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نامزدها نسبت به شیوه برگزاری مناظرهها به صداوسیما معترض شدند

فرصتطلبی در فضای سیاسی
میدانداریمیکنند

یک فعال سیاســی اصالحطلب گفت:اصولگرایان
میخواهند بــا اتکا به مدیریت جهــادی و انقالبی
مســائل را حل کند و انتقادهای جدی در مســائل
بورس ،اشــتغال ،تورم و مســکن نســبت به دولت
داشتند وگوی سبقت را نسبت به توصیف مشکالت
دولت از همدیگر ربوده بودند بدوناینکه ریشهیابی
کنند.
به گزارش ایرنا« ،جالل میرزایی» در تشریح فضای
انتخابات ریاست جمهوری با بیاناینکه در این دور
تمرکز کاندیداها به نوعی برای جمع کردن رای مردم
است نه حل مشکالت ،گفت :وقتی احزاب در کشور
ضعیف و فاقد برنامه مشخص برای مدیریت سیاسی
کشــور باشند در مورد مســائل مختلف اقتصادی و
فرهنگی و حل آسیبهای اجتماعی بحث میشود،
ی بیتوجه وجود
اما نسبت به ساماندهی مسائل سیاس 
دارد و نتیجهاش ورود افرادی به عرصه سیاست است
که نمیتوانند مسائل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
کشور را حل کنند.
نماینده پیشــین مــردم ایالم تصریح شــد :نوعی
نابسامانی در حوزه فعالیت سیاسی را شاهد هستیم
عدم شــکلگیری نهادهای مدنی باعث شــده که
نامزدها نتوانندبرنامه مدونی برای مدیریت کشور از
قبل تهیه کنند تا مردم و فعاالن سیاسی بدانند که
اگر فالن جریان بر سر کار آید چه تغییراتی در حوزه
اقتصاد و سیاســت خارجی به وجو د میآید ویا چه
اولویتهای جابجا میشود .جریانات سیاسی در این
زمینه برنامه بلند مدت ندارند.
این فعال سیاســی افزود:یکی از معضالت دیگر در
فضای سیاسی کشور ،فرصت طلبی کسانی است که
میدان داری میکنند بدوناینکه هویت سیاســی
مشــخص داشته باشند .عاشــق و طالب قدرت اند
و به هیــچ گروهی هم پایبند نیســتند وجود این
افراد در صحنه سیاســت ایران باعث نوعی وضعیت
سردرگمیشده است.

مناظره هیچ بازتاب مثبتی برای
تشویق مردم در مشارکت نداشت

یک فعال سیاســی اصالحطلب گفــت :این مناظره
هیچ بازتاب مثبتی برای تشویق مردم در مشارکت
نداشته است همه منتظر بودند تا نوعی ارزیابی از این
مناظرات داشته باشند اما این اتفاق نیفتاد ،طراحی
برنامهها فاقد هرگونه جذابیتی بود و باعث شد مردم
نتوانند برنامههای نامزدها را ارزیابی کنند.
به گزارش ایرنا« ،محمدجواد امام» با تشریح فضای
مناظره انتخابات گفت:این مناظره هیچ بازتاب مثبتی
برای تشــویق مردم در مشارکت نداشته است همه
منتظر بودند تا نوعی ارزیابی از این مناظرات داشته
باشــند اما این اتفاق نیفتاد ،طراحی برنامهها فاقد
هر گونــه جذابیتی بود و باعث شــد مردم نتوانند
برنامههای نامزدها را ارزیابی کنند.
مدیر عامل بنیاد باران تصریح کرد :ســاختار شکلی
مناظرهها در پاســخگویی  ۳دقیقهای برای تشریح
مسائل کالن کشور یکی از نکات ضعف این مناظره
بود.
این فعال سیاســی با بیاناینکــه برگزاری اینگونه
مناظرهها در تخصص صدا و سیماست ،افزود :برای
امر مهم کشــورداری و چالشهای که کشــور با آن
مواجهه اســت طراحی اینگونه ســوالها را باید به
اهل فن واگذار کنند و صاحبان فرهنگ ،اندیشــه و
ت میکردند،
اقتصاددانان در طراحی سوالها مشارک 
نهاینکه از ســوی صدا و سیما سواالت مهندسی
شود به گونه ای که حتی چالشهای همانند برجام
تحریم و کرونا در این مناظره نادیده گرفته شد.
جــواد امام خاطر نشــان کرد:این مناظــره در تراز
انتظارات مــردم و جایگاه مهم ریاســت جمهوری
نبوده اســت .ایران در دهه پنجم انقالب است و باید
شاهد چهرههای توانمندتری در عرصه رقابت ریاست
جمهوری باشیم.

محتشمی در وزارت کشور شجاعانه
از حق انتخاب مردم دفاع کرد

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشــاره به
خدمات مرحوم محتشــمیپور ،گفــت :در قضایای
انتخابات ریاست جمهوری سال  ۸۸از جانب مهندس
موســوی به عنوان امین ایشــان مســئول کمیته
صیانــت از آراء بود .از این رهگذر مور د بیمهریها و
هتاکیهای زیادی قرار گرفت اما ایشــان در راه خدا
هیچ گاه از مالمت مالمت کنندگان و فشارها عقب
ی نمیکرد و از حق دفا ع میکرد.
نشین 
به گزارش جماران ،حجت االسالم والمسلمین مجید
انصاری در خصــوص ویژگیهــای مرحوم حجت
االسالم و المسلمین سید علی اکبر محتشمی پور(ره)
اظهار داشــت :امروز مردی از میان ما به دیدار حق
شــتافته و در جوار رحمت حق آرا م میگیرد که در
تمام دوران عمرش به خاطر خدا هیچ گاه قرار و آرام
نداشــت .از نوجوانی راه حقیقت را در کنار اقیانوس
عرفان ،ایمان و اخالص یعنی مراد خودش حضرت
امام خمینی(س) شــناخت و در کنار این اقیانوس
مواج تا آخرین لحظههای عمرش وفادار باقی ماند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود :مرحوم
آقای محتشــمی ویژگیهای منحصر به فرد و بعضا
برجســته ای داشــت که او را ممتاز کرد و زندگی
طیبه او را شکل داد .اولین آنها بصیرت و هوشیاری
او در تشــخیص درســت راهنما و مراد بود که امام
خمینــی(س) را انتخاب کرد و در قم ،نجف ،پاریس
و همچنیــن بعد از پیروزی انقالب همواره به عنوان
مرید ،شاگرد و سربازی مخلص در رکاب امام بود.
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همدلی| دومین مناظره ســیزدهمین دوره
انتخابات ریاســت جمهوری با صحبتهای
نامزدها علیه شــیوه مناظرهها متمرکز شد.
سعید جلیلی نامزداصولگرا شروع کرد و این
شــیوه برگزاری را بیهوده دانست و در ادامه
عبدالناصر همتی هم این شــیوه مناظره را
مسابقه هفته خطاب کرد .این در حالی است
که بسیاری از فعاالن سیاسی هم مناظره دور
اول را بســیاری ضعیف توصیف کرده بودند.
همین انتقادات هم نتیجه خود را در مناظره
دیروز نشــان داد و نامزدها به غیر از انتقاد از
صداوسیما رفتار خود را هم به طور آشکاری
تغییر دادند و سعی کردند به جای دعواهای
لفظــی و صفبنــدی سیاســی برنامههای
انتخاباتی خود را برای دولت بعد ارائه کنند،
هرچند که خیلی موفق نبودند و از همان اول
حاشیههایی برای مناظره ایجاد شد.
دیروز هفت نامزد در بدو ورود به صدا و سیما
سعی کردند که از مناظره اول صحبت کنند
و دربــاره آن بگویند ک ه نمیخواهند در این
دور مانند دور اول به دعوا بپردازند .آنان دور
اول را همراه با بیاخالقی توصیف کردند ،اما
ن میداد
خود را بیتقصیر دانستند .این نشا 
که نامزدها میخواهند در این دور مناظره از
دعوای لفظی دوری کنند .واکنشهای منفی
در روزهای گذشــته احتماال آنــان را به این
نتیجه رسانده بود که جبههگیری دو به پنج
و حمله به یکدیگر خیلی به نفعشــان نبوده
اســت .به همین خاطر رویکرد خود را تغییر
دادند و در طول مناظره هم تالش داشــتند
در همین خط حرکت کنند و با یکدیگر وارد
جدال دو نفره نشوند.
شــروع مناظره با محوریــت اقوام بخصوص
اقوام آذری بود .سیدابراهیم رئیسی به عنوان
نامزد اول این موضوع را شــروع کرد و گفت:
«در جلسه قبل برخی از بداخالقیها صورت
گرفت که به مثابه آنچــه که در قانون آمده
اجازه داده شــد که دفاع کنــم و من از آن
اســتفاد ه نمیکنم و به مردم واگذا ر میکنم.
آذریزبانهای عزیز از استانهای آذربایجان
و اردبیل من را مــورد محبت قرار دادند که
بسیار سپاسگزارم».
اشتباه لفظی پر حاشیه
محسن رضایی صحبت کردن درباره آذریها
را ادامــه داد و به عنوان نامزد دوم افزود« :در
مناظره قبلی از امید به ایران و آینده صحبت
کــردم و در اینجا از همه اقــوام با معرفت و
تمدنساز ایرانی از آذربایجانیها و آقامهدی
باکــری ،از تهرانیمقــدم و همــه قهرمانان
اقــوام ایرانی که با هم جنــگ و انقالب را به
ی میکنم و همچنین
نتیجه رساندیم قدردان 
از اهل تســنن و تشــیع ».اما اشتباه لفظی
رضایی برایش دردسرســاز شــد .او به جای
یاشاســین(زنده باد) گفت«:یاساشین» این
لفــظ به ســرعت در شــبکههای اجتماعی
دســتمایه کنایه و طنز کاربران قرار گرفت و
بسیاری در نقد او نوشتند .برخی تأکید کردند
که نامزدها میخواهند از تحریک احساسات
اقوام مختلــف به نفع خود اســتفاده کنند.
برخی دیگر هم یــادآوری کردند که نامزدها

مناظره علیه مناظره

پرویز سروری دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب:
من در دو مناظره پیشرو هم این رفتار آنها را قابل
تکرار میبینم زیرا به آنها گفتهشده که به سؤاالت
پاســخ ندهند و فضای مناظره را به لفاظی و حاشیه
ببرند(.دیده بان ایران)
محمدرضا نقدی معاون هماهنگکننده ســپاه
پاســداران :دوســتان؛ انقالب جهانی علیه استکبار
خیلی وســیعتر از حد تصور ماســت؛ پیروزیهای
بزرگی در راه است که ما ناگهان خبر آن را خواهیم
شنید؛ انشاءهلل(.باشگاه خبرنگاران جوان)

خبر
اداره کل زندانهای تهران اطالعیه داد:

علت مرگ «ساسان نیکنفس»

توجهی به همه اقوام ایرانی ندارند .اما ماجرای
اشتباه لفظی رضایی به این ختم نشد.
همزمان با شوخیهای کاربران توئیتر ،اکانت
مرکز پژوهشهای مجلس در توئیتر نیز این
اشــتباه لفظی رضایی را توئیت کرد .ریاست
مرکز پژوهشهای مجلس با علیرضا زاکانی
دیگر نامزد انتخابات است .این اکانت توئیتر
خیلی زودتوئیت شــوخی با رضایی را پاک
کرد و بــا عذرخواهی از اینتوئیت نوشــت
که این اتفــاق خطای ادمین بوده اســت و
تأکید کرد که مرکز پژوهشها مطابق قانون
ورودی به انتخابات نداشته و ندارد .اما وقتی
که مناظرهها فرصت اســتراحت پیدا کردند
رضایی متوجه واکنش مــردم و البته مرکز
پژوهشهای مجلس شد .او در واکنش گفت
ل میکنم ولی از
من از شــوخی مردم استقبا 
زاکانی گالیه دارم که مجموعه تحت مدیریت
او چنین رفتاری کرده است.
انتقاد از صداوسیما
دیروز بخشــی از مناظره نامزدهــا به انتقاد
از صداوســیما و شــیوه برگزاری مناظرهها
اختصاص یافت .سعید جلیلی در بخش نقد
دومین مناظره تلویزیونی کاندیداهای ریاست
جمهوری با اشاره بهاینکه یکی از مشکالت
ما فرهنگ سیاســی است که کار نمایشی و
تعارفی را انجام میدهد ،گفت« :امروز درباره
انتخاب رئیسجمهور حرف میزنیم .کســی
که میخواهد ماشین دولت را راه بیندازد .این
نوع مناظرهها و سواالت و پاسخها آیا میتواند
به مردم کمک کند؟ بسیاری از موضوعاتی که
مورد توجه مردم اســت ،اصال داخل بحثها
نمیآید .مثال درباره آینده روستاییان تا االن
از من سوال نشده اســت یا موضوعات مهم
دیگر مثل بانوان ،جوانــان ،ورزش و آموزش
و پرورش».
وی ادامه داد«:نامزدهــا مجبورند از فرصت
سه یا پنج دقیقهای خود استفاده کنند ،ولی

این کمکی به مردم نمیکند .برای دستیابی
به جهش کشــور ما باید اولویتهای خود را
بدانیم.اینکه من برای مناظره دعوت کردهام،
برای این است که مردم بتوانند بهتر انتخاب
کنند .خواهش من از نامزدها این اســت که
اگر موافق هستند مناظره بعدی این شکلی
نباشد .نمیخواهیم که تست هوش بگیریم.
همه باید نظرات خود را درباره مسائل کشور
بگویند و بحث کنند».
این نامزد انتخابــات تاکید کرد۸۰«:میلیون
مخاطب ما هستند و آنها باید بدانند که کدام
موضوع در اولویت است و حرف نامزدها را در
مورد اولویتها بشنوند و انتخاب کنند .اگر ما
از انتخابات پرشور و حضور حداکثری صحبت
میکنیــم ،باید به این موضوع توجه شــود.
رئیسجمهور باید کسی باشــد که بتواند با
اقتدار و قوت دولت را اداره کند .الزمه جهش
کشور این است که رئیسجمهور بگوید چه
برنامههایی برای دستگاههای مختلف دارد و
چه مطالباتی دارد و مردم هم از او پاسخگویی
بخواهند .رئیسجمهور آن فرد نیســت که
اینجا چند حرف تند بزند».
همچنیــن عبدالناصــر همتــی کاندیدای
انتخابات ریاســت جمهوری ســیزدهم در
بخشی از صحبتهای خود اظهار کرد«:الزم
میدانم به شــیوه مناظره انتقاد وارد کنم و
اینکه شبیه مسابقه هفتگی شده است .مردم
باید پاسخ به ســواالت مهمتر را از کاندیداها
ببینند ».همتــی افزود«:من مخالف انحصار
هستم که در اقتصاد و رسانه به یک اندازه بد
است و باید رفع شود .نباید بگذاریم دری که
دارد روی کنشگران اجتماعی بسته میشود
ی بیصداها و قدرت
بســته شــود .من صدا 
بیقدرتان هستم که آسیب فراوان از وضعیت
ی میبینــد ».پیش از ایــن چهرههای
فعلــ 
مختلف سیاسی هم از شیوه برگزاری مناظره
انتقــاد کرده بودند .برخی ایــن مناظرهها را

ث بیآبرویی نظام دانســتند .غالمحسین
باع 
کرباســچی فعال سیاســی اصالحطلب این
مناظره را در صحبتی با برنامه طنز خندوانه
مقایســه کرده بــود .در دورههای گذشــته
انتخابات نیز این شــیوه مناظــره مورد نقد
نامزدها بود ،ولی همچنان همین شــیوه در
حال تکرار است.
دیروز همین شــیوه باعث انتقاد محمدجواد
آذری جهرمــی وزیر ارتباطات هم شــد .او
درتوئیتر خود نوشــت«:مناظره دوم بدتر از
مناظره اول؛ اینقــدر بیکیفیت که صدای
برخی از کاندیداها هم درآمد .البته به نظرم
این روند ،مطلــوب عدهای محدود اســت؛
امیدی هم ندارم که اصالح شود پس نخواهم
گفت امیدوارم روند اصالح شود».
تغییر ترکیب موضعگیری
دیروز در مناظره ترکیــب دو به پنج که در
دوره اول شــاهد آن بودیم با آن شدت شکل
نگرفت .در دور اول پنج نامزداصولگرا تمرکز
خود را بر حمله به همتی گذاشته بودند ،ولی
در این دوره این حمالت کمتر شــد ،هرچند
که زاکانی همچنان حمالت خود را به دولت
ی میکرد از
و همتی ادام ه میداد ،ولی ســع 
الفاظ تند دوره اول اســتفاده نکند .از طرف
دیگر همتی و مهرعلیــزاده هم همچنان از
رئیســی نق د میکردند ،ولی نه به شدت دور
اول ،بــه همین خاطر شــاهد بودیم که فضا
کمی آرامتر است .به عالوه یک تقابل جدید
هم شــکل گرفت .دیروز رضایــی و زاکانی
در جاهایی نســبت به یکدیگر موضعگیری
داشتند و علیه هم صحبت کردند ،بخصوص
که در بحث آن اشــتباه لفظــی معلوم بود
رضایی از زاکانی بهشــدت شــاکی شــده
اســت .در موردی دیگر هم شاهد بودیم که
قاضیزادههاشمی در دفاع از رئیسی وارد شد
و نسبت به صحبتهای دور قبل مهرعلیزاده
درباره مدرک تحصیلی رئیسی انتقاد کرد.

فریاد اعتراضی دوباره پزشکیان:

انتظار شفافیت از شورای نگهبان دارم
همدلی| مسعود پزشــکیان یکی از  9چهره
اصالحطلبی که مورد حمایت جبهه اصالحات
ایران بود و در انتخابات ریاست جمهوری رد
صالحیت شدند ،دوباره دیروز فریاد اعتراض
خود را بلند کرد .او یک بار بعد از اعالم نتیجه
بررسی صالحیتها از سوی شورای نگهبان،
در صحن علنی در میان هیاهوی نمایندگان
اصولگرا نسبت به رد صالحیت خود اعتراض
کــرد و دیروز دوباره نیز اعتــراض خود را در
صحن علنی بیان کرد .این در حالی است که
شورای نگهبان هم نسبت به سخنان رهبری
و هم نسبت به اعتراضهای مختلف تصمیم
گرفته سکوت کند یا پاســخهایی بدهد که
نامزدهای رد صالحیت شده قان ع نمیشوند.
در جلسه صحن علنی روز سهشنبه  ۱۸خرداد
مجلس شورای اســامی ،مسعود پزشکیان
نماینده تبریز در اخطاری با اســتناد به اصل
 ۷۵قانون اساسی گفت«:برخی عنوان کردند
بنده به شــورای نگهبــان بیاحترامی کردم،
همچنین از قرائت آیات قرآن توسط بنده گله
کردند و همچنین برخی دیگر عنوان کردند
دولت اصالحات اقداماتی انجام داده و من قصد
تصحیح آنها را داشتم».
به گزارش ایلنا ،نماینده تبریز و آذرشهر و اسکو
در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد«:من از
شورای نگهبان به دلیل عدم احراز تشکر کردم
که بیاحترامی محسوب نمیشود؛ همچنین
درخواســت و خواهش کردم علت عدم احراز
صالحیت برای مردم اعالم شود».
وی در خصــوص علت خواندن آیاتی از قرآن
ادامه داد«:مشکل کشورمان و مسلمانان این

حاشیههای سیاست

است که قرآن را یک طرف گذاشتهایم و بعد
از خودمــان آییننامه و دســتورالعمل صادر
میکنیم؛ مطالبی که از قرآن خواندهام مربوط
به کتاب حق و باطل از شهید بهشتی بود که
توصیه میکنم آن را بخوانید».
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح
کرد«:شــهید بهشــتی در کتابــش عنوان
میکنــد اگر در خصوص تمام اســام از من
سوالی بپرسند میگویم حق و عدالت؛ اسالم
به معنــای حق و عدالت اســت لذا هر کجا
عدالت دیدیم آنجا اســام اســت ».نماینده
تبریز و آذرشهر و اســکو در مجلس شورای
اسالمی اظهار کرد«:خداوند در آیات مختلفی
میفرماید پیامبرانی فرستادیم و به دستشان
کتاب و میزان ســپردیم که بر اساس عدالت
حکم کنند؛ خداوند خطاب به حضرت داوود
میفرماید تو را خلیفه کردیم .کسی که حق

و انصاف را مراعــات نکند باید منتظر عذاب
خداوند باشــد؛ حال آنچه از شورای نگهبان
انتظار میرود این است که بر اساس مراعات
حق وعدالت قضاوت کند».
ایــن نماینــده مجلــس یازدهــم تصریح
کرد«:انتظار شفافیت از شورای نگهبان دارم
که آیا چنین موضوعی ایــراد دارد؛ روزی در
حال شنیدن آیات ســوره الرحمان بودم که
متوجه شدم تمام زمین و آسمان و خورشید
برای این است که در قضاوت طغیان نکنیم و
مطابق عدالت حکم کنیم».
پزشــکیان گفت ۱۴۰۰«:ســال از اســام
میگذرد اما بلد نیســتیم ابزار اندازهگیری در
مقابل انســانها را درســت کنیم و بر اساس
عدالت حکم کنیم؛ اگر کسی در این خصوص
حرفی داشــت به او بگوییم که بر اساس چه
میزانی حکم دادهایم».

نماینده تبریز و آذرشــهر و اسکو در مجلس
شــورای اســامی اظهار کرد«:باید بگویم بر
اساس میزان حکم ندادیم لذا در این خصوص
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز گالیه
کردند اما گوش نکردند و گفتند همان که بود.
در واقع گالیه رهبر انقالب را نادیده گرفتند.
وی با اشاره به اشــعاری از مولوی ادامه داد:
ن میگویم اگر بخواهیم
به عنوان یک انســا 
مملکت را درســت کنیم باید همه در صحنه
حضور داشــته باشــند و این حضور با روش
کنونی امکانپذیر نیست و نیازمند تجدیدنظر
در نوع قضاوتها و شــاخصها اســت .برای
تبیین شــاخص نیاز به دعوا نیست زیرا بلد
نیستیم بر اســاس یک شاخص و ترازو حکم
کنیم».
ایــن نماینــده مجلــس یازدهــم تصریح
کرد«:وقتی شورای نگهبان افراد را رد میکند
در واقع شخصیت آنها را خرد میکند ،باید بر
اســاس شاخص دلیل این موضوع را به آنها و
مردم اعالم کند ».پزشکیان درحالی انتقادات
خود را مطرح کرد که دیروز سیامک رهپیک
قائم مقام دبیر شــورای نگهبان در سخنانی
بــا تأکید براینکه شــورای نگهبان با توجه
به مقام نظارتی خود نســبت به انتخاباتها
به ویژه انتخابات ریاســت جمهوری حساس
است ،تأکید کرد«:در بحث احراز صالحیتها
کار فشرده و گستردهای در شورای نگهبان با
همکاری دیگر دستگاهها انجام شد و شورای
نگهبان تالش کرد در چارچوب وظایف قانونی
خود عمل کند که در سخنان رهبر انقالب هم
این مباحث مورد توجه و تأیید قرار گرفت».

اداره کل زندانهای اســتان تهران درباره فوت یک
زندانی به نام ساسان نیک نفس اطالعیه صادر کرد.
به گزارش تســنیم ،در پی فوت زندانی ساسان نیک
نفس روابط عمومی زندانهای استان تهران با انتشار
اطالعیه ای توضیحاتی به شرح ذیل ارائه کرد.
زندانــی «ساســان نیک نفــس» فرزنــد محمد با
محکومیت  5سال حبس از سوی دادسرای عمومی
تهران وارد زندان شده و در اندرزگاه  6زندان اسکان
داشته است.
نامبرده در بدو ورود و درفرآیند تکمیل پرسشنامههای
شــخصیت اعالم داشته ســابقه یک نوبت اقدام به
خودکشی از طریق مصرف قرص داشته است.
بر اســاس اعالم بهداری ندامتگاه زندانی فوق الذکر
روزانه داروهای مراقبت تحت نظری از سوی بهداری
زندان دریافت و انســولین قلمی که توسط خانواده
ق میکرده
تهی ه میگردید در داخل انــدرزگاه تزری 
است.
این زندانــی در طول مدت زمان حضور در زندان
تاکنون حدودا  35مرتبه توسط پزشکان متخصص
اعــم از اعصاب و روان ،دندانپزشــکی ،متخصص
داخلی ،روانپزشــک ،روانشناس و پزشک عمومی
ویزیــت گردیده و در چهار نوبت با هماهنگی دادیار
ناظر زندان به مراکز درمانی و آزمایشگاهی خارج از
ندامتگاه اعزام شده بود.
نامبرده (ساســان نیک نفس) در مورخ 15/03/00
ساعت  7:40به علت خروج ترشحات خونی از دهان
و بینی به بهداری واحد  2اعزام و تشخیص پزشک
وقت به علت کاهش ســطح هوشــیاری در ساعت
 08:00به بهداری مرکــز اعزام میگردد و اقدامات
درمانی توسط پزشک متخصص طب اورژانس انجام
میگیرد و بنا به اظهارات پزشک معالج نامبرده پس
از سیر انجام اقدامات درمانی حال عمومی وی مساعد
و اقدام به مصرف آب و دو قاشــق غذا به دلیل عدم
افت قند مینماید و شرایط جسمانی رو به بهبودی
بوده است.
این زندانی طی مکالمهای که با پزشک داشته است
اعالم مــیدارد از احدی زندانیــان چند عدد قرص
گرفته و مصرف نموده و پس از مصرف شــرایط وی
نرمال نبوده اســت که نامبرده مجددا ً تشنج کرده و
بنا به تشخیص پزشک سریعا در ساعت  17:20به
صورت اورژانسی به بیمارستان فیروزآبادی منتقل
میشود و در نهایت این زندانی در بیمارستان فوت
میشود.

نامزدها حرفهایی را که پشت
در بسته میزنند ،به مردم بگویند

رئیــس دفتر رئیسجمهوری گفــت :االن که نامزد
انتخابات ریاست جمهوری شدهاند و رای میخواهند،
حرفهایی میزنند که دولــت آن حرفها را گفته
است .این افراد  ۸ســال به دولت حمله کردند االن
برگشتند .خوب است اینها بیایند حرفهایی را که در
اتاقهای دربسته میزنند ،با مردم بگویند.
محمود واعظی ،رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره
اظهارات و شــعارهای نامزدهای انتخابات ریاســت
جمهوری و رویه گذشته آنها در قبال مسائلی مانند
لوایح  FATFگفت :متاسفانه وقتی یک کار از لحاظ
سیاسی درست است ،آن را انجام نمیدهند و امروز
که از مــردم رای میخواهند دیگر نمیتوانند حرف
گذشتهشان را بزنند.
به گزارش ایرنا ،وی ادامه داد :مشــخص اســت چه
کسانی در مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص
مصلحت نظام مخالف لوایح مرتبط با  FATFبودهاند
و حتی زمانی این را به مقام معظم رهبری منتسب
میکردند درحالی که ایشــان گفتند مراجع قانونی،
مجمع و مجلس هر تصمیمی بگیرند من قبول دارم.
واعظی یادآور شــد :االن که نامزد انتخابات ریاست
جمهــوری شــدهاند و رای میخواهند ،حرفهایی
میزنند که دولت آن حرفها را گفته است .این افراد
 ۸ســال به دولت حمله کردند االن برگشتند .خوب
است اینها بیایند حرفهایی که در اتاقهای دربسته
میزنند را با مردم بگویند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشــاره به شعارها و
برنامههای نامزدهای ریاست جمهوری گفت :طبیعی
اســت برخی افراد که ســابقه کار اجرایــی ندارند
یا مشکالت کشــور را نمیشناســند ،در شرایطی
ایدههایی را مطرح میکنند که عملیاتی نیســت یا
باعث بروز مشکالت دیگر برای مردم میشود.
وی اضافه کرد :البته ما به روی خوش نشــان دادن
نامزدها به تعامــل و مذاکره ،انتقاد نمیکنیم .اتفاقا
از این موضوع خوشــحال هستیم که خط و مشی و
رویکردی که از سال  ۹۲به عنوان یکی از رویکردهاو
برنامههــای دولت و رئیس جمهــوری بوده اکنون
عملیاتی شــده اســت و به نوعی همه بــه آن اتکا
میکنند.

