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ظریف :عضویت در «تیم ب»
به هر جنایتی مصونیت می دهد

توصیههایمراجعتقلیددردیدارهایصمیمانهبارئیسدستگاهقضا

رهبر معظم انقالب با تاکید بر این که دشمنی آمریکا بی پاسخ نخواهد ماند

آیت ا ...وحید خراسانی :افراد الیق را برای این امانت انتخاب کنید

هرمقداربخواهیمنفتصادرمیکنیم

حضرت آیت ا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
در آغاز هفته کار و کارگر در دیدار هزاران نفر از کارگران
صنایع مختلف ،کار جهادی و بیوقفه را از شرایط مهم
رونق تولید و تحقق راهبرد عزت آفرین اقتصاد مقاومتی
خواندند و با تأکید بر لزوم رسیدگی به مسائلی همچون
امنیت شغلی و مزد و احترام به کارگران افزودند :دشمن
برای به زانو در آوردن ملت ایران بر فشار اقتصادی متمرکز
شده است اما بداند این ملت هیچ گاه به زانو در نمی آید و
ضمن استفاده از فرصت تحریم برای رشد و شکوفایی،
دشمنیهای آمریکا را بی پاسخ نمیگذارد.
▪کار یک ارزش واالست

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت
ا ...خامنه ای ،رهبر انقالب اسالمی دیــدار امسال با
کارگران را با توجه به سال «رونق تولید» ،دارای اهمیت
بیشتری دانستند و با تشبیه کار به بهار بهعنوان زمینهای
برای بروز ظرفیت ها و استعدادها گفتند :کار یک ارزش
واالست و این موضوع باید به یک فهم عمومی در جامعه
تبدیل شود تا جایگاه ارزشمند کارگر نیز شناخته شود.
▪اگــر اقتصاد مقاومتی محقق شــود تصمیم های
ســردمــداران آمریکایی و صهیونیستی دربــاره نفت
تأثیرگذار نخواهد بود

حضرت آیت ا ...خامنهای یکی از عوامل تحقق رونق
تولید را کار جهادی و فوق العاده دانستند و افزودند :رونق
تولید یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است و اگر
اقتصاد مقاومتی محقق شود ،تصمیمهای سردمداران
اقتصادی
آمریکایی و صهیونیستی درباره نفت و مسائل
ِ
دیگر ،تأثیرگذار نخواهد بود .ایشان خاطرنشان کردند:
«رونق تولید»« ،حمایت از کاالی ایرانی»« ،تحرک کاری»
و «اقتصاد مقاومتی» در واقــع زمینهساز عــزت ملی و
نفوذناپذیری در برابر تصمیمهای بیگانگان خواهد شد.
▪دشمنی با جمهوری اسالمی ،دشمنی با ملت ایران
است

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این که عزت ملی یکی از
اولویتها و مسائل اصلی هر ملتی است ،گفتند :ملت ها
هیچ گاه راضی نخواهند شد تا تحت تأثیر و نفوذ تصمیمات
دشمنان خود قــرار گیرند .حضرت آیت ا ...خامنهای
با اشــاره به ادعاهای مقامات آمریکایی و صهیونیستی
افزودند :آن ها میگویند دشمن نظام جمهوری اسالمی
هستیم و با ملت ایــران دشمنی نداریم اما دشمنی با
جمهوری اســامــی ،دشمنی با ملت ایــران اســت زیرا
جمهوری اسالمی به کمک و مدد مردم برپاست و اگر

چهره ها و گفته ها

علی مطهری نایب رئیس مجلس با تأکید بر این که
نباید به آمــدن نیروهای حشدالشعبی هنگامی که
با موافقت دولت صورت گرفته است ،بدبین باشیم،
افزود :حشدالشعبی نیروهای بسیج
مردمی عراق هستند ارتش این
کشور که نیامده است .آن چیزی
که در این میان مهم است مسئله
اخوت و برادری اسالمی است که
ما باید به یکدیگر کمک کنیم.
/خبرآنالین
حمید رسایی نماینده پیشین مجلس گفت :برخی
چهرههای سیاسی تقریب ًا به دلیل ویژگیها ،روحیات
شخصی و عملکردی که دارند ،قدرت برقراری ارتباط
با مردم را ندارند و هیچ وقت نمیتوانند با رأی مردم به
جایگاه اجرایی و قدرت دست
یابند از این رو به دنبال تغییر
نظام پارلمانی و دنبال این
هستند که نمایندگانی بیایند
و در البی با آن ها به جایی
برسند/ .ایلنا
ریچارد نفیو مقام سابق وزارت خارجه آمریکا با
اشــاره به ایــن که از نخستین ما ههای ســال ۲۰۱۹
آشکار شده که دولت ترامپ از ثبات نسبی حکومت
ایران سرخورده شده است،
گفت :هیچ نشانه معقولی
از وج ــود نــاآرام ـیهــای
اســتــثــنــایــی در ایــــران
دیده نمیشود/ .
بـــــاشـــــگـــــاه
خبرنگاران

...

خبر آخر
دستگیری  60عنصر مرتبط با منافقین
در آذربایجان شرقی طی سال 97
به گفته مدیرکل اطالعات آذربایجان شرقی در سال ۹۷
فعالیت منافقین در این استان گستردهتر شده است و برای
سال  ۹۸نیز ماموریتهایی از قبیل جمعآوری اطالعات را
در دستور کار دارند.
به گزارش فارس این مقام امنیتی افزود :در سال گذشته
 ۶۰نفر از عناصری که با سرپلهای منافقین در ارتباط
بودند ،دستگیر شدند .این عناصر به دنبال تهیه سالح و
مواد منفجره برای ایجاد اختالل در امنیت استان بودند.
وی همچنین گفت :در این خصوص  ۵۰نفر نیز شناسایی
و توجیه شدند.

کمک مردم نبود ،جمهوری اسالمی نبود.

▪مسئوالن کشور باید قدر جامعه کارگری را بدانند

ایشان با اشــاره به توطئههای گوناگون دشمنان ملت
ایران در چهل سال گذشته از جمله تمرکز بر موضوع کار
و کارگر و شکست این تالش ها ،تأکید کردند :ملت ایران
بهویژه کارگران در همه این موارد ،بر دهان دشمن زدند
و او را مأیوس کردند .رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر
این که جامعه کارگری از وفادارترین قشرها به جمهوری
اســامــی بــوده و هست ،افــزودنــد :مسئوالن کشور و
سیاستسازان و مجریان سیاست ها باید قدر جامعه
کارگری را بدانند و به مسائل اساسی آن ها همچون
امنیت شغلی ،احــتــرام به کارگر و موضوع دستمزد
کارگران توجه صحیح و دقیقی داشته باشند.
▪ضوابط مقابله با واردات بی رویه کاالهای خارجی باید
با قاطعیت اجرا شوند

حضرت آیــت ا ...خامنهای در همین زمینه گفتند:
بعضی خریداران کارخانهها با از بین بــردن کارخانه،
فروش تجهیزات آن و تبدیل کردن زمین کارخانه به ُبرج،
سوءاستفاده می کنند که همه مسئوالن در سه قوه ،باید با
این گونه مسائل مقابله جدی کنند .ایشان واردات بیرویه
را از دیگر مسائلی برشمردند که به تولید داخل و کارگر
ایرانی ضربه وارد میکند و افزودند :در زمینه مقابله با
واردات بیرویه کاالهای خارجی ،مقررات سختی وجود
دارد اما این ضوابط باید با قاطعیت اجرا شوند.
▪اگر با تحریم ها مقابله صحیح و منطقی شود به نفع
کشور خواهد بود

رهبر انقالب اسالمی گفتند :تحریم ها اگرچه در برخی
موارد زمینهساز بروز مشکالت میشوند اما اگر با آن ها
مقابله صحیح و منطقی شود ،به نفع کشور خواهد بود
زیرا تحریم ها موجب تکیه بر توان ،ظرفیت و ابتکارهای
داخلی خواهد شد.
▪ملت ایران در مقابل شیطان بزرگ هیچ گاه به زانو
در نخواهد آمد

حضرت آیت ا ...خامنهای با اشاره به توطئه های مختلف
و ناکام دشمنان در چهل سال اخیر علیه «ملت ایران،
انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی» تأکید کردند:
آمریکاییها با تمرکز بر مسائل اقتصادی به دنبال به زانو
درآوردن ملت ایران هستند اما بدانند این حرکت اخیر
آنان نیز ناکام میماند و ملت بزرگ و عزیز ایران در مقابل
شیطان بزرگ هیچ گاه به زانو در نخواهد آمد.

▪کار آمریکا قطع ًا به جایی نمیرسد؛ هر قدر نیاز و اراده
داشته باشیم نفت صادر میکنیم

رهبر انقالب اسالمی درباره تالش آمریکا برای مسدود
کردن راه های صادرات نفت ایران افزودند :ملت فعال
و مسئوالن هوشیار ایــران نشان داده انــد اگــر همت
کنند همه بنبستها را میشکنند و قطع ًا این تالش
آمریکاییها هم به جایی نمیرسد و جمهوری اسالمی
هر مقدار الزم داشته باشد و اراده کند ،نفت صادر خواهد
کرد .ایشان با یادآوری یک نکته مهم خطاب به دشمنان
ملت ایــران تأکید کــردنــد :بدانید دشمنیهای شما
بیپاسخ نخواهد ماند و ملت ایران ،ملتی نیست که علیه
او کار و توطئه کنند و او بنشیند و تماشا کند.
▪کــاهــش وابــســتــگــی بـــه فــــروش نــفــت را نــوعــی
فرصت می دانیم

حضرت آیت ا ...خامنهای در نکتهای دیگر در زمینه
تشدید فشارهای نفتی آمریکا گفتند :کاهش وابستگی
به فروش نفت را قدر و نوعی فرصت میدانیم و از آن برای
تکیه بیشتر بر تواناییهای داخلی استفاده میکنیم.
▪تذکر رهبر معظم انقالب به صداوسیما درباره ترویج
بخت آزمایی

رهبر انقالب تواناییهای ملت ایران و جوانان پرتالش
و خــوش استعداد میهن را بسیار فراتر از وضــع فعلی
خواندند و خاطرنشان کردند :باید فرهنگ کار و تولید و
تالش را ترویج دهیم و روحیه انتظار برای ثروت بادآورده
را از بین ببریم و روش هایی شبیه بخت آزمایی را ترویج
نکنیم که دستگاه های مختلف از جمله صدا و سیما باید
متوجه این معنا باشند .ایشان با استناد به آیه شریفه
قــرآن کریم دستاورد حقیقی انسان را حاصل سعی و
تالش او برشمردند و افزودند :رشد فرد و جامعه در گرو
اراده و همت و تالش است و جوامعی که در دنیا از لحاظ
مــادی رشــد کــردهانــد ،بر اثــر همین عوامل بــوده است
چراکه خداوند وعده داده به کسانی که برای دنیا هم کار
میکنند ،کمک خواهد کرد.
▪جوانان باانگیزه ،تحصیل کــرده و پرتالش محور
دست یابی کشور به آینده روشن هستند

حضرت آیت ا ...خامنهای« ،رفاه ملت» و «رشد اقتصادی،
فناوری و علمی» را در کنار «معنویت و پیشرفت اخالقی»،
از اهــداف اصلی نظام اسالمی خواندند و خاطرنشان
کردند :تحقق این اهــداف به کار و تالش مستمر نیاز
دارد .ایشان گفتند :هدف از بیان گام دوم این بود که
باید با همان انگیزه و همت بلندی که کشور را از زیر لگد

ایرنا -محمدجوادظریفوزیرخارجهکشورماندرواکنشبهگردنزدن 37نفردرعربستانسعودیگفت«:پسازچشمپوشیازقطعهقطعهکردنیک
روزنامهنگار،وقتیکهعربستانسعودی 37مردرادریکروزگردنمیزندهیچنجواییازدولتترامپشنیدهنمیشودحتیوقتیکهیکیرادوروز
پسازعیدپاکمصلوبمیکند.عضویتدر«تیمب»شاملبولتون،بنسلمان،بنزایدوبیبی(نتانیاهو) بههرجنایتیمصونیتمیدهد».

مستکبران خارج کرد به حرکت پرشور برای رسیدن به
قلههای بلند پیشرفت و عزت ادامه داد .رهبر انقالب،
جوانان با انگیزه ،تحصیل کرده و پرتالش را محور دست
یابی کشور به آینده روشن دانستند و افزودند :به فضل
الهی مجموعههای گوناگون و غالب ًا جوان در سراسر ایران
عزیز مشغول فعالیت هستند تا در پرتو حرکتی عظیم،
ملت ایران به قلههای رفیع عزت مادی و معنوی برسد.
▪قدردانی رهبر معظم انقالب از همدردی وتالش ملی
اخیر برای کمک به سیل زدگان

حضرت آیت ا ...خامنهای با اشاره به عصبانیت دشمن
از تالش و یکپارچگی ملت ایــران افــزودنــد :در همین
طبیعی سیل ،با وجودی که کسی ملت را به صحنه
بالی
ِ
دعوت نکرد ،مردم همچون سیل به کمک سیلزد هها
رفتند و جوانان از سراسر کشور به کمک مردم و جوانان
محلی شتافتند که این وحدت و همدردی و تالش ملی،
بسیار مهم و نوید دهنده آیندهای خوب خواهد بود .رهبر
انقالب در پایان سخنانشان تأکید کردند :همان گونه که
اخیر ًا گفته شد ،تالش های دشمنان آخرین نفس های
دشمنی آنان است و دشمنان سر انجام از خصومت علیه
ِ
ملت ایران خسته خواهند شد اما این ملت از کار و تالش
و پایداری و پیشرفت هیچ گاه خسته نخواهد شد .پیش از
سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آقای شریعتمداری وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در گزارشی گفت :کنترل
واردات ،اصالح سیاست های مالیاتی ،استفاده از منابع
بودجه عمومی بــرای بهبود تولید ،را هان ــدازی نهضت
مهارتافزایی ،تالش مضاعف برای بهبود فضای کسب و
کار و تشکیل منظم کارگروههای رفع موانع تولید از جمله
برنامههای دولت برای صیانت از اشتغال موجود و ایجاد
اشتغال جدید است.

رئیسقوهقضاییهدرسفریبهقمپساززیارتحرممطهرحضرت
فاطمه معصومه (س) با مراجع عظام تقلید از جمله آیات عظام
مکارم شیرازی،جوادی آملی ،سبحانی ،شبیری زنجانی ،وحید
خراسانی ،نوری همدانی ،صافی گلپایگانی و علوی گرگانی
دیداروگفتوگوکردکهدرایندیدارهایصمیمیمراجعتقلید
توصیه های متنوعی به ریاست جدید دستگاه قضا ارائه کردند.
آیتا...مکارمشیرازیضمنتمجیدازحجتاالسالموالمسلمین
رئیسیابرازامیدواریکرددردورهویتحولهمهجانبهایدرقوه
قضاییه صورت گیرد .به گزارش رسا این مرجع تقلید خطاب به
رئیسقوهقضاییهگفت:شمامردتحولهستید.مکارمشیرازی
همچنین زندانیان مهریه را از دیگر مشکالت موجود در دستگاه
قضا دانست و گفت :متاسفانه دادگاه ها در این زمینه اصل را بر
ایسارزوجمیگذارندوفردرازندانیمیکنندتااعسارخودراثابت
کند!درحالیکهطبقمبانیدینیوفقهیاصلبراعساراستنه
ایسار،مخصوصادربارهجوانان.اینمرجعتقلیددرتوضیحیکی
دیگر از مشکالت موجود در پرونده های قضایی تصریح کرد :گاه
بعضیمرتکبقتلعمدشدهاندوصاحبانخونعمد ًادرقصاص
تأخیرمیکنندومجرمسالهادرزندانمیماند،درحالیکهاین
کار درست نیست زیرا او فقط مستحق قصاص است نه مستحق
سال ها زندان .باید بالفاصله قصاص کنند و اگر نمی خواهند
قصاص کنند با کفالت مجرم را آزاد کنند تا موقع قصاص.آیت
ا ...وحید خراسانی از دیگر مراجع تقلید خطاب به رئیس قوه
قضاییه ،با تأکید بر اهمیت علم ،ایمان ،اخالق و عقاید در تصدی
سمت های قضایی ،گفت :ایران مملکت شیعه است .ایتام آل
محمد علیهمالسالم به دست شما سپرده شده است .افراد الیق
را برای این امانت کبری انتخاب کنید .به گزارش حوزه نیوز آیت
ا ...شبیری زنجانی نیز در دیدار رئیسی ،با اشاره به این که بی
اخالقی و بی تقوایی به اعتماد مردم لطمه می زند و بقای انقالب
را به خطر می انــدازد ،بر رسیدگی به شکایات مردم از قضات
متخلف تأکید کرد .همچنین آیت ا ...نوری همدانی از دیگر
مراجع تقلید نیز در دیدار رئیس قوه قضاییه سه سمت رهبری
جامعه،مرجعیتوقضاوتراسهامربسیارمهمدراسالمدانست
و خطاب به رئیس جدید قوه قضاییه گفت :الحمدهلل شما فردی
باسواد،بیدار،روشنومحققهستیدوازنظرعدالتوتقوادرحد
بسیار باالیی قرار دارید و امیدواریم که مشکالت مردم در نتیجه
اقداماتشماحلشود.آیتا...جوادیآملینیزدردیداربارئیس
دستگاه قضا با بیان این که «از ابتدای انقالب و تشکیل دستگاه
قضایی ،گفته شد که دستگاه قضای اسالمی را دو اصل حفظ

میکند؛ «قانون آزاد» و «قاضی آزاده»» ،افزود :دو کار اصلی باید
دربارهدستگاهقضاصورتبگیرد؛اولاینکههمصداوسیما،هم
خوددستگاهقضاوهمحوزهودانشگاه،بایدمردمراباقانونآشنا
کنند و فرهنگ عمومی مردم را در حوزه قضا افزایش دهند .وی
جلوگیریازسوءاستفادهبرخیازخألهایقانونیراموردتأکید
قراردادواظهارکرد:دومینمطلبمهمایناستکهبرخیعلمرا
میآموزندبرایگناهکردن!هیچپروندهایازپروندههایسنگین
اختالسیادیگرجرایمنیستکهبدونکمکگرفتنازبرخیوکال
که خألهای قانون را میشناسند رخداده باشد .در این دیدارها
رئیسی،پیشگیریازوقوعجرم،رفعاطالهدادرسیوتالشبرای
ایجادتحولوکارآمدسازیقوهقضاییهراازمهمتریندغدغههای
قوهقضاییهدانست.
▪رئیسی:آرایقضاییدرمنظرحقوقدانانوطالبقرار
میگیرد

به گزارش میزان رئیس قوه قضاییه در دیدار با آیت ا ...مکارم
شیرازی خاطرنشان کرد :در نظر داریم آرا را با حذف نام افراد،
بیشتردرمرعاومنظرحقوقدانانوطالبقراردهیمواینموضوع
به اتقان آرا کمک میکند و عالوه بر این در فرایند دادرسی هم
مراحلی برای این که حق اصحاب دعوی تضییع نشود ،وجود
داردکهازاینجنبهنیزکمکزیادیدرجهتاتقانآرامیشود؛
ولیایناقداماتنبایدازسرعتکاربکاهد.
▪باید موضوع حبس را در موارد ممکن به مجازاتهای
جایگزین تبدیل کنیم

رئیسیهمچنینبااشارهبهدیداربااعضایکمیسیونقضایی
مجلساظهارکرد:دردیدارباکمیسیونقضاییمجلستاکید
کردمکهدرقوانین،راهکارهمهمواردحبسبیانشدهوقاضی
نیز مطابق قانون باید رای دهد؛ از این رو باید موضوع حبس را
در موارد ممکن به مجازاتهای جایگزین تبدیل کنیم.رئیس
قوهقضاییههمچنیندردیدارباآیتا...شبیریزنجانیبابیان
این که میتوان کاری کرد که بخش قابل توجهی از قضات،
مجتهدین باشند ،افزود :در وصیت نامه امام خمینی (ره) آمده
است که حوزههای علمیه باید مرکز تامین قاضی برای قوه
قضاییه باشند و هم اینک در دستگاه قضایی افرادی حضور
دارند ولی به میزان مورد نیاز نیست ،بنابراین یکی از نکات
مورد اشاره بنده آن است که به حوزویان تاکید بفرمایید که به
قوه قضاییه بیایند.

برنامه ریزی اصولگرایان برای کرسی های بهارستان

متقیفرازاحتمالارائهلیستجداگانهانتخاباتیازسویجبههپایداریخبرداد
اظهار نظر سخنگوی جبهه پایداری دربــاره احتمال
ارائــه لیست جداگانه انتخاباتی با واکنش یک رسانه
اصالح طلب و یک فعال سیاسی جریان اصولگرایی
روبه رو شد .براساس گزارش فارس ،مجید متقی فر،
سخنگوی جبهه پایداری انقالب اسالمی با بیان این
که برنامههای انتخاباتی جبهه پایداری برای مجلس
یازدهم مطابق برنامه پیش مـیرود ،دربــاره چگونگی
ارائه لیست انتخاباتی تشکل متبوع خود افزود :جبهه
پایداری در عرصه در این بــاره تصمیم میگیرد؛ اگر
وظیف ه خود را ارائه لیست جداگانه بدانیم ،حتم ًا این کار
اما اگر زمینههایی پیدا شود که با حاکمیت و
را میکنیمّ ،
پیشبرد آرمانها متناسب باشد ممکن است بتوانیم کار
مشترکانجامدهیم.ویدرپاسخبهسوالیدربارهپایگاه
اجتماعیجبههپایداریگفت:برآوردازپایگاهاجتماعی
بستگی به فضای زمان انتخابات دارد اما ما از این بابت،
نگرانی نداریم ،چرا که در بدنه رشد هم داشتهایم.
همایش اخیر جبهه که مربوط به نیروهای سازمانی ما
بود،فرصتخوبیبودتابرآوردواقعبینانهایازبدنهخود
داشته باشیم .چنانچه فراخوان عمومی میدادیم ،قطع ًا
حضور پرشورتری را مشاهده میکردیم.
▪کریمی اصفهانی :کسانی که خود را از دایره وحدت
اصولگرایی دور میکنند ،ضرر خواهند کرد

احمد کریمی اصفهانی ،دبیرکل جامعه انجمن
اسالمی اصناف و بازار در واکنش به احتمال ارائه لیست
انتخاباتی مستقل از سوی جبهه پایداری گفت :مسائلی
که نیروهای جبهه پایداری مطرح میکنند دور از انتظار
نیست زیرا در گذشته نیز آن ها همواره سعی میکردند
کهخودراجدایازدیگراصولگرایانمعرفیکنندومدام
بگویندکهمانیروهاینابترینسبتبهدیگرانیم.چنین
روحیهای واقعا ناپسند است .کسانی که خود را از دایره
وحدت اصولگرایی دور میکنند ،ضرر خواهند کرد زیرا
پیروزی حاصل نمیشود مگر با تکیه بر همدلی .این
فعال سیاسی درباره وضعیت فعلی نیروهای اصولگرا
نیز گفت :ما در وضعیت خوبی به سر میبریم و در یک
وفاق واقعی هستیم .محوریت ما همواره جامعتین بوده
است و همیشه سعی کردهایم که آهنگ سخنان ما دور

از جامعتین نباشد .چین راهی میتواند باعث وحدت
اصولگرایان شود و آن هایی که مدام بر طبل بیوفایی
میکوبند از اصولگرایان فاصله میگیرند.
▪نامه نیوز :معلوم نیست جبهه پایداری جدای از
اصولگرایان تا چه حد پایگاه اجتماعی داشته باشد

نامهنیوزدرتحلیلاظهاراتسخنگویپایداریمخاطب
اینسخنانرااصولگرایاندانستواینسؤاالترامطرح
کرد که معلوم نیست که جبهه پایداری جدای از عموم
اصولگرایان تا چه حد در میان مردم پایگاه اجتماعی
داشته باشد؟ و آیــا اعضای ایــن طیف میخواهند با
مخالفخوانی و ایجاد تشنج سیاسی توجه مردم را به
خود جلب کنند تا از این طریق بتوانند بهعنوان نیرویی
خارج از طیفهای سیاسی موجود فعالیت کنند؟
▪برنامهریزی جبهه مردمی نیروهای انقالب برای
ورود به مباحث انتخاباتی

از سوی دیگر مهدی چمران نایب رئیس جبهه مردمی
نیروهای انقالب درخصوص فعالیت های این جبهه در
انتخابات امسال گفت :قطعا جبهه مردمی که متشکل
از احزاب و گروههای سیاسی است خواهان شرکت در
انتخابات است و با همکاری و هماهنگی همه اعضا در
این انتخابات شرکت خواهد کرد .چمران در عین حال
تصریحکرد:هماکنونسازوکاریبرایورودبهانتخابات
در نظر گرفته نشده است .وی افزود :دلیل ورود نکردن
«جمنا» به بحث انتخابات ،شرایط کشور است که امسال
برخی استانها درگیر سیل بودند و جبهه مردمی
نیروهای انقالب درگیر کمکرسانی به آنان بود.

واعظی 2:گزینه برای سخنگوی دولت مطرح شده است
رئیسدفتررئیسجمهوردرخصوصانتخابسخنگوی
دولت گفت :چهار گزینه را به رئیس جمهور پیشنهاد
دادیــم و آقــای رئیس جمهور خواستند که با دو نفر از
این افــراد صحبت شــود .محمود واعظی رئیس دفتر
رئیسجمهور،لعیاجنیدیمعاونحقوقیرئیسجمهور،
عیسی کالنتری رئیس سازمان محیط زیست ،رضا
اردکانیان وزیر نیرو و حسینعلی امیری معاون پارلمانی
رئیس جمهور روزگذشته در حاشیه جلسه هیئت
دولت با خبرنگاران گفت وگو کردند .به گزارش مهر
واعظی دربــاره انتخاب سخنگوی دولت گفت :هفته
گذشته با مشورت کمیتهای که آقای رئیس جمهور برای
انتخاب سخنگو از داخل دولت تشکیل داده بودند چهار

گزینه را به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم و آقای رئیس
جمهور خواستند که با دو نفر از این افراد صحبت شود.
همچنین رئیس دفتر رئیسجمهور دربــاره انتصاب
فرمانده کل سپاه پاسداران گفت :سرلشکر سالمی را از
قبل میشناختیم ،رئیسجمهور و وزیران از این انتصاب
استقبالکردندوروزدوشنبهگذشتهآقایرئیسجمهور
اولین جلسه را با حضور ایشان برگزار کرد.
واعظی در خصوص اختالف نظر وزیران نفت و خارجه
خاطرنشان کرد :این اختالفنظر کذب محض است،
اختالفی بین ظریف و زنگنه وجود ندارد؛ این که یک
نماینده برداشت خود را به صورت یک طرفه میگوید،
کار اخالقی نیست.
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