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چهره ها و گفته ها

باید صبر کرد
غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص
مصلحت نــظــام گــفــت :انــتــظــار ایــن اســت که
رسیدگی به وضعیت صالحیتها از سوی شورای
نگهبان دقیق و قانونی باشد و چیزی که خالف
انتظار است از آن شورا مشاهده نشود.شورای
نگهبان هنوز نتیجه بررسی نهایی خود را راجع به
شکایاتی که صورت گرفته ،به
پایان نرسانده است .باید
صبر کــرد تــا ایــن شــورا
نتیجه را اعـــام کند
و بعد از آن قضاوت
کــــــــــــرد/.
جماران

مرگ سیاست ترامپ علیه ایران
استفان والــت ،نظریه پــرداز برجسته روابــط
بین الملل با اشــاره به تــرور ســردار سلیمانی
نوشت:کمتر از یک هفته از آغاز سال 2020
می گذشت و رئیس جمهور آمریکا موفق شد که
پا در یک بحران بی معنی و خطرناک دیگر با ایران
بگذارد .ترور ژنرال سلیمانی انگیز ه مضاعفی
است که ترامپ به ایران داده تا به سوی سالح
هستهای حرکت کند؛ اقدامی
که واشنگتن در آن صورت یا
باید وارد جنگ همهجانبه با
ایران شود یا عقب بنشیند
و هستهای شدن
ایـــران را قبول
کند/.انتخاب
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روحانی:رضایتیکجناح
مارابهجایینمیرساند

اسالمی :جعبه سیاه به عنوان
یکی از بخش های مهم سانحه
باید در ایران باشد

انتخاباتی مانند کشورهای اروپایی با حضور 20درصدی مردم
مورد رضایت ما نیست
رئیس جمهور با بیان این که «رضایت خاصه
و رضایت یک جناح و یک قوم ما را به جایی
نمیرساند»تاکیدکرد:بایدرضایتعامهمردم
را مدنظر قــرار دهیم و بر این اســاس اقــدام و
حرکت کنیم .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
ریاستجمهوری،حجتاالسالموالمسلمین
دکترحسنروحانیروزگذشتهدرجلسههیئت
دولت بااشارهبهانتخاباتپیشرو،اظهارکرد:
هیچ نهاد غیر انتخابی در کشور وجود ندارد و
همه نهادها و مسئوالن مشروعیت خود را از
ارادهوخواستمردمکسبمیکنند.بنابراین
به همین دلیل است که مردم را پای صندوق
رای دعوت میکنیم واال چه لزومی دارد که
اکثریتمردمدرانتخاباتشرکتکنند.
روحــانــی اف ــزود :اگــر مــردم به خوبی بدانند
که امــروز و فردا رای و نظر آن ها حاکم است
بیتردید اگر از عملکرد فردی ناراضی بودند
در انتخابات بعدی میتوانند جبران کنند و در
چنینحالتیبهآیندهامیدوارترخواهندبود.
رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت انتخابات
آینده و قدرت سیاسی و اجتماعی حاصل از
آن،اظهارکرد:بایدهمهپایصندوقآراحضور
یابند و درســت است که باید با دقت افــرادی
که شرایط الزم را دارنــد ،برگزینند اما نباید
هدف را فراموش کنیم و هدف اصلی حضور
اکثریت قاطع مردم پای صندوق آراست واال
میتوان انتخاباتی مانند بعضی از کشورها
حتی برخی از کشورهای اروپایی با حضور
 15و  20درصدی مردم برگزار کرد اما چنین

انتخاباتی مورد رضایت ما نیست و هیچ وقت
نخواستیمکهدرانتخاباتحضورمردمکمرنگ
باشد.روحانی با طرح این ســوال که حضور
پرشور مــردم را چگونه میتوان ایجاد کرد،
اظهارکرد :بدونتردیدتنهاعاملایجادچنین
شرایطیوجودفضایرقابتیاستومردمباید
به سالمت ،امنیت و رقابتی بودن انتخابات
اطمینانداشتهباشند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد :اگر توصیه و
نصیحت به دیگران مورد رضایت آن ها نیست
اما به وزارت کشور ،استانداران ،فرمانداران و
مردم عزیز توصیه میکنم اهمیت انتخابات را
مدنظر قرار دهند و با قوت به پای صندوق آرا
بیایند .روحانی تصریح کرد :همه باید بدانند
که باالتر از مردم و باالتر از قانون نداریم .هیچ
نهادی مقدس نیست مگر این که در چار چوب
قانونوخواستمردمحرکتکند.اینهابرای
ماروشناست.رئیسجمهوربابیاناینکهباید
دستورالعملرهبریرامبنیبرافزایشقدرت
به صورت حساب شده عملی کنیم ،گفت :اگر
کسی در کشور میخواهد اقدامی انجام دهد
کهباقدرتملیکشورمانسازگارنیستحتما
مسئولاستوبایددربرابرمردمپاسخگوباشد.
اگرکسیکالم،سخنومصوبهاشبهیکتنش
غیرضروری تبدیل شود باید به مردم پاسخ گو
باشد و اگر قوانین و مقرراتی تصویب میشود
کهرابطهبانکیومالیکشورمانرابادنیادچار
مشکل میکند باید در مقابل آن مسئول و به
مردمجوابگوبود.

حضور در نماز جمعه پاسخ صریح
مردم به ترامپ
حسامالدین آشنا ،مشاور رئیس جمهور  ،گفت:
در نماز جمعهای که حضرت آقا اقامه فرمودند،
حضور عظیم مردم تهران پاسخی صریح و روشن
به اقدامات تروریستی و آشوب گرایانه ترامپ
بود؛ یعنی نماز جمعه هفته قبل ایجاد آشوبهای
اجتماعی ،قطبی سازی در جامعه و حالت نفرت و
پراکندگی در جامعه را ترمیم کرد و مردم تهران
به تقابل با راهبرد آمریکا پاسخ دادند و حمایت
قاطعشان را از جمهوری اسالمی ایران و رهبری
اعالم کردند/.باشگاه
خبرنگاران

خبر

آیتا...جنتی:رئیسجمهورحرفینزند
کهدشمنانسوءاستفادهکنند

بسیاری از افراد فاقد سابقه از طریق بررسی های محلی احراز
صالحیتشدند
دبیر شورای نگهبان با گالیه از اظهارات اخیر
رئیسجمهور راجع به بررسی صالحیتها و
سوء استفاده وزیر خارجه آمریکا از آن ،متذکر
شد :در شرایط فعلی ،کشور نیاز به آرامش و
امید آفرینی دارد و آقای رئیسجمهور نباید
اظهاراتی داشته باشد که خدای نکرده افکار
عمومی را نگران کند یا موجب یأس مردم شود
و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد.
به گــزارش مهر ،آیتا...احمد جنتی دبیر
شورای نگهبان صبح دیروز در جلسه این شورا
افزود :شورای نگهبان از تایید یا رد صالحیت
هیچ فردی منتفع یا متضرر نمیشود و برایش
این جناح یا آن جناح فرقی ندارد و فقط به مر
قانون عمل میکند.
وی همچنین با بیان این که باید از اعضای
شــورای نگهبان تشکر کنم که در ایــن ایام
حداکثر وقت خود را گذاشتهاند تا رسیدگی
به شکایات و پروندههای داوطلبان با کمال
دقت انجام شود ،از همکاری خوب مراجع
قانونی چــون ناجا ،وزارت اطالعات و قوه
قضاییه با شورای نگهبان در فرایند بررسی
صالحیتها تشکر کرد.
▪بسیاری از افرادی که فاقد سابقه بودند
از طــریــق بــررســیهــای مــحــلــی احـــراز
صالحیت شدند

وی افزود :در کنار مستندات و مدارک مراجع

شهادتفرماندهبسیجدارخوینتوسط 2تروریست
فرماندارشهرستانشادگان دراستانخوزستان
از به شهادت رسیدن فرمانده بسیج دارخوین
به ضــرب گلوله «دو تروریست» خــبــرداد .به
گفته «سعید حاجیان»این حادثه بامداد دیروز
زمانی که شهید عبدالحسین مجدمی مقدم
درحال ورود به منزلش با خودرو بود ،رخ داد.

« تروریستهادونفرموتورسواربودند کهاطراف
منزلفرماندهبسیجدارخوینکمینکردهبودند
و در حالی که او سوار بر خــودرواش وارد خانه
میشدباضربگلولهاسلحهکالشینکفوتفنگ
شکاری وی را به شهادت رساندند ».حاجیان
که با ایرنا گفت و گو می کرد ،افزود« :تحقیقات

در این زمینه آغاز شده و به زودی در این باره
اطالع رسانی خواهیم کرد ».شادگان در ۷۰
کیلومتری جنوب اهواز و ۳۵کیلومتری شمال
آبادانواقعشدهاست.درهمینحالبهگزارش
مهر روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ولی
عصر (عــج) خوزستان در اطالعیه ای دربــاره
شهادت سروان پاسدار عبدالحسین مجدمی
مقدم آورده است« :بدین وسیله به اطالع امت

قانونی ،بــررسـیهــای محلی نیز بــه تأیید
صالحیت افراد گمنام کمک کرد و بسیاری
از افرادی که فاقد سابقه بودند ،از این طریق
احــراز صالحیت شدند .وی تصریح کرد:
البته اگر در مرحله بررسی صالحیتها در
هیئتهاینظارتاستانیومرکزیاشتباهی
صورت گرفته باشد یا مستندات جدیدی به
دست ما برسد ،اعضای شــورای نگهبان با
دقت به آنها رسیدگی خواهند کرد و چنان
چه تغییراتی در نتایج اولیه صــورت گیرد
جای هیچگونه نگرانی نیست چرا که شورای
نگهبان صرف ًا به وظیفه شرعی و قانونی خود
عمل میکند.
وی در ادامه خطاب به اعضای شورای نگهبان
تاکید کرد :باید در کمال دقت در این مرحله
شکایات داوطلبان بررسی شود تا کسانی
که حداقل شرایط قانونی را دارند در جمع
داوطلبان قرار گیرند.
آیتا ...جنتی تصریح کرد :یکی از اشکاالت
قانون این است که شاید فردی صالحیتهای
عمومی نمایندگی را پیش از ورود به مجلس
داشته باشد و انسان مؤمنی هم باشد و شورای
نگهبان او را تایید کند ،اما پس از ورود به
مجلس و وقتی دستش به پول و قدرت برسد
گرفتارمقاموموقعیتشودکهدراینخصوص
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئولیت
جدی دارد.
شهید پرور خوزستان میرساند سروان پاسدار
عبدالحسینمجدمیمقدمازپاسدارانمجاهد
و تالشگر ناحیه مقاومت بسیج شادگان شب
گذشتهبهفیضشهادتنائلشد».

هادی محمدی – موضوع هواپیمای اوکراینی
همچنان خبرساز است و خبرنگاران به دنبال
بــازکــردن گــره هــای ایــن واقعه و رفــع ابهامات
هستند.
روز گذشته نیز در حاشیه نشست هیئت دولت
خبرنگاران از وزیر راه و شهرسازی که به تازگی به
عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به اوکراین سفر
کرده و مالقات هایی هم داشته در این خصوص
سواالتی مطرح کردند.
محمد اسالمی در پاسخ به سوال خراسان درباره
وضعیت جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی گفت:
جعبه سیاه جزو الینفک بررسی سانحه است و
این سانحه چون در ایران رخ داده مسئول بررسی
آن سازمان هواپیمایی بوده و طبق قوانین ایکائو
در حال بررسی موضوع هستیم همچنین هیئت
بررسی سانحه برای بررسی مدارک هواپیما به
اوکراین نیز سفر کردند .وی افــزود :از لحظات
اول حادثه ،سازمان هواپیمایی کشوری با شرکت
بوئینگ و طرف اوکراینی و همه طرفهایی که
باید در این بررسی حضور داشته باشند ارتباط
برقرار کردند و نمایندگان آن ها در روند بررسی
سانحه حضور دارند البته جعبه سیاه به عنوان
یکی از آیتمهای مهم سانحه باید در داخل کشور
باشد .اگر تیم بررسی در بازگشایی اطالعات این
سانحه به مشکل برخورد کرد ،آن زمان تصمیم
میگیرند تا چگونه از طــر فهــای دیگر برای
استخراج اطالعات کمک بگیرند.همچنین لعیا
جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور هم در جمع
خبرنگاران حاضر شد و گفت  :کمیته ای توسط
هیئت دولت تعیین شده که عالوه بر وزارت راه
و شهرسازی بقیه بخش های مرتبط از جمله
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،وزارت
امور خارجه ،وزارت دادگستری ،معاونت حقوقی
رئیس جمهوری و سخنگوی دولت اعضای این
کارگروه هستند ،همچنین ستاد نیروهای مسلح
در این کارگروه عضویت دارد و در ذیل کارگروه
منتخب هیئت دولــت ،کمیته هــای حقوقی،
اطالع رسانی و اجتماعی و انسانی تشکیل شده
است و هر کدام از این کمیته ها یک مسئول دارد.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد :دولت باید در
این خصوص فعال و پاسخ گو باشد؛ در درجه اول
به مردم ایران ،از آن جا که در این هواپیما اتباع
خارجی هم حضور داشتند و هواپیما متعلق به
خط هواپیمایی خارجی بوده ،بنابراین دولت باید
پاسخ گوی خارجی ها نیز باشد.

