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سخنگوی قوه قضائیه تشریح کرد

واشنگتن مانع مذاکره ریاض با تهران

جزئیات حکم فعاالن محیط زیستی

واعظی :پای منافع و امنیت ایران
در میان است

باالخره میدانیم که سیاســت عرصه تحصیل ممکنات
ادامـــــه از
اســت؛ نبایــد آرمانــی تحلیل کنیــم ،باید در حــد مقدورات
صفحه اول
انتظــار داشــته باشــیم و واقعیــات و شــاخصههای فضــای
سیاســی کشــور را فراموش نکنیم .خوب اســت تجارب ادوار پیشین انتخابات و
عملکرد دستگاههای دخیل را مرور کنیم و مثالً در همین موضوع صالحیتها
کنشهــای دکتــر روحانــی را با اســاف مقایســه کنیــم ،آن موقع احتمــاالً نگاه
واقعبینانهتری پیدا خواهیم کرد.
آقای رئیسجمهوری در چند ســخنرانی اخیر اشــارات صریحی به راه امام و
آرمانهای انقالب و «جمهوریت» و حق انتخاب داشتند .در دوره امام آنچه
پیش برنده امور بود اعتماد عمومی به حاکمیت و مسئوالن بود و آنچه االن
بــه گفته برخی کارشناســان تصمیمســازیها را دشــوار کرده کاهــش اعتماد
عمومی و سرمایه اجتماعی اســت .برخی اتفاقات اخیر هم این وضعیت را
بدتر کرده است .ریشه این مشکل در کجاست و برای حل آن چه راهکارهایی
پیشنهاد میدهید؟
کاهش ســرمایه اجتماعــی و اعتماد عمومی ،پدیدهای اســت که باید کامالً
فرآیندی و پروسهای به آن نگاه کرد .این پدیده دفعتاً و یکباره به وجود نیامده
و برای تحلیل زمینهها و عوامل شکلگیری آن ،یک دید عمیق و بلندمدت نیاز
اســت .قبول دارم که حوادثی اتفاق افتاده که تأثیر غیرقابل کتمانی در کاهش
اعتماد و سرمایه اجتماعی داشته اما نباید با فروکاستن دالیل این پدیده صرفاً
به حوادث اخیر ،دچار اشــتباه محاســباتی شــویم .اساســاً مشــی سیاستورزی
و ســاختار رقابــت سیاســی در کشــور مــا بــه گونــهای اســت کــه سرمایهســوز و
س جمهوری اشاره گذرایی در نشست خبری اخیر به
اعتمادزداست .آقای رئی 
این موضوع داشتند .در رقابت سیاسی «سازنده» ،صندوق رأی فصلالخطاب
است و پس از مشخص شدن نتیجه آرا ،فضای انتخاباتی و رقابتهای فشرده
تــا انتخابــات بعدی بــه بایگانی میرود .ما ولــی رقابتها را با پایــان انتخابات
تمام نمیکنیم و فضای رقابت را به همه امور کشــور تســری و این رویکرد را تا
انتخابــات بعــدی ادامه میدهیم .یعنی بعد از انتخاب شــدن رقیب ،به جای
اینکه در عین حفظ مرزبندیها کمک کنیم امورات کشــور بچرخد و مشــکالت
مردم رفعو رجوع شود ،همه تالشمان را معطوف میکنیم به اینکه به مردم
حقنــه کنیم اشــتباه کردهاند به آن کســی که مد نظر ما بــوده رأی ندادهاند .این
چیــزی نیســت که من ادعا کنــم ،آن را علنی اعالم میکنند و حتماً شــما بارها
در رســانهها و محافــل دیدهایــد و شــنیدهاید .بــا صــدای بلنــد از پشــت بلندگو
میگویند «انقالب امام ســالم بود ،انتخاب غلط فساد آورد» و متأسفانه این را
نمیفهمند که روی شاخه نشستهاند و ُبن میبرند.
پشیمانســازی مــردم ،نتیجهاش لزومــاً باخت رقیــب در انتخابات بعدی
نیســت ،نتیجــهاش ناامیــدی مــردم از صنــدوق رأی و نهــاد انتخابات اســت.
انتخابات مبنای مشــروعیت همــه ما و به تعبیر رهبر معظــم انقالب ،آبروی
نظام اســامی اســت .همه ما باید تالش کنیم از تندبادهای رقابت سیاســی و
کشــمکشها و بگومگوها ،گزندی به این ســرمایه ملی نرســد .اگــر قواعد بازی
در رقابــت سیاســی را رعایــت کنیــم حتمــاً گام مهمــی بــرای ترمیم ســرمایه
اجتماعی و احیای اعتماد عمومی برداشتهایم .فرقی نمیکند چه کسی برنده
انتخابات آتی باشــد ،ما به یک وفاق ملی برای تغییر مشــی سیاستورزشــی و
رقابت سیاســی در کشــور نیاز داریم .یقین بدانید تا زمانــی که این اتفاق نیفتد
تمام اقدامات دیگر برای احیای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نتیجه
نخواهد رسید.
پیشبینیتان از میزان مشارکت در انتخابات پیش رو چقدر است؟
بســیار امیــدوارم که مردم بزرگ و موقعیتشــناس کشــورمان ،همان طور
که در سراســر کشــور در تشییع پیکر سردار رشیدمان شــهید سپهبد سلیمانی و
راهپیمایی  22بهمن پیام وحدت ،انســجام ،قدرت و اقتدار به منطقه و جهان
مخابــره کردنــد ،باز هــم با حضور آگاهانــه در روز دوم اســفند موجب ناامیدی
دشمن و عظمت بیشتر جمهوری اسالمی ایران شوند.

میزان

گــروه سیاســی /نشســت خبــری دیــروز
ســخنگوی قــوه قضائیــه بــا خبرهایــی
از احــکام صــادره بــرای  50مفســد
اقتصــادی و  8فعــال محیــط زیســت
همراه بود .غالمحســین اســماعیلی که
صحبتهــای خود در جمــع خبرنگاران
را بــا موضــوع انتخابــات آغــاز کــرد و
همچون سایر مقامات از مردم خواست
که با وجود همه مشکالت و گالیهها پای
صندوقهای رأی حاضر شــوند ،برخورد
با مفســدان و متجاوزان به حضور مردم
را از وظایف دســتگاه قضا دانست و خبر
داد کــه  50نفــر از مفســدان اقتصــادی
در دو هفتــه گذشــته محکومیت قطعی
گرفتهاند.
بــه گــزارش « ایــران» ،در ادامــه این
نشســت خبــری احــکام صــادره قطعی
بــرای متهمــان پرونــده محیــط زیســت
هــم از ســوی ســخنگوی قــوه قضائیــه
اعالم شد .اسماعیلی گفت :رأی پرونده
متهمان موســوم به محیط زیســتی -اما
از نظــر ما اقــدام علیه امنیــت ملی -که
در دادگاه تجدیــد نظــر نیــز تأییــد شــده
بــه ایــن شــرح اســت« :مــراد طاهبــاز»
و «نیلوفــر بیانــی» بــه جــرم همــکاری
بــا امریــکا بــه عنــوان دولــت متخاصــم
هرکــدام بــه تحمــل  ۱۰ســال حبــس و
رد وجــوه دریافتــی از دولــت امریــکا،
«هومــن جــوکار» و «طاهــر قدیریــان»
به جــرم همــکاری بــا دولــت متخاصم
امریکا هرکدام به  ۸سال حبس و «سام
رجبــی» و «حمیــده کاشــانی دوســت»
هرکدام به  ۶ســال حبس« ،امیرحســین
خالقــی» به جرم جاسوســی بــه تحمل
 ۶ســال حبــس و «عبدالرضــا کوهپایه»
به جرم اجتمــاع و تبانی به قصد ضربه
زدن بــه کشــور بــه تحمل  ۴ســال حبس
محکوم شــدهاند .در ادامه این نشســت
خبری ،اســماعیلی در پاســخ به ســؤالی
دربــاره اظهــارات مقامات فرانســوی که
آزادی دو شــهروند فرانسوی در ایران را
خواستار شدند ،گفت :یکی از این دو نفر

شهروند فرانسوی و دیگری ایرانی است.
قانــون مــا تابعیــت دوم را به رســمیت
نمیشناسد و بنابراین فرد دیگر را تبعه
کشــور جمهوری اسالمی میدانیم .آنها
اتهاماتــی در رابطه با اقدام علیه امنیت
کشور داشتند .ما به هیچ عنوان مداخله
هیچ کشور بیگانهای بویژه کشورهایی که
علیه نظام جمهوری اســامی اقدامات
خصمانهای میکنند را در امور داخلی و
قضایی کشــور نمیپذیریم .همین کشور
فرانســه بود که از یکی از متهمان بزرگ
امنیتــی مــا یعنی روحاهلل زم که آســیب
فراوانی به کشور زد ،در حد شخص دوم
مملکــت خود حمایــت کرده و بــرای او
گارد حفاظتــی میگذارنــد .این ادعاها و
عملکردهــا مغایر اســت .مــا خواهانیم
که همه دولتها براساس مقرراتشان
عمــل کننــد و اجــازه مداخلــه بــه آنهــا
نمیدهیم .او خبر داد که کیفرخواســت
پرونــده صادر شــده و متهمان در زندان
هســتند و  ۱۳اســفندماه جلســه دادگاه
برگزار میشود.
ëëپایان تحقیقات پرونده طبری
اســماعیلی دربــاره آخرین وضعیت
پرونده علی اکبــر طبری معاون اجرایی
ســابق حــوزه ریاســت قــوه قضائیــه هم
گفــت :تحقیقــات پرونــده تمــام اســت
و آن گونــه کــه از دادســرا گزارش شــده،
حتمــاً قبل از پایان ســال تصمیم نهایی
گرفتــه شــده و کیفرخواســت بــه دادگاه
ارســال میشــود .در صورتی که روزهای
اسفندماه منتهی به صدور کیفرخواست
شــود ،قبــل از پایــان ســال جلســات
محاکمه آغاز خواهد شد.
ســخنگوی قــوه قضائیه در پاســخ به
سؤالی در ارتباط با همکاری وزارت امور
خارجه با قــوه قضائیه برای بازگرداندن
شــهروندی که به بهانــه نقض تحریمها
در امریــکا بازداشــت شــده بــود ،گفــت:
متأســف بودیــم کــه بــرای یکــی از
شــهروندان مــا در امریــکا تحــت عنوان
دور زدن تحریمهــا پرونــدهای تشــکیل

شــده و برخــاف ضوابــط بینالمللــی
ایــن فــرد تحــت تعقیــب قــرار گرفتــه
علیرغــم اینکه ایــن فــرد در امریکا نبود
و کاری بــا آنها نداشــت .این فرد توســط
دســتگاه قضایی آلمان بازداشــت شد و
امریکاییها اصرار داشــتند او را به کشور
خودشان ببرند و در آنجا محاکمه شود.
تــاش ما بر این بود که این شــهروند به
ایــران بازگردد .اســماعیلی با بیان اینکه
زمینهای برای بازگردان این تبعه ایرانی
فراهم شــد ،ادامه داد :قرار شد در مورد
یــک تبعه آلمانی کــه از مدتها قبل در
ایران دستگیر شــده بود و پروندهاش در
ارتباط با عکسبرداری از مناطق ممنوعه
به دادگاه رفته بود و در نهایت به تحمل
ســه ســال حبــس محکــوم شــده بــود از
تسهیالتی که قانون مجازات اسالمی در
نظر گرفته بود برخوردار شود به شرطی
کــه آنها تبعه ما را بازگردانند .در نهایت
روز یکشــنبه تبعــه ایرانــی از آلمان وارد
ایران شــد و روز دوشنبه ما تبعه آلمانی
را آزاد کردیــم .اســماعیلی در پاســخ به
ســؤالی درباره آخریــن وضعیت پرونده
پیونــدی ،رئیــس ســازمان هــال احمــر
گفــت :از بیــان جزئیــات آن معــذورم.
بهطــور کلی بخشــی از ایــن پرونده چند
ماه پیــش منتهی به کیفرخواســت شــد
و بــه دادگاه رفــت و دادگاه تحقیقــات
دادســرا را ناقــص دانســت و پرونــده را
بــرای رفع نقص به دادســرا اعــاده کرد.
در بازگشــت مجدد افــراد دیگری تحت
تعقیبنــد و ابتدائــاً برخی بازداشــت و با
قرار تأمین آزاد شدند.
ëëعدم حمایــت رئیــس قــوه قضائیه از
اصولگرایان در انتخابات مجلس
وی دربــاره خبــر منتشــره در فضــای
مجــازی دربــاره حمایــت رئیــس قــوه
قضائیــه از نامزدهــای انتخاباتــی هــم
گفت :شایعه منتشره در فضای مجازی
را مالحظــه کردیــم .برخــی از شــایعات
در مــورد تأییــد صالحیتهــا مطــرح
بــود کــه به گــوش مــا رســید .با ریاســت

قــوه صحبــت کــردم و بــه هیــچ عنــوان
از هیــچ فــرد و لیســت و جریانــی در امر
انتخابــات حمایــت نمیکنــد .ایشــان
هیــچ لیســت و کاندیدایــی نــدارد؛ البته
گروههــای مختلــف و همــه جریانــات
سیاســی مالقاتها و مراجعاتی داشتند
و تقاضاهایــی را هــم تقدیــم کردند .اما
در برابر همه مراجعات ایشــان صراحتاً
گفــت کــه از ورود در امــر انتخابــات چه
در رابطــه با تأییــد صالحیتها و چه در
حمایت از گروهها به لحاظ رعایت شأن
قــوه قضائیه معذورم و هیچ مداخلهای
نمیپذیریم.
اســماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی
بــر اینکه رســیدگی به پرونده کســانی که
متهم به همکاری با روحاهلل زم هســتند
از جملــه عبدالرضــا داوری ،بــه کجــا
رســیده؟ گفــت :این پرونــده بخشهای
مختلــف دارد .پرونــده روحاهلل زم
کیفرخواســتش صــادر شــده اســت و
جلســات دادگاه در حال برگزاری است.
تحقیقات سایر بخشهای پرونده ادامه
دارد و کیفرخواستشــان صــادر نشــده
است و به لحاظ اینکه برخی از متهمان
بازداشــتند و برخــی آزادند ،تأکید شــده

وضعیــت بازداشــتیها تعییــن تکلیف
شــود و بــزودی در مورد افراد بازداشــتی
کیفرخواســت دوم صادر میشود که در
ادامه پرونده زم رســیدگی میشود .این
پرونده ادامهدار است.
 ëëارتباطــی بیــن بازداشــتیهای اخیــر و
انتخابات وجود ندارد
ســخنگوی دســتگاه قضا در پاسخ به
ســؤالی در ارتباط با بازداشت چند تن از
فعالین سیاســی از جملــه بهاره هدایت
و اینکــه آیا این بازداشــتها با انتخابات
مربوط اســت یا نه ،گفت :هیچ ارتباطی
بیــن ایــن اقدامــات بــا انتخابــات وجود
نــدارد .در ارتباط با خانــم بهاره هدایت
بازداشــت در حراســت دانشــگاه انجــام
نشــده بلکه خارج از دانشگاه بوده است
و اگر ادعایی در مورد ضرب و شــتم این
خانم هنگام انتقال به زندان اوین وجود
دارد مــا طبــق قانــون بــه ایــن موضــوع
رســیدگی میکنیــم .ایشــان اقدامــات
غیرمرتبــط بــا انتخابات داشــتهاند و اگر
تا االن آزاد نشدهاند ،پیشبینی میشود
بــا تأمیــن وثیقــهای کــه از ســوی قاضی
تعیین شده اســت و خانواده ایشان هم
به دادسرا مراجعه کردهاند آزاد شوند.

ëëشــورای امنیت کشــور مســئول اعالم
آمار کشته شدگان آبان ماه
اســماعیلی در پاســخ بــه ســؤالی در
ارتباط با تعداد کشــته شدههای حوادث
آبــان و اینکه آیــا قوه قضائیــه برنامهای
بــرای ارائــه آمــار دارد یــا خیــر؟ گفــت:
ســعی مــا ایــن اســت کــه در چارچــوب
قانون اظهار نظر کنیم .طبق مســتندات
موجــود نــزد مــا در مــورد ایــن موضوع
تعیین تکلیف شــده است .در دبیرخانه
شورای عالی امنیت ملی و متعاقب آن
طی دو مرحله در شــورای امنیت کشــور
بــه ایــن موضوع رســیدگی شــده اســت.
یــک مرحلــه در مصوبــات  98/۱۰/10و
دیگــری در جلســه  98/۱۰/22شــورای
امنیت کشــور ،متولی ایــن موضوع خود
شــورای امنیــت کشــور مشــخص شــده
اســت .ایــن آمــار نیــاز به جــدا ســازی و
تعییــن تکلیــف دارد؛ مثــاً چنــد نفــر از
کشته شــدگان از نیروهای مســلح بودند
و بــه شــهادت رســیدند چند نفر توســط
اشــرار و اغتشاشگران کشته شدند و چند
نفر جزو خود اغتشاشگران بودند.
غالمحســین اســماعیلی در پاســخ
بــه ســؤالی مبنــی بــر اینکــه افــرادی که
از نماینــدگان رد صالحیــت شــده
کالهبــرداری میکردند به چه نهادهایی
وصــل بودنــد و آیــا از اســتانداری یــا
فرمانداری تهران کســی بازداشــت شده
اســت یا خیر گفت :اینکه این افراد ادعا
میکردند صاحب نفوذ هســتند با اینکه
آنهــا واقعاً صاحــب نفوذ بودنــد یا خیر
یک مسأله جدا است .ما به ادعای نفوذ
توســط این افراد رسیدیم اما به صاحب
نفــوذ بودن آنهــا نرســیدیم .در هر حال
برای مــا این موضــوع وصــف مجرمانه
دارد و ما به آن رسیدگی میکنیم تا االن
 ۲۰نفــر شناســایی و دســتگیر شــدند کــه
 ۴-۵نفر آنها هنوز در بازداشــت هستند
و طبق آنچه ما بررسی کردیم ،به ارتباط
ایــن افــراد بــا نهــاد نظارتــی انتخابــات
نرسیدیم.
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گروه سیاسی /افزایش نشانههای جدیت
اصالحطلبان بــرای حضور در انتخابات
مجلس یازدهم و نیز آمارهای مربوط به
درصد مشارکت رأی دهندگان در تهران
کــه احتمــال بــه دور دوم کشــیده شــدن
انتخابــات در پایتخــت را مطــرح کــرده
است ،زنگ خطرهایی برای اصولگرایان
بود تا در آخرین فرصتهای باقی مانده
تا موعد رأیگیری برای اردوگاه چندپاره
خــود چارهاندیشــی کننــد .بــا ایــن حــال
احتمــال صحــت خبرهایــی کــه دربــاره
توافــق شــورای ائتالف نیروهــای انقالب
بــا جبهــه پایــداری بــرای ارائــه لیســت
مشترک منتشر شد ،بیش از چند ساعت
دوام نداشت .در حالی که قرار بود صبح
دیروز جزئیات و مصادیق توافق و نتیجه
ســاعتها جلســه مشــترک ســران دو
فهرست اعالم شود ،در نهایت نتیجهای
حاصل نشــد .چنانکه یکــی از نامزدهای
معرفی شده در فهرست جبهه پایداری
بعــد از ظهــر دیــروز با انتشــار یک ســند
صوتی در کانــال تلگرامی خود ،ماجرای
ی اعالم کرد.
وحدت اصولگرایان را منتف 
یکــی دیگــر از نامزدهــای اصولگــرا
نیــز در گفتوگو بــا ایلنا دربــاره احتمال
وحــدت در جریــان اصولگــرا و انتشــار
لیســت مشــترک گفــت :اگــر از روزهــای
اول شــفاف عمل میکردیــم و مکانیزم
مشــخص میشد و یا شــاخصها عنوان
میشــد ،احتمــال رســیدن بــه نتیجــه
مشــترک بســیار بیشــتر بود ،نه اینکه در
فاصلــه چند روز مانده بــه انتخابات این
کار را کنــد ،اگــر هم توافقی حاصل شــود
دیرهنگام اســت و بعید به نظر میرسد
خیلی تأثیر داشــته باشد به این دلیل که
جبهههای مختلف لیســتهای مستقل
خود را منتشر کردهاند.
فراتــر از بــه نتیجــه نرســیدن
اصولگرایان بــرای تجمیع نیروهایشــان
در فهرســت واحد دستکم برای تهران
انتشــار ســخنان رئیــس شــورای مرکزی
حــزب مؤتلفــه اســامی و از نامزدهــای
حاضر در فهرســت شورای ائتالف نشان
داد کــه اختالفها حتی در میان اعضای
یک فهرســت هم باقی است .مصطفی
میرســلیم در گفتوگو با ایلنا ،سرلیستی
محمدباقــر قالیبــاف در لیســت شــورای
ائتــاف را رد کرد و با بیان اینکه شــورای
ائتالف ً
اصــا تصمیمی درباره اینکه چه
کســی سرفهرســت باشــد نگرفته است،

گفــت :کســانی کــه عالقهمنــد بــه آقــای
قالیباف بودهاند لیســت را به این شــکل
منتشــر کردهانــد ،امــا شــورای ائتــاف
سرلیســت نــدارد .او همچنیــن در بیــان
پیشبینــیاش از نتیجه انتخابات گفت:
«پیــروزی اصولگرایــان قطعــی نیســت؛
فهرســتهای متعــددی از ایــن جریــان
وجــود دارد که هر کــدام درصدی از آرا را
به خود اختصــاص میدهند و جمع آن
ممکن اســت  ۶۰درصــد آرا شــود اما در
مقابل اگر اصالحطلبان فهرســتی واحد
ارائه دهند ،ممکن اســت بتوانند درصد
بیشتر آرا را به خودشان اختصاص دهند
و بــا توجه به اینکه اکثریــت را این طرف
دارد ،شکست بخورد».
بــا وجود همــه این اخبار روز گذشــته
سرلیســت شــورای ائتــاف نیروهــای
انقــاب اســامی برخــاف اعــام قبلی
در همایش اقشــار حامی شورای ائتالف
حاضــر نشــد و بــه جــای او کاندیــدای
دیگری ســخنرانی کرد .مهــدی چمران،
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب اما
در آن نشســت توضیح داد که سرلیست
غایــب بــرای ادامــه بحــث و بررســیها
بــرای رســیدن به وحــدت حداکثــری در
جریــان اصولگرایی همچنــان با اعضای
جبهه پایــداری در حال گفتوگو اســت.
چمران البته با انتقاد از ارائه لیستهای
متعدد از سوی جریان اصولگرایی اظهار
کرد :متأســفانه به رغم همه تالشها به
نتیجه مثبتی نرســیدیم و چندان امیدی
هم نیست اما امیدوارم خدا به ما کمک
کند که بتوانیم به وحدت برسیم .لیست
دادن کــه هنــر نیســت .هرکس کــه نباید
یک لیست بدهد.
 ëëتکذیــب شــایعه تأییــد صالحیــت
مطهری
محمدرضــا عــارف ،رئیــس شــورای

عالــی سیاســتگذاری اصالحطلبــان بــه
رغم آنکه مجموعه تحت ریاستش رأی
بــه ارائه نــدادن فهرســت اصالحطلبان
در تهران داشــت ،روز گذشته در نشست
خبــری اعضــای ســتاد «ائتــاف بــرای
ایــران» و نامزدهــای مــورد حمایــت 8
حــزب اصالحطلــب بــه تشــویق مــردم
بــرای مشــارکت در انتخابــات پیــش رو
پرداخــت و گفــت :انشــاءاهلل مــردم بــا
مشــارکت جــدی در انتخابــات رونــدی
کــه در چهــار دهــه گذشــته در رابطــه بــا
مردمساالری طی شده را تقویت کنند.
عــارف البتــه ایــن را هم گفــت که اگر
اصالحطلبــان همگی یک لیســت واحد
میدادنــد ،زیباتــر بــود .بعــد از ظهــر
دیروز برخی خبرگزاریها شنیدههایی را
منتشــر کردند که خبر از تأیید صالحیت
علی مطهری و  ۲۵کاندیدای شاخص از
سوی هیأت نظارت بر انتخابات میداد.
امــا بــه گــزارش ایلنــا ،شــورای نگهبــان
بالفاصله اعالم کرد کــه اخبار مربوط به
تأییــد صالحیت تعــدادی از نمایندگان
رد صالحیت شده کذب است.
ëëوزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی :ایران را
نمیتوان از یاد برد
روز گذشــته جامعــه روحانیــت مبارز
نیــز با انتشــار بیانیــهای از مــردم دعوت
کــرد در انتخابــات مجلــس یازدهــم
شــرکت کنند .انجمن اســامی مدرسین
دانشــگاهها و جمعیت ایثارگران انقالب
اسالمی نیز از دیگر گروههایی هستند که
با انتشار بیانیه برای شرکت در انتخابات
از مردم دعوت کردند.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
در حســاب کاربــری شــخصی خــود در
توئیتــی بــا دعوت بــه مشــارکت ملی در
انتخابات ،نوشــت« :دعوت به مشارکت
ملــی در انتخابــات از ســوی چهرههــای
اصالحطلب ،شــاخص از درک درســت
منافــع ملی اســت .میتــوان منتقــد و یا
معتــرض بــود ،اما ایــران را نمیتــوان از
یاد برد».
ëëپیام جنتی به ناظران انتخابات
دبیــر شــورای نگهبــان در پیامــی به
ناظــران شــورای نگهبــان در سراســر
کشــور گفــت :کلیــه ناظــران بــه دور از
نگاههــای سیاســی و جناحــی ،بایــد ُمِّر
قانون را اعمال کرده و از برداشــتهای
ســلیقهای اجتنــاب کنند.بــه گــزارش
پایــگاه اطالعرســانی شــورای نگهبــان،

آیــتاهلل احمــد جنتــی در آســتانه
برگــزاری انتخابــات یازدهمیــن دوره
مجلــس شــورای اســامی و اولیــن
میانــدورهای پنجمیــن دوره مجلــس
خبــرگان رهبــری در پیامــی خطــاب به
ناظران شــورای نگهبان اظهار داشــت:
موضــوع انتخابات در طول چهل و یک
ســال پــس از پیــروزی انقالب اســامی
مســألهای تعیینکننــده و تجدیــد
حیــات دهنده بــرای مجموعــ ه حرکت
کشورمان بوده است.
وی افــزود :اعضــای عزیــز شــبکه
بزرگ و سراســری نظارت بــر انتخابات
الزم اســت در گام دوم انقالب ،نظارت
بــر انتخابــات ،دقیقتــر ،کارآمدتــر و
مؤثرتر باشــد و تکالیف قانونی شــورای
نگهبــان در انتخابــات بــا حساســیت
بیشتری انجام پذیرد که اهم محورهای
آن را متذکر میشوم.
جنتــی ادامــه داد :انتخابــات در
نظام جمهوری اســامی ایران یک امر
تشــریفاتی و نمایشی نیست و اراده این
نظــام بر حاکمیــت مردم شــکل گرفته
اســت .این مردماند که سرنوشت خود
را تعییــن میکننــد و جریــان امــور را به
مقصــود خویــش رهنمــون میســازند.
نقــش مــردم در اداره کشــور امــری
مقــدس و دســتوری الهــی و قانونــی
اســت و همــه ناظــران باید بــا اخالص
عمــل و نیت الهــی از جمهوریت نظام
و سالمت انتخابات پاسداری و مراقبت
کنند و امانتدار آرای مردم باشــند.دبیر
شورای نگهبان خاطرنشان کرد :شورای
نگهبــان بهعنوان داور ملــی و بیطرف
در انتخابات ،از پیروزی و شکست هیچ
جناحــی منتفــع یــا متضرر نمیشــود و
به تعبیر امــام راحل «میزان رأی ملت
است».
یکایک آرایی کــه در صندوق ریخته
میشــود محتــرم و حقالناس اســت و
تضییع آنها از سوی هرکس ،مستوجب
عقوبــت اخروی و الهی خواهد بود .وی
افــزود :در بررســی گزارشهــا و نظارت
بــر فرآیندهــای انتخابات بــه هیچ وجه
بــه گزارشهــای غیرمســتند و منابــع
غیرمعتبــر توجهــی نشــود و در تنظیــم
گزارشها ،ادله و مستندات کافی لحاظ
شــود .در برابر کوچکتریــن تخلف نیز
چشمپوشــی نشــود تا راه برای تخلفات
بزرگتر باز نگردد.

خبــر اول اینکه ،روزنامه لبنانی البناء به نقل از برخی
منابع فرانسوی اعالم کرد که سعودیها خواستار گفتوگو
بــا ایــران بودنــد امــا امریکاییهــا با ایــن مســأله مخالفت
کردند .به گزارش ایســنا ،این روزنامه نوشت :برخی منابع
فرانسوی به نقل از مسئوالن سعودی اعالم کردند که بعد
از حمله به آرامکو ،عربستان تمایل داشت با ایران مذاکره کند اما امریکا با این
مسأله مخالفت کرد و مانع انجام این کار شد .این مسئوالن سعودی افزودند:
امریکاییها به عربســتانیها گفتهاند که بعد از آغاز تظاهرات و ناآرامیها در
عــراق ،لبنان و ایران اوضاع بهتر خواهد شــد و نظام ایران اکنون در وضعیت
سختی قرار دارد ،بنابراین نباید مذاکره کرد .یک مسئول سعودی تأکید کرده:
ریاض معتقد اســت که مذاکره فراگیر میان ایران و عربستان امکانپذیر است؛
مذاکــرهای کــه پروندههای مختلف در منطقه از جمله مســأله یمن و لبنان را
نیز شامل شود .ریاض آماده است تا اجازه دهد ایران بر لبنان سیطره یابد اما
در مقابل از یمن دست بکشد و حوثیها را قانع کند که به مذاکره بیایند و در
حکومت مشارکت داشته باشند نه اینکه به طور کامل تحت سلطه آنها باشد.

بهاره هدایت آزاد شد

خبر دیگر اینکه ،بهاره هدایت با تودیع توأمان وثیقه  200میلیون تومانی
آزاد شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،این فعال دانشجویی که چندی
پیش بازداشــت شــده بود ،عصــر دیروز با تودیــع وثیقه آزاد شــد .پیش از این
گفته میشــد بهاره هدایت و تعدادی از فعاالن سیاسی در ارتباط با انتخابات
مجلس شــورای اســامی بازداشت شدهاند که این مســأله توسط غالمحسین
اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه قویاً تکذیب شد.

ژاپن «خطر سفر به ایران» را برداشت

دستآخراینکه ،وزارت خارجه ژاپن هشدار «خطر سفر به ایران» را حذف
و نقشه امنیتی ایران را از حالت اخطارآمیز خارج کرد .به گزارش ایسنا ،ژاپن پس
از پاســخ نظامی ایــران به امریکا و ســرنگونی هواپیمای اوکراینی ،شــهروندانش
را از ســفر به ایران منع و به اتباعش که در ایران حضور داشــتند ،توصیه کرده بود
ســفر به ایران را متوقف کنند و در اســرع وقت به کشــور برگردند .روز دوشنبه هم
سفیر اتریش در ایران از کاهش ریسک سفر به ایران برای اتباع کشورش خبر داد.
ی مجدد و
اشــتفان شولتز در صفحه اینستاگرام خود نوشــت :اتریش پساز ارزیاب 
اساسی شرایط امنیتی ،تذکرهای سفر به ایران را کاهش داده و هشدارهای عمومی
برای اجتناب از سفرهای کم اهمیت به ایران را لغو کرده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور:

نتیجه انتخابات تا یکشنبه اعالم میشود

رئیس ســتاد انتخابات کشور گفت :انتخابات از ساعت  ۸صبح
روز جمعــه آغاز و تا ســاعت  ۱۸ادامه دارد و شــعبی کــه نیاز به
اخبار تمدید دارند ،به وزارت کشــور اعالم و حداکثر تا ســاعت  ۲۴روز
جمعه امکان تمدید وجود دارد و پس از آن رأیگیری تمام میشود.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،جمــال عرف دوشــنبه شــب در یک
برنامــه تلویزیونــی در مورد پیشبینــی حضور مردم در انتخابــات افزود :برآورد
ما  ۵۰درصد حضور اســت ،اما امیدواریم این عدد بیشــتر شــود و به میانگین 10
دوره گذشــته یعنی  ۶۰درصد نزدیک شــود .عرف با اشــاره به اینکه در این دوره
ترکیبی از انتخابات الکترونی و دســتی برگزار میشــود ،گفت به شکل استاندارد
بخصــوص در جاهایی که تشــابه اســمی وجــود دارد ،کــد انتخاباتی و اســم فرد
نوشــته شــود ،اما عموماً مردم نمینویســند .اگر تنها به نوشــتن اســامی بســنده
شــود ،در صورت تشابه اســمی آرا تقسیم میشود .رئیس ســتاد انتخابات کشور
در مــورد روند تحویل صندوقهای اخذ رأی به شــعب تصریح کرد :چهارشــنبه
(امــروز) در فرمانداریهــا بــا حضــور فرمانــدار و ناظریــن آخریــن چک صورت
مــی گیرد و صندوقها پلمب میشــود و روز جمعه دســتگاههای احراز هویت و
صندوقهــای رأی در حضــور نماینده فرماندار ،ناظرین و مســئولین شــعب باز
خواهــد شــد .وی درباره شــمارش آرا هم توضیح داد :از  ۲۰۸حــوزه انتخابیه۵ ،
حوزه اقلیتهای دینی پس از شــمارش آرا به سرعت نتیجه مشخص میشود،
امــا از  ۲۰۳حــوزه انتخابیــه ملــی ۱۷۴ ،حــوزه تک نماینده هســتند کــه آنها هم
بــه مجــرد اتمام رأیگیــری شــمارش آرا میشــود .میماند تهــران و چند حوزه
کالنشــهر کــه احتماالً تا یکشــنبه اعالم خواهد شــد .اگــر در فرمانــداری تهران و
کالنشــهرها شــمارش آرا و تجمیع رأیها طول بکشــد ،احتمال تعطیلی برخی
مــدارس وجــود دارد .عرف در مورد تعداد شــعبات رأی هم اظهار داشــت54 :
هزار و  611شــعبه اخذ رأی داریم که از این تعداد 40 ،هزار و  210شــعبه ثابت و
 14هزار و  401شــعبه سیار اســت و برای مناطق صعبالعبور تمهیداتی در نظر
گرفتهایم .وی اظهار داشــت :این دوره به دلیل دیر اعالم شــدن قانون شفافیت
انتخابات نتوانستیم برای هزینههای تبلیغات سقف تعیین کنیم.

دیدار سفیر ایران با ملکه دانمارک

افســانه نادی پور ،سفیر جدید جمهوری
اســامی ایــران در کپنهــاگ روز دوشــنبه
در اولیــن روز کاری خــود پــس از ورود بــه
دانمــارک بــا «مارگــرت دوم» ،ملکــه ایــن
کشــور دیــدار و اســتوارنامه را تقدیــم وی
کــرد .به گــزارش ایرنا ،نادیپــور در دیدار با
ملکــه دانمــارک اولویت برنامــه کاری خود
را توســعه روابــط سیاســی میــان دو کشــور،
تســهیل امور مربــوط بــه هموطنــان ایرانی
مقیم این کشــور ،توســعه روابــط اقتصادی
و همکاریهــای منطقــهای بــا دانمارک اعالم کــرد .نادیپــور دارای بیش از ۲۵
ســال ســابقه در وزارت امــور خارجه اســت و عمــده فعالیتهــای وی در بخش
بینالملل این وزارتخانه بوده است.

چرا مشارکت؟

در ایــن حالت ســؤالی که مطرح میشــود این اســت که وظیفه
مردم نسبت به صندوقهای رأی چیست؟ در پاسخ باید گفت
ادامـــــه از
صفحه اول
در جایــی که رقابت وجــود دارد طبیعتاً وظیفه مردم همچنان
شرکت در انتخابات است .قطعاًحضور مردم در پای صندوقهای رأی یک ضرورت
است و قهر کردن هیچ معنا و مفهومی ندارد .اما در حوزههایی که رقابت تنها بین
یک جریان سیاســی وجود دارد هم به نظر میرســد مشــارکت در چنین شــرایطی
حداقــل میتواند انتخاب بین گزینه بد و بدتر باشــد و همین معادله برای کســانی
که فکر میکنند کاندیداهای مورد نظرشان حضور ندارند الزم است چرا که باالخره
تأثیرگذاری خود را خواهند داشت .در ارتباط با حوزههایی که گفته میشود ،تکلیف
انتخابات از قبل روشــن اســت و اصالً رقابتی در آن وجود ندارد به نظر میرســد که
بهترین کار این باشــد که اختیار را به خود مردم واگذار کنیم .به افرادی که صاحب
رأی هستند پیشنهاد میکنم که بنشینند و حضور در پای صندوقهای رأی و هزینهای
که به شــرط عدم حضور برای کشــور ایجاد میشود و آسیبهایی که از این بابت به
جامعه وارد میشود ،یا حتی فایدههایی که از عدم حضور آنان در انتخابات به ذهن
متبادر میشــود ،ســبک ســنگین کرده و رفتار معقول و دقیقی را در دستور کار خود
قرار داده و بهترین تصمیم را اتخاذ کنند .متأسفانه وقتی فضای دوقطبی در کشور
از ســوی جریانهای سیاسی ایجاد میشــود این نگرانی را به دنبال دارد که به جای
رقابتهای منطقی شــاهد فضای تقابلی و تخریب و ایجاد شکاف باشیم که حتماً
آثار سوئی را به همراه خواهد داشت.

