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دفاع رضاییازکاندیداینظامی

تازه های مطبوعات

محسنرضایی:کاندیداینظامیمثلامیرکبیراست
ودستدزدهاراقطعمیکند

••وط ــن امــــروز – ایـــن روزنـــامـــه در واکــنــش به
صحبتهایحسنروحانیکهگفتهبودبهوعدههای
انتخاباتی سال  92عمل کرده است و چرخ اقتصاد
چرخیده،نوشت«:چرخیدامابهعقب».
••کیهان – این روزنامه خطاب به شورای نگهبان
نوشت  « :شــورای نگهبان باید با اجماع یا شبه
اجماع و سختگیری زیاد افراد واجد صالحیت
را احراز کند .این جا به هیچ وجه جای مسامحه
نیست و هرگونه آسانگیری سبب میشود تا دود
آن سالهای سال ،جسم و روح انقالب را آزاردهد
و خسارتآفرین شود».
••هفت صــبــح – ایــن روزنــامــه در گــزارشــی با
تیتر« موج سنگین سفرهای نــوروزی» نوشت :
« امسال هم کرونا قصد عقب نشینی نــدارد اما
تا همین امــروز یک میلیون و 300هــزار پکیج
گردشگری به فروش رفته است!»
••فرهیختگان – ایــن روزنــامــه در گــزارشــی با
تیتر « پول نقلوانتقال ماشین به جیب چه کسی
مــیرود؟» نوشت « :ساالنه حــدود پنج میلیون
معامله خودرو در کشور داریم یعنی اعم از این که
یک میلیون خودروی صفر وارد میشود و 3-4
میلیون نقل وانتقالهای عادی است که بین مردم
اتفاق میافتد .پنج میلیون از هر معامله 100
هزارتومان کارمزد دریافت میکنند».
••ایــران – عــلــی ترکمانی عضو هیئت علمی
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با
بیان این سوال که « چراهر که بیسوادتر و غیر
متخصص تراست صدایش بلند تر است؟» نوشت :
«در چنین موقعیتی ،آنانی برنده هستند که
توانایی داد وفریاد کشیدن را بیشتر دارند و بهجای
اتکا به حجت و استدالل قوی و معنوی ،به رگهای
گردن قوی متکی هستند».

انعکاس
••تابناک نوشت  :مرضیه وحیددستجردی ،وزیر
اسبق بهداشت ،درباره این که آیا شما بهعنوان
کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا
میکنید؟ خاطرنشان کرد :بهتر است زنان هم در
انتخابات  ۱۴۰۰به عنوان کاندیدا ،اعالم حضور
کنند اما به دلیل این که بسیاری از زنان و مردان
برای حضور در انتخابات  ۱۴۰۰اعالم آمادگی
کردند ،نیاز به حضور افراد بیشتری نیست چرا
که انتخاب مردم را سختتر میکند .البته شنیدم
که تعدادی از زنــان هر دو جریان اصال حطلب
و اصولگرا بــرای حضور در انتخابات ریاست
جمهوری بهعنوان کاندیدا اعالم آمادگی کردند.
••اعتماد آنالین نوشت  :اعضای شورای مرکزی
حزب اعتماد ملی با قبول استعفای مهدی کروبی
دبیرکل پیشین و بنیان گذار این حزب ،الیاس
حضرتی قائم مقام دبیرکل و مدیرمسئول روزنامه
اعتماد را با اکثریت آرا به عنوان دبیرکل حزب
اعتماد ملی انتخاب کردند .پس از رد صالحیت
مهدی کروبی دبیرکل پیشین حزب اعتماد ملی
توسط وزارت کشور ،کروبی با ارســال پیامی
خطاب بــه اعــضــای شـــورای مــرکــزی بــار دیگر
درخواست استعفای خود را مطرح و از اعضای
شورای مرکزی حزب درخواست کرد تا دبیرکل
جدید انتخاب کنند.

عقبنشینیاروپادرپی
ایستادگی ودیپلماسیایران
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هــادی محمدی – در حالی کــه از هفته
قبل موضوع صدور قطعنامه ضد ایرانی با
پیشنهاد سه کشور آلمان  ،انگلیس و فرانسه
و حمایت آمریکا در دستور کار شورای حکام
آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داشت
و به نظر می رسید مثل همیشه با رای گیری
شکننده به تصویب برسد تا فشاری جدید
بــرای کشورمان باشد ،امــا پس از تهدید
جدی ایران مبنی بر این که هر گونه صدور
قطعنامه علیه کشورمان عالوه بر این که
باعث منتفی شدن توافق اخیر با آژانس
خــواهــد شــد بلکه عــواقــب جــدی تــری در
همکاری های هسته ای خواهد داشت ،
روز گذشته از وین مقر آژانس بین المللی
انرژی اتمی خبر آمد که کشورهای اروپایی
از طرح قطعنامه پیشنهادی خود منصرف
شدند و با اعالم این که می خواهند فرصت
جدیدی به دیپلماسی بدهند ،پیش نویس
را از آژانس پس گرفته اند  .هر چند برخی
دیپلمات های غربی ناشناس در گفت وگو
با رویترز و دیگر رسانه های غربی مدعی
شدند که ایران نشانه های مثبتی بابت باز
شدن فضای مذاکره غیررسمی داده  ،اما
غریب آبــادی سفیر کشورمان در آژانــس
تاکید کرد ،رایزنی های گسترده چند روز
اخیر در تهران و ویــن با کشورهای عضو
شــورای حکام و همراهی برخی کشورها
از جمله چین و روســیــه باعث شــد تــا این
قطعنامه کنار گذاشته شود .
به گــزارش خراسان ،صبح روز پنج شنبه
و پس از برخی گمانه زنی های رسانه ای
مبنی بــر توقف فرایند رای گیری بــرای
قطعنامه پیشنهادی اروپــایــی هــا ،کاظم
غریب آبادی نماینده کشورمان در وین در
اظهاراتی ضمن تایید این موضوع  ،تصریح
کرد « :با آغاز تالش سه کشور اروپایی با
حمایت آمریکا برای ارائه قطعنامهای علیه
ایران در شورای حکام ،اقدامات مختلفی در
دستور کار قرار گرفت از جمله رایزنیهای
گسترده با اعضای شورای حکام در وین و
پایتختها ،ارســال نامه وزیر امور خارجه
بــه هــمــتــایــان خ ــود در کــشــورهــای عضو
شورای حکام ،تشریح مواضع ایران برای
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اعضای شــورا و آژانــس در قالب یک متن
توجیهی ،فعال کــردن ظرفیت دبیرخانه
آژانس و مدیرکل برای تالش در جهت حفظ
همکار یها و تعامالت ،هماهنگی ویژه با
روسیه و چین و اعالم مخالفت قطعی آن ها
با قطعنامه و ارسال پیامهای اصولی از سوی
رئیس جمهور ،وزیــر امــور خارجه ،رئیس
سازمان انرژی اتمی و معاون سیاسی وزیر
امور خارجه .در همه رایزنیها ،پیام ها و
مکاتبات ،به صراحت گفته شد که تصویب
قطعنامه را اقدامی مخرب بر سر راه روابط
و همکار یهای ایران و آژانس میدانیم و
موجب توقف تفاهم مشترک اخیر ایران
و آژان ــس نیز خــواهــد شــد ».در ایــن میان
،سه کشور اروپایی پس از عقب نشینی و
پس گرفتن قطعنامه خود آن را به واسطه
دادن فرصت به مدیر کل آژانــس برای آن
چــه «تــاشهــای جــدیــد ایــشــان بــا هدف
شکستن این بنبست و حل و فصل بدون
تأخیر اختالفات مذکور » اعــام کردند
رویترز هم به نقل از یک منبع فرانسوی
مــدعــی شــد کــه ایــران در روزهــــای اخیر
نشانه های دلگرمکنندهای را درخصوص
آغــاز گفتوگوهای غیررسمی بــروز داده
است.این منبع فرانسوی تصریح کرد که
هدف این است که همگی را تا پیش از آغاز
نوروز به پای میز [مذاکره] بیاورند.
▪نشست آینده ایــران و آژانــس موضوع
جدیدی نیست

در این میان  ،غریب آبادی همچنین با توجه
به اعــام سفر هیئت فنی آژانــس به ایران
در اوایــل مــاه آوریــل که از ســوی مدیرکل
آژانس اعالم شد ،گفت :این قبیل تعامالت
فنی بین ایران و آژانــس ،موضوع جدیدی
نیست و هیچ توافق و ترتیبات جدیدی نیز
برنامه ریزی نشده است .دو طرف برای حل
و فصل چند موضوع پادمانی ،مدتهاست
در حال کار و تعامل هستند و در طول دو
سال گذشته چندین نشست فنی برگزار
کــرد هانــد و نشست پیش رو نیز در تــداوم
همین مسیر بوده و در سطح مدیرکل آژانس
نیست.

اگ ــر تــا دیــــروز حــضــور  1400محسن
رضایی در حد یک حدس و گمان بود،
اظهارات اخیر انتخاباتی او باعث شده
که احتمال کاندیداتوری اش بیش از
هر زمانی قوت بگیرد و ( به قول روزنامه
شرق) کامال مشخص است که او عزمش
را بــرای آمــدن جــزم کــرده اســت .دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام عالوه
بر سخنان قبلی اش دو سه روز قبل نیز
گرای جدی انتخاباتی داد و در اظهاراتی
که بیشتر به شعارهای انتخاباتی شباهت
داشت تصریح کرد که اگر رئیس جمهور
شــود ،یک نفر بیکار هم در کشور باقی
نمی ماند «:اگر برای ورود به انتخابات
تصمیم گرفتم و اعالم کاندیداتوری کردم،
خواهید دید کاری خواهیم کرد که یک نفر
بیکار نماند و اصال کسی وجود نداشته
باشد که بیاید انتقاد کند ».اظهارات
انتخاباتی رضــایــی بــه همین جــا ختم
نشد و فرمانده اسبق سپاه روز گذشته
دفاع جانانه ای از کاندیدای نظامی کرد
و گفت  «:من عمده این ترس را
ناشی از زد و بند اقتصادی و
رانت خواری می دانم چون
اگــر نظامیان بــر ســر کار
بیایند دست دزدها را قطع
می کنند و تا آخرین قطره
ای که از بیت المال رفته به
خزانه باز می گردانند
و بــه دســت مــردم
مــی رســانــنــد».
او دربــخــش
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دیــگــری از ســخــنــان خـــود کــانــدیــدای
نظامی را همانند امیر کبیر توصیف
کرد «:امیرکبیر را ببینید او ابتدا امیرنظام
بود و بعد امیرکبیر شد و موضوع کاندیدای
نظامی هم در ایران همین است.امیرکبیر
قبل از آنکه مسئولیت صدراعظمی را در
دولت برعهده بگیرد ،به مدت طوالنی در
نیروهای مسلح بود و سه لقب قبلی او یعنی
مستوفی نظام ،وزیر نظام و امیر نظام نشان
می دهد که کارنامه او در بخش نیروهای
مسلح بوده و به پشتوانه آن تجربه توانست،
مــدیــریــت اجــرایــی کــشــور را طــی مدت
کوتاهی متحول کند.وی افزود:کسانی
که می گویند چرا نظامی ها می آیند در
جریان نیستند که در اروپا و آمریکا بیش از
50درصد روسای جمهور و روسای دولت
ها نظامی بودند یا اطالع دارند و ترسی
از به خطر افتادن منافع یا زد و بند خود
دارند و نگران هستند که نظامیان این ها
را به هم بریزند و بیرون کنند» .این سخنان
رضایی در فضای مجازیهمبازتابداشت
و کاربری نوشت  «:از این وعــده ها زیاد
شنیدیم مهم تــر از اون مگر امــام
نگفت نظامی ها وارد سیاست و
اقتصاد نشوند؟ درکش چرا این
قدرسخته!!»کاربردیگرینوشت
 «:این که یک فرد زمانی نظامی
بوده نباید مانعی برای حضورش
در انتخابات باشه مهم  اینه
که موقع انتخابات در
کسوتنظامی
نباشه ».
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ویژه های خراسان

پیشنهادجدیدبااستفادهازتجاربسقوط
هواپیمایاوکراینی

براساسپیشنهادیکعضوکابینهکهطیهفتههای
اخیر در حال بررسی توسط تعدادی از مدیران ارشد
دولتی است ،مقرر شده شرایط قانونی و اداری الزم
برای حضور کشورهای خارجی در بررسی سوانح
هوایی حادث شده در کشورمان فراهم و در صورت
ابالغ رسمی هیئت وزیــران ،بخشی یا تمام فرایند
بررسی سانحه هوایی به یک کشور و نهاد خارجی
واگذارشود.صدورمجوزقانونیارسالگزارشوقوع
سانحه هوایی در ایران به کشوری غیر از بهره بردار،
سازنده و دارای اتباع در آن حادثه نیز دیگر پیشنهاد
درحالبررسیدردولتاست.

تذکر قالیباف درباره دور زدن دولت
توسط شورای عالی استان ها

در حالی که بر اساس تصمیم جدید شورای عالی
استان ها ،شرایط جدیدی بــرای ترکیب ،تعداد و
چگونگی اداره کمیسیون های شوراهای شهر و
روستابهتصویبرسیده،محمدباقرقالیباف،رئیس
مجلس طی روزهای اخیر در نامه ای به رئیس این
شورا،متذکرشدهاینمصوبهبدوننیازبهطیمراحل
تصویبنهاییدرهیئتوزیران،الزماالجرااعالمشده
کهچنیناقدامیبهعلترعایتنکردنسیرومراحل
تصویب قانونی تغییرات در شوراها از طریق هیئت
دولت،مغایرباقانونبودهوبایداصالحیالغوشود.

توئیت سیاسی

