
رای گیری به صورت دستی انجام می شود
عرف گفت:  رای گیری در این دوره از انتخابات به صورت دس��تی انجام می 

شود و اخذ رای ها در آینده الکترونیکی هم خواهد بود.
جمال عرف رئیس س��تاد انتخابات کشور درباره روند برگزاری انتخابات در 
روز جمعه دوم اسفند ماه و میزان آمادگی ستاد انتخابات کشور، اظهار کرد: 

دقیقا بر اس��اس زمان بندی و تقویم انتخابات عمل کرده ایم؛ تمام تجهیزات 
الزم به فرمانداری ها منتقل ش��ده، دستگاه های احراز هویت ارسال شده و امروز هم 
این دس��تگاه ها برای استفاده فرمانداری های سراسر کش��ور آماده سازی می شوند. 
عرف با بیان اینکه در این دوره فقط رای دادن به ش��کل دس��تی صورت می گیرد، 
گفت: با هماهنگی های انجام شده با شورای محترم نگهبان، در آینده، اخذ رای هم 
به صورت الکترونیک خواهد بود و انتخابات به طور کامل الکترونیکی برگزار خواهد 
ش��د.او حداکثر زمانی را که صرف احراز هویت می شود، کم تر از یک دقیقه دانست. 

 باشگاه خبرنگاران

خلوتی صندوق های رای به ضرر ملت و خواسته دشمن است
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با تاکید بر حضور 
پرش��ور مردم در انتخابات گف��ت:  اگر در انتخابات، انتخ��اب نکنیم دیگران 
برایمان انتخاب می کنند و این را باید بدانیم که معیشت و اقتصاد خوب در 

گرو یک انتخاب خوب است.
حجت االس��ام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم، با تاکید بر حضور پرش��ور 

مردم در انتخابات گفت: انتخابات همانطور که از نامش پیداس��ت انتخاب است. اگر 
انسان خودش انتخاب نکند دیگران برایش انتخاب می کنند. 

وی اف��زود: ما باید در سرنوش��ت مان مش��ارکت کنیم و خودمان سرنوش��ت مان را 
رقم بزنیم. مردم ما خودش��ان در تعیین سرنوشت ش��ان دخالت می کنند. ذوالنوری 
خاطرنشان کرد: اقتصاد و معیشت خوب در گرو انتخاب خوب است. بنابراین مردم 
ما به منظور داشتن یک مجلس قوی الزم است تا حضوری پرشور و انتخابی آگاهانه 

در روز جمعه در پای صندوق های رای داشته باشند.  فارس

حضور در انتخابات توطئه های دشمنان را خنثی می کند
فرمان��ده کل ارت��ش گفت: حض��ور حداکث��ری در انتخاب��ات خنثی کننده 

توطئه های دشمنان است.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی با تاکید بر اهمیت حضور در انتخابات 
گفت: حضور حداکثری در انتخابات مجلس ش��ورای اس��امی، خنثی کننده 

توطئه های دشمنان و بیانگر احساس تعلق خاطر مردم به کشور عزیزمان ایران 
اس��ت.او افزود: مردم بصیر و انقابی ایران اس��امی همواره با حضور به موقع خود در 
مناس��بت های ملی و مذهبی و در صحنه های حساس، پش��تیبانی خود را از انقاب 
اس��امی اعام کرده اند.فرمانده کل ارتش خاطر نشان کرد: امروز دشمن آشکارتر از 
قبل به دشمنی و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسامی پرداخته و دشمنی خود را 
نمایان تر کرده است.او تصریح کرد: امروز دشمن با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی، اعمال 
تحریم های ظالمانه و زیر سوال بردن مبانی اصوالی جمهوری اسامی، در صدد ایجاد 

تردید در ملت عزیر و تضعیف کشور عزیزمان است.  باشگاه خبرنگاران

س��ابقه انتخاب��ات در ایران به انقاب مش��روطه در 1285 
شمسی باز می گردد. زمانی که نظام سیاسی ایران مبتنی 
بر اس��تبداد بود و تمام امور کش��ور در دس��ت شخص اول 
مملکت یعنی ش��اه بود. پیروزی انقاب مش��روطه در این 
س��ال نظام استبدادی را به نظام س��لطنت مشروطه تغییر 

داد که در آن از قدرت شاه کاسته شد.
البته مسئله انتخابات در این دوره محدود به مجلس شورای 
ملی بود که بیش��تر جنبه صوری و شکلی داشت. می توان 
گفت از سال 1285 که اولین انتخابات مجلس شورای ملی 
ص��ورت گرفت تا س��ال 1357 که انقاب اس��امی رخ داد 

هفده بار انتخابات برگزار ش��د که کمت��ر در آن اراده مردم 
دخالت داش��ت. فصولی از قانون اساسی جمهوری اسامی 
ایران به حق ملت در اداره امور کشور پرداخته اند که بیانگر 
حضور ملت در انتخابات برای تثبیت و حیات نظام است. به 
طور مثال در اصل 114 قانون اساس��ی ذکر ش��ده است که 
رییس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و این 

حقی است که خداوند بر عهده انسانها گذاشته است.
از طرفی انتخابات نشان دهنده آگاهی سیاسی مردم نسبت 
به نظام سیاسی جامعه آنهاست.همچنین انتخابات دارای دو 
بعد داخلی و خارجی است. در بعد داخلی نشان دهنده اتحاد 
و ع��زم مل��ی و در بعد خارجی اقتدار مل��ی را به تصویر می 
کشد. ایران تنها کشور منطقه خاورمیانه نیست که انتخابات 
دارد، اما ش��کل برگزاری انتخابات، معیارها و استانداردهای 
آن در کشورهای خاورمیانه با یکدیگر متفاوت است. به طور 
مثال در اسرائیل به عنوان مهمترین متحد آمریکا در منطقه 
همه افراد جامعه ح��ق رای دادن دارند اما رای آنها محدود 

به حزب است نه افراد و در عین حال عرب ها و حتی برخی 
یهودیان که شهروند درجه پایین شناخته می شوند حق رای 
ندارن��د. اما در ایران انتخابات هم به صورت مس��تقیم و هم 
به صورت غیر مس��تقیم برای پستهای متفاوتی صورت می 
گیرد. در واقع افراد واجد شرایط می توانند به فرد مورد نظر 

خود رای دهند.
انتخابات دوم اس��فند ماه با توجه ب��ه حوادثی که در نیمه 
دوم س��ال رخ داد بس��یار اهمیت دارد. ای��ن حوادث یعنی 
اعتراضات آبان ماه در پی افزایش قیمت بنزین، ترور سردار 
س��لیمانی و س��قوط هواپیمای اوکراینی انتخابات مجلس 

یازدهم را تحت تاثیر قرار می دهد.
نکته ای که در این روزها در فضای مجازی بسیار دیده ام نظر 
س��نجی هایی است که با عنوان رای می دهم، رای نمی دهم 
انجام می شوند.فارغ از نتیجه نظر سنجی ها، اهمیت موضوع 
در پرداختن به این مس��ئله است که چرا تعدادی از افراد به 
مس��ئله رای دادن یا رای ندادن فکر می کنند؟ و چرا چنین 

اندیشه ای در این دوره از انتخابات مجلس اهمیت دارد؟
انتخابات امکانی برای پیگیری مطالبات سیاس��ی از طریق 
نامزده��ای انتخابات��ی و برنامه های آنان اس��ت و یکی از 
پیامدهای ش��رکت گسترده در انتخابات مدیریت مطالبات 
و کاه��ش تعارضات در جامعه اس��ت.عاوه بر آن انتخابات 
جلوه ای از اقتدار اس��ت که باعث کاهش آسیب پذیری در 

مواجهه با تهدیدات داخلی و خارجی است.
حال با توجه به پیامدهای مثبت مشارکت باال در انتخابات 
نکت��ه مهم، ایج��اد فضایی ب��رای آگاهی جامعه از س��وی 
مس��ئوالن است. تزریق اطاعات درس��ت به افکار عمومی، 
وجود طیف گس��ترده نامزده��ای انتخاباتی با دیدگاه های 
متنوع که امکان حق انتخاب گس��ترده برای افراد را فراهم 
س��ازد، روش��ن س��اختن فعالیتهای منتخبی��ن دوره های 
پیش��ین، پاس��خگویی نمایندگان در قب��ال وعده هایی که 
قبل از انتخابات داده اند، می تواند افراد را به مش��ارکت در 

انتخابات پیش رو ترغیب کند.

 مشارکت باالی مردم تاثیر مستقیم 
بر حفظ ثبات کشورمان دارد

آیت اهلل موحدی کرمان��ی تصریح کرد: قطعاً میزان 
مشارکت باالی مردم تاثیر مستقیمی بر حفظ ثبات 
منطقه ای و جهانی کش��ورمان دارد؛ هر کس��ی که 
گمان می کند عدم حض��ور در انتخابات تاثیری بر 

تثبیت قدرت نظام ندارد اشتباه میکند.
آی��ت اهلل موحدی کرمانی  تصریح کرد: مس��ائلی در 
خصوص وحدت��ی که پیش آمده وج��ود دارد، ولی 
خوش��بختانه  این وحدت ش��کل گرفت. به هرحال 
همین که این آقایان به یک لیس��ت واحد رسیده اند 
باعث خوشحالی است. امام جمعه موقت تهران تاکید 
ک��رد: البته بعد از انتخابات نکاتی را با این بزرگواران 
خواهم داش��ت، ام��ا همین که باالخ��ره به وحدت 
رسیده اند جای مسرت و خوشحالی دارد.وی باتوجه 
به اهمیت حضور حداکثری در انتخابات تصریح کرد: 
مردم شاید گایه مند باش��ند اما االن فصل انتقاد و 
گایه مندی نیس��ت االن وظیفه داریم اصل نظام را 
حف��ظ کنیم. گایه ها را باید کن��ار بگذاریم و برای 

حفظ نظام باید حضور گسترده ای را رقم بزنیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: البته در 
زمان مقتضی گایه ها باید مطرح شود و از مسئولین 
مطالبه الزم صورت بگیرد. مسئولین باید رسیدگی 
بیشتری به مردم داشته باشند و به گایه های مردم 
توجه داش��ته باشند. اما االن فصل انتخابات است و 
بعد از انتخابات این رسیدگی ها باید صورت بگیرد.

وی ادام��ه داد: قطعاً میزان مش��ارکت باالی مردم 
تاثیر مس��تقیمی بر حفظ ثبات منطقه ای و جهانی 
کش��ورمان دارد. هر کس��ی که گمان می کند عدم 
حضور در انتخابات تاثی��ری بر تثبیت قدرت نظام 
ندارد اشتباه میکند.آیت اهلل موحدی کرمانی تاکید 
کرد: حضور حداکثری و پرشور مردم نشان دهنده 
پیوند نظام و مردم اس��ت و  نظام به این پیوند نیاز 
مب��رم دارد. وی تصری��ح کرد: مردم م��ا در نظامی 
زندگی می کنند که پش��توانه  اله��ی دارد و مردم با 
وظیفه شناس��ی و حضور در انتخاب��ات این نظام را 
تقویت کنن��د. چراکه قوانین ما بر اس��اس موازین 
اسامی تنظیم شده است و از همه مهمتر در راس 
نظام، ولی فقیه حاکم هس��ت که نظارت کاملی بر 
قوانی��ن اس��امی دارند تا خللی بر اج��رای قوانین 

اسامی وارد نشود. فارس

اقتدار نظام اسالمی 
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: حضور گسترده 
در انتخاب��ات حقیق��ِت اقتدار نظام اس��امی را به 

تصویر می کشد.
امیر دریادارحبیب اهلل سیاری رئیس ستاد و معاون 
هماهنگ کنن��ده ارت��ش جمهوری اس��امی ایران 
در آیی��ن تجلی��ل از برترین های ح��وزه ارتباطات 
و فن��اوری اطاعات آج��ا که در س��تاد فرماندهی 
ارتش برگزار ش��د، اظهار کرد: همه به یاد داریم که 
عزیزانم��ان در حوزه ارتباط��ات و فناوری اطاعات 
)مخاب��رات( در دوران دف��اع مق��دس چگونه عمل 
کردند و خوش درخش��یدند و مأموریت خود را به 

نحو احسن انجام دادند.
او افزود: کار بس��یار ارزش��مندی است که ما گاهی از 
پیشکسوتان، همرزمان و شهدای رسته های مختلف 
تجلی��ل کنی��م و یادش��ان را گرام��ی بداریم.معاون 
هماهنگ کننده ارتش با اش��اره به نزدیک ش��دن به 
انتخابات مجلس شورای اسامی، تصریح کرد: امیدواریم 
با توجه به تأکید مکرر فرمانده معظم کل قوا، همه در 
انتخابات شرکت گسترده ای داشته باشیم.سیاری بیان 
کرد: ش��رکت و حضور گسترده در انتخابات، حقیقت 
اقتدار نظام اس��امی را به تصویر می کش��د؛ لذا همه 
باید با احساس مسئولیت در این عرصه شرکت کنیم. 
او گفت: رهبر معظم انقاب اس��امی اخیراً در دیدار 
با کارکنان نیروی هوایی و همچنین روز گذش��ته در 
جمع مردم تبریز بر ضرورت قوی شدن تأکید کردند 
و فرمودند که ما باید قوی شویم؛ البته قوی شدن نه به 
این منظور که به دیگران تجاوز کنیم، بلکه از تهدیدات 
جلوگیری کنیم.معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان 
اینکه جمهوری اس��امی ایران باید در ابعاد مختلف 
قوی ش��ود، ادامه داد: قوی ش��دن برای این است که 
جنگ نش��ود؛ لذا ما باید این رهنمود ها را در دستور 
کار قرار دهیم و براس��اس آن جلو رویم.رئیس ستاد 
ارتش قدرت نظامی، توان فرهنگی، قدرت اجتماعی، 
توان اقتصادی، قدرت سیاس��ی و قدرت سایبری را از 
مؤلفه های قدرت ملی برش��مرد و تأکید کرد: ما باید 
در تمامی عرصه ها قدرتمند ش��ویم؛ به طوری که در 
هیچ عرصه ای دش��من توان تج��اوز و تعدی به ما را 
نداشته باشد و قادر به عملیاتی کردن تهدیدات نباشد. 
او افزود: به فرموده رهبر معظم انقاب اسامی، ما باید 
توان بازدارندگی را ارتقا بخش��یم؛ یعنی آن قدر قوی 
شویم که هیچ دشمنی فکر تعرض به کشورمان را به 

مخیله اش راه ندهد.

اخبار 
تا انتخابات مجلس ش��ورای اس��امی فرصت زیادی باقی 
نمانده اس��ت و بس��یاری از نامزدهای انتخابات برای رأی 

آوردن دست به کارهایی می زنند که ناروا است.
یکی از ضعف های ب��زرگ قانون انتخابات در ایران ضعف 
شدید در بخش نظارت بر تبلیغات نامزدهای انتخابات، چه 
در انتخابات مجلس چه در انتخابات ریاس��ت جمهوری یا 

مجلس خبرگان و شوراهای اسامی است.
ش��یوه تبلیغات انتخاباتی با اخاق سیاس��ی در جمهوری 
اس��امی ایران سازگاری ندارد و در هر دوره حال و اوضاع 

آن نیز وخیم تر می شود.
برخ��ی در این بزنگاه ب��ا وعده های فریبن��ده و دهان پر 
کند وارد میدان میش��وند و سعی دارند با اینگونه تبلیغات 
دل م��ردم را ببرند، برخی دیگر در میتینگ های تبلیغاتی 
خود سعی دارند با هزینه های سنگین شوی تبلیغاتی راه 
بیندازند و آن را تبدیل به یک مراس��م جش��ن و عروسی 
کنند، برخی هم با چاپ پوسترها و بنرهای گران قیمت و 

نصب آنها در سطح شهر خودنمایی می کنند.
ام��ا دراین می��ان دریغ از ان که ای��ن نامزدهای انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��امی که اینگونه ب��ه تبلیغ خود می 
پردازند، س��خنی بگوین��د و به گونه ای تبلی��غ کنند که 
واقعی و حقیقی باش��د و بتواند گرهی از مش��کات کشور 

را بگشاید.
یک نامزد انتخابات مجلس ش��ورای اسامی، در تبلیغات 
انتخاباتی خود در س��تاد انتخاباتی جشنی را برپا می کند 
که هزینه زیادی برای آن صرف شده، جشنی که از سوی 

افکار عمومی به یک جشن عرسی تعبیر شده است.
کاندیدایی دیگر در یکی از شهرس��تان ها س��تاد تبلیغات 
صلوات��ی برپا کرده و غذای رایگان به مردم می دهد و یک 
گوینده نی��ز اعام می کند س��تاد تبلیغاتی کباب خوران 

دکتر...
آن دیگری جالب تر اس��ت، نماین��ده بر روی یک صندلی 
نشسته، هوادارن دور او حلقه زده اند و به زبان محلی آواز 
می خوانند و دس��ت این نامزد را باال م��ی برند، به گمان 
این که پیروز انتخابات اس��ت. چنین اف��رادی که اینگونه 
تبلیغات می کنند از هر ابزاری برای رس��یدن به جایگاه و 

صندلی خانه ملت استفاده می کنند.
آی��ا این نامزدها ب��ه عواقب رفتار تبلیغات��ی خود نیز می 
اندیش��ند؟ آیا می دانند که اف��کار عمومی درباره آنها چه 
فکری خواهند کرد؟ ی��ا مردمی را که نمک گیر خود می 

کند، پس از انتخاب شدن آیا بار دیگر به آنها توجه خواهد 
داشت و در پی تحقق وعده های داده شده به آنها خواهد 

بود؟
قطعاً زمینه تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مجلس ش��ورای 
اس��امی، ریاست جمهوری و شورای ش��هر یک بازنگری 
ج��دی و عمیق نیاز اس��ت ت��ا از تبلیغات کوچ��ه بازاری 
جلوگیری ش��ود. چنین تبلیغاتی نمی تواند باعث شناخته 
شدن واقعی یک چهره انتخاباتی شود و تنها مردم را فریب 

داده و برای خود رأی جمع می کند.
چنین روش های تبلیغات کوچه بازاری بیشتر در شهرستان 
ها دیده می ش��ود، چرا که در یک حوزه انتخابیه کوچک 
با اینگونه روش های تبلیغاتی سخیف، یک نامزد رأی می 
آورد و پس از ورود به مجلس، هر آنچه که وعده داده بود، 
فرام��وش می کند، وعده هایی که در حوزه اختیارات یک 

نامزد مجلس شورای اسامی هم نبوده است.
ب��ه نظر می رس��د برای اص��اح قان��ون انتخابات مجلس 
ش��ورای اس��امی و حتی ریاس��ت جمهوری ی��ک نهاد و 
س��ازمان بیرونی باید برای اص��اح آن ورود کند، چرا که 

قانون اصاح قانون انتخابات مجلس ش��ورای اسامی که 
در خانه ملت بررسی و مس��کوب گذاشته شد، چه دلیلی 

برای این تصمیم وجود داشت؟
نمایندگان��ی که برای خود م��ی خواهند تصمیم بگیرند و 
قانون��ی تصویب کنند، ماحظاتی را در نظر می گیرند که 
باعث می ش��ود تا سهولتی یا رانتی در قانون وجود داشته 

باشد.
بهترین روش می تواند س��پردن اینگون��ه امور، به یکنهاد 
دیگر باش��د نهادی که اش��راف کامل بر موضوع دارد و با 
قانون اساسی جمهوری اسامی ایران نیز کامًا آشنا است 
و م��ی تواند بدون در نظر گرفت��ن ماحظه، قانون اصاح 

قانون انتخابات مجلس را به سرانجام برساند.
ادامه روند کنونی در زمین��ه تبلیغات انتخاباتی که اکنون 
تنور آن داغ اس��ت، باز هم باعث خواهد ش��د افرادی وارد 
خانه ملت شوند که تنها در اندیشه آن هستند تا 4 سال را 
در این مسند مستقر شوند و از امتیازات آن بهره ببرند و باز 
هم یک مجلس ناکار آمد را ش��اهد خواهیم بود که نه تنها 
گرهی نمی گشاید، بلکه خود معضلی می شود برای کشور 
که در سخنان روز سه شنبه رهبر معظم انقاب اسامی به 
آن اش��اره شد، آنجا که گفتند؛ »مجلس خود باخته باشد، 

تأثیر منفی بلند مدت دارد.«  اتاق خبر 24

یادداشت

رئی��س دفتر رئی��س جمهور با بیان اینکه موضوع س��همیه 
بنزین نوروزی در حال بررس��ی است، تاکید کرد: در دوران 
بررس��ی خیلی نباید به مردم امی��دواری دهیم و االن نباید 

خیلی به آن بپردازیم.
محمود واعظی در حاش��یه جلس��ه هیأت دولت و در جمع 
خبرن��گاران در خص��وص افزایش حقوق کارکن��ان دولت، 
گفت: امیدواریم آن دس��ته از دستگاه ها که از صرفه جویی 
خود اس��تفاده کردند، بتوانند از مقدماتی استفاده کنند که 
آن دس��ته از کارمندانی که حقوق شان افزایشی پیدا نکرده، 

از حقوق برابر برخوردار شوند.
وی افزود: ان شاءاهلل آقای دکتر نوبخت هم قول دادند تا در 
اس��رع وقت این کار را انجام دهند، اگر این اتفاق بیافتد که 
امی��دوارم بیافتد، تحول خوبی ب��رای بخش قابل توجهی از 

کارمندان دولت به همرا خواهد داشت.
واعظی درباره تخصیص س��همیه بنزی��ن نوروزی نیز عنوان 
کرد: سهمیه بنزین نوروزی در حال بررسی است اما خیلی 
نباید در دوران بررسی به مردم امیدواری دهیم. به هر  حال 
دارد بررس��ی می شود، فکر می کنم االن خیلی نباید به آن 

بپردازیم.
رئی��س دفتر رئیس جمهور با دعوت مردم به مش��ارکت در 
انتخابات مجلس شورای اسامی، خاطرنشان کرد: انتخابات 
دوم اسفند از نظر دولت، نظام، جایگاه بین المللی و منطقه ای 
ما بسیار با اهمیت است. هر چه مشارکت مردم بیشتر باشد 

توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی خنثی می شود.
وی با بیان اینکه این انتخابات می تواند بسیاری از مشکات 
کش��ور را حل کند، تصری��ح کرد: ما گذش��ته خوبی را در 
مراس��م های تشییع س��پهبد شهید قاسم س��لیمانی و 22 
بهمن داش��تیم. ان شاءاهلل امیدواریم دو اسفند هم مشارکت 
خوبی در سراسر کشور باشد؛ چرا که باعث انسجام و وحدت 

داخلی ما خواهد بود.

ربیعی:آم���ار دقیق کشته ش���دگان آب���ان به زودی 
اعالم می شود

علی ربیعی س��خنگوی دولت نهیز درباره آمار کشته  شدگان 
ح��وادث آبان گفت: آنچه رییس جمهور گفت بر این اس��اس 
اس��ت که پزش��کی قانونی مس��ئول اعام علت فوت است. 
سخنگوی هیئت دولت اظهار داشت: آمار دقیق به زودی و در 

چند روز آینده از سوی یکی از دستگاه ها اعام خواهد شد.
سخنگوی دولت در پایان در رابطه با تصمیم گیری در مورد 
س��همیه بندی بنزین نوروزی اظهار داشت: ما اگر بخواهیم 
4۰ را به ۶۰اضافه کنیم بیش از 3 هزار میلیارد بار مالی دارد 
و چون تصمیم گرفتیم هر چه از فروش بنزین به دست می 
آید صرف ۶۰ میلیون ش��ود و این موضوع تصمیم را دشوار 

می کند، بنابراین تصمیم با مشکل روبرو شده است.

علوی: حضور مردم نش���ان دهنده پیوندش���ان با 
نظام است

س��ید محمود عل��وی وزیر اطاعات در پاس��خ به س��والی 
پیرام��ون موض��وع امنیت انتخاب��ات، اظهار داش��ت: همه 
دس��تگاههای موثر بر امنیت کشور با اشراف اطاعاتی خود 

امنیت را حفظ کرده اند.
وی تاکید کرد: این دس��تگاههای امنیتی تا پایان انتخابات 
با اش��راف کامل اطاعاتی امنیت انتخابات را حفظ و تامین 

می کنند. 
وزی��ر اطاعات در واکنش به  اظهارات برخی کش��ورها در 
مورد انتخابات ایران، تصریح کرد: اگر نظارت استصوابی هم 
به صورت صد در صدی برداش��ته ش��ود آنها باز هم همین 

حرف ها را می زدند.
علوی با اش��اره به اهمیت حض��ور مردم در انتخابات، گفت: 
حضور م��ردم در انتخابات یک مس��اله کمی نیس��ت بلکه 
حاوی پیامهای خاص خود اس��ت. و هر چه حضور بیش��تر 
باش��د این پیام را می دهد که اراده ایرانی تزلزل پذیر نیست 

و مردم با نظام پیوند دارند.

*حاتم���ی: حض���ور م���ردم در انتخابات برای کش���ور 
امنیت آفرین است

امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پیرامون 
ضرورت مش��ارکت م��ردم در انتخابات دوم اس��فند با بیان 
اینکه انقاب اس��امی مردمی ترین انقاب جهان اس��ت و 
هم��ه ارکان این انقاب از ش��روع، اس��تمرار و ادامه آن به 
حضور مردم بستگی دارد، اظهار داشت: از مصادیق بارز این 
حضور، حضور در انتخابات اس��ت. در این دوره دشمن تمام 
تاش خود را انجام داده تا حضور مردم را مخدوش کند در 

حالی که ما دشمن را یکپارچه میبینیم.

وی افزود: گزارشی را می دیدیم که می گفت کنگره آمریکا 
تقریب��ا به ازای هر روز کاری خود یک طرح علیه جمهوری 
اس��امی ایران داشته و در یک س��ال گذشته حدوداً 115 
طرح علیه جمهوری اس��امی ایران داشته که برخی از آنها 

تصویب شده و برخی تصویب نشده است.
وزی��ر دفاع با بیان اینکه در چنین ش��رایطی داش��تن یک 
مجلس قدرتمند، دش��من ش��ناس، بصی��ر و در عین حال 
حامی انس��جام و وحدت داخلی می توان��د به قدرت مردم 
افزون ش��ود، گفت: انش��اهلل با این کار یک بار دیگر حمایت 
و پش��تیبانی مردم از جمهوری اس��امی ایران رقم خواهد 

خورد.
حاتمی درباره جعبه س��یاه هواپیمای اوکراینی اظهار کرد: 
این جعبه سیاه آس��یب قابل توجهی دیده است و از بخش 
صنایع دفاعی خواس��ته ش��د تا برای بازس��ازی جعبه سیاه 
کمک کند. قرار اس��ت نخست بازسازی جعبه سیاه انجام و 
بعد بازخوانی ش��ود. االن مشغول این کار هستند تا بتوانند 

آن را بازسازی کنند.

ظری���ف: نی���از داریم م���ردم بهترین حض���ور را در 
انتخابات داشته باشند

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز با بیان اینکه آمریکایی 
ها باید بدانند سیاس��ت فش��ار حداکثری محکوم به شکست 
اس��ت، اظهار داش��ت: یک فرد نادانی مث��ل پمپئو به ترامپ 
می گوید که حکومت ایران شکس��ت می خورد، امروز زمان 
این است که به آمریکایی ها بگوییم فشار حداکثری شکست 
خ��ورده و ما باید آمری��کا را مجبور به آمدن پای میز مذاکره 
5+1 کنی��م، ما نیاز به حضور حداکثری م��ردم در انتخابات 
داریم همانطور که مردم در رفراندوم شهید سلیمانی حضور 

یافتند نیاز است در این انتخابات نیز حضور یابند.
وزی��ر امور خارجه همچنین در پاس��خ به س��والی پیرامون 
دی��دارش با س��ناتور مورفی نی��ز گفت: من در س��فرهای 
خارجی درخواست های ماقات متعددی را دریافت می کنم. 
برخی از این درخواست ها، درخواست های رسمی کشورها و 
نمایندگان دولت ها اس��ت. البته من هم از برخی نمایندگان 
رس��می درخواست ماقات می کنم اما از دیگران درخواست 
ماقات ندارم.   س��ناتورهای آمریکا از 2۰ سال پیش با من 
دیدار می کنند و چیز جدیدی نیست. وی اظهار داشت: این 

مس��ئله نشان دهنده این واقعیت است که چه قدر ترامپ و 
پمپئو از اینکه یک سناتور آمریکایی بیاید و واقعیت ها را از 

زبان وزیر امور خارجه ایران بشنود، هراسانند.  
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره موضوع الحاق ایران به 
کنوانسیون های مورد نظر FATF، خاطرنشان کرد: دولت 
موضع��ش در مورد FATF مش��خص اس��ت، ما در صحنه 
داخل��ی حداکثر تاش خود را بکار بس��تیم، ما با کمک قوه 
قضاییه قوانین خوبی در زمینه مبارزه با پولشویی به عنوان 
آیین نامه انجام دادیم، در جلسات یکی دو روز گذشته همه 
نماینده های اروپایی، آس��یایی از ما حمایت کردند اما تنها 

سه رژیم آمریکا، اسرائیل و عربستان کارشکنی کردند.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه نیاز داریم دوم اسفند از نظر 
کمیت مشارکت، بهترین مشارکت باشد، خاطرنشان کرد: از 
نظ��ر کیفیت انتخاب هم، مردم باید بهترین کیفیت انتخاب 
را داش��ته باشند و ان ش��ااهلل در روزهای بعد از دوم اسفند، 

شاهد پذیرفتن واقعیت توسط آمریکا باشیم.
وی درب��اره اظهارات وزی��ر راه درباره امکان ارس��ال جعبه 
س��یاه هواپیمای اوکراینی به کش��وری ثال��ث و تناقض آن 
ب��ا گفته های قبل��ی ظریف گفت: البت��ه صحبت های من را 
تقطیع ش��ده منتش��ر کرده اند. آنچه من گفتم این بود که 
ما حق داریم جعبه س��یاه را خودمان بخوانیم. ما حق داریم 
در هر بررس��ی جعبه س��یاه حضور داشته باش��یم. اگر قرار 
باش��د جعبه س��یاه را به دیگران بدهیم ک��ه به جای ما آن 
را بخوانن��د، حتما این کار را نمی کنی��م. وزیر امور خارجه 
اش��اره به اینکه ایران درحال مشورت با کشورهای مختلف 
مخصوصا با اوکراین اس��ت، افزود: ب��ا البراتورهای مختلف 
تماس گرفته و از آنها خواسته ایم مقررات  خودشان را به ما 
اعام کنند که ببینیم چه میزان حضور جمهوری اس��امی 
در هر روند بررس��ی و تحقیق قطعی می شود. در آن صورت 
ما تصمی��م الزم را خواهیم گرفت. ما با وزیر راه همواره در 
تماس هس��تیم و حرفی را که گفته ام حرفی بوده است که 
ایش��ان گفته اند. ظریف با بیان اینکه قبا هم در جلس��ه با 
وزرای پنج کش��ور در حاشیه نشست مونیخ و هم در دیدار 
ب��ا وزیر امور خارجه کانادا و گفت وگو با نخس��ت وزیر کانادا 
گفته ام هیچ کس به اندازه جمهوری اسامی نیازمند و مایل 
به خواندن جعبه سیاه نیست، خاطرنشان کرد: ما باید جعبه 

سیاه را بخوانیم چون ما داغدیده هستیم.  فارس
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الزام تدوین قانون تبلیغات انتخاباتی

گزارش

واعظی: خیلی نباید به موضوع سهمیه بنزین نوروزی بپردازیم
جلسه هیئت دولت و حاشیه های آن 

نگاه

مائده غالمی 
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