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سیاسی

وطن امروز شماره 2072

اخبار

مراسم ترحیم آیتاهلل هاشمی
با حضور رهبر انقالب برگزار شد

مراس��م ترحیم و بزرگداش��ت رئیس فقید
مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر
حکیم انق�لاب در حس��ینیه امامخمینی(ره)
برگزار شد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر
مقام معظم رهبری ،مراسم ترحیم رفیق دیرین
و همس��نگر دوران مب��ارزات و همکار نزدیک
دوران جمهوری اسالمی ،حضرت حجتاالسالم
والمسلمین هاشمیرفسنجانی رحمتاهلل علیه
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام از
سوی رهبر معظم انقالب اسالمی در حسینیه
امامخمین��ی(ره) ب��ا حضور حض��رت آیتاهلل
العظمی خامنهای برگزار ش��د .در این مراسم
که اعضای خانواده و بس��تگان حجتاالسالم
والمسلمین هاشمیرفسنجانی ،رؤسای قوای
س��هگانه ،مس��ؤوالن کش��وری و لش��کری و
قشرهای مختلف مردم حضور داشتند ،قاریان،
آیاتی از کالماهلل مجید را تالوت کردند و ذاکران
اهل بیت (علیهمالسالم) به مداحی پرداختند.
در ای��ن مراس��م ،آی��تاهلل موحدیکرمانی در
س��خنانی ،ایمان ب��ه خدا و ایس��تادگی در راه
حق را مهمترین ویژگ��ی رئیس فقید مجمع
تشخیص مصلحت نظام دانست و افزود :ملت
قدرش��ناس ایران هرگز مبارزات آن یار دیرین
امام و رهب��ری مقابل طاغوتهای زمان یعنی
رژی��م پهل��وی و جبهه اس��تکبار و همچنین
خدمات و مسؤولیتهای او در مقاطع مختلفی
مانند دفاعمقدس ،مجلس ش��ورای اس�لامی،
ریاستجمهوری و مجمع تشخیص مصلحت
نظ��ام را از ی��اد نخواهند برد .وی با اش��اره به
مصلحت مهم حفظ انسجام ملی و حساسیت
آن یار صمیمی انق�لاب بر حفاظت از مصالح
نظ��ام ،افزود :در نظام اس�لامی ،فصلالخطاب
مقام معظم رهبری هستند و ایشان نیز همواره
تأکید داشت در مقام عمل ،همگی باید رهرو و
مطیع رهبری باشیم.

بازداشت سرپل
گروهک تروریستی رجوی

یک��ی از سرش��بکههای اصل��ی منافقی��ن با
تالش دستگاههای امنیتی کشور در اصفهان
بازداش��ت ش��د .وی قبل از ورود به کشور در
تور اطالعاتی و شناسایی دستگاههای امنیتی
کش��ور قرار گرفته بود .به گزارش خبرگزاری
صداوس��یما ،این فرد روز سهش��نبه با هدف
ایجاد تش��نج و اغتش��اش در جریان تشییع
پیکر آیتاهلل هاش��می وارد کش��ور شده بود
ک��ه در اصفهان ب��ه دام افت��اد .از این منافق
نفوذی ،ویدئوهای زیادی که برای ارس��ال به
شبکه ماهوارهای وابسته به گروهک تروریستی
منافقین آماده شده بود به دست آمده است.

شکست هیمنه استکبار با دستگیری
تفنگداران آمریکایی

جانش��ین فرماندهکل سپاه
پاس��داران انقالب اس�لامی
گف��ت :دس��تگیری چن��د
تفنگدار شأن حقیقی نیروی
دریایی سپاه پاسداران نیست
ولی این حماس��ه برای شکس��ت کل هیمنه
اس��تکبار در قلب دریای خلیجفارس ش��کل
گرفت که از جایگاه واالیی برخوردار است .به
گزارش تسنیم ،سردار حسین سالمی در آیین
تجلیل از حماسهآفرینان دستگیری تفنگداران
متج��اوز آمریکایی در آبه��ای خلیجفارس
در بوش��هر ای��ن روز را یک��ی از روزه��ای
حس��اس و برجس��ته انقالب اسالمی دانست
و اظه��ار داش��ت 22 :دیماه س��ال  94یکی
از برجس��تهترین ایام تاریخ انقالب اسالمی و
تاریخ مبارزات ضداستعماری و ضداستکباری
ملت مسلمان ایران اس��ت .وی با بیان اینکه
تجاوز به آبهای س��رزمینی ایران اس�لامی
در خلیجف��ارس با قدرت توانمن��د دریادالن
مواجه میشود ،تاکید کرد :هر قدرتی بخواهد
به آبهای س��رزمینی خلیجفارس به عمد یا
غیرعمد تعرض کند با قدرت باالی دریادالن
نیروی دریایی سپاه مواجه میشود .جانشین
فرماندهکل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی با
بیان اینکه ایمان باالی مسلمانان تفکر ،اعتماد
به نفس و س�لاح دش��من را از کار میاندازد،
اف��زود :انس��انهایی که حام��ل روح جهادی
هستند از هیچ چیز نمیترسند .سالمی با بیان
اینکه در  4دهه گذشته بسیاری از جنگها در
مرکز خلیجفارس و غرب آس��یا جریان داشته
است ،افزود :این مهم بدین معناست که در هر
منطقهای که قدرتی در تضاد با منافع استکبار
در حال ش��کلگیری باش��د به میدان جنگ
تبدیل میشود.

پنجشنبه 23دی 1395

پس از برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در وین

وقتی کسی حواسش نبود

آسوشیتدپرس :ایران موافقت کرده ذخایر اورانیوم خود را به کمتر از سقف  300کیلوگرم تعیینشده در برجام برساند
رویترز :ایران موضوع تمدید تحریمهای  ISAرا به کمیسیون حل اختالف برجام ارجاع نمیدهد
گ�روه سیاس�ی :غیب��ت عجیب و
مشکوک عباس عراقچی بویژه پس
از تمدی��د تحریمه��ای  ISAحاال
در نخس��تین حضور رس��می او در
نشست کمیس��یون مشترک برجام
به یک جنجال جدید برجامی تبدیل
ش��ده است .پس از برگزاری نشست
کمیسیون مشترک برجام با حضور
نمایندههای ای��ران و  5+1به اضافه
هلگا اشمید ،معاون مسؤول سیاست
خارج��ی اتحادی��ه اروپای��ی ،حاال
ادعاهای زیادی در رسانههای غربی
درباره محتوای این جلس��ه منتشر
ش��ده اس��ت؛ ادعاهایی که با توجه
به تجربهای که از رفتار رس��انههای
غربی در جریان مذاکرات هس��تهای
به دست آمده ،میتواند خطرناک و
هشدارآمیز تلقی شود.
به گ��زارش «وطن ام��روز» در
شرایطی که روز سهشنبه در ایران،
مراسم تشییع مرحوم هاشمیرفسنجانی در صدر
اخبار قرار گرفته بود ،نمایندگان ایران و  5+1به
همراه هلگا اش��مید در وی��ن دور یک میز جمع
ش��دند تا مذاکرات کمیسیون مشترک برجام با
محوریت اعت��راض ایران به بدعهدیهای آمریکا
بویژه تمدید تحریمهای  ISAکه به گفته حسن
روحانی موجب نقض فاحش برجام شده ،برگزار
شود .شامگاه سهشنبه پس از پایان این نشست،
روزنامه آمریکایی والاستریتژورنال و خبرگزاری
انگلیس��ی رویترز درباره توافق��ات مربوط به این
نشس��ت ادعاهایی مطرح کردند .ادعاهایی که نه
تنها نشاندهنده پیگیری شکایت ایران از تمدید
تحریمهای  ISAنیس��ت بلک��ه میگوید ایران
تعه��دات جدی��د فرابرجامی را در ح��وزه ذخایر
اورانیوم غنیشده پذیرفته و همچنین از پیگیری
ش��کایت خود به خاطر تمدید تحریمهای ISA
نیز انصراف داده اس��ت! والاس��تریتژورنال در
اینباره مدعی شد ایران در این نشست پذیرفته
اس��ت ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران از 300
کیلوگرم به  200کیلوگ��رم کاهش یابد .رویترز
نیز گ��زارش داد ایران از پیگیری ش��کایت خود
به خاطر تمدید تحریمه��ای  ISAانصراف داده
است .این ادعاها در حالی است که حسن روحانی
پس از تمدید تحریمه��ای  ISAطی نامهای به
جواد ظریف از او خواس��ت پیگیریهای حقوقی
درباره ش��کایت ایران از این اقدام آمریکا صورت
گیرد .اگرچه در همان زمان برخی کارشناس��ان
بر بیفای��ده بودن پیگیریهای حقوقی به خاطر
محت��وای برجام و س��اختار حقوقی حاکم بر آن
تاکید کرده بودند اما اکن��ون خبرگزاری رویترز
مدع��ی ش��ده ای��ران از پیگیری این ش��کایت
انصراف داده اس��ت .از سوی دیگر ادعای روزنامه
والاس��تریتژورنال نی��ز قاب��ل تامل اس��ت .در
حالی که براس��اس برجام (برجامی که با تمدید
تحریمه��ای  ISAکام�لا نقض ش��ده اس��ت)
ای��ران میتواند ت��ا  300کیلوگ��رم اورانیوم 3/7
غنیش��ده ذخیره کند اما آسوشیتدپرس مدعی
ش��د در نشس��ت وین ایران پذیرفته حجم این
ذخای��ر را کمتر کند .والاس��تریتژورنال درباره
نشست سهشنبه شب کمیسیون مشترک برجام
گ��زارش داد نمایندگان هس��تهای ایران با طرح
آمریکا برای پاکسازی کامل اورانیوم باقیمانده در
نیروگاه نطنز موافقت کردهاند .رس��انه آمریکایی
همچنین از قول دیپلماتهای غربی گزارش داد
ایران روز سهش��نبه موافقت کرده گامهایی برای
کاهش ذخایر اورانیوم خود به کمتر از سقف 300
چند هفته بیش��تر از تش��کیل
انقالب
جبه��ه مردم��ی نیروه��ای
انقالب اس�لامی نگذش��ته اس��ت ام��ا جامعیت
هیات موس��س این جبهه مردمی و حمایتهای
چهرهه��ای اثرگذار جبه��ه انق�لاب از آن ،نوید
تبدی��ل ای��ن تش��کیالت ب��ه محور مش��ترک
ظرفیت نیروه��ای انقالب اس�لامی را میدهد.
ب��ه گزارش «وطنامروز» ،نشس��ت هماندیش��ی
موسسان جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی
ک��ه  2هفته پیش در مجتمع فرهنگی ش��هدای
هفتمتیر تهران با حضور چهرههای شناختهشده
انقالبی برگزار ش��د ،بخش��ی از این ظرفیت را به
نمایش گذاش��ت و امروز پنجش��نبه با برگزاری
نشست مقدماتی 2هزار نفری مجمع عمومی بخش
دیگری از این ظرفیت به نمایش در میآید .آنطور
که مرضیه وحیددس��تجردی ،س��خنگوی جبهه
مردمی نیروهای انقالب اسالمی گفته ،در نشست
مقدماتی ام��روز مجمع عموم��ی جبهه مردمی
نیروهای انقالب اسالمی قرار است ساز و کارهای
مربوط به نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری که
توس��ط کمیتههای تخصصی تدوین شده است،

نما
نگرانی مجلس از مذاکرات عراقچی
نمایندههای مجلس شورای اسالمی نسبت به آنچه در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین صورت
گرفته ،ابراز نگرانی کردند .در اینباره سیدحس�ین نقویحسینی ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس ش�ورای اسلامی به خبرگزاری بس�یج گفت :اخباری که ما فعال از نتیج�ه مذاکرات این
کمیس�یون داریم این اس�ت که در این نشست نهتنها درباره نقض عهد آمریکا تصمیم گرفته نشده بلکه
صرفا تاکید بر اجرای برجام و اینکه برجام نقض نشود بدون نام بردن دولت ناقض برجام صورت گرفته است.
نقویحس�ینی در ادامه تصریح کرد :درعین حال تیم مذاکرهکننده  2تعهد را پذیرفته که یکی پاکسازی
نطنز از آثار هستهای است و مورد دوم هم کاهش ذخایر اورانیوم خود از  300کیلو به  200کیلو است؛ یعنی
ایران به کمیسیون مشترک رفته بود که از احقاق حقوق خود صحبت کند و در مقابل آمریکاییها موضع
گرفته ش�ود اما ظاهرا تعهدات جدیدی هم در این نشست به عهده ایران گذاشته شده که حتی از آنها به
عنوان فراتعهدات ایران در برجام یاد میشود! نماینده مردم ورامین در مجلس ادامه داد :این اطالعاتی است
که ما فعال در اختیار داریم اما باید ببینیم گزارشات رسمی که منتشر میشود شامل چه مباحثی است؛ آیا
این موضوعات مطرح شده درست است یا نه و باید نظر تیم مذاکرهکننده ایران را هم بشنویم و ببینیم که
وضعیت به چه صورت بوده است .سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه مطرح کرد :البته سازوکار
کمیسیون مشترک برجام بهگونهای تعریف شده که جمهوری اسالمی نمیتواند حقوق خود را در آنجا دنبال
کند به علت اینکه رأیگیری و تبادل نظر پیرامون مسائل به نحوی است که کامال به نفع طرف مقابل ایران
است چراکه ادعای ایران و اثبات آن باید به اتفاق آرا در طرف مقابل تصویب شود و اگر یک عضو هم مخالف
باشد حق وتو دارد و آن تصمیم به تصویب نمیرسد ،اما درباره ادعاهای  5+1علیه ایران نیاز به اجماع نیست
و اگر اکثریت هم رأی دهند به تصویب میرسد بنابراین طبیعی است که از یک چنین سازوکاری تصمیمی
به نفع جمهوری اسلامی ایران خارج نمیش�ود و ما هرچه به این کمیسیون رجوع کنیم احتماال پذیرش
مسؤولیتهای بیشتر بر گردن ایران میافتد! سیدمحمدجواد ابطحی ،نماینده مردم خمینیشهر در مجلس
ش�ورای اسالمی نیز در اینباره به خانه ملت گفت :براساس بیانیه روز گذشته کمیسیون مشترک برجام،
تصویب آیسا نقض برجام محسوب نمیشود ،چون آمریکا نمیخواهد آن را اجرایی کند ،حال چه تضمینی
است که ایاالت متحده این قانون را علیه ایران عملیاتی نکند .وی افزود :نتایج نشست روز گذشته نشان
میدهد هنوز خوشبینی به آمریکا در میان برخی مسؤوالن کشورمان وجود دارد ،از طرف دیگر شاهد انتشار
اخباری از س�وی رس�انههای غربی بودیم که براساس آن ایران در نشست روز گذشته پذیرفته که ذخیره
اورانیوم غنیشده خود را از  300کیلو به  200کیلو کاهش دهد و در سایت نطنز هم پاکسازی اورانیوم صورت
گیرد که این مساله نشان میدهد ما بار دیگر به غربیها در حوزه هستهای امتیاز دادهایم .ابطحی ادامه داد:
به نظر من با توجه به اهمیت نشست روز گذشته کمیسیون برجام ،کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس باید نشست ویژهای را با حضور مسؤوالن وزارت امور خارجه برگزار کند و قطعا ما این پیشنهاد را به
رئیس مجلس نیز ارائه خواهیم داد.

کیلوگرم تعیینشده در برجام بردارد .مطابق این
گزارش ،تهران بعد از ششمین نشست کمیسیون
مش��ترک برج��ام در وین ،روز سهش��نبه با این
موارد موافقت کرده اس��ت .دیپلماتهای غربی
ادعا کردهاند ایران در هفتههای اخیر به س��قف
 300کیلوگرم مجاز برای اورانیوم غنیشده بسیار
نزدیک شده است .روزنامه والاستریتژورنال ماه
نوامبر س��ال گذش��ته میالدی گزارش داده بود
آمریکا و شرکایش در حال رایزنی با ایران بر سر
گامهایی برای کاهش ذخایر اورانیوم غنیش��ده
این کشور در تأسیسات هستهای نطنز هستند.
والاس��تریت ژورنال در آن زمان گزارش داد در
مذاکرات بین کارشناسان هستهای آمریکا ،اروپا
و ای��ران ،به طرف ایرانی پیش��نهاد ش��ده 100

کیلوگرم اورانیوم غنیش��ده جامانده در لولهها و
ماش��ینآالت مرکز غنیسازی نطنز را طی چند
هفته یا حداکثر  2ماه پاکسازی کند .به گزارش
فارس ،والاستریتژورنال در آن زمان نوشته بود
این رایزنیها یکی از اقدامات دولت باراک اوباما،
رئیسجمهور آمریکا برای تقویت توافق هستهای
پیش از ترک کاخ س��فید اس��ت .ای��ن روزنامه
سهشنبه از قول منابع آگاه به مذاکرات سهشنبه
گزارش داد ایران با طرح آمریکا برای پاکس��ازی
این تأسیس��ات و خ��روج اورانیوم غنیش��ده و
کاهش غنای آن موافقت کرده است.
■■شکایت هم نه؟

انتش��ار گ��زارش والاس��تریتژورنال البته با
واکن��ش عباس عراقچی مواجه ش��د .عراقچی با

امروز نشست مقدماتی مجمع عمومی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی برگزار میشود

تشریح مکانیسم انتخاب نامزد ریاستجمهوری

اعالم شود و براساس این شاخصهها ،نامزد نهایی
این جبهه برای انتخابات ریاستجمهوری تعیین
شود .مرضیه وحیددستجردی ،سخنگوی جبهه
مردم��ی نیروهای انق�لاب اس�لامی از برگزاری
نشس��ت مقدماتی مجمع عمومی جبهه مردمی
امروز پنجشنبه  23دیماه خبر داد .وی همچنین
با اشاره به تش��کیل کمیتههای تخصصی ،اظهار
داش��ت :این کمیتهها شاخصههای انتخاب نامزد

جبهه مردمی را برای انتخابات ریاس��تجمهوری
بررسی میکند و س��پس سازوکارهای مربوط به
انتخاب نامزدها در نشست پنجشنبه به اعضا اعالم
میشود .سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقالب
اس�لامی در ادامه با اش��اره به برگزاری اجتماع 2
ه��زار نفری با عنوان مجمع عمومی ملی ،تصریح
ک��رد :انتخاب نام��زد جبهه مردم��ی از پایین به
باال صورت میگیرد؛ در ای��ن فرآیند برخی افراد

تکذیب خب��ر والاس��تریتژورنال
اظهار داش��ت :کمیسیون مشترک
در پایان جلس��ه خود با طرح ایران
برای پاکسازی رسوبات از تاسیسات
غنیسازی نطنز موافقت کرد .رئیس
س��تاد پیگیری اجرای برجام افزود:
براس��اس این طرح تمام رس��وبات
مواد غنیش��ده که از لولهها بیرون
آورده میش��ود از ش��مول ٣٠٠
کیلو ذخای��ر مواد غنیش��ده ایران
خارج ش��ده و بدین ترتی��ب ایران
ق��ادر خواهد بود مواد بیش��تری را
غنیسازی کند .معاون امور حقوقی
و بینالمل��ل وزارت امور خارجه در
پایان خاطرنش��ان کرد :این مصوبه
کمیس��یون مش��ترک که محصول
ماهها مذاکرات کارشناس��ی توسط
متخصصان س��ازمان ان��رژی اتمی
کش��ورمان اس��ت ،پ��س از ترجمه
در س��ایت وزارت امور خارجه درج
خواهد ش��د .ای��ن تکذیب عراقچی ک��ه به دلیل
اظهارات��ش در قب��ال بدعهدیه��ای آمریکا در
برج��ام در ایران به «مرد توجیه برجام» ش��هره
ش��ده ،در حالی اس��ت ک��ه ادع��ای خبرگزاری
رویترز درباره عقبنش��ینی ایران از شکایت خود
از آمری��کا به خاطر تحریمهای  ISAنیز بس��یار
قاب��ل تامل اس��ت .خبرگزاری رویت��رز بهنقل از
دیپلماتهای ایرانی و روس مدعی شد ایران برای
جلوگیری از اخالل در برجام از پافش��اری بر سر
ش��کایتش درباره اقدام آمریکا در تمدید «قانون
تحریمهای ایران» خودداری ورزیده اس��ت .این
خبرگ��زاری انگلیس��ی برای اثبات ای��ن مدعا به
اظهارات سیدعباس عراقچی در جمع خبرنگاران
اس��تناد کرده که گفته ایران قصد ندارد موضوع
مربوط به تمدید این قانون ضدایرانی (آیس��ا) را
به کمیس��یون حل اختالف برج��ام ارجاع دهد.
در همین رابطه «والدیمی��ر وارونکوف» نماینده
روسیه در س��ازمانهای بینالمللی واقع در وین
گفت :قانون آیس��ا ،قانون مطلوبی نب��ود اما کار
از کار گذش��ته اس��ت .این گزارش رویترز درباره
عقبنش��ینی تی��م ایران��ی از پیگیری ش��کایت
 ISAدر حالی اس��ت که متن اظهارات عراقچی
در جم��ع خبرن��گاران در خبرگزاریهای داخلی
منتشر نشده است .از س��وی دیگر روایت مجید
تختروانچی درباره محتوای اظهارات کمیسیون
مش��ترک را میتوان مالکی برای سنجش ادعای
رویترز تلق��ی کرد .مجی��د تختروانچی ،معاون
اروپ��ا و آمریکای وزارت امور خارجه پس از پایان
این نشس��ت گفت :جلسه کمیسیون مشترک را
داشتیم که به درخواست ایران تشکیل شده بود
و این نخس��تین جلسهای است که به درخواست
یک عضو برای رسیدگی به شکایت ایران تشکیل
شد .وی با بیان اینکه قسمت عمده جلسه درباره
بدعهدیهای آمریکا در اجرای برجام بود ،افزود:
هیأت آمریکایی ادعا داش��ت آنها در عمل اجازه
نمیدهند تعهداتش��ان انجام نشود و با استفاده
از اختیاراتی که رئیسجمهور آمریکا دارد ،جلوی
اثرگذاری آیس��ا را میگیرند .تختروانچی ادامه
داد :جمعبندی جلسات این بود که تأکید کردیم
قابل قبول نیس��ت اعضای  5+1تعهدات خود را
عملی نکنند .در این روایت تختروانچی نشانهای
مبنی ب��ر تاکید ایران بر پیگیری ش��کایت خود
از آمریکاییها دیده نمیش��ود .از سوی دیگر در
بیانیه پایانی نشس��ت کمیسیون مشترک برجام
نیز نشانهای از پیگیری ش��کایت ایران از آمریکا
دیده نمیشود.
خودشان اعالم کاندیداتوری میکنند و برخی افراد
نیز از سوی مجمع عمومی جبهه معرفی خواهند
ش��د .وی بر همین اساس در تشریح این موضوع
ب��ه فارس گفت :کمیتههای تخصصی با مدیریت
ش��ورای مرکزی که متش��کل از هیات موس��س
و  10نفر انتخاب ش��ده مجمع عمومی است ،بر
روی ش��اخصهها و انطباق آن ب��ر روی کاندیداها
اعالم نظر میکنند و نظرات به استحضار مجمع
عمومی ملی نیز خواهد رسید .دستجردی با بیان
اینکه این کمیتههای تخصصی متشکل از اعضای
منتخب مجمع عمومی ملی هستند ،تاکید کرد:
در نهایت پس از طی کردن این سازوکار ،یک نفر
به عنوان کاندیدای نهایی جبهه مردمی نیروهای
انقالب تعیین خواهد شد .سخنگوی جبهه مردمی
نیروهای انقالب اسالمی افزود :انتخاب نامزد نهایی
براس��اس ش��اخصها صورت میگیرد و در حال
حاضر  12شاخص از سوی هیات موسس مصوب
شده است که البته ممکن است بیشتر هم بشود
لذا کمیتهها براس��اس این شاخصها اظهارنظر و
تصمیمگی��ری میکنند و در نهای��ت به یک نفر
خواهند رسید.

انتخابات

مسؤولیت انتخاباتی معاون
«استاندار» خالف قانون است

نماین��ده م��ردم اصفه��ان در
مجلس گفت :اگ��ر در ابالغیه
وزارت کش��ور معاونته��ای
سیاسی استانداریها مسؤول
ستاد انتخاباتی روحانی باشند
خطرن��اک بوده و ح��ق م��ردم را از بین میبرد.
حجتاالسالم احمد سالک ،در گفتوگو با فارس،
درباره ابالغیه وزارت کشور با عنوان «اطالعرسانی
و تعامل مستقیم با مردم» اظهار داشت :یک بحث
در ای��ن میان وجود دارد که مس��ؤول و مجری
قانون استانها استانداری است و دولت میتواند
این موضوع را به معاونتهای مختلف ابالغ کند.
وی افزود :حال نکته مهم اینجاست که اگر اجرای
قان��ون انتخاب��ات را بر عهده نهادهای سیاس��ی
گذاش��تهاند مانعی ندارد اما گاهی استنباط آنها
این اس��ت که این حرکت یک نوع دستورالعمل
برای انتخابات  96به نفع یک جریان اس��ت که
این قطعا خالف قانون است.عضو جامعه روحانیت
مبارز همچنین تصریح کرد :گاهی بحث اجرای
قانون انتخابات است که به معاونتهای سیاسی
واگذار میشود اما گاهی هم شبکه برای انتخابات
ریاس��ت جمهوری یک فرد درست میکنند که
این خالف قانون است و نباید اجازه چنین کاری
داده شود .سالک بر همین اساس اضافه کرد :اگر
این ابالغیه که مس��ؤول مس��تقیم اجرای طرح
«اطالعرسانی و تعامل مستقیم با مردم» معاونان
سیاسی استانداریها تعیین شدند ،به این مفهوم
باشد که مسؤوالن مس��تقیم برگزاری انتخابات
س��ال  96باید در اس��تانهای خود رئیس ستاد
تبلیغاتی دولت یازدهم باشند ،خطرناک است و
حق مردم را از بین میبرد.

برگزاری انتخابات میاندورهای
منوط به درخواست مجلس خبرگان

س��خنگوی ش��ورای نگهبان
گفت :ب��رای برگزای انتخابات
میاندورهای مجلس خبرگان
رهب��ری بای��د هیاترئیس��ه
این مجلس درخواس��ت کند.
توگو با تس��نیم،
عباس��علی کدخدای��ی در گف 
درب��اره نظر ش��ورای نگهب��ان ب��رای برگزاری
انتخابات می��اندورهای مجلس خبرگان رهبری
ب��رای جایگزینی فرد جانش��ین مرحوم آیتاهلل
هاشمیرفس��نجانی گفت :این مساله منوط به
پیش��نهاد خود اعضای مجلس خبرگان رهبری
اس��ت .وی افزود :باید مجل��س خبرگان رهبری
پیش��نهاد ای��ن کار را بدهد و ما نیز در ش��ورای
نگهبان این مس��اله را بررس��ی ک��رده و درباره
برگزاری آن نظر میدهیم .محمدحسین مقیمی،
قائممقام وزیر کشور نیز از آمادگی وزارت کشور
برای برگ��زاری انتخابات می��اندورهای مجلس
خبرگان در تهران خبر داد و گفت :ما پیش��نهاد
برگ��زاری آن را به ش��ورای نگهب��ان و مجلس
خبرگان رهبری میدهیم.
آیتاهلل هاشمیرفسنجانی یکی از نمایندگان
مردم تهران در مجلس خبرگان بود که با رحلت
ایش��ان یک نفر باید به عن��وان جایگزین در این
مجلس انتخاب شود.

توجه به مشکالت اقتصادی از اهداف
جبهه مردمی نیروهای انقالب

نماینده مردم شاهینشهر در
مجلس گف��ت :جبهه مردمی
نیروه��ای انق�لاب ب��ه دنبال
افزایش حضور مردم در صحنه
مدیریتی کش��ور و رسیدگی
به مش��کالت اقتصادی و معیش��تی مردم است.
حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتوگو با تسنیم،
با اشاره به ش��کلگیری جبهه مردمی نیروهای
انقالب اس�لامی اظهار کرد :این جبهه به دنبال
این اس��ت که حضور مردم در صحنه مدیریتی
کش��ور را افزایش ده��د .وی با تاکی��د بر اینکه
جناحها و دستهبندیهایی که تاکنون در کشور
وجود داشته خاصیت خود را از دست داده و رنگ
باختهاند ،گفت :جناحبندیهای فعلی در شرایط
کنونی پاس��خگوی نیازهای روز کشور نیستند.
نماینده م��ردم شاهینش��هر در مجلس با بیان
اینکه الزم بود طرح نویی مبتنی بر واقعیات کشور
در انداخته شود ،تصریح کرد :تمام مباحثی که در
این جبهه دنبال میشود ،مبتنی بر نیازهای روز
مردم سازماندهی میشود .حاجیدلیگانی با اشاره
به اهداف این جبهه گفت :رسیدگی به مشکالت
اقتصادی و معیشتی و همچنین توجه به مسائل
و معضالت فرهنگی و اجتماعی از جمله اهداف
این جبهه اس��ت .وی ادامه داد :ابزار رس��یدن به
هدفهای جبهه این است که مسؤولیت اجرایی
کش��ور را در سال  96به ش��خصی بسپاریم که
دغدغه اصلیاش حل مشکالت اقتصادی و سپس
حل مش��کالت فرهنگی و اجتماعی مردم باشد.
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس تصریح کرد:
جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی توانسته
جریانهای سیاسی دلسوز برای انقالب اسالمی را
کنار یکدیگر جمع کند تا راهحلی برای مشکالت
مردم بیندیشند.

