
  گزارش

پیامدهای خسارت بار بداخالقی 
در عرصه رقابت های سیاسی

گرچه تبلیغات رسللمی انتخابات، پس از اعللالم صالحیت   ها و اعالم 
زمان تبلیغات قانونی کلیللد خواهد خورد، اما با ثبت نللام داوطلبان و 
گمانه زنی   ها نسللبت به نامزدهای اصلی احتمالی، شاهد شکل گیری 
موجی از تخریب و بداخالقی سیاسی هستیم که نه تنها با ارزش های 
دینی بلکه با عقالنیت، انصاف و عرف مغایرت داشللته و یکی از آفات و 
ناهنجاری   هایی است که متأسفانه کم کم به عنوان یک رویه در فضای 

انتخاباتی تبدیل شده است. 
عواملی که به شکل گیری این رویه منفی و زشت منجر شده عبارتند 

از:
1- اصالللت یافتن قللدرت و جابه جایی هدف و وسللیله نللزد برخی از 
فعاالن و بازیگران سیاسی که برای رسیدن خود یا فرد و جریان مورد 
حمایت شان خود را مجاز به هرگونه انگ زنی، تهمت و افترا و استفاده 

از فریب و اغوا می دانند. 
2- فاصللله گرفتن فعاالن و بازیگللران سیاسللی از ارزش های دینی و 
اخالقی و گرایش به آموزه   ها و ارزش هللای ماکیاولی و مکاتب مادی و 
سکوالریستی که استفاده از هر ابزار و شیوه را برای خارج کردن رقیب 

از گود رقابت مجاز می شمارند. 
3- خالی بودن دست برخی بازیگران سیاسی برای اثبات خود در عرصه 
رقابت و استفاده از شیوه های تخریب و بی اعتبارسازی رقیب برای خارج 
کردن او از گود رقابت انتخاباتی که در جبران کاستی خود با شدید  ترین 

و قبیح   ترین شکل ممکن به اجرا می گذارند. 
4- اسللتفاده از فرصللت رقابت هللای انتخاباتی برای عقده گشللایی و 
انتقام جویی علیه رقبا و تصفیه حساب سیاسی با یکدیگر توسط برخی 
بازیگران سیاسی یا حامیان آنها که با پوشللش رقابت انتخاباتی انجام 

می شود. 
5- بی پروایی اخالقی در غیریت سازی و بلوک بندی های سیاسی برای 
شکل دهی به قطب های سیاسی در عرصه رقابت انتخاباتی که از نگاه 
نیروهای حاضر در عرصه رقابت انتخاباتی ضروری محسوب شده و گاه 

در ساخت آن مرزهای انصاف و اخالق را هم مخدوش می سازند. 
شوربختانه این پدیده زشللت که در چند انتخابات گذشته سابقه پیدا 
کرده، در آسللتانه انتخابات پیللش رو نیز رخ عیان کللرده و مواردی از 
بداخالقی و تخریب را از سوی برخی عوامل و بازیگران و حامیان نامزد   ها 
و گاه خود آنان مشاهده می کنیم که گرچه برخی از آنان احتماالً آن را 
یک ابزار و تاکتیک فصلی و نه چندان جدی تلقی می کنند، اما پیامد   ها 

و تبعات آن بسیار خسارت بار و فاجعه  آمیز است. 
پیامد   هایی چون : 

1- لطمه زدن به سرمایه اجتماعی جریانات سیاسی و حتی کل نظام 
سیاسی با مخدوش ساختن اعتبار چهره    ها و شخصیت های سیاسی و 

سلب اطمینان مردم از آنان. 
2- فراهم کردن سوژه  و ابزار تخریب و سللیاه نمایی برای ضدانقالب و 

نیروهای معاند و مخالف انقالب و نظام اسالمی. 
3- اعتبارزدایی و دلسردکردن برخی از عناصر سیاسی آبرومند و مؤثر 

و خارج کردن آنان از مدار خدمت. 
4- اخالق کشی و رایج سللاختن روال بداخالقی و بی انصافی در عرصه 

رقابت    ها و فعالیت های سیاسی. 
با توجه به زشتی این پدیده و پیامدهای خسارت بار آن، انتظار می رود 
تمامی فعاالن سیاسللی و حامیان آنان، براجتنللاب از بداخالقی و بی 
انصافی و قبیح شللمردن آن اهتمام ورزیده و هرگونه آلودگی در این 
عرصه را به شللدت مورد سللرزنش قرارداده و عناصر خاطی را با فشار 

اخالقی مجازات و طرد نمایند. 
گفتنی است اگر این رویه ناصواب و خسارت بار اصالح نشود، دیر یا زود 
می تواند دامن دیگران و حتی مرتکبان به آن را نیز بگیرد و امنیت را از 
هر عنصر فعال و مشتاق عرصه فعالیت سیاسی سلب و البته میدان را 

برای جوالن عناصر لمپن و بی نزاکت باز نماید. 

رئیس ستادکل نیروهای مسلح تأکید کرد
توسعه قدرت دفاعی 

با بهره گیری از دانش بومی
رئیس س�تاد کل نیروهای مس�لح با اش�اره به برگزاری نخستین 
نشس�ت ش�ورای راهب�ردی علم�ی فن�اوری و ن�وآوری دفاعی 
امنیت�ی کش�ور ب�ر ض�رورت توس�عه ق�درت دفاعی کش�ور با 
بهره گیری از دان�ش بخش های لش�کری و کش�وری تأکید کرد. 
سردار سرلشکر پاسللدار محمد باقری، رئیس سللتاد کل نیروهای 
مسلللح عصر دیروز در حاشیه نخستین نشست شللورای راهبردی 
علمی فناوری و نوآوری دفاعی امنیتی کشور که در محل ستاد کل 
نیروهای مسلح با حضور فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و مسئوالن 
کشوری برگزار شد، اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران در طول سال های گذشته همواره به ارزش علم و توسعه فناوری 
در جهت ارتقای توان دفاعی توجه داشتند که به ویژه با تأکید رهبر 
معظم انقالب اسالمی در سللال های اخیر این روند سرعت بیشتری 

گرفته است. 
سرلشکر باقری با اشللاره به پیشللرفت های صورت گرفته در حوزه 
دفاعی و امنیتی گفت: بخشی از این پیشرفت   ها را مردم عزیز ما در 
محصوالتی چون موشک های زمین به زمین، سامانه های پهپادی و 
ماهواره بر  ها و دیگر بخش   ها شاهد هستند و بخش های زیادی از این 
پیشللرفت   ها نیز در منظر عموم قرار نمی گیرد و در زمان الزم بروز و 
ظهور پیدا خواهد کرد. وی در خصوص روند شللکل گیری شللورای 
راهبردی علمی فناوری و نوآوری دفاعی امنیتی کشور تصریح کرد: 
در نقشلله جامع علمی کشور پیش بینی شللده بود که بخش دفاعی 
امنیتی این نقشه سند خاص و شورای خاصی داشته باشند که این 
سند پیشنهادی توسط نیروهای مسلللح طی کار چند ساله ای تهیه 
شد و در اختیار شورای عالی انقالب فرهنگی قرار گرفت و در جلسه 

اسفند ماه شورا به تصویب رسید. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیان داشت: شورای راهبردی علمی 
فناوری بخش دفاعی امنیتی کشور برابر مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی رسللمیت پیدا کرد و کار خود را آغاز کرد و امروز نخستین 
جلسه این شورای راهبردی را در محضر فرماندهان نیروهای مسلح 
و تعدادی از وزرای محترم، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی و دبیر 
شورای عالی امنیت ملی و سللایر عزیزان برگزار کردیم؛ بحمداهلل در 
این جلسه بخش زیادی از آیین نامه این شورا به تصویب رسید و ابعاد 
سند مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از اولویت   ها و مسیر کار آینده 

مشخص شد. 
سرلشکر باقری افزود: ان شاءاهلل جلسات این شورا هر دو ماه یک بار 
برگزار خواهد شد و کار ویژه این شورا و این سللند، هم افزایی توان 
علمی و تحقیقللات پژوهش های بخش نظامی کشللور و بخش غیر 
نظامی کشور در جهت توسللعه قدرت دفاعی کشور خواهد بود. وی 
گفت: از سرریز علوم و فناوری های نیروهای مسلح در جهت توسعه 
علمی بخش کشوری مورد اسللتفاده قرار می گیرد؛ یعنی هم بخش 
نظامی و غیرنظامی در حوزه دانش، پژوهللش و فناوری به یکدیگر 
کمک خواهند کرد کلله در جهت ارتقای علمی و فناوری کشللور و 

افزایش قدرت کشور تأثیر بسزایی خواهد داشت. 

رسولسنائیراد

ره پیک: چیزی به نام رعایت تعداد و تقسیم بندی سیاسی در تأیید صالحیت ها مطرح نیست 
کدخدایی: 40 نفر از 592 نفر شرایط قانونی ثبت نام داشته اند 

معیار تأییدصالحیت   ها  قانون است  نه گرایش سیاسی

ش�ورای نگهبان صرف�ًا داوطلبان�ی را که 
ش�رایط و وضعیت آنه�ا منطبق ب�ا قانون 
باش�د، تأیی�د صالحی�ت می کن�د و اصاًل 
چیزی به عن�وان تعداد یا تقس�یم بندی بر 
اس�اس گرایش های سیاسی مطرح نیست. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، 
دکتر سیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شورای 
نگهبان در گفت وگویی در پاسخ به این سؤال 
که فرایند بررسللی پرونده داوطلبان انتخابات 
ریاست جمهوری به چه نحو است، گفت: بعد از 
اتمام مرحله ثبت نام، طبق روال قانونی برای هر 
داوطلبی که از نظر قانونی ثبت نام آنها صحیح 
بوده، پرونده ای تشکیل و گزارش های متنوعی 
از دستگاه    ها و مراجع مختلف نسبت به هر یک 

از داوطلبان تحصیل می شود. 
وی افزود: اعضای شورای نگهبان این پرونده    ها 
را بررسللی می کنند و با شرایط قانونی تطبیق 
می دهند و اگر شللرایط واقعی هر داوطلبی با 
شللرایط قانونی منطبق باشد، شورای نگهبان 
صالحیت او را احراز خواهللد کرد، در غیر این 

صورت طبیعتاً صالحیت او احراز نخواهد شد. 
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این 
سللؤال که آیا در مدت زمان پنج روز بررسللی 
صالحیت    ها تمام می شود و یا فکر می کنید که 
باید تمدید شود، گفت: این موضوع بستگی به 
اطالعات موجود در پرونده داوطلبان و وضعیت 
بررسی    ها دارد؛ در ابتدا شورای نگهبان مهلت 
پنج روزه جهت رسیدگی و اعالم نظر دارد که 
اگر ما در آن پنج روز بتوانیم بررسی    ها را انجام 
دهیم طبیعتاً اعالم نظر خواهیم کرد، در غیر 
این صورت پنج روز دیگر تمدید خواهد شد و 
نهایتاً ما 1۰ روز فرصت داریم اعالم نظر کنیم. 
وی افزود: ما از دو   شللنبه ) دیروز( کار بررسی 
صالحیت    ها را شروع خواهیم کرد و امیدواریم 
ضمن بررسللی دقیق، نتایللج را در وقت مقرر 

اعالم کنیم. 
   پرون�ده افراد فاقد ش�رایط بررس�ی 

نمی شود
دکتر ره پیک درباره بررسی پرونده های 5۹2 
نفر از داوطلبان انتخابات ریاسللت جمهوری 

گفت: این تعداد از ثبت نام کنندگان مربوط به 
افرادی است که به وزارت کشور مراجعه کرده 
و مدارک خللود را تحویل داده اند و بر اسللاس 
مصوبه اخیر شورای نگهبان کسانی که شرایط 
اعالمی را داشللته و مدارک مربوطه را هنگام 
ثبت نام تحویل داده باشللند، ثبت نللام آنها به 

عنوان ثبت نام معتبر تلقی می شود. 
وی افزود: همانطور که مسئوالن وزارت کشور 
اعالم کردند برخی از کسللانی که برای ثبت نام 
مراجعه کرده بودند فاقد شرایط و مدارک اعالمی 
بر اساس مصوبه اخیر شورای نگهبان بودند اما 
برخی واجد این شرایط و مدارک بودند و طبیعتاً 
ما بر اسللاس مصوبه اعالمللی، ثبت نام    هایی را 
خواهیم پذیرفت که شللرایط و مدارک اعالمی 
را دارا بوده باشند؛ بنابراین ابتدا این تفکیک در 
شورای نگهبان انجام شللده و سپس به بررسی 

صالحیت داوطلبان پرداخته می شود. 
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این 
سؤال که آیا امکان تکمیل مدارک برای کسی 
که هنگام تحویل مدارک نواقصی داشته وجود 

دارد یا خیر، گفت: طبیعتاً فرصت ثبت نام تمام 
شده اسللت مگر اینکه مدارک صوری تحویل 
داده شده که اصل وجود آن محرز بوده است و 
برای دادن مدرکی الزم باشد داوطلب مراجعه 
نماید تا پرونده تکمیل شود و اال مهلت ثبت نام 
تمام شده و در موعد مقرر باید مدارک تحویل    

می شده است. 
 قانون ، معیار و مالک بررسی   ها است

دکتر ره پیک درباره تعداد تأیید صالحیت    ها و 
تعدد شللخصیت های گرایش سیاسی نامزد   ها 
گفت: یک سللری اطالعات از مراجع گوناگون 
راجع به داوطلبان در اختیار شورای نگهبان قرار 
می گیرد و ما بر اسللاس اصول و شرایط قانونی 
صالحیت    ها را بررسللی می کنیم؛ در هیچ جای 
قانون مطلبی در خصوص گرایش سیاسللی یا 

مقید بودن به تعداد و امثال اینها را نداریم.
 وی در پایان تأکید کرد: ما صرفاً داوطلبانی را 
که شرایط و وضعیت آنها منطبق با قانون باشد 
تأیید صالحیللت می کنیم؛ بنابرایللن از پیش 
چیزی به عنوان تعداد یا تقسیم بندی بر اساس 

گرایش های سیاسی مطرح نخواهد بود. 
  اس�امی منتش�ر ش�ده از نامزده�ای 

انتخابات کذب است
دکتر عباسللعلی کدخدایی، سخنگوی شورای 
نگهبان نیز روز گذشللته در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشللاره به انتشللار اسامی 
تأیید صالحیت شده انتخابات ریاست جمهوری 
اظهار کرد: اسامی منتشر شده در فضای مجازی 
و برخی رسانه   ها حقیقت ندارد و شورای نگهبان 
کاماًل این اخبار را تکذیللب می کند. ما در حال 
بررسللی صالحیت داوطلبان انتخابات ریاست 
جمهوری هستیم و پس از حصول نتیجه اسامی 
تأیید صالحیت شللده را اعالم خواهیم کرد ، از 
مردم و رسللانه تقاضا داریم به اخبار غیر موثق 
و کذب اسللتناد نکنند. کدخدایللی بیان کرد: 
قوه قضائیه باید با کسانی که اخبار کذب و زود 
هنگام مبنی بر تأیید و یا عدم تأیید صالحیت 
کاندیداهللای انتخابات ریاسللت جمهوری را 

منتشر می کنند، برخورد کند. 
کدخدایی در عین حال تأیید کرده اسللت که 
4۰ نفر از 5۹2 نفری کلله ثبت  نام کرده بودند 
شللرایط الزم قانونی را برای ثبت نام داشته اند 
و صالحیت این افراد در شللورای نگهبان آغاز 

شده است. 

ژه
وی

 اعترافیتلویحی 
بهانگیزهانتشارفایلصوتیظریف

روزنامه آرمان ملی از قول غالمعلللی دهقان که او را فعال 
سیاسی اعتدالگرا معرفی کرده، تیتر زده: دوگانه »میدان « 
و »میدان - دیپلماسی« آرایش انتخابات است، این دوگانه 
از کجا وارد ادبیات سیاسی ایران شد؟ تا پیش از فایل صوتی 
ظریف چنین ادبیاتی به این شللکل در ادبیات رسانه ای و 

سیاسی کشور وجود نداشت. 
دهقان می گوید: »انتخابات ریاسللت جمهوری آینده یا در 
مرحله نخسللت یا در مرحله دوم دو قطبی خواهد شللد. از 
انتخابات هفتمین دوره ریاسللت جمهوری در سال1376 
به بعد همه انتخابات ریاست جمهوری به خصوص پس از 
هشت سال به صورت دو قطبی برگزار شده است. به همین 
دلیل نیز انتخابات آینده به احتمال زیاد دو قطبی خواهد 
شللد. با وجود این در انتخابات آینده شللاهد دوقطبی ای 
خواهیم بود که در یک طرف آن چهره های امنیتی و نظامی 
قرار دارند و در طرف مقابل کسانی هستند که ممکن است 
در برخی مقاطع تاریخ انقالب و به خصوص دهه6۰ دارای 
چنین رویکردی بوده اند اما امروز به این نتیجه رسیده اند 
که رویکرد فرهنگللی و علمی را در دسللتور کار خود قرار 
بدهند. این دوقطبی دارای شاخصه های دیگری نیز خواهد 

بود. گروه نخسللت در عرصه سیاست خارجی اولویت را به 
»میدان « خواهنللد داد. این در حالی اسللت که گروه دوم 
عالوه  بر اینکه به میدان اهمیت می دهند به دیپلماسی نیز 
می اندیشند و معتقدند میدان و دیپلماسی باید به صورت 
همزمان در دستور کار قرار بگیرد. این گروه بر این باورند که 
میدان بدون دیپلماسی به نتیجه نخواهد رسید، به همان 

صورتی که دیپلماسی بدون  میدان به نتیجه نمی رسد. «
عالوه بللر اینکه سللخنان دهقللان اذعانی ناخللودآگاه به 
انگیزه های انتشللار آن فایل صوتی کذایی است، دو سوی 
قطب را هم توهمی تعریف می کند. از قضا آنانی که در دهه 
6۰ امنیتی بودند و حاال تغییر رویکرد داده اند، االن اعتقاد 
به اهمیت همزمان میدان و دیپلماسی ندارند و ضمن رد و 

حذف میدان، صرفاً به دیپلماسی اهمیت می دهند. 


 موسویورهنوردواکسنزدند
نرگس موسوی، دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 
در صفحه اینستاگرام خود، در قالب یک استوری از تزریق 
واکسللن کرونا به والدین خود خبر داد: »والدین ما امروز، 
واکسللن کرونا را دریافت کردند. پیش از این نیز چندین 
بار از سمت مأموران پیشللنهاد دریافت واکسن داده شده 
بود، اما با توجلله به اینکلله واکسیناسللیون عمومی آغاز 

نشده بود، ایشللان نپذیرفته بودند. حال با توجه به شروع 
واکسیناسللیون عمومی برای همه افراد باالی 75 سللال 
که از   شنبه آغاز شللده اسللت و اینکه آنها نیز مشمول این 
گروه سنی بودند، واکسیناسیون آنها نیز انجام پذیرفت. « 
 پیش از این حامیان فتنه 88 مدعی عدم وضعیت مناسب 
پزشکی سران فتنه در حصر شده بودند، اما با توجه به عدم 
واکسیناسیون مقامات کشور، می توان موسوی و رهنورد 
را از اولین چهره های شاخص سیاسی دانست که واکسن 
کرونا دریافت کرده اند. برخللی واکنش   ها در این زمینه در 
توئیتر جالب توجه است. از جمله کاربری نوشت: »با وجود 
آنکه سایت کلمه مدت  ها تحریم غذا و داروی مردم ایران را 
تبلیغ کرد، آقای موسوی و همسرشان امروز واکسن زدند. 
صادق خرازی: آقایان واکسللن را در دسللتمال ابریشمی 
می گذارند و نزد باال  ترین مقامات کشور می برند! یک آدم 
با شرفی مثل رهبری می گوید تا آخرین فرد ایرانی واکسن 
نزند، من نمی زنللم. «  کاربر دیگری هم در توئیتر نوشللته 
اسللت: »مخالفان می گویند جمهوری اسللالمی حکومت 
اقتدارگرا و دیکتاتور است. این چه نظام دیکتاتوری است 
که رهبر و مسئوالن تراز اول حکومتش هنوز واکسن کرونا 
نزده  اند، موسوی و همسرش زهرا رهنورد به عنوان رهبران 

فتنه، امروز واکسن می زنند. «
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      خبر

رئیس جمه�ور ب�ا حمای�ت از حض�ور ع�راق 
ب�ه عن�وان کش�ور مه�م اتحادیه ع�رب در 
تعام�الت منطق�ه ای، از نق�ش مثب�ت بغداد 
در میانجی گ�ری ب�ه منظ�ور ح�ل اختالفات 
می�ان کش�ورهای منطق�ه اس�تقبال ک�رد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
دکتر روحانی روز گذشته در گفت وگوی تلفنی با 
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق تأکید کرد: 
گروه تروریستی داعش همچنان یک خطر مهم 
امنیتی در منطقه به شللمار مللی رود و همکاری 
دو کشللور برای مقابللله با این گروه تروریسللتی 

ضروری است. 
روحانی با ابراز تأسللف از تعرضات اخیر به اماکن 
دیپلماتیک ایران در عراق از سللوی برخی افراد 
و گروه های خودسللر، بللر لزوم واکنللش قاطع و 
سللریع دولت عراق به این تعرضللات تأکید کرد. 
رئیس جمهور بللا بیان اینکه امریللکا در مبارزه با 
تروریسللم بازی دوگانلله ای دارد و عملکرد آنان 
در مرزهای عراق و سللوریه مبهم اسللت، گفت: 
امریکایی   ها همیشلله در منطقلله نقش تخریبی 

داشته اند و حضور آنان در عراق کمکی به ثبات و 
امنیت این کشور نخواهد کرد. روحانی همچنین 
با حمایللت از حضور عراق به عنوان کشللور مهم 
اتحادیه عللرب در تعامالت منطقلله ای، از نقش 
مثبللت بغللداد در میانجی گری بلله منظور حل 
اختالفات میان کشورهای منطقه استقبال کرد. 
رئیس جمهور در ادامه با استقبال از مواضع عراق 
درخصوص فلسللطین و محکومیت جنایات اخیر 
رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی و غزه 
از سوی این کشور، تأکید کرد: انتظار داریم عراق 
با توجه به ظرفیت   هایی که در اتحادیه عرب دارد 
برای فعال تر کردن این اتحادیه در موضوع فلسطین 
تالش کنللد. روحانی با تأکید بر ضرورت توسللعه 
و تعمیق روابط دو کشللور در زمینه های مختلف 
سیاسللی و اقتصادی و گسللترش همکاری های 
منطقه ای، تصریح کرد: ایللران و عراق با توجه به 
ظرفیت های اقتصادی خود می توانند به عنوان دو 

اقتصاد مکمل همدیگر را پوشش دهند.
وی با اشللاره به برگزاری نشسللت کمیسللیون 
مشللترک اقتصادی دو کشللور در دی ماه سال 

گذشته، اظهار داشللت: اجرایی و عملیاتی شدن 
توافقات صورت گرفته در این کمیسیون از جمله 
تسللریع در اجرای پروژه مهم راه آهن شلمچه – 
بصره و اتصال راه آهن های دو کشللور، می تواند 
گام مهمی در توسللعه روابط اقتصللادی ایران و 

عراق باشد. 
مصطفی الکاظمی نخسللت وزیر عراق نیز در این 
تماس تلفنی، با تبریک عید سعید فطر به دولت 
و مردم ایران، جنایات اخیر رژیم صهیونیسللتی 

در فلسللطین و همچنین تجاوز و کشللتار مردم 
بی دفاع در غزه را بشدت محکوم کرد و با تأکید 
بر مقابله جدی و قاطع بللا این جنایات، گفت: در 
رایزنی با سران کشورهای اسالمی و اتحادیه عرب 
حتماً موضع قاطع و محکمی در این زمینه اتخاذ 
خواهیم کللرد. وی همچنین بر ضللرورت مقابله 
جدی بللا اقدامللات تروریسللتی گروهک داعش 
در منطقه تأکیللد کرد و از همللکاری جمهوری 
اسالمی ایران با عراق در این زمینه قدردانی کرد. 
نخسللت وزیر عراق با تأکید بر ضرورت توسعه و 
تعمیق روابط دوجانبه و منطقه ای تهران و بغداد، 
با اشللاره به تصویب توافقنامه احداث خط آهن 
بصره – شلللمچه در هیئت وزیران این کشللور، 
اظهار داشللت: این پروژه مهم امللروز در مرحله 
اجرایی قرار گرفته اسللت. مصطفللی الکاظمی با 
ابراز تأسف و عذرخواهی بابت تجاوز اخیر برخی 
از افراد خودسللر به اماکللن دیپلماتیک ایران در 
عراق تأکید کرد که این موضوع در دست پیگیری 
اسللت و حتماً با مسللببان برخورد جدی صورت 

خواهد گرفت. 

روحانی در گفت وگو با مصطفی الکاظمی عنوان کرد

استقبال ایران از نقش عراق در حل اختالفات کشورهای منطقه

  رئیسی: توصیه ای به پخش صوت و تصویرم ندارم
رئیس قوه قضائیه از رسانه ملی خواست که با توجه به اعالم داوطلبی در انتخابات 
ریاست جمهوری، اخبار جلسات کاری که با حضور او تشکیل می شود، پخش 

نشود تا در استفاده داوطلبان از رسانه ملی تبعیضی روی ندهد. 
آیت اهلل رئیسی در جلسه مسئوالن عالی قضایی با اشاره به حضورش در عرصه 
انتخابات، گفت: روش و سللنت جاری این بوده کسللانی که در زمان تصدی 
مسئولیت کاندیدا بوده اند، اخباری که مربوط به انجام مسئولیت  شان می شود 
پخش   می شده اما با اینکه هنوز نظر شورای نگهبان درباره کاندیدا  ها اعالم نشده 
و زمان تبلیغات آغاز نشده و شرایط عادی است و منع قانونی نیز وجود ندارد، 

شخصاً اصراری بر انتشار سخنان و تصاویرم از جانب رسانه ملی ندارم. 

  جهانگیری درخواست مرخصی کرد
معاون اول رئیس جمهوری برای تمرکز بر انتخابات و استفاده نکردن از امکانات 

و فضای کار دولت از رئیس جمهوری درخواست مرخصی کرد. 
به گزارش ایرنا، پس از ثبت نام نامزدی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری 
برای تمرکز بر انتخابات 14۰۰ و استفاده نکردن از امکانات و فضای کار دولت 
درخواست مرخصی اش تا روز انتخابات را به رئیس جمهوری داده است. او اکنون 

منتظر پاسخ حسن روحانی به این درخواست است. 

  جذابیت سخنان الریجانی برای اصالح طلبان
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 
با بیان اینکه بیانیه الریجانی در ستاد انتخابات 
کشور برای اصالحات جذاب بود، گفت: شباهت 
ادبیات الریجانی به روحانی از حیثیت گفتمانی 
او چیزی کم نمی کند. محمللد عطریانفر در 
گفت وگو با مهر، با اشاره به اینکه میدان انتخابات 
در نهایت بین جهانگیری، رئیسی و الریجانی 

خواهد بود، اظهار کرد: به نظر می رسد در سه وجهی پیش رو، سعید جلیلی 
در نقش حامی و ذیل صورت بندی کلی آقای رئیسی و مسعود پزشکیان در 
حمایت و ذیل صورت بندی اسحاق جهانگیری وارد رقابت شده و ایفای نقش 

خواهند کرد. 
عضو شللورای مرکزی حزب کارگزاران سللازندگی عنوان کللرد: یک چهره 
اصالح طلب یک سر میدان رقابت، در مقابل آن رئیسی در سوی دیگر میدان 
رقابت قرار خواهد گرفت و علی الریجانللی در میانه این میدان هروله خواهد 

کرد. 
عطریانفر تصویر امروز الریجانی را تصویری متفللاوت از چهره اصولگرایی او 
برشمرد و بیان کرد: بیانیه علی الریجانی در نشست خبری بعد از ثبت نام تصویر 
متفاوتی از او ارائه کرد که از منظر نگاه اصالح طلبی بسیار جذاب و قابل احترام 
بود. عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: البته اینکه تصور 
کنیم اصالح طلبان از پشتیبانی نیروی نامدار درون جریانی خودشان دست 

بکشند و به سمت الریجانی بروند دور از ذهن به نظر می رسد. 
عطریانفر انتخابات پیش رو را انتخاباتی جذاب دانست و اظهار کرد: پیش بینی 
من این اسللت که مشللارکت از 55 درصد هم باالتر خواهد رفت و در چنین 
وضعیتی احتماالً انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد؛ اما اینکه کدام دو نفر 
به رقابت فینال راه پیدا کنند تحلیل های مجزایی خواهد داشت و اصالح طلبان 
هم با توجه به دو نفر نهایی باید تصمیمات الزم را اتخاذ کنند. عضو شللورای 
مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با تأکید بر اینکه در گام اول قطعاً اصالحات 
از الریجانی حمایت نخواهد کرد، بیان کرد: حمایللت از الریجانی در حضور 
جهانگیری خالف فهم منطقی سیاسی است که اصالحات یک چهره شاخص 
از بدنه خود را در رقابت داشته باشند، حمایت از او را متوقف کنند و به سمت 
کسی مثل الریجانی بروند.  عطریانفر با بیان اینکه ادبیات انتخاباتی الریجانی 
شباهت بسیاری به ادبیات انتخاباتی روحانی دارد، تصریح کرد: ممکن است 
فقراتی از صحبت های الریجانی شبیه به روحانی یا خاتمی باشد؛ اما هرکس 
ادبیات و واژگان خود را دارد و متعلق به خود شخص است. عضو شورای مرکزی 
حزب کارگزاران سازندگی در پایان در پاسخ به این جمله که »جنس ادبیات 
الریجانی یادآور اظهارات روحانی است« عنوان کرد: بله! اما این ایرادی ندارد و نه 
چیزی را از حیثیت گفتمان الریجانی کم می کند و نه چیزی به گفتمان روحانی 
اضافه خواهد کرد. هرکس بر پایه شرافت خودش از ادبیاتی برای رساندن نیت 

خودش خطاب به جامعه صحبت می کند. 

  تکلیف اصولگرایان با آمدن رئیسی روشن شد
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی 
تأکید کرد با به صحنه آمدن آیت اهلل رئیسللی 
تکلیف بر نامزدهای جریان اصولگرا روشللن 
شده و همه باید با محوریت ایشان و به عنوان 
نامزدهای پشللتیبان با آقای رئیسی همراهی 

کنند. 
جعفر قادری در گفت وگو با فارس، با اشاره به 

الزامات حرکت جریان انقالبی در انتخابات آینده ریاست جمهوری اظهار داشت: 
به نظر من، با به صحنه آمدن آیت اهلل رئیسی تکلیف بر نامزدهای جریان اصولگرا 
روشن شده است و همه باید با محوریت ایشان و به عنوان نامزدهای پشتیبان با 

وی همراهی کنند و در نهایت به نفع او از گردونه رقابت خارج شوند. 
عضو کمیسللیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسللالمی، در ادامه با اشاره 
به ثبت نام اسللحاق جهانگیری و برخی دیگر از اعضای سابق و فعلی کابینه 
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشللت: این سؤال وجود دارد 
که کسی مانند آقای جهانگیری در جایگاه ریاست جمهوری دقیقاً چه چیزی 
را می خواهد اصالح کند؟! در هشت سال اخیر جهانگیری شخص دوم دولت 
بوده و در واقع عامل اصلی مشکالت نیز بوده است و اگر دولت عملکرد خوبی در 
زمینه نرخ بیکاری، نرخ ارز، سکه و خودرو و نیز نرخ تورم نداشته که مشابه آن 
نیز فقط در دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاده، همین افراد مسئولیت 
داشته اند. وی همچنین در پاسخ به ادعای اسحاق جهانگیری مبنی بر بی اختیار 
بودن معاون اول در ساختار دولت گفت: اگر جهانگیری اختیار نداشته، چرا 
هشت سال در این مسئولیت مانده است؟! بهتر بود کنار می رفت که کسی که 
صاحب اختیار باشد در این جایگاه قرار بگیرد؛ بنابراین بهتر است بیشتر از این با 

این حرف   ها خودشان را ضایع نکنند. 
 

   تبلیغات پیش از اعالم صالحیت   ها خالف قانون است
هرگونه تبلیغات داوطلبان انتخابات پیش از اعالم صالحیت   ها از طرف شورای 
نگهبان، خالف قانون است. جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور 
با اشاره به اینکه در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به دلیل فراگیری 
کرونا محدودیت   هایی وجود دارد، گفت: در تبلیغات، برپایی تجمع و نشست 
نخواهیم داشت و دستورالعمل   ها بر اساس شرایط هر منطقه تنظیم خواهد 
شد، قرار بر این اسللت که تجمعات به صورت حداقلی و تبلیغات رسانه ای به 

صورت حداکثری باشد. 
عرف ادامه داد: زمانی که دستورالعمل   ها تنظیم شد و در ستاد ملی به تصویب 
رسید به منزله قانون است که باید همه آن را رعایت کنند، قاعدتاً در شهر  هایی 
که در آن زمان شرایط قرمز داشته باشللند قطعاً تجمعات نخواهیم داشت و 

بنابراین به تناسب شرایط آن مقطع تصمیم گرفته خواهد شد. 
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 با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، 
شیب تحرکات احزاب و گروه های سیاس�ی برای ورود به این 
آوردگاه انتخاباتی در حال تند شدن است و انتظار می رود این 
تحرکات زمینه حضور مشارکت حداکثری مردم برای انتخاب 
رئیس جمهور سیزدهم در گام دوم انقالب را تسهیل نماید. از این 
رو در این ستون خواهیم کوشید، مواضع اصولی و غیر تخریبی 
احزاب و گروه های سیاسی را برای شناخت بیشتر مخاطبان و 

تنویر افکار عمومی بازنشر کنیم.


