سیاست

4
ویژه های خراسان

اولین تذکر انتخاباتی
به مسئوالن اجرایی ابالغ شد
یک نهاد نظارتی در ابالغیه روزهای اخیر خود
خطاب به تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی
با اشاره به منع قانونی تبلیغ انتخاباتی له یا علیه
فرد یا گروه ها در ادارات دولتی ،به مخاطبان
متذکر شده با توجه به زمان کوتاه باقی مانده
تا انتخابات مجلس شــورای اسالمی در اوایل
اسفندماه امسال ،به زیرمجموعه خود دستور
دهند اکیدا از هرگونه فعالیت در دستگاه های
اجرایی یا برگزاری مراسمات انتخاباتی تحت هر
عنوان و شکلی که شائبه تبلیغ را به دنبال داشته
باشد ،جدا خودداری شود.
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کشورهای عادی کشتارگاه های شان را به کنسولگری
مبدل نمیکنند!

شارژ دادن به دولت را
فراموش نکنید
یک مسئول ارشد اجرایی در ابالغیه جدید خود
خطاب به استانداری ها و اعضای کابینه ،از
آن ها خواسته است به دستگاه های مستقر در
شهرستان ها اعالم کنند که در صورت استقرار
در مجتمع های اداری ،موظفند هزینه های
مشترک یا اصطالحا شارژ مربوط به خود را به
میزانی که استانداری یا فرمانداری تعیین می
کنند محاسبه و به حساب مربوط واریز کنند.
همچنین دستگاه های اجرایی که از بودجه
استانی استفاده نمی کنند هم موظفند با عقد
قرارداد بین خود و استانداری یا فرمانداری ،این
شارژ را پرداخت کنند.

نماز جمعه

ابوترابی فرد :شهادت حاج قاسم
آغازی بر پایان حضورآمریکا
در منطقه است
محمد اکبری  -خطیب جمعه تهران گفت:
تردید ندارم اگر کارشناسان سیاسی و نظامی
آمریکا حوادث پس از شهادت سپهبد سلیمانی
را میتوانستند تحلیل کنند ،هرگز چنین کاری
نمیکردند؛این اقدام آن ها آغازی بر پایان حضور
آمریکا در منطقه است.
به گزارش خراسان حجتاالسالم والمسلمین
سید محمدحسن ابوترابیفرد در خطبه های
نماز جمعه دیروز تهران اظهارکرد :امروز ملت
مقاوم و ایستاده عــراق ،ی ــو ما ...دیگری خلق
کردند و این مردم در کنار ملتهای مسلمان
منطقه فریاد مرگ بر آمریکا را سر برآوردند.
وی با بیان این که شعار نه غزه نه لبنان یعنی
با اقتدار ایران اسالمی سر نزاع داریم تصریح
کرد :عراق منهای ایران به معنای کاهش قدرت
این کشور بوده و لبنان بدون عراق هم کاهش
قدرت بیروت را به همراه داشت .در نتیجه امروز
اســام رمــز وحــدت ملل منطقه اســت .خطیب
جمعه تهران صبر جمعی را یکی از مولفههای
ایستادگی دربرابر دشمن ذکر و بیان کرد :هنر
سردار سلیمانی در سه دهه گذشته تالش برای
خلق صبر جمعی بود .وی یادآورشد :مبادا صبر
ما از آمریکا و دولـتهــای دستنشانده غرب
کمتر باشد .ما دغدغه دشوار یهای ملتهای
جهان را در زیر چکمههای استکبار داریم و نقش
حاجقاسم سلیمانی در تأمین امنیت اروپا و قاره
آسیا بر کسی پوشیده نیست.
▪دعـــوت مـــردم بـــرای حــضــور یکپارچه در
انتخابات

خطیب جمعه تهران همچنین در بخش دیگری
از سخنان خود با اشــاره به نزدیکی برگزاری
انتخابات مجلس یازدهم و دعوت از مردم برای
حضور یکپارچه در انتخابات گفت :هرگاه نهاد
قانون گذاری در اندازهای قرار گرفت که توانست
با پرهیز از تصویب انبوهی از قوانین که فاقد
عقبه الزم است در مسیر تحقق سیاستهای
کلی ابالغی قدم بردارد ،مطمئن باشید توسعه
و پیشرفت کشور کلید خورده است و این راه ،راه
دشواری است.ابوترابی فرد گفت :ما باید دست
به انتخابی آگاهانه بزنیم همچنین نمایندگان
راهی دشوار در پیش رو دارند زیرا این اهداف
بلند نیازمند عقالنیت ،علم و عزم و اراده است.
در همین زمینه نگاهی کوتاه و گذرا به عملکرد
ادوار گذشته مجلس ،ضــرورت ایــن تحول را
قطعی میکند.

پس از ادعــای وزیــر خارجه عربستان مبنی
بر آمادگی کشورش برای گفتوگو با ایران،
محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه کشورمان،
در توئیتی بر تمایل تهران بــرای مذاکره با
کشورهای همسایه تأکید کــرد .تاکیدی
که جــزو راهبردهای همیشگی جمهوری
اسالمی بوده و در مواقع مختلف کشورمان
تاکید کرده که آماده گفت و گو با کشورهای
همسایه است .هرچند روز گذشته یک مقام
دیگر سعودی توهینی علیه کشورمان مطرح
کرد که آن هم با واکنش صریح وزیر خارجه
کشورمان مواجه شد.
ظریف در توئیتی که به زبــان عربی منتشر
کــرد ،نوشت« :د ِر گفتوگو با همسایگان
از طرف ایــران باز است و ما آمادگی خود را
بــرای نقشآفرینی در هر کــاری که به نفع
منطقه باشد اعالم میکنیم...ایران از هر
اقدامی که امید را به مردم برگرداند و ثبات و
رفاه را برای آن ها به ارمغان بیاورد استقبال
میکند ».پیام ظریف پس از آن بود که فیصل
بن فرحان ،وزیر خارجه عربستان سعودی،
هفته گذشته مدعی شده بود که ریاض آماده
گفتوگو با جمهوری اسالمی است «اما این

مسئله به ایــران بستگی دارد ».وی درعین
حال ادعاهایی علیه کشورمان مطرح کرده
بود .با این حال هنوز یک روز از این اظهارنظر
وزیرخارجه سعودی نگذشته بود که عادل
الجبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان
در نشست داووس در اظهارنظری ضد ایرانی
گفت که «وقتی که ایران به عنوان یک کشور
عادی عمل کند آن زمان می توانیم اقدام به
برقراری رابطه با آن کنیم».در پاسخ به این
اظهارنظر جبیر که در ماجرای قتل فجیع
جمال خاشقچی جزو متهمان اصلی قتل و
مثله کردن این منتقد بن سلمان بود ،ظریف
در توئیتی صریح و قاطع نوشت« :کشورهای
عــادی و نرمال کشتارگاه هــای شــان را به
کنسولگری مبدل نمی کنند .کشورهای
عادی به همسایگان شان حمله نمی کنند و
باعث بروز بحران انسانی نمی شوند و از گفت
و گو سرباز نمی زنند.با این حال ،ما هیچ پیش
شرطی را برای گفت وگو تعیین نمی کنیم».
عربستان پیشتر نیز ادعاهایی درباره این که
آمــاده گفت و گو با ایــران است مطرح کرده
بود اما هربار با اظهارات گستاخانه ،آن ها را
همراه کرده بود.

اعترافجدیدپنتاگونبهصدمات
سربازانآمریکاییدرعیناالسد

درادامه اعترافات قطره چکانی آمریکا ،وزارت دفاع این کشور
از آسیب مغزی 34سرباز در حمله موشکی ایران خبرداد
وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) شب گذشته
در ادامه اعترافات قطره چکانی خود درباره
تلفات حمالت موشکی ایــران اعــام کرد:
تاکنون  ۳۴نیروی آمریکایی درحمله به
پایگاه عین االسد عراق دچار آسیب مغزی
شدهاند .ایندرحالیاستکهرئیسجمهور
آمریکا و وزیر دفاع این کشور بارها گفته اند
که آسیب ها به سربازان آمریکایی در نتیجه
سیلی موشکی سپاه به آمریکا در پایگاه عین
االسد «چیزی نبوده است» .به گزارش ایرنا،
جاناتانهافمنسخنگویپنتاگوندرآخرین
گــزارش تلفات حمالت موشکی ایــران به
پایگاههایآمریکادرعراقگفت:اینحمالت
تا کنون  ۳۴زخمی داشته است .وی افزود:
هشت سربازی که قبال به آلمان برای درمان
اعزام شده بودند هم اکنون به آمریکا منتقل
شد ه و ۹سربازدیگربهآلمانمنتقلشدهاند
و همچنان در آن جا تحت درمان قرار دارند.
سخنگوی پنتاگون در ادامه افزود :یک نفر
به کویت منتقل شد و در آن جا از خدمات
درمانی بهره مند و به عراق بازگردانده شد،
 ۱۶سرباز دیگر به علت آسیب های مغزی
در عراق نگه داشته شدند و همان جا درمان
و به وزارت دفــاع بازگردانده شدند .پیش
از این فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)
تایید کرده بود که  ۱۱نظامی این کشور در
حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی عین
االسد عراق دچار مشکل شده که تعدادی
از آنهــا به کویت و تعدادی دیگر به آلمان
منتقلشدهاند .سنتکامهمچنینگفتهبود
کهمشکلسربازانآسیبدیده،ضربهمغزی
بودهاست.دراینبارهسناتور«مورفی»نیزدر
مصاحبهباسیبیاسنیوزگفت:کسیبرای
سردردبهآلماناعزامنمیشود.افرادوقتیبا
هواپیمابهآلماناعزاممیشوندکهبهشدت

صدمهدیدهباشند.
▪پاسخهایمبهموزیردفاعآمریکادرباره
مصدومانعیناالسد

با این حال مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا که
نیروهایشبهدستورترامپسردارسلیمانی
و هیئت همراه وی را ترور کرده اند ،در پاسخ
به یکی از خبرنگاران که سواالت پی در پی
درب ــاره مصدومان آمریکایی پایگاه عین
االسد مطرح می کرد ،پاسخ های مبهم ارائه
و تالش کرد روی واقعیت سرپوش بگذارد.
در ایــن گفت و گو خبرنگار از «اسپر» می
پرسد که «آقای وزیر ،چند مورد ضربه مغزی
بر اثر حمله به عیناالسد ،تأیید شدهاند؟» او
پاسخ می دهد« :نمیدانم .من از این اعداد
خبر نــدارم»! خبرنگار می پرسد« :منظورم
این است که رئیسجمهور گفت که به نظر
میرسداینجراحتهاخیلیجدینیستند.
آیاشمانظری»...واسپرپاسخمیدهد«:بله،
فقطمنازاینارقامخبرندارم...اینچیزی
است که میتوانیم اطالعاتش را برایتان در
بیاوریم .این ها نوع ًا مسائلی هستند که ما
دربارهآنهاگزارشنمیدهیم.تاحدزیادی
آنهابیمارانسرپاییهستند.بنابراین،اگر
واقع ًاعالقهداریدمیتوانیمپیگیریکنیم».
▪سردار وحیدی :اطمینان داریم حمله
موشکی به عین االسد حداقل  ۷۰کشته
داشتهاست

در همین حــال بــه گـــزارش فــارس احمد
وحیدی وزیر دفاع در دولت های نهم و دهم
گفت:ترامپدرشرایطیپنهانکاریمیکند
کهمااطمینانداریمحملهموشکیبهپایگاه
آمریکاییحداقل ۷۰کشتهو ۲۰۰زخمیرا
بهدنبالداشتهاست.

شورایسیاستگذاریاصالحطلبان:فعالامکانارائهفهرستنداریم
شورای سیاستگذاری اصالحطلبان اعالم
کــرد که در صــورت عــدم تغییر معنیدار در
وضعیت نامزدهای اصالحطلب امکانی برای
ارائــه لیست از طرف اصــاح طلبان در اکثر
حوزه ها وجود ندارد .این تصمیم درپی بیست
و نهمین جلسه شورای سیاست گذاری جبهه
اصــاح طلبان که چهارشنبه شب گذشته
برگزار شد ،اعالم شده است.
به گــزارش تسنیم در این جلسه که با حضور
دبیران کل و نمایندگان احزاب برگزار شد،
گزارشی از روند پیگیر یها ی صورت گرفته
در اعتراض به رد صالحیت گسترده اصالح
طلبان به نشست ارائــه شــد .بــراســاس این
گـــزارش«در ایــن جلسه مطرح شــد ،شرایط
بــه گــونـهای اســت کــه در صــورت عــدم تغییر
معنیدار در وضعیت نامزدهای اصالح طلب
امکانی بــرای ارائــه لیست از طــرف اصالح
طلبان در اکثر حوزه ها وجود ندارد و تقریب ًا
نتیجه انتخابات از هم اکنون قابل پیش بینی
است ».اعضای شورای سیاستگذاری جبهه
اصــاح طلبان ایـــران اســامــی بــا اشـــاره به
بیانات رهبر معظم انقالب در نماز جمعه هفته

گذشته تصریح کردند ،که شرط الزم برای
این که انتخابات پیش رو بتواند کشور را در
برابر تهدیدهای فزاینده بیرونی و نامالیمات
درونی بیمه کند ،این است که امکان برگزاری
انتخابات رقابتی ،عادالنه و قانونی به عنوان
مقدمه برگزاری یک انتخابات پرشور برای
همه ایرانیان فراهم شود .اعضای این نشست

مجدد بر راهبرد مصوب شــورا که در بیانیه
تفصیلی این شورا به آن پرداخته شده است،
تاکید کردند.
▪رسولی :اصال حطلبان با کمبود نامزد
برای بستن لیست مواجهاند

درایــن باره به گــزارش ایرنا «حسن رسولی»

واکنششوراینگهبانبهاظهارنظرهادربارهنتایجبررسیصالحیتها
در پی انتشار برخی اظهارنظرها در خصوص دالیل رد صالحیت داوطلبان
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی روابط عمومی شورای
نگهبان اطالعیهای صادر کرد .در این اطالعیه آمده است« :طی روزهای
گذشتهاخبارومطالبمختلفیراجعبهدالیلعدمتأییدصالحیتداوطلبان
انتخابات منتشر میشود که عموم ًا کذب و بی اساس است .هرچند شورای
نگهبانبارهاازمسئوالن،فعاالنسیاسیورسانههادرخواستکردهاستکه
درخصوصنتایجبررسیصالحیتداوطلبانودالیلعدمتأییدافرادازگمانه
زنیهایغیرمستندخودداریورزند،امابااینحالشاهدتکراراینادعاهادر
فضایعمومیکشورهستیم».دربخشدیگریازاینبیانیهشوراینگهبان
ضمن«تکذیبوعدمتأییدمطالبمنتشرشده»تاکیدکردهاست«:همچون
گذشته از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ،درخواست میکند از هرگونه
اظهارنظروگمانهزنیغیرمستند،انتشارشایعاتبیاساسوانتسابمطالب

دروغ به شورای نگهبان که باعث نگرانی افکار عمومی می شود ،خودداری
کنندواعالممیکندحقایننهاددرپیگیریقضاییمواردنقضقانونازجمله
نشراکاذیبمحفوظاست».همچنینبهگزارشایسنا،عباسعلیکدخدایی
سخنگویشوراینگهباننیزدرتوئیتینوشت«:اگرادعایردصالحیتیکی
ازنمایندگانبهدلیلحمایتازدولتیابرجامدرستبود،اودرهماندورقبل
کهبرجامبهتصویبمجلسرسید،ردصالحیتمیشد!شایدهمیناطالعات
غلط مبنای اظهارات برخی مقامات محترم در روزهای گذشته قرار گرفته
است ».چهارشنبه گذشته محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور گفته
بود«:گزارشهاییکهماازافرادیکهجزونمایندگانفعلیمجلسمحسوب
میشوندوهمچنینآنهاییکهنمایندهفعلینیستنددریافتکردهایماین
گونه است که برخی از آنها رفتهاند صحبت کردند و به آنها اعالم شده که
شماازبرجامحمایتیااینکهازدولتطرفداریکردهاید».

رئیس ستاد مرکزی انتخابات جبهه ائتالف
اصالح طلبان گفت :جریان اصالحات به طرز
بیسابقهای در تهران و سراسر کشور با نبود یا
کمبود نامزد تایید صالحیت شده برای بستن
لیست انتخاباتی مواجه است؛ براساس اعالم
وزارت کشور در  ۱۵۸کرسی اساسا رقابتی
وجــود نــدارد و در بسیاری از استا نها فاقد
یک نامزد اصالحطلب هستیم .رسولی یادآور
شد:هر چند فرصت ناکافی است اما امیدوارم
در فرصت باقی مانده با تجدید نظر شورای
نگهبان ،فضا به گونهای آماده شود که بتوانیم
با رویکرد اصال حطلبانه در همه  ۲۰۷حوزه
انتخابیه سراسر کشور دارای نامزد باشیم و از
این طریق برای بسیج بدنه اصالحات و شرکت
در انتخابات اقــدام کنیم .وی خاطرنشان
کــرد :اگر خــدای ناکرده این شرایط فراهم
نشود به احتمال بسیار ناگزیر خواهیم بود که
فقط در حوزههایی که دارای نامزد هستیم به
نشاط سیاسی و انتخاباتی کمک کنیم و در
حوز ههایی که فاقد نامزد تاییدشده هستیم
طبیعتا کاری از ما ساخته نیست و تکلیفی هم
بر عهده خودمان متصور نیستیم.

اخبار

اشتری :پلیس در اعتراضات اخیر
سالح گرم نداشت
فرمانده نیروی انتظامی با بیان این که پلیس در
هیچ کدام از تجمعات یا اعتراضات سالح گرم
به همراه ندارد ،گفت :در اعتراضات اخیر هیچ
موردی از تیراندازی از طرف ناجا نبوده است.
سردار حسین اشتری در گفت و گو با فارس با بیان
این مطلب که تعداد محدود افراد معترض و شعار
دهنده در مقابل جمعیت ده ها میلیونی که برای
تشییعسرداررشیداسالمحاجقاسمسلیمانیدر
اقصینقاطکشوربهمیدانآمدند،عددینبودند؛
اظهار امیدواری کرد که مدیران پشت صحنه و
آن کسانی که این تجمعات را هدایت می کردند
از شکست خود درس بگیرند و بفهمند که با این
اقدامات و جریان سازی ها به جایی نمی رسند.
براساس گــزارش فــارس این درحالی است که
رسانههای بیگانه درپی برخی تجمعاتی که پس
از حادثه هواپیمای اوکراینی به وقــوع پیوست
مدعی شده بودند که تعدادی زخمی شده اند.
فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به پرسشی
در خصوص پــروژه کشته ســازی دشمن و مانور
تبلیغاتی رسانههای بیگانه مبنی بر زخمی شدن
شهروندان در تجمعات اخیر به دست پلیس اظهار
کرد :همکاران بنده در این تجمعات سالح گرم
نداشتند و هیچ تیراندازی از طرف ناجا نبود.

پیام شمخانی به مرجعیت ،دولت و
ملت عراق:

آمریکا از این پس خود را آماده
تازیانه مردم منطقه کند

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با صدور
پیامی خطاب به مرجعیت عالی ،دولت ،مجلس
و ملت سلحشورعراق ،ضمن پاسداشت برپایی
تظاهرات میلیونی و تاریخی مردم این کشور در
مخالفتبااشغالگری آمریکا و حمایت از استقالل
وحاکمیتملیعراق،ایناقدامارزندهرانشانهای
از پیشتازی و پرچمداری مردم پرافتخار عراق در
مسیر اخراج آمریکا از منطقه بیان کرد و گفت:
آمریکا باید از این پس خود را آماده کند که هرروز
جلوهای از تجلی قدرت مردم منطقه را به سان
تازیانهای بر پیکر زبون و خوار استکبار خویش
مشاهده و لمس کند .به گزارش ایسنا ،دریابان
علی شمخانی ترور ناجوانمردانه سرداران پر آوازه
جبهه مقاومت ،شهیدان حاج قاسم سلیمانی و
ابومهدی المهندس را خطای راهبردی ترامپ و
تیم شرور حاکم بر کاخ سفید اعالم و اظهار کرد:
شمارش معکوس اخراج آمریکا از منطقه از بامداد
جمعه  ۱۳دی ماه آغاز شده است و پژواک ناقوس
افول اقتدار پوشالی واشنگتن هر روز با طنین
بلند تری به گوش می رسد .وی خاطر نشان کرد:
تظاهرات میلیونی مردم عراق نشان داد که تهدید
آمریکا مبنی بر تحریم این کشور در صورت اجرای
قانون اخراج نظامیان واشنگتن ،ابزار پوسیده
ای است که نمیتواند اراده دولت ها و ملت هایی
را که به دنبال حفظ استقالل و حاکمیت ملی
خود هستند تحت تاثیر قرار دهد .دبیر شورای
عالی امنیت ملی تظاهرات میلیونی مردم آزاده
وسلطه ستیز عــراق را آغــاز نهضتی فراگیر که
ملت های زخم خورده از تجاوز آمریکا آن را ادامه
خواهند داد بیان کرد و افــزود :رویکرد واقعی
مردممنطقهدربارهآمریکادرتشییعمیلیونیپیکر
رهبران مقاومت و مراس م بزرگداشت کم سابقه در
کشورهایمختلفبروزوظهوریافتواینواقعیت
رو به گسترش را نمی توان با شوهای تبلیغاتی و
فضاسازیهای رسانهای کتمان کرد.

