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تذکرآیتا...جنتیبههیئتهای
اجراییدربارهبررسیصالحیتها
دبیرشوراینگهبان:بادقتعملکنیدتاحقکسیضایعنشود

آبراهام لینکلن در محاصره!
تصویر ماهوارهای از ناو هواپیمابر آبراهام
لینکلن آمریکا و شناورهای همراهش در
حال خروج از خلیج فارس در حالی که
تعدادی از شناورهای تندروی سپاه در
اطراف آن ها هستند/.دپیلماسی ایرانی

چهره ها و گفته ها

ایران باید پیش شرط بگذارد
جان کالروسو از فشار آمریکا بر ایــران انتقاد
و به صحبتهای اخیر مقا مهای کــاخ سفید
درباره مذاکره بدون پیش شرط با ایران اشاره
کرد و گفت :ایــران در تهیه دارو مشکل دارد و
این موضوع دردناک است.
ایــران اکنون باید برای
مــــذاکــــره پــیــش شــرط
بگذارد و بخواهد تحریم
علیه دارو را بردارد/.
ایلنا

مجلس کنونی در راس امور نیست
محمدباقر قالیباف ،عضو مجمع تشخیص
مصلحت بــا بیان ایــن کــه مجلس کنونی در
حقیقت در رأس امــور نیست ،افـــزود :اگــر به
تاریخ مجلس توجه کنید متوجه سیر نزولی
عملکرد مجلس میشوید .اگر میخواهیم جلوی
خسارات را بگیریم باید پای باورهایمان بایستیم
یعنی افرادی را به مجلس
بفرستیم که به مردم
ایمان داشته باشندو
خــود را وکیلالمله
بدانند/.فارس

اصالح طلب به صندوق رای
پشت نمی کند
محمد علی وکیلی ،عضو فراکسیون امید مجلس
با تاکید بر این که هیچ جریان اصالح طلبی به
دنبال تحریم انتخابات نیست ،گفت :مشروعیت
و بقای اصالح طلبان به صندو قهای رای باز
مـیگــردد .اگــر روزی یک جریانی به صندوق
رای پشت کند آن
جـــریـــان ،جــریــان
اصـــــــاح طــلــبــی
نــیــســت/.خــانــه
ملت

مجلس مستقل مجیز نمی گوید
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام گفت :رویه کنونی مجلس دهم در تصمیم
گیریها و بدون قدرت عمل کردن آن ،باید تغییر
کند.اگر مجلس در مسائل اصلی و راهبردی در
جایگاه خودش مستقل باشد و در چهارچوب
وظــایــف قــانــونــی خــودش
عمل کند ،هیچ گاه متهم
بــه مجیزگویی دولــت
نــخــواهــد شــد/.
مهر

اخبار

فعالیت حداد عادل و روحاالمینی
در قالب  ۲جبهه
ایسنا  -حمید مالنوری دبیر کمیسیون ماده
 10احزاب اعالم کرد« :جبهه نیروهای انقالب
اسالمی» به نمایندگی غالمعلی حــدادعــادل و
«جبهه ایستادگی ایران اسالمی» به نمایندگی
عبدالحسین روح االمینی در گستره ملی و برای
فعالیت سیاسی  -اجتماعی و به مدت نامحدود
فعالیتخودرابهاطالعاینکمیسیونرساندهاند.

آیتا ...یزدی از حوزه انتخابیه قم
داوطلب خبرگان شد
ایرنا – آیتا...محمد یزدی ،از حوزه انتخابیه این
استان در اولین انتخابات میاندورهای پنجمین
دوره مجلس خبرگان رهبری ثبتنام کرد.با
حضور نماینده آیتا ...یزدی در فرمانداری قم،
مراحل ثبتنام وی انجام شد .رئیس شورای
عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،پیشازاین
نماینده اســتــان تــهــران در دومــیــن ،سومین و
چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری بود.

دبیرشوراینگهبانخطاببههیئتهایاجرایی
انتخابات تذکر داد :در بررسی صالحیتهای
داوطلبان انتخابات مجلس با دقت عمل کنند تا
حق کسی ضایع نشود و شاهد شکایت کمتری
به هیئتهای نظارت و شورای نگهبان باشیم.
وی تاکید کــرد :در بررسی صالحیتها ،حق
کاندیداها و حق مــردم هر دو باید حفظ شود
و داوطلبانی کــه دارای شــرایــط هستند ،در
هیئتهای اجرایی رد صالحیت نشوند و افرادی
که آلوده به فساد یا فاقد شرایط هستند نیز تأیید
نشوند .به گزارش فارس ،آیتا ...احمد جنتی روز
گذشته در جلسه شورای نگهبان تصریح کرد :اگر
دقت کافی در بررسی صالحیتها صورت بگیرد
و با فساد اقتصادی و فساد اخالقی و ضدیت با
حاکمیت،مسامحهاینشود،دیگرشاهدشکایت
کمتر داوطلبان به شــورای نگهبان در بررسی
صالحیت های شان خواهیم بود .وی با اشاره
به ثبت نام بیش از  ۱۶هزار نفر برای نامزدی در
انتخابات مجلس یازدهم گفت که احراز شرایط
این داوطلبان آن هم در این مدت کوتاه ،بسیار
کار مشکلی است .وی تاکید کرد :شورای نگهبان

در بررسی صالحیتها چه در انتخابات مجلس
شورای اسالمی و چه مجلس خبرگان رهبری با
دقت ،اسناد و شرایط تک تک داوطلبان را بررسی
میکند و هرگز تحت فشار و درخواستهای
غیرقانونی قرار نمیگیرد .پیش از آغاز دستور
کار جلسه ،آیت ا ...محمد یزدی از فقهای شورای
نگهباندرتوصیهایخواستارتوجهبیشتراعضای
شــورای نگهبان به اعتراضات داوطلبان فاقد
شرایط و رد صالحیت شده و بررسی دقیق آنها
همراه با سعه صدر در شنیدن اعتراضاتشان شد.
دربــاره این توصیه ،عباسعلی کدخدایی عضو
حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان با تأیید
توصیههای آیت ا ...یزدی ،تاکید کرد :از حدود
یک سال پیش بسیاری از افراد و چهرههایی که در
دورههای گذشته رد صالحیت شده بودند به بنده
و برخی دیگر از اعضای شورای نگهبان مراجعه
کردند و از وضعیت پرونده خود مطلع شدند .وی
اظهارکرد :اگر افراد در این مراجعات مدارک و
مستندات جدیدی داشته باشند ،آنها را ضمیمه
پرونده هایشان میکنیم تا در بررسیهای مجدد
مورد توجه قرار گیرد و حقی از کسی ضایع نشود.

واعظی :درسفرروحانیبهژاپنقرار
نیستپیامیبرایآمریکا ارسال شود
عملکرددولتباعملکردقالیبافقابلمقایسهنیست
هادیمحمدی–رئیسدفتررئیسجمهور
در پاسخ به سوالی دربــاره برخی گمانه
زنی ها مبنی بر این که قرار است در سفر
روحانی به ژاپــن پیامی به آمریکا ارسال
شود ،گفت« :خیر؛ سفر به ژاپن دوجانبه
است».براساسگزارشرسانههایژاپنی،
قرار است  28آذر (پنج شنبه هفته آینده)
رئیس جمهور به دعوت نخست وزیر ژاپن
به این کشور سفر کند .برخی رسانه های
بینالمللی،سفرروحانیبهتوکیوراحاوی
پیامیازسویایرانبهآمریکادانستهاند  .به
گزارش خراسان ،محمود واعظی که روز
گذشته در حاشیه نشست هیئت دولت با
خبرنگاران گفت و گو می کرد ،درباره این
سفر تصریح کرد :وقتی آقای آبه به تهران
آمــده بــود ،از آقــای روحانی بــرای سفر به
ژاپن دعوت کردند؛ چون در اجالسی که
در مالزی برگزار می شود ،حضور خواهیم
داشت ،به ژاپنی ها اعالم کرده ایم که اگر
همه شرایط مهیا شود ،آمادگی انجام سفر
به ژاپن را داریم .در این راستا قرار بوده که
فرستادهویژهژاپنبهتهرانبیایدواحتماال
وی االن در تهران باشد .وی درباره زمان
دقیق این سفر نیز گفت« :اگر شرایط مهیا
شود بر اساس قرار قبلی انشــاءا ...اواخر
هفته آینده رئیس جمهور به ژاپــن سفر
میکند».
▪عملکرد دولــت با عملکرد قالیباف
قابل مقایسه نیست

واعظی همچنین در واکنش به بیانیه
محمدباقر قالیباف در روز ثبت نام وی در

سرلشکرسالمی:میخواهیمتحریم را بهگورستانتاریخ بسپاریم

بسیاری از عوامل نفوذ و دخالت دشمنان را پلمب کرده ایم
فرماندهکلسپاهبابیاناینکه بسیاریازعوامل
نفوذودخالتدشمنانراپلمبکردهایم،اظهار
کرد :میخواهیم زبانشان را هم پلمب کنیم؛
در عرصه اقتصادی هم نخواهیم گذاشت هیچ
عاملی از دشمنان در اقتصادمان تاثیرگذار
باشد .وی تاکید کرد:میخواهیم تحریم را به

گورستان تاریخ بسپاریم...و به دنبال تبدیل
مقاومت اقتصادی به اقتصاد مقاومتی هستیم
تا رویــه تحریمها معکوس شوند .به گــزارش
فارس ،سرلشکر حسین سالمی روز گذشته در
همایش مدیران و مسئوالن قرارگاه سازندگی
خاتم االنبیا(ص) از این قرارگاه به عنوان نگین

سازندگی کشور نام برد و اظهار کــرد :جهاد
علمی و ســازنــدگــی ،فلسفه اصلی تشکیل

انتخابات مجلس و سخنرانی در دانشگاه
عالمه که انتقادهای صریحی را درباره
دولت مطرح کرده بود ،گفت :من صحبت
های آقای قالیباف را اصال نشنیدم .اگر
این حرفها را زده باشد ،ایشان باید به
گذشته و عملکرد خود برگردد؛ این که
عملکرد آن چنانی ندارد .اگر عملکردی
هم در شــهــرداری داشته خیلی روشن
است.اینهمهبدهکاریکهدرآنجابهبار
آورده با این دولت که در این تحریمها این
همه پروژه را انجام می دهد قابل مقایسه
نیست .وی افزود :به نظر میرسد حرفی
برای مردم ندارند و این گونه حرف زدن
تبلیغات انتخاباتی است .به جای این که
برنامه و سیاستهای خود را بگویند و از
خودشان حرف بزنند فکر میکنند که اگر
به دولت حمله کنند مردم به آن ها اقبال
نشانمیدهند،درحالیکهاشتباهاست.
▪موضوع تبادل زندانی را نمی توان به
دیگر مشکالت تسری داد

خبرنگاریازواعظیدربارهمبادلهزندانی
با آمریکا و امکان گسترش این کار به حوزه
های دیگر پرسید که وی در پاسخ ضمن
تاکید بر سیاست تنش زدایی و دوری از
دشمن تراشی دولت ،خاطرنشان کرد:
ممکن است وقتی با کشوری کار انسانی و
تبادل افراد انجام می شود ،این موضوع بر
افکار عمومی مردم دو کشور تاثیر داشته
باشد ،امــا به مفهوم ایــن نیست که این
مسئله به دیگر مشکالتی که وجود دارد،
تسری داده شود.

قــرارگــاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) است.
وی اظهارکرد :قرارگاه یک نهاد اقتصادی و
درآمدزایینیستبلکهبنایعظیمیبرایجهاد
استبههمیندلیلهرچهطلبمالیهمداشته
باشد باز به کار و فعالیت مشغول است تا حیات
اقتصادیکشوررارونقبخشد.

اخبار

معاونفرهنگیقوهقضاییه:

مسئولنبایدمسئولیتخودرا
تفویضکندوبگویدخبرنداشتم

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت  :هر جایگاهی
مسئولیداردکهبایدپاسخگویوظایفخودباشدنه
اینکهمسئولیتخودراتفویضکندوبعدهمبگوید
من خبر نداشتم .به گزارش ایسنا  ،حجت االسالم
هادی صادقی همچنین با اشاره به اتفاقات اخیر
در کشور گفت :در روزهای اخیر چهره های مشهور
یا به عبارتی همان سلبریتی ها ،شروع به اظهارنظر
در مسائلی می کنند که هیچ گونه تخصصی در
آن ندارند .سوال این است که این افراد آیا مطابق
روایــت پیامبر و دالیــل عقلی که اشــاره شد چنین
جایگاهی بــرای اظهارنظر دارنــد؟ و آن هم بدون
اطالعسخنانیبگویندوخطاییکیرابهپایدیگری
بنویسند؟ معاون فرهنگی قوه قضاییه در بخش
دیگری از سخنان خود با اشــاره به احتمال ظهور
فتنهایجدیددرماههایآیندهگفت:بعضیازافراد
ممکناستفضایانتخاباترابهحاشیهببرند،چون
می خواهند با ایستادن در مقابل نهادهای قانونی
و ایجاد حاشیه ،ضعف خود را در این فتنه افروزی
پنهان کنند .ممکن است صالحیت بعضی از افراد
احراز نشود زیرا ورود به این عرصه صالحیت ویژه
خودرامیطلبد،بنابرایننبایداینامانتبهکسانی
دادهشودکهنهادهایقانونیمانندشوراینگهبان
راتضعیفمیکنند.

واکنش ایرانبه بیانیهشورای
همکاریخلیجفارس

میزان -سید عباس موسوی سخنگوی وزارت
خارجهکشورمانبسیاریازادعاهایواهیوتکراری
بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس را فاقد
ارزشپاسخگوییدانستوهمراهیوحمایتآشکار
از تروریسم اقتصادی آمریکا علیه مردم بزرگ ایران
در این بیانیه را به شدت محکوم و آن را متناقض با
سیاستحسنهمجواریتوصیفکرد.

