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تازه های مطبوعات
••اطالعات -این روزنامه با اشاره به گفت و گوی
تلویزیونیرئیسجمهورنوشت:آنچهدراینگفت
و گو مطرح نشد ،نحوه تنظیم بودجه سال آینده
بدونکسریاست.همهمیدانیمکهکسریبودجه
دولتیکیازمهمترینعواملرشدنقدینگیورشد
پایهپولیوتورماست...اینکهرئیسجمهوروعده
داده اجازه استمرار روندهای گذشته را در بودجه
نویسی نمیدهد وعده بسیار خوبی است اما این
کهچگونهمیخواهدچنینوعدهایراعملیکند،
قاعدت ًانبایدجزواسرارامنیتیومگوباشد.
••جام جم – این روزنامه احمدی نژاد را با آقای
دوربینیمقایسهکردونوشت:اومثلآقایدوربینی
که زاویــه مناسب تصویربرداری را در طول این
سالهاشناختهودرستدرکادرودرنقطهطالیی
قرارمیگیرد،میداندچهوقت کجاباشدوفوکوس
دوربینهارابهسمتخودشمیکشد.
••کیهان -این روزنامه دربــاره «تدابیر احتمالی
دولــت بــرای تجدیدنظر در ارز  4200تومانی»
نوشت:درحالیکهستاداقتصادیدولتباحذف
ارز ترجیحی 4200تومانی موافقت کرده است،
بهنظرمیرسدبرایجبرانقدرتخریدمردم،باید
جایگزینهایی همچون یارانه  ۳۰۰هزارتومانی
باتجمیعیارانههاینقدیومعیشتیتعیینشود.
••جوان – این روزنامه با تیتر«هزینهتراشی باند
حقوقیهایانحصارطلب»نوشت:چندینسالبود
کهباسوءاستفادهازقوانین،صدورپروندهوکالتدر
انحصار کانون وکال بود و بیش از صدها هزار نفر از
دانشآموختگانحقوقدرحسرتفعالیتباعنوان
«وکیل» در این عرصه بودند که تنها ۴تا ۵درصد از
آنهاشانسوکیلشدنراپیدامیکردند!براساس
آخرینآماردربسیاریازکشورهایدنیابهازایهر
 ۱۰هزار نفر ۲۴۰وکیل در حال فعالیت هستند و
اینآماردرکشورمابه ۷۶وکیلبهازایهر ۱۰هزار
نفرجمعیتاست.
••شرق -این روزنامه از قول علی مطهری نماینده
سابق مجلس نوشت« :اعالم پیشرفت مذاکرات
ایــران وعربستان در هفتهوحــدت ،نوید خوبی
برای هر دو کشور و جهاناسالم است .دوستی و
همکاریایرانوعربستان،همافراطگریدردنیای
اسالمراکاهشمیدهد،همبهتوافقبرجامکمک
میکندوهمطرحعادیسازیروابطبااسرائیلرا
بهشکستمیکشاند».

انعکاس
••جهان نیوز نوشت :چه خــوب اســت شــورای
نگهبان بــه بــازی الریجانی درخــصــوص اعــام
دالیل رد صالحیت پایان دهد .قطعا دالیل اعضا
اعم از فقها و حقوق دانــان ،متقن و مستدل بوده
است .هرچند پرونده انتخابات ریاست جمهوری
سیزدهم مانند بسیاری از انتخابات های قبلی و
سروصداهایدیگرمختومهشدهاماشوراینگهبان
می تواند باب جدیدی در اقناع افکار عمومی باز
کندوباتوجهبهاصرارالریجانی،باالترازنامهدالیل
ردصالحیت با مهر محرمانه  ،فیلم کامل جلسه
بررسیصالحیتالریجانیرامنتشرکندوقضاوت
رابهافکارعمومیبسپاردکهبهاحتمالزیادحقبه
اعضایشوراینگهباندادهخواهدشد.
••دیده بان ایران مدعی شد :با گذشت بیش از
 80روز از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی ،هنوز
تکلیف سخنگوی دولت مشخص نیست .روزنامه
پیاممادرهمینباره نوشتهاست احمدامیرآبادی
فراهانی،نمایندهمجلسیکیازگزینههایمدنظر
دولت بوده ولی او خود این مسئولیت را نپذیرفته و
ترجیح داده به فعالیتش به عنوان نماینده مجلس
ادامــه دهــد .علی بهادری جهرمی نیز از جمله
گزینههایی است که برای سخنگویی دولت با او
رایزنی شده و اتفاقا شانس خوبی هم در این مسیر
دارد.
••اعتمادآنالیننوشت:حسننوروزینایبرئیس
کمیسیونقضاییمجلسدربارهانتشارفیلمهایی
ازدوربینهایمداربستهزنداناوینوورودمجلس
به بررسی موضوع ،گفت :این مسائل بر اثر یک
اشتباه رخ داد که زندانیان زندان اوین را به زندان
تیپ  ۵بردند و زندانیان عمومی را به اوین منتقل
کردند/ .زندانی که در فیلم روی زمین کشیده
شکردنزدهبود /در
میشدمعتادبودوخودرابهغ 
ایرانروتینیمبنیبرشکنجهزندانیوجودندارد.
••الف نوشت :بی بی سی با تحریف سخنان امین
توکلی زاده معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار
تهران نوشت« :معاون شهردار تهران خواستار
اخراجمهاجرانافغانشد»امابالفاصله ویپاسخ
تحریف را اینگونه داد و نوشت:حقوق همسایه
کشورم را مطالبه کردم ،روباه پیر را خوش نیامده
دست آمریکا از آستین داعش بیرون می آید خون
افغانستانیرابابمبتفرقهبرزمینمیریزدوحاال
که مطالبه می کنیم مدعیان حقوق بشر موظف
هستند حق پناهجویان را پرداخت کنند اینگونه
دستبهتحریفمیزنند.ایرانبرایانسانیتمرز
نمیشناسد.
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بازگشت آژانس به تنظیمات کاخ سفید!

آیتا...جنتی:ازمذاکراتایرانو
عربستاناستقبالمیکنیم

گرفتهودربارهآنچهمحدودیتهایایجادشدهبرسرنظارتآژانسبرفعالیتهایهستهایایرانخوانده،هشدارداد!

هــادی محمدی – در حالی که علی القاعده
آژانسبینالمللیانرژیاتمیبایدخودشپای
ثابت بحث های کاهش تنش هسته ای میان
ایران و غرب باشد و تالش کند ضمن به نتیجه
رسیدنمذاکراتوین،دسترسیهایشبهسایت
های هسته ای ایران نیز تکمیل شود تا بتواند
نظارت کاملی بر برنامه هسته ای ایران داشته
باشد ،اظهارات رافائل گروسی مدیرکل آژانس
در آمریکا و آن هم در گفت و گو با وزیرخارجه
آمریکا و رسانه های این کشور ،خالف این را
نشانمیدهدوبیشتربیانگرنوعیکارشکنیاز
سویآقایمدیرکلاست.درهمینراستاپایگاه
خبرینورنیوزازرسانههاینزدیکبهدبیرخانه
شورایعالیامنیتملیکشورماندرگزارشی
بااشارهبهایناقداماتمخربگروسی،نوشت:
«رافــائــل گروسی» در مصاحبه با فایننشیال
تایمز گفته که «الزم است به فوریت با «حسین
امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه ایران تماس
بگیرموبااودربارهنظارتآژانسبرفعالیتهای
اتمیایرانصحبتکنم».اگرچهدرآخرینتوافق
میانگروسیو«محمداسالمی»رئیسسازمان
انرژیاتمیایرانبهموضوعسفرمجدداوبهایران
اشاره شده اما بنابر کسب اطالع ،به دلیل تداوم
رفتارهای سیاسی گروسی و پایبند نبودن او به
توافقات دوجانبه ،هنوز از سوی ایران تاریخی
برای سفر مجدد مدیرکل آژانس به کشورمان

مشخص نشده اســت .گفته میشود گروسی
اصرارداردتاپیشازنشستشورایحکامآژانس
بینالمللی انــرژی اتمی که قــرار است در ماه
نوامبربرگزارشودضمنسفربهایرانبامقامات
کشورمانبهویژهآیتا...رئیسیدیدارومذاکره
داشته باشد .رفتار و مواضع گروسی علیه ایران
در حالی است که برخالف تبلیغات ضدایرانی
رسانههای غربی ،بیتردید میتوان او را یکی
از موانع جدی بر سر راه آغاز مجدد مذاکرات
هستهای ایران و  ۴+۱در وین معرفی کرد .به
جرئت میتوان گفت که اظهارات و اقدامات
گروسی از آغــاز مسئولیتش در آژانــس بسیار
نزدیک به اقدامات تخریبی رژیم صهیونیستی
دربرنامههستهایایرانبودهاست.اوکهمدیریت
خود بر آژانــس را مدیون حمایتهای سنگین
دولــت ترامپ میداند ،پس از استقرار دولت
بایدندرکاخسفیدنیزهمچناندرتالشاست
باخوشرقصیبیشترمسیرگذشتهراادامهدهد
و جایگاه خود را تثبیت کند .در چنین شرایطی
بــیراه نیست اگر گروسی را نه بخشی از راه
حل شروع مذاکرات بلکه یکی از موانع اصلی
آن بدانیم .مدیرکل سیاسی کار آژانس با طرح
ادعاهای واهی و با استناد به گزارشها و اسناد
جعلیارائهشدهازسوینتانیاهو،پروندههاییرا
کهقبالودرجریانامضایبرجامبستهشدهبود،
مجددفعالکردهوباتوسعهفضایبیاعتمادی،

ایستگاه پایانی سوء تفاهم در روابط تهران و باکو؟
سازمانراهداریوحملونقلجادهایطیبخشنامهایورودرانندگان
واتباعایرانیبهمنطقهقرهباغوالچینجمهوریآذربایجانراممنوعاعالمکرد
سازمان راهــداری و حملونقل جــادهای برای
دومین بار طی ماه اخیر با صــدور ابالغیهای
شرکتهایحملونقلرابهتوجهدقیقبهتغییر
مرزهای جمهوریهای آذربایجان و ارمنستان
بعد از جنگ  ۴۴روزه و رعایت دقیق قوانین
و حساسیت کشورها در شرایط جدید ملزم
کرد .به گزارش فارس ،در بخشی از این ابالغیه
آمده است :رانندگان و اتباع ایرانی به منظور
مواجه نشدن با پیامدهای آن و حساسیتهای
موجود،برایاحترامبهتمامیتارضیجمهوری
آذربایجان از طریق جمهوری ارمنستان وارد
شهرالچینومنطقهقرهباغنشوند.شرکتهای
حملونقل بینالمللی نیز از امضای هرگونه
توکلی-در ابتدا این روزنامه اصولگرای وطن
امروز بود که پس از پایان سفر انریکه مورا معاون
مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپابهتهران،
در گزارشی از تدارک یک جشن در خیابان 30
تیر برای او خبرداد و با ادبیاتی صریح نوشت:
«شنیده ها حاکی اســت در سفر انریکه مورا
به تهران و دیــدار با معاون سیاسی وزیــر امور
خارجه،یکجشنتولدبرایانریکهموراتدارک
دیده شده بود!» این روزنامه سپس لب به انتقاد
گشود و در ادامه نوشت« :اقدامی که با توجه به
وضعیت مناسبات ایــران و طرف مقابل بر سر
برجام و همینطور با توجه به خلف وعده اروپا
و آمریکا برای اجرای تعهداتشان در برجام و
طلبکاریآنهابرایفشاربرایران،اقدامبجایی
نبودکمااینکهمقاماتاروپاییپسازایندیدار
در تهران لحن طلبکارانه خود را در قبال ایران
ادامه دادند ».ادعایی که تکذیب نشد و سکوت
مقامات وزارت خارجه شاید مهر تاییدی بر
ماجرای تولد بــازی بــود! کمی بعد اما یکی از
خبرنگاران سیاست خارجی  جزئیات بیشتری
از این ماجرا را در صفحه شخصی اش منتشر
کرد و گفت که این اقدام ،یک اقــدام شخصی
بــوده اســت« :روایــت واقعی از جوسازیهای
رسانهای در خصوص جشن تولد هفته گذشته
درمذاکراتآقایانباقریومورا؛یکیازمعاونان
که در حال جمع آوری رزومه مورا بوده است،
تصادفی متوجه تاریخ تولد مورا با روز مالقات
میشودوپیشنهادخریدکیکمیدهدکهکامال
یک تصمیم شخصی بوده است ».توضیحاتی
که با واکنش کاربران فضای مجازی و تحلیل
گران سیاسی همراه شد .یکی از کاربران در
این باره نوشته است« :میخوام بدونم اگه این

قرارداد تجاری با منطقه قرهباغ،صدور اسناد
حمل ،ارسال و تخلیه محموالت و امثالهم به آن
منطقه اجتناب کنند .جمهوری آذربایجان به
تازگی تردد آزاد خودروها و کامیونها در محور
قاپان-گوریس را مختل کرده است .نیروهای
جمهوری آذربایجان با ایجاد پست بازرسی،
اقــدام به بررسی بارنامه و مــدارک رانندگان
کامیونهای ایرانی می کنند و سپس با دریافت
 ۱۳۰دالر و تحویل رسید اداره گمرک ،به آنها
اجــازه عبور میدهند.به ایــن ترتیب به لطف
تغییرات جدید در تحوالت ژئوپلیتیک منطقه،
راننده ایرانی در این مسیر به توپی سرگردان
تبدیل شده است .احتما ًال یکی از اهداف باکو

▪بروکسل؛شایدهفتهآینده

اما به نظر می رسد اظهارات گروسی به اندازه
کافیرضایتطرفآمریکاییراکهبرایمدیرکل
از اخــال در این مسیر نیز همین است یعنی
دلسرد شدن ایــران از راه زمینی و مواصالتی
موجود و وابستگی به خــاک ایــن کشور برای
رسیدن به قفقاز و دریای سیاه .این فقره نیز با
مشکالت جدی روبـهروســت .چه در نخجوان
و چه در آستارا ،رانندگان ایرانی با مشکالت
ترانزیتی به بهانههای واهی مواجه اند .دراین
میان نورنیوز سایت نزدیک به شــورای عالی
امنیت ملی نوشت :پس از جنگ  ۴۴روزه میان
آذربایجان و ارمنستان و آزادســازی بخشی از
مناطق اشغال شده از خاک آذربایجان ،شرایط
جدیدی در مرزهای میان دو کشور ایجاد شده
که در پــارهای مــوارد شرکتهای حملونقل
خارجیرادچارمشکلوسردرگمیکردهاست.
ازسویی؛کمدقتیبرخیشرکتهایخصوصی
حملونقل ایرانی که از مسیر ارمنستان اقدام
به حمل کاال میکنند ،از چند ماه قبل موجب
«بهانهگیری»برخیجناحهایمخالفایراندر
جمهوری آذربایجان شد و حاکمیت این کشور
را به سمت چالشهای کالمی با ایــران سوق
داد که طبیعتا به نفع دو کشور نیست .در این
میاندستگیریدورانندهکامیونایرانیتوسط
نیروهای نظامی آذربایجان به چالشی جدید در
روابط دو کشور منجر شد .جمهوری اسالمی
ایران با توجه به ارزشی که برای روابط با دولت
و ملت آذربایجان قائل است با خویشتنداری

جنجالجشنتولد «مورا»درتهران

تصمیممعاونسیاسیوزارتخارجهبرایجشنتولدمقاماروپاییدرسفربهتهران
موافقانومخالفانزیادیداشتهاست
کارا رو ظریف انجام می داد ،کیهان واکنشش
چی بــود؟»کــاربــر دیگری نوشت:نکته مهم
اینجاست مگر میشود کارمند وزارتخارجه
بـــدون هماهنگی بـــرای فــرســتــاده بــرجــام
تولد بگیرد؟! یکی دیگر از کاربران این طور
مینویسد« :بعضیها اصالحطلبان رو مسخره
میکردندکهباموگرینیسلفیمیگرفتند،حاال
کاشف به عمل اومده که وزارت خارجه دولت
جدید برای انریکه مورا تولد گرفته» .دیگری
نوشت« :ایــن کار در این برهه از زمــان بسیار
اشتباه بود و پیام بدی را مخابره میکند.
فکر کنم دوستان وزارت خارجه هم به
اشتباهکارشونپیبردند».کاربراندیگر
نوشته اند« :جشن تولد وزارتخارجه
دولــت رئیسی بــرای انریکه مــورا را
کجایدلمونبذاریم؟مواظب
باشیدبااینعکسبازیهاو
کارای شکلی توی محتوا
بــازی نــخــوریــم».در این
مــیــان کــاربــرانــی هم
هستند که با این اقدام
موافق اند .آنها نوشته
اند« :این گونه رفتارها
رامی توان به نوعی جزئی
از روند مذاکرات دانست که
میتواند در روند مذاکراتی

که این آقایان درآن دخیل هستند ،تا اندازهای
تاثیرگذار باشد .به تعبیری دیگر این رفتارها
نوعی آداب دیپلماتیک اســت»« ،می نویسند
چراوزارتامــورخارجه در جریان مذاکره با
انریکهمورامعاونسیاستخارجیاتحادیهاروپا
برایش جشن تولد گرفته است؛ اگر برای جلب
نظرطرفمذاکرهومنافعملیباشدچهاشکالی
دارد؟» در کنار واکنش های فضای مجازی،
مهدیقاسمزادهفعالسیاسیدریادداشتیبه
اینموضوعپرداختونوشت«:ازیکسوحامیان
دولتقبل،گرفتنکیکتولدبراییکمقام
سیاسی و در جریان یک سفر دیپلماتیک
را یک امر بسیار مرسوم می خوانند و از
سوی دیگر یکی از خبرنگاران این حوزه
در یک خبر اختصاصی ،گرفتن کیک تولد
برای «مورا» را یک تصمیم شخصی
از ســوی یکی از مــعــاونــان می
خواند؛فارغازهرگونهقضاوت
بابت صحت یا عــدم صحت
چنین ادعاهایی ،کاش می
فرمودند که چــرا تاکنون
چنین اتفاقی برای یکی از
مقامات سیاسی کشورمان
(بــه صــورت برعکس) و در
جریان یک سفر دیپلماتیک
نیفتادهوهمچنیندقتمیکردند
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چهره ها

مدیرکلآژانسبینالمللیانرژیاتمیکهبرایدیدارباوزیرخارجهآمریکابهواشنگتنسفرکردهاست،مجددعلیهکشورمانموضع
عمال به مشکلی در مسیر آغاز مذاکرات تبدیل
شدهاست.جمهوریاسالمیایرانبارهااعالم
کرده هیچگاه میز مذاکره را ترک نمی کند و
همواره برای شنیدن پیشنهادهایی که تامین
کننده حقوق قانونیاش باشد آمادگی دارد
اما کامال روشــن است در شرایطی که رئیس
نهاد بینالمللی ناظر بر فعالیتهای هستهای
به ابــزاری برای فشار سیاسی به ایــران تبدیل
شده و رژیم شرور و تروریست صهیونیستی نیز
با تهدید نظامی ایران ،آشکارا اعالم میکند با
تامین بودجه یک و نیم میلیارد دالری به دنبال
ضربه زدن به تاسیسات هستهای کشورمان
است ،نمیتوان به شکلگیری مذاکره در بستر
حقوقی و فنی امیدوار بود .بر این اساس به نظر
میرسد؛ دیگر اعضای  ۴+۱اگر واقعا به دنبال
احیایبرجاموازسرگیریمذاکراتهستهایبا
ایرانهستند،بهتراستبهجایمیداندادنبه
عنصریکهبههیچچیزبهجزتثبیتجایگاهخود
وارضایحسخودبزرگبینیاشفکرنمیکند،
تکلیفخودراباجنجالهایغیرسازندهگروسی
مشخص و نیز مرزبندی خود را با تهدیدات
نظامیاسرائیلعلیهایراناعالمکنند.
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شدنش تالش زیادی کرده بود ،به دست آورده
به گونه ای که در اطالعیه وزارت خارجه آمریکا
درخصوص دیدار گروسی و بلینکن وزیرخارجه
این کشور ،ضمن حمایت تمام قد و به اصطالح
خودشان«قدرتمندانه»ازبازرسیهایآژانسو
بدوناشارهبهنقضتعهداتبرجامیآمریکاو15
گزارشآژانسمبنیبراجرایتعهداتبرجامی
ایران ،آمده است :ایران باید به تعهدات راستی
آزمایی هستهای خود عمل و اقدامات تحریک
آمیز هستهای را متوقف کند و به دیپلماسی
بازگردد.ازسویدیگردرحالیکهبرخیخبرها
حاکی از انجام دور جدید گفت و گوهای ایران
و اتحادیه اروپــا در بروکسل از امــروز بــود ،یک
دیپلماتایرانیبهخراسانگفتاینگفتوگوها
که مرحله نخست آن پنج شنبه گذشته با حضور
انریکهمورانمایندهاتحادیهاروپادرتهرانبرگزار
شد،اینهفتهانجامنمیشودواحتماالبههفته
آیندهموکولخواهدشد.
در مسیر رفع مسالمتآمیز سوء تفاهم ایجاد
شــده گــام برداشت که انتظار میرفت طرف
آذربایجانی نیز همین روش را در پیش گیرد.
ابالغیه جدید سازمان راهــداری و حملونقل
جادهای که دومین دستورالعمل صادر شده از
سویاینسازمان طی ماه جاریاستضمنآن
کهروشنکنندهموضعرسمیوهمیشگیایران
دراحترامبهتمامیتارضیجمهوریآذربایجان
است،راههرگونهبهانهجوییرابرمخالفانروابط
دو کشور و برخی طرفهای ثالث سد میکند.
آزادیفوریدورانندهایرانیبیگناهوبیاطالع
از شرایط منطقه میتواند گامی مهم در جهت
بهبودشرایطورفعسوءتفاهماتناخواستهباشد
ودشمنانمشترکدوملتراازتداومفتنهآفرینی
در روابط گرم و دیرینه ایران و آذربایجان مایوس
کند.بااینحالکاربرینوشت:سالهاکامیون
های تجاری جمهوری آذربایجان برای رسیدن
به نخجوان بــدون هیچ گونه اخــاذی و اذیــت و
آزاری از خاک ایران عبور می کردند ،باشرایط
جدید تا زمانی که ایــران ،از اهرمهایی مانند
محور بیلهسوار -نخجوان به عنوان تنها مسیر
زمینیکهخاکاصلیجمهوریآذربایجانرابه
نخجوانوصلمیکند،استفادهدرستینکند و
تعرفهراهرامتناسبباشرایطروز،افزایشندهد،
شیطنتهایی از این دست از سوی باکو بازهم
رویخواهدداد.
کهباچنیناقداماتینمیتوانانتظارتغییررفتار
طرف مقابل را داشت (همان طورکه رفتارهای
منفعالنه و لبخندهای دولت قبل جواب نداد)،
این گونه توجیهات یــادآور تفکیک روح برجام
از جسم برجام برای ماستمالی بدعهدی های
طرف مقابل به نظر می رســد ،حــوزه سیاست
گرفتن تصمیم شخصی نیست و
خارجی جای
ِ
تا این معاون با ادامه تصمیمات شخصی اش ،به
کشور بیشتر آسیب نزده باید عذرش را خواست
وگرنه احتماال باید منتظر بود تا دفع ه بعد ،او نیز
تصمیمات شخصی اش را به عنوان تصمیمات
نظامجابزند!»

دبیر شورای نگهبان با تاکید بر این که «وحدت»
میان مسلمین عبادت است و باید هرچه میتوان
آنراتوسعهداد،بهانتشاربرخیاخباردرخصوص
مذاکرات بین ایــران و عربستان اشــاره کرد و با
استقبالازنزدیکیومذاکرهایندوکشورمسلمان
منطقهتصریحکرد«:اگرمشکالتبینایندوکشور
مسلمان حل شــود ،اقــدام مهمی صــورت گرفته
اســت ».آیت ا...احمد جنتی افــزود« :مشکالت
دنیای اسالم تحمیلی و خواست قدرتهای ضد
اسالم است و اگر دولتها و کشورهای اسالمی
این حقیقت را متوجه باشند به جای این که به فکر
نقشهها و طرحهای شیطانی مستکبران باشند،
حولمحورواحدواشتراکات،
تأمین منافع امت اسالمی را
دنبالمیکنند/».ایسنا

پزشکیان :شوراینگهبانشفاف
شاخصهایردصالحیتمرابگوید
نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به موضوع
رد صالحیتش در انتخابات  1400گفت:
«ش ــورای نگهبان به صــورت شفاف اعــام کند
افرادی که در انتخابات ریاست جمهوری تایید
صالحیت شدهاند چه شاخصههایی داشته اند
که توانسته اند از معیارهای شورای نگهبان عبور
کنند .این موضوع را به صورت شفاف اعالم کنند
تا همه مردم بدانند ».وی در ادامــه توضیحاتی
در خصوص خبر رد صالحیتش داد« :از شورای
نگهبان با بنده تماس گرفتند تا جلسهای با آقای
کدخداییدرخصوصانتخاباتریاستجمهوری
داشته باشم اما متاسفانه بنده و خانواده ،درگیر
بیماری کرونا بودیم و نتوانستم در این جلسه
شرکت کنم و همچنین از ش ــورای نگهبان با
بنده یک بار تماس گرفته شده اســت ».مسعود
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خــود از
شورای نگهبان خواست به طور شفاف شاخص
های رد صالحیتش را اعالم کند« :اگر شورای
نگهبان ادعای شفافیت دارد باید شاخصههای
انتخاب افــراد را به صــورت شفاف اعــام کند،
همچنین بنده هیچ ترسی از
بیان رد صالحیتم ندارم .تنها
کسی که ترس دارد شورای
نگهبان است / ».برنا

