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سیاست
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گفتوگوهای با واسطه هیأتهای ایران و آمریکا در وین آغاز شد

خبر
احتمال بررسی لوایح  FATFدر
مجمع تشخیص مصلحت نظام

رئیــس مرکز پژوهشهای مجلــس درخصوص برخی
اظهارنظرها مبنی بر تأیید مشــروط دو الیحه الحاق به
کنوانســیونهای  CFTو پالرمو به شرط رفع تحریمها،
گفــت :این دو الیحــه و دیگر لوایح مرتبــط با FATF
شرطپذیر نیســتند و قید کردن «حق شرط» فایدهای
ندارد .علیرضا زاکانی ،رئیس مرکز پژوهشهای مجلس
با اشــاره به احتمال بررسی دو الیحه باقی مانده مربوط
به گروه اقدام مالی ( )FATFدر نشســت فردای مجمع
تشــخیص مصلحت نظام و در خصوص دلیل مخالفت
بــا الحاق به این دو کنوانســیون ( CFTو پالرمو) اظهار
داشــت :برایاینکه ماهیت این کنوانسیونها و دلیل
مخالفت کارشناسان و دلســوزان برای الحاق به چنین
کنوانسیونهایی روشن شود ،باید کمی عقبتر برویم و
شــرایط نبرد در دوران دفاع مقدس را تجزیه و تحلیل
کنیم .به گزارش دیدبان ایــران ،زاکانی در توضیح این
مســئله گفت :در آن دوران به دلیــل کمبود امکانات
و مهمات و ضعفی که در حوزه آتش داشــتیم و نیز به
دلیل حمایت علنی و ناجوانمردانه قدرتهای سلطهگر
با دشمن متجاوز ،روشی ابداع کردیم که به جای حمله
متعارف به دشمن ،از عنصر اختفاء و بهرهگیری از شب به
عنوان محیط عملیات و پیشروی بهرهگیری کنیم و همه
سازمان رزم ســپاه و ارتش در آن سالها بر مبنای این
دکترین و اصل غافلگیری طراحی شــد و به این ترتیب
توانســتیم در یک جنگ نابرابر هشت ساله ،از خاک و
شرفمان دفاع کنیم .رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با
اشاره به شــرایط کنونی عنوان کرد :امروز هم که تحت
شدیدترین و غیرقانونیترین محاصره اقتصادی هستیم
و هیچ راهی نداریم جزاینکه با ایســتادگی و مقاومت
هوشمندانه تحریمها را خنثی کنیم ،در مسیر تحقق این
هدف نیازمند بهرهگیری از عنصر اختفاء برای دور زدن
تحریمهای غیرقانونی دشمنان هستیم .وی گفت :کسانی
کــه مدافع تصویب این دو الیحه و اجرای کامل الزامات
گروه اقدام مالی ( )FATFهستند ،خواسته یا ناخواسته به
آمریکا و همپیانانش کمک میکنند که راههای دور زدن
تحریمهــا را ببندند .وی در خصوص برخی اظهارنظرها
مبنی بر تأیید مشروط دو الیحه الحاق به کنوانسیونهای
 CFTو پالرمو به شــرط رفع تحریمها ،تأکید کرد :اوال
این دو الیحه و دیگر لوایح مرتبط با  FATFشــرطپذیر
نیستند و قید کردن «حق شرط» فایدهای ندارد و ثانیا در
شرایطی که ما در زیر تحریمهای غیرقانونی قرار داریم،
الحاق به این کنوانسیونها هیچ معنایی ندارد و کسانی
که برای این الحاق اصرار میکنند و در ازای آن وعدههای
سر خرمن میدهند ،باید بدانند که چه جنایت تاریخی را
در حق ملت ایران مرتکب میشوند .نماینده مردم قم در
مجلس تصریح کرد :وضعیت فعلی تحریمهای ما یادآور
ضربالمثل «آب که از سر بگذرد ،چه یک وجب چه صد
وجب» اســت؛ در حالی که تحریمهای فعلی در حالت
«صد وجب» و در شدیدترین وضعیت ممکن قرار دارد،
جریان غربگرا ،مردم و نظام را از چه چیزی میترسانند؟
آن هم در حالی که به مرور زمان یاد گرفتهایم که چگونه
بــا دور زدن تحریمها آنها را کم اثر یا خنثی کنیم .وی
با بیاناینکه دفــاع عدهای از توصیههای  FATFآب به
آســیاب ریختن دشمن است ،گفت :عدهای منافع ملی
را ذبح میکنند تا در انتخابات دو قِران گیرشــان بیاید؛
بنابراین مدافعان این لوایح یا نمیدانند چه خبر است یا
خودشان را به ندانستن میزنند.

آخرین وضعیت اصالحطلبان برای
انتخابات ۱۴۰۰

یک عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات گفت :بحث
ســازماندهی و تشــکیل قانونی جبهه اصالحات ایران
به پایان رســیده و همه کارگروهها تشــکیل شدهاند و
آخرین مرحله هم تعیین رابطهای این جبهه با استانها
بود که اغلب رابطان مشــخص شده و تنها چند استان
باقی مانده است .احمد شریف ،عضو شورای هماهنگی
جبهه اصالحات با اشاره به آخرین وضعیت اصالحطلبان
برای انتخابات خردادماه اظهار کرد :بحث سازماندهی و
تشــکیل قانونی جبهه اصالحات ایران به پایان رسیده
و همه کارگروهها تشــکیل شدهاند و آخرین مرحله هم
تعیین رابطهــای این جبهه با اســتانها بود که اغلب
رابطان مشــخص شده و تنها چند اســتان باقی مانده
اســت .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،شریف ادامه
داد :ســایر کمیتهها هم مشــغول انجام شرح وظایف
خودشان هستند .قرار است شاخصهای نامزد منتخب
این جبهه و فرایند رسیدن به یک نامزد منتخب توسط
کمیته راهبردی تعیین شــود و در جلسات آتی مطرح
شود .شریف افزود :هنوز درباره مصداقها و اسامی هیچ
صحبتی به طور رســمی صورت نگرفتــه ،زیرا فرایند
رســیدن به نامزد اصلی هنوز مشخص نیست .خیلی از
این اسامی هم که طر ح میشود خودشان آماده حضور
در رقابتها نیستند و ما نشانههای مثبتی از حضور آنها
نمیبینیم .فعال اصالحطلب گفت :معتقدم که انتخابات
باید به صورت یک ســازمان واحد در نظر گرفته شود و
فارغ از گرایش سیاسی نامزدها اقبال شرکت در انتخابات
را ایجاد کنند تا همانند مجلس یازدهم روند نزولی پیدا
نکند و این خطری است که نظام انتخاباتی ما را تهدید
میکند .شریف افزود:اینکه ما گمان کنیم با آمدن یک
نامزد به انتخابات فضا متحول خواهد شــد و شاهد یک
حضور با شــکوه در انتخابات خواهیم بود اشتباه است؛
حداقل تا امروز نشانههایی از این موضوع دیده نمی شود،
اما برخی از افراد ذاتا و به دلیل محبوبیتی که در جامعه
داشتهاند تحرک بیشتری را در فضای سیاسی و انتخاباتی
خلق میکنند؛ مثال در گذشــته شاهد بودیم که وقتی
سید حسن خمینی برای انتخابات خبرگان به میدان آمد
استقبال خوبی از او صورت گرفت؛ اگرچه که صالحیت
او برای آن انتخابات تایید نشد ،هر چند هم اکنون هیچ
نشــانهای از عالقه او برای حضور در انتخابات ریاســت
جمهوری مشاهده نمیشود.
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همدلی| محســن رفیــق :مذاکرات
هســتهای بین ایران و طرفین اروپایی ،روز
گذشــته طی نشست کمیســیون مشترک
برجام در وین ،برگزار شــد .این گردهمایی
که در ادامه هجدهمین نشســت کمیسیون
مشــترک برجام که روز جمعه ۱۳فروردین
به صورت مجازی برگزار شد ،صورت گرفت
دارای اهمیت زیادی برای طرفین در جهت
دســتیابی به یــک نتیجه عملیاتــی برای
بازگشــت دوباره به توافق هســتهای است.
ســیدعباس عراقچی ،معاون سیاسی وزیر
امورخارجه ،ریاســت هیات ایرانی را در این
نشست برعهده داشت و نمایندگانی از سایر
دســتگاهها از جمله بانــک مرکزی ،وزارت
نفت و ســازمان انرژی اتمی نیز او را در این
نشست همراهی کردند.مهمترین موضوعات
دستور کار این نشست ،رایزنیهای فنی در
قالب نشســتهای کارشناسی در دو حوزه
رفع تحریمها و مسائل هستهای اعالم شده
است.
در حاشیه نشســت این کمیسیون ،به روال
معمول ،جلساتی دوجانبه نیز با روسای سایر
هیاتهای  ۱+۴برگزا ر میشــود .بر همین
اساس ،شامگاه دوشنبه دیدار دوجانبهای با
چین انجام شد و صبح دیروز نیز دیدارهایی
با هیات روســیه و اتحادیــه اروپایی برگزار
شد .در همین راســتا عراقچی روز گذشته
با انریکه مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا
و رئیس کمیســیون مشترک دیدار کرده و
آخرین ترتیبات اجرایی مربوط به برگزاری
کمیسیون را مرور کرد.
بر اساس گزارش رویترز ،مقامات کشورهای
انگلیس ،فرانســه و آلمان قرار است در این
مذاکرات و در جهت احیای توافق هستهای،
نقش میانجی را داشته باشند.
بر همین اساس اعضای باقی مانده در برجام،
ابتدا در یک هتل برای مذاکرات اولیه دیدار
کردند و هیئتآمریکایی نیز که سرپرستی
آن بر عهــده راب مالی نماینده ویژهآمریکا
در امــور ایران اســت ،در هتلــی در همان
نزدیکی مستقر شده است.
روز گذشــته علی ربیعی ســخنگوی دولت
در یک نشســت خبری در ارتباط با موضوع
مذاکره باآمریکا و برجــام اظهار کرد« :در
تداوم کشاکش پیشــین ،امروز شاهد فصل
تازهای از روند شکســت زورگویی و تجدید
حیات برجام هســتیم .همانطور که در اوج
قلدریها و فشارهای رژیم ترامپ پیشبینی
میکردیم ،سرانجامآمریکا با ناامید شدن از
ف میکند که
مسیر اشتباه گذشــته ،اعترا 
فشار حداکثری شکســت خورده و چارهای
جز احیای برجام و بازگشت همه طرفها به
تعهداتشان وجود ندارد».
ربیعی ادامه داد«:ما هنوز در سرآغاز فرایند
ن میگوییم
احیای برجام هستیم و با اطمینا 
که در آیندهای بسیار نزدیک ،دولتآمریکا

مذاکره از پشت دیوارها

زیر پوست سیاست
سید محمد غرضی اعالم کرده که قصد دارد برای
ســومین بار در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام
کند.
غالمعلی جعفــرزاده ایمنآبــادی نماینده ادوار
مجلــس گفت :دوســتان اصالحطلب هــم بدانند
که گزینههایشــان نمیتوانند برای انتخابات تأیید
صالحیت شوند بنابراین طبیعی است که در انتخابات
حضور نخواهند یافت ،لــذا بهترین گزینه برای این
جریان الریجانی است.
صالح نیکبخت وکیل دادگســتری با بیاناینکه
هیچکدام از موکلین وی شــامل عفو نشده است ،در
مورد آخرین وضعیت حیدرقربانی گفت :متأســفانه
در میان زندانیان عفو شــده« ،حیدر قربانی» نیست
و همچنین هیچیک از موکلین من که زندانی هستند
و در حال تحمل زندان هســتند ،در میان این عده
نیستند .هرچند برخی شــایعات حاکی از آن است
کــه «حبیباهلل لطیفی» ،زندانــی محکوم به اعدام
که مجــازات او به حبس ابد تبدیل شــده ،جز این
عفوشدگان است.

خبر
مشاور فرمانده کل سپاه:

در سپاه اختالفی وجود ندارد

راهــی به جز خاتمــه دادن بــه رفتارهای
قانونشــکن ندارد و تحریمهای یکجانبه و
ناقض توافق و مقــررات بینالمللی به پایان
خواهد رسید .نشســت وین که امروز انجام
خواهد شد ،فرصتی برای تبادل نظرات همه
طرفها درباره نحوه و زمانبندی بازگشت به
تعهدات در برجام است».
سخنگوی دولت همچنین در مورد احتمال
مذاکره ایران باآمریکا در این نشست،اظهار
کرد«:موضع اصولی ما کامال روشــن است و
توسط مذاکره کنندگان ما نیز تکرار خواهد
شــد .همانطورکه بارها گفته شــده ،هیچ
مذاکرهای میان نماینــدگان ایران وآمریکا
شکل نخواهد گرفت ،اما آماده رساندن این
پیام به اعضای برجام هستیم که در صورت
لغو تحریمهــا و اجــرای قطعنامه ،2231
جمهوری اســامی ایران هم به طور متقابل
آماده اســت که بعد از راستی آزمایی انجام
تعهدات طرفهای دیگر در کوتاهترین زمان
ممکن به انجام همه تعهدات خود بازگردد».
او یادآور شــد«:در حال حاضر به نتایج این
نشســت خوشبین یا بدبین نیســتیم اما
اطمینان داریم که در مســیر درستی قدم
گذاشــتهایم و در صورتی که اراده ،جدیت
و صداقتآمریکا به اثبات برســد ،میتواند
نشــانه خوبی برای آیندهای بهتر برای این
توافــق و در نهایــت اجرای کامــل آن در
هفتههای پیشرو باشد».
در همیــن حــال خبرگــزاری رویترز در
گزارشــی به نقل از یک مقام ایرانی مطع از
روند مذاکرات وین نوشت« :دستور کار ما در
نشســت ،لغو کلیه تحریمهای ایران خواهد
بود و هر چیزی کمتر از آن برای تهران قابل
قبول نخواهــد بود ».یک مقام اتحادیه اروپا

هم به رویترز گفت که کارگروههایی با هدف
یکی کردن لیســت تحریمهایی کهآمریکا
میتواند لغو کند و تعهدات هســتهای ایران
که باید انجام شوند ،تشکیل خواهد شد.
بر اســاس این گزارش ،دیپلماتها گفتهاند
که ایــن مذاکرات ممکن اســت برای حل
کردن برخی مسائل آســانتر تا پیش از از
ســرگیری مذاکرات در هفتــه بعدی ،ادامه
داشته باشد .رویترز نوشــت«:هدف اصلی،
رســیدن به نوعی توافق پیــش از انتخابات
ریاســت جمهوری خردادماه ایران اســت،
اگرچه مقامات ایرانــی وآمریکایی گفتهاند
که عجلهای در این زمینه وجود ندارد».
در همیــن زمینه روز گذشــته مجید تخت
روانچی ،نماینده کشورمان در سازمان ملل
درباره مذاکرات اعضای کمیسیون مشترک
برجام که در وین انجا م میشود ،در صفحه
توئیترش نوشت«:ایران و گروه  ۴+۱در حالی
مذاکرات هستهای را در وین از س ر میگیرند
کهآمریکا تا کنون نتوانسته به وعده کارزار
انتخاباتی جو بایــدن رئیس جمهورآمریکا
مبنی بر بازگشت به توافق هسته ای ،عمل
کند ».روانچی در ادامه نوشت« :اگرآمریکا
تمام تحریمها را لغو کند ،سپس ایران تمام
اقدامات جبرانی را متوقف خواهد کرد .این
میتواند یک موقعیــت برد-برد برای همه
باشد».
اتحادیه اروپا نیــز در توئیتی در این زمینه
نوشت« :هدف نشست وین ،گفتوگو درباره
تحریمهایی اســت که علیه ایران اســت و
میتوان آنها را لغو کرد .میخواهیم برجام را
به مسیر درست خود هدایت کنیم.
ما در نشســت به دنبــال احیــای توافق
هســتهای هســتیم اما تازه در شروع راهی

طوالنی و سخت و قرار داریم».
نشــریهآمریکایی لسآنجلس تایمز نیز در
گزارشــی درباره این نشســت کمیســیون
مشــترک برجام در وین نوشت« :جو بایدن
بایــد خطای ترامپ درباره خــروج از توافق
هستهای ایران را جبران کند ».در بخشی از
این گزارش آمده است«:چنانچه ایران موافق
است تا به تعهدات خود بنابر توافق هستهای
 ۲۰۱۵بازگردد؛ بایدن باید روشــن ســازد
که دولت او خواهان اقداماتی ســریع جهت
برداشــتن تحریمهایی که پیشــتر از سوی
ترامپ علیه ایران اعمال شــده ،میباشــد.
رئیــس جمهــوری آمریــکا و نمایندگان
دیپلمــات او باید برای راههــای خالقانهای
کــه ایران وآمریکا را بهطور همزمان به این
توافــق با ز میگرداند کامال راغب باشــند و
ممانعتی دراین زمینه به وجود نیاورند».
این گــزارش در ادام ه مینویســد«:بایدن
در جریــان کارزار انتخاباتی خود گفته بود
درصورتی که ایران به تعهدات خود در قبال
توافق هســتهای پایبند باشــد،آمریکا باید
به برجام بازگــردد اما اظهارات او در نهایت
اینچنین نمود پیدا کرد که گویا ایران باید
دراین زمینه اقدام کند».
این نشــریهآمریکایی یادآور شــد«:در روز
دوشنبه ،ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا
گفت که هدف از مذاکرات وین ،بازگشــت
دوجانبه به تعهدات برجام اســت ،قطعا که
دراین خصوص دیپلماسی متبحرانهای نیاز
اســت و نباید اجازه داد این مذاکرات بدون
نتیجه بماند.
بهترین راه برای تعامل با ایران آن اســت تا
خطای اصلی ترامپ که برجام را «انکار» و
آن را «رد» کرد ،جبران شود».

ی میشود
به اتهامات 10مسئول دخیل در شلیک به هواپیما رسیدگ 

پرونده هواپیمای اوکراینی در مرحله کیفرخواست
همدلی| پرونده هواپیمای اوکراینی هنوز بسته نشده است و
همچنان حواشی و اخبار مربوط به آن ادامه دارد .فروردین ماه
پارسال یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد که در این پرونده
نباید کسی بازداشت شود چون ایران وظیفهاش را در شلیک به
هواپیما انجام داده است .این اظهارات با واکنش شدید مقامات
قضایی مواجه شد .حاال یک ســال بعد از آن مقامات قضایی
خبرهای تازهای از بازداشــت متهمین شــلیک به هواپیمای
اوکراینی دادهاند.
دیروز شکراهلل بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در
ارتباط با آخرین جزئیات پرونده هواپیمای اوکراینی گفت« :کار
این پرونده در دادسرا تمام شده است ،کیفرخواست امضا شد و
انشاءاهلل در دادگاه در سال جدید رسیدگی میشود».
همچنین غالمعباس ترکی دادستان سابق نظامی استان تهران
در آیین تودیع خود خبر داد« :برای  ۱۰نفر از مســئوالنی که
در حادثه سقوط هواپیمای اوکراین دخیل بودند کیفرخواست
صادر شده است».
این در حالی است که سال پیش حسن نوروزی نماینده مجلس
در گفت وگو با همدلی اعالم کرده بود« :از آنجا که کنترل این
هواپیما از دسترس ما خارج شده بود و توسط کشورهای دیگر
در حال هدایت بوده است ،لذا نیروهای نظامی ما وظیفه خود را
به خوبی انجام دادهاند ،هر چند به هر حال در این حادثه ،قربانی
هم داشتهایم .این هواپیما باید فاصله خود را از سطح دریا باال
میبرده ،در صورتی که نســبت به آن در موقعیت پایینی قرار
داشته است .بنابراین در این زمینه مواخذه و بازداشتی وجود
نخواهد داشت ».بعد از مصاحبه نوروزی رئیس سازمان قضایی
نیروهای مســلح توضیحاتی ارائه کرد و گفت«:مفاد مصاحبه
خبری صورت گرفته بر خالف حقیقت و مســتندات موجود
است .در پرونده قضایی تشکیل شده تحقیقات گستردهای به
عمل آمده و از مسئوالن و افراد دخیل در موضوع نیز تحقیق
شده و تاکنون افرادی به عنوان متهم احضار و یک نفر کماکان
در بازداشت بهســر میبرد ».این مصاحبه ،برداشت شخصی
ایشــان و بدون اطالع از کم و کیف قضیه بوده اســت و این
گونه اظهــارات عالوه بر اخالل در تحقیقات قضایی ،موجبات
تشویش اذهان عمومی را فراهم میکند .از این رو علیه نامبرده
در مراجع قضایی ذیصالح تحت عنوان نشر اکاذیب و تشویش

اذهان عمومی اعالم جرم شــده است و پیگیری الزم به عمل
خواهد آمد».
شنبه  21دی ماه سال  98بعد از چند روز بحث و جنجال درباره
علت سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی ،سردار «امیرعلی
حاجیزاده» فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاسداران در قاب
تلویزیون ظاهر شــد و رسما مســئولیت شلیک به هواپیمای
مسافربری اوکراینی را بر عهده گرفت .او در این نشست خبری
گفت که «متاسفانه به دلیل تصمیمگیری عجوالنه یک فرد،
چنین فاجعه بزرگــی رقم خورد .حاجیزاده تاکید کرد که ما
مقصر هســتیم .هواپیما در مسیر خود بوده است .اگر گناهی
بوده ،عناصر ما خبط و خطا کردند و ما باید پاسخگو باشیم».
بعــد از این اظهارات ســردار حاجــیزاده گمانهزنیها درباره
احتمال برگــزاری دادگاه متهمان این اتفاق تلخ قوت گرفت.
کمی بعد محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشــورمان در
گفتوگویی از سرنوشــت این پرونده خبر داد .او با مقایســه
این رخداد با حملهآمریکاییها به هواپیمای مسافربری ایرانی
گفت«:اوضاع پیچیدهای در یک زمان پیچیده وجود داشــت.
بقیه به زمان بیشتری نیاز داشتند .تقریباً  32سال پیش،آمریکا
یک هواپیمای مسافربری ایران را منهدم کرد .تا امروز آنها هنوز
یک عذرخواهی رســمی نکردهاند .افسرآمریکایی که مسئول
ســاقط کردن آن هواپیما بود ،نیز مدال دریافت کرد ،اما فرد
ایرانی که هواپیمای اوکراینی را ساقط کرد ،هماکنون در زندان
است».
عالوه بر این غالمحسین اسماعیلی ،سخنگوی قوه قضائیه در
یک نشســت خبری در دی ماه ســال گذشته با اشاره به این

موضوع ،اظهار کرد«:هم تأثیر سبب و هم تاثیر مباشر را بررسی
میکنیم تا مشخص شود مسئولیت سبب و مباشر چقدر بوده
اســت ».او همچنین اضافه کرده بود که تحقیقات مفصلی در
این خصوص انجام شده و افرادی هم بازداشت شدهاند .هادی
صادقی معاون قوه قضاییه نیز در مراســم بزرگداشت سپهبد
شهید سلیمانی که در امامزاده عبداهلل گرگان برگزار شده بود،
با اشــاره به حادثه دلخراش سقوط هواپیمای اوکراینی ،اشاره
کرد« :دستگاه قضایی این موضوع را با دقت پیگیری میکند و
تاکنون چند نفر دستگیر شدهاند».
او همچنین در این ســخنان گفته بود«:احتمال تاثیر جنگ
الکترونیکآمریکا در بروز این حادثه و در نتیجه ،اشتباه مامور
سامانه پدافند وجود دارد که بررسی برای کشف دقیق عوامل
آن ادامه خواهد داشت ».حاال در سال جدید همچنان خبرهای
تازهای درباره پرونده هواپیمای اوکراینی منتش ر میشود و این
اتفاق تلخ همچنان حواشی دارد .به تازگی منابع خبری اعالم
کرده اند که ضیاءالدین نبوی ،امیرحســین علیبخشی و علی
حقیقتجوان سه دانشــجوبه دادگاه میروند .پس از گذشت
یک ســال از بازداشت این  ۳دانشــجو ،حاال وکیل آنها خبر
داده که با شکایت قرارگاه ثاراهلل سپاه پاسداران برای این افراد
کیفرخواست صادر شده و زمان برگزاری دادگاههایشان تعیین
شده اســت .چنانچه امیر رئیسیان به پایگاه خبری -تحلیلی
روزآروز توضیــح داده ،اتهام این  ۳دانشــجو «اجتماع و تبانی
به قصــد بر هم زدن امنیت» و «تبلیغ علیه نظام» و شــعبه
 ۲۶دادگاه انقالب مسوول رسیدگی به اتهامات آنهاست .بنابر
آنچه وکیل این  ۳دانشجو گفته ،فعالیتهای قانونی این  ۳در
انجمنها و سوگواری جمعی برای سرنگونی هواپیمای اوکراینی
از مصادیق اتهامی پرونده اســت .همانطور که رییسیان هم
اشاره کرده با وجود گذشت بیش از  ۱۵ماه از انهدام هواپیمای
اوکراینی« ،افــکار عمومی نهتنها از برخــورد با عامالن این
اتفاق اطالعی دریافت نکرده که متاســفانه همچنان شاهد به
جریان افتادن پروندههای قضایی و صدور احکام سنگین برای
دانشــجویان و سوگواران این اتفاق هستیم ».نکته مورد اشاره
امیر رییسیان همان بحثی است که طول ماههای گذشته بارها
از سوی افکار عمومی و خانوادههای قربانیان انهدام هواپیمای
اوکراینی مورد پرسش قرار گرفته است.

مشاور فرمانده کل سپاه گفت :کسانی ک ه میخواهند
وانمود کنند در سپاه اختالف وجود دارد باید گفت
اصال چنین چیزی نیســت .ســردار کوثری ،مشاور
فرمانده کل ســپاه ،در رابطه با حواشــی اخیر پیرو
ورود نظامیهــا بــه انتخابات ریاســت جمهوری و
اظهارات ســردار جوانی و وجود اختالف عنوان کرد:
هیچ اختالفی نیست .همه باید در چارچوب ضوابط
قانونــی کار را دنبال کنند .به گزارش برنا ،ســردار
کوثری تاکید کرد :کســانی ک ه میخواهند وانمود
کنند در ســپاه اختالف وجود دارد باید گفت اصال
چنین چیزی نیســت .او ادامه داد :در مورد کاندیدا
نظامی باید به چارچوب قانونی این مسئله نگاه کرد
هر کســی که به ضوابط قانونی عمل کن د میتواند،
ل میخواهد نظامی باشد یا نه.
وارد انتخابات شود حا 
ســردار کوثری خاطرنشان کرد :مقام معظم رهبری
فرمودند این مسئولیت سادهای نیست و مسئولیت
ســنگینی است .کســی که در بعد سیاسی و یا در
بعد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی توانمند اســت
باید بتواند وضعیت را بهبود ببخشــد .هر کسی که
میآید باید خود را محک بزند و اگر احســاس کرد
ک ه میتواند ،آنگاه مردم تشــخیص خواهند داد چه
ب میشود .او با اشاره به منع امام (ره) از
کسی انتخا 
ورود نظامی به عرصه انتخابات گفت :اما م میگفتند
چارچوب قانون باید رعایت شود ،مقام معظم رهبری
ه م میگویند چارچوب قانون .شــورای نگهبان هم
چارچوب قانون را مینگرد و هر کسی ک ه میخواهد
برخالف این چارچوب قانونی عمل کند باید با جدیت
با او برخورد کرد.

بین کدام کاندیدا رقابت نهایی
وجود دارد؟

یک فعال سیاســیاصولگرا گفت :در مورداینکه
رقابت نهایی بین کدام کاندیداست ،گفت :ما شاهد
رقابت چهــار جریاناصولگرایــان ،اصالحطلبان،
معتدلیــن و طرفــداران دولت جــوان انقالبی در
انتخابات این دوره هستیم .تا اینجا حدس و گمانم
این اســت که محور رقابت بین الریجانی و رئیسی
است .سید حسین نقوی حسینی با اشاره به نزدیک
شــدن به زمان ثبت نام داوطلبین انتخابات ریاست
جمهوری گفت :با توجه به تدارکات و تحرکاتی که
در دو جبهه اصالحطلبــان،اصولگرایان میبینیم
فکر میکنم طی ۱۷الی ۱۸روز آینده تقریبا تکلیف
روشن میشود.
ما شــاهد رقابــت چهــار جریــاناصولگرایان،
اصالحطلبــان ،معتدلین و طرفــداران دولت جوان
انقالبی در انتخابات این دوره هســتیم .به گزارش
عصرایران ،این نماینــدهاصولگرای مجالس نهم و
دهم ادامــه داد :به نظرم جبهه اصالحات روی یک
نفر توافق میکند و امکان توافق آنها آسانتر است.
کاندیدای رایآور مقبول را بیشــتر میپســندند تا
اینکه بر روی فرد جناحی خاص خودشــان تاکید
کنند .گذشته هم همین را نشان میدهد که باالخره
آنها معتقد به کسی هســتند که رای بیاورد .این
فعال سیاســیاصولگرا تصریح کــرد :اعتدالیون
نیز به دنبال آقای الریجانی هســتند که البته وی
بیناصولگرایان ســنتی هم رای دارد اگر اجماعی
از اصالحطلبــان هم حول وی شــکل گیرد ،یعنی
دوجریان اعتدال و اصالحات از وی حمایت میکنند
و قطعا جبهه قوی بین آنها تشکیل میشود .نقوی
حسینی گفت :اگر آقای رئیسی نامزد شود در بین
اصولگرایان یک وحدت فراگیر بهوجود میآید البته
وی در بین اعتدالیون نیــز طرفدارانی دارد البته او
پایگاه مردمی خوبــی دارد چراکه معتقدند در قوه
قضاییه به خوبی عمل کرده اســت .امــا اگر آقای
رئیسی کاندیدا نشود در جبههاصولگرایان انشقاق
بهوجود میآید ،چون همه افرادی که مدعی نامزدی
هســتند کاندیدا میشــوند و فقط با حضور آقای
رئیسی آنها حاضرند که ائتالف کنند.
اگر آقای رئیســی کاندیدا شــود قالیبــاف کاندیدا
نمیشــود و اگر وی نیاید آقای قالیبــاف کاندیدا
میشــود ،ولی بــر روی آقای قالیبــاف در جبهه
اصولگرایان زمینه شــکلگیری اجماع وجود ندارد
ممکن است برخی از کاندیدا بگویند از وی حمایت
میکنند ،ولی قطعا اجماعی که حول آقای رئیسی
شــکل میگیرد قطعا حول آقای قالیباف شــکل
نمیگیرد.

