقه ای وزیر 
امورخارجه اشــاره و خاطرنشــان کرد: همواره اعالم 
کرده ایم که جمهوری اســالمی ایران توســعه روابط 
با همســایگان خود را یک هــدف راهبردی می داند و 
با توجه به منافع مشــترک منطقــه ای، از گفت وگو و 

همکاری با همسایگان استقبال کرده است. 
وی افزود: ســفر ظریف به چند کشــور همسایه نیز 
گامــی در همین راستاســت و با توجــه به زمینه های 
همکاری های مشــترک و توســعه روابط و همچنین 
ضرورت گفت  وگوهای درون منطقه ای برای مقابله با 
چالش های منطقه این سفر انجام شده و خوشبختانه به 

نتایج خوبی رسیده است. 
واعظی در پاســخ به پرسشی در خصوص روابط ایران 
و عربستان، اذعان داشت: ما همواره در سالهای گذشته 
اعالم کرده ایم که در راســتای دوری از تنش، تقویت 
همکاری ها و بســط فضای گفت وگــو آماده تعامل با 
کشور همسایه عربستان سعودی هستیم و هنوز هم بر 

همین موضع استواریم. 
وی خاطرنشــان کرد: تقویت روابط ایران و عربستان 
بدون تردید به نفع منطقه اســت و می تواند در مســیر 
غلبه بر بســیاری از تنش ها و چالش های غیرضروری 

موثر باشد.


