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کاماال هریس در اولین سفر خارجی خود
وارد گواتماال و مکزیک شد؛

پیام تسلیت رهبرانقالب در
پیدرگذشتمحتشمیپور

برقراری انضباط در
مرزهایجنوبیآمریکا
جهان 5

سیاست 2

فردا ثبتنام مسکن ملی در ٢۴٠شهر کلید میخورد

موججدید تورم با دولتیسازی مسکن

چرتکه 3

موحدی کرمانی هم نامزدها را تهدید به ردصالحیت کرد؛

رقابتهایانتخاباتی
زیرتیغنظارت

حال برخی از نامزدهای انتخابات ریاست
جمهوری ،حــال همان دربــاری یونانی در
داستانهای اساطیری یونان باستان است که
وقتی جایش را با پادشاه عوض کرد و مشغول
عیش و عشرت در ضیافت شاهانه بود ،دید که
شمشیر تیزی درست باالی سرش با تار مویی
از دم اسب آویزان است!
آن شمشیر اساطیری که به نام داموکلس
معروف شده اســت ،قرنهاســت که خود
را وارد ادبیات سیاســی و اقتصادی کرده و
معرف تهدیدی همیشــگی و بــزرگ بعد از
کســب یک توفیق اســت و کارکردش هم
وارد آوردن فشــار و در نهایت تسلیم کردن

رقیب و وادار کردن او به عقبنشــینی است.
درست مانند کاندیداهایی که با هزار ان قلت
باالخره از سد شورای نگهبان عبور کردند و
وارد ضیافت انتخابات شدند؛ اما هرازگاهی
سر که بلند میکنند آن شمشیر داموکلس
را باالی ســر خود میبیننــد .در تازهترین
نمونه امــام جمعــه موقت تهــران برخی
نامزدها را اشــارت به آن شمشیر خطرناک
کرده است!
به رئیسی اهانت و جسارت کردند
آیتاهلل موحدی کرمانــی در گفتوگو با
یکی از خبرگزاریها ،نامزدها را تهدید به رد
صالحیت کرده است...

سیاست 2

مزایده بر سر رایآورترین وعده انتخاباتی

سوپرمنهای ادعایی،
برنامهای برایکارگران ندارند
دسترنج 4

از شایعه تا واقعیت طرح فیلترینگ و مسدودکردن
پیامرسانهای خارجی در مجلس؛

نه قابلهضم و نه
بهراحتی قابل حذف!
شهرنوشت 6

گروسی در نشست شورای حکام:

ایران به سواالت آژانس
پاسخ نمیدهد
سیاست 2

بازداشتچندنفراز
کارگران شهرداری
کوتعبداهلل
دسترنج 4

دختران بسكتبال
بيرون از دايره توجه
آدرنالین 7

درباره صادق بریرانی و اولین حضور هنرمندان
ایرانی در «دوساالنه ونیز»

بیان هنر ایرانی
در گستره جهانی
فرهنگ و هنر8

گفتوگو

خبر

در جلسه شورایعالی فضای مجازی به ریاست روحانی

سند چشماندازفضایمجازی درافق ۱۴۱۰به تصویب نهایی رسید

ســند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای
مجازی و همچنین سند چشمانداز فضای مجازی
درافق ۱۴۱۰درجلسهشورایعالیفضایمجازی
بهریاسترییسجمهوریبهتصویبنهاییرسید.

بهگزارشپایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری،
براساسسندصیانتازکودکانونوجواناندرفضای
مجازی ،مقرر شد کلیه ســکوها و ارائه دهندگان
محتوا و خدمات فضای مجازی در مدت یک سال،
نســبت به صیانت از دادهها ،ردهبندی و تفکیک
محتوا و خدمات ویــژه هر رده ســنی از خدمات
عمومیاقدامکنند.
به موجب این مصوبه همچنیــن وزارتخانهها
مکلف شدند به شــکل غیرانحصاری در رابطه با
سکوها و خدمات صیانت شــده برای خردساالن
اطالعرســانی کنند .موضوع دیگر جلسه دیروز
شــورای عالی فضای مجازی بررســی و تصویب

ســند چشــمانداز فضای مجازی در افق ۱۴۱۰
بود که براساس این چشــمانداز مقرر شد فضای
مجازی ،پیشــران پیشــرفت ســایر حوزههای
کشــور باشــد و متکی بر ظرفیتهای درونزای
کشورتوسعهیابد.
برمبنایاینسندچشمانداز،جمهوریاسالمی
ایرانتاسال ۱۴۱۰بهجایگاهقدرتبرترسایبریدر
تراز جهانی و مقام اول ارائه خدمات فضای مجازی
در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا خواهد رسید
و همچنین تالش خواهد کرد ســلطه بیگانگان
بر فضای مجازی کشــور را نفی کرده و حکمرانی
کشورهایسلطهگربرشبکهجهانیرارفعکند.

خبر

سخنگوی ستاد انتخابات کشور :

بیش از  ۵۹میلیون نفر واجد شرایط رایدادن هستند

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه
همهمقدماتوزمینهسازیهایفنیوزیرساختی
برای برگزاری انتخابات ۲۸خرداد ماه فراهم است،
گفت :در این دور از انتخابــات بیش از ۵۹میلیون
واجدشرایطرایدهیداریم.
بهگزارشایسنا،سیداسماعیلموسویبابیان
اینموضوعکهستادانتخاباتکشورآمادهبرگزاری
هرچهباشکوهترانتخابات ۲۸خردادماهسالجاری
است ،اظهار کرد :در کشور  ۵۹میلیون و  ۳۱۰هزار
و ۳۰۷نفر واجد شرایط رای دادن هستند که از این
تعداد  ۲۹میلیون و  ۹۸۰هــزار و  ۳۸نفر مرد و ۲۹
میلیون و  ۳۳۰هزار و  ۲۶۹نفــر زن و یک میلیون
و ۳۹۲هزار و ۱۴۸نفر رای اولی هســتند و امید بر
ایناستکهباحضوراینافرادمشارکتحداکثری
در کشور داشته باشیم .سخنگوی ستاد انتخابات
کشــور در خصوص افزایش تعداد صندوق های
رای در این دور از انتخابات به خاطر تداوم بیماری
کرونادرکشورگفت:امسالشرایطکشوربهلحاظ
بیماریکروناخاصوویژهاستوبرایهمین،ستاد
انتخابات کشور افزایش تعداد شعبه های اخذ رای
را به عنوان مکانیسمی برای جلوگیری از تجمع و

شلوغیرایدهندهدرشعبههایاخذرایدردستور
کار قرار داده است .در کنار افزایش شعبه های اخذ
رای ،شعبه های سیار هم برای اخذ رای از بیماران
کرونایی در نظر گرفته شده است .سخنگوی ستاد
انتخابات کشــور درباره تعرفههای ارسال شده به
اســتانها و تفاوت تعرفههای چهار انتخابات نیز
گفت:تعرفههایانتخاباتهریکازچهارانتخابات
(ریاستجمهوری،شوراهایاسالمیشهروروستا،
میاندورهای مجلس شورای اسالمی و میاندورهای
مجلسخبرگانرهبری)براساستعدادافرادمورد
نیازطراحیوچاپشدهاست.
موسوی با تشــریح اهمیت انتخابات ریاست
جمهوری گفت :در واقع برای انتخابات ریاســت
جمهوریکهنیازبهانتخابیکنفراست،درتعرفه
آنفقطجاینوشتناسمیکنفردرنظرگرفتهشده
است،امادرانتخابات میاندورهای مجلسخبرگان
رهبری که برای تهران ۳نفر و ســایر استانها یک
نفراست،تعرفهمتناسبباآنطراحیشدهاست.
سخنگوی ســتاد انتخابات کشور گفت :برای
انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسالمی نیز
برایهرکدامازحوزههایانتخابیهیکنفرانتخاب

خواهد شد که تعرفه آن نیز متناسب با آن یک نفر
تعریف شده است .موســوی در بخش دیگری از
صحبت هایش خاطر نشان کرد :طبق قانون برای
شوراهای شهر و روســتا ،تعرفهها به خاطر تعداد
اعضای شورای اسالمی شــهر و روستاها متفاوت
خواهد بود .وی در این خصوص گفت :متناسب با
جمعیتشهرهاوروستاها،شوراهایسهنفره،پنج
نفره ،هفت نفره ،نه نفره ،یازده نفره ،ســیزده نفره،
پانزدهنفرهودرنهایتدرشهرتهران ۲۱نفرهداریم،
بنابراین اندازه تعرفهها متناسب با اعضای شورای
شهرهاوروستاهامتفاوتخواهدبودوآنجاییکه
اسمنامزدهانوشتهمیشود،تعدادشانمتناسببا
اعضایاصلیآنشورااست.

نمازی در گفتوگو با ایلنا:

مخالفان برجام امروز وعده احیای آن را میدهند
یک فعال سیاســی اصالحطلب با بیان این که
شعارهای نامزدها به کشور لطمه میزند و باورهای
مردمراسستمیکند،گفت:نزدیک ۳۰سالاست
کهازاینبحثهامیکنند،چندسالاستکهمقابل
 FATFمیایســتند و یا برجام را دســتاورد بدی
میدانند ،تا حدی هم چــوب الی چرخ دولت دوم
روحانی گذاشت و امروز میآیند و میگویند این کار
درستبودهاست!
علیمحمد نمازی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا،
درباره وعدههــای انتخاباتی برخــی از کاندیدای
ریاســتجمهوری مانند صحبتهای محســن
رضایی درخصوص « »FATFو تصویب آن گفت:
رفتارهایی از این دســت را درگذشــته در کشور
مشاهدهکردهایممانندتغییرمعانیکلماتکهیکیاز
کارهایاهلقدرتواقتدارگراهاستوآنهاواژهها،
کلماتوجمالتبامعنایدیگریمطرحمیکنند.
این عضو شــورای مرکزی حــزب کارگزاران
سازندگی یادآور شــد :نمونهاش فروش تراکم در
تهران بود که یک زمانی جرم اعالم شــد و شهردار
وقتبهخاطراینکهدرآندورهتراکمفروختهبودبه
اصطالحمحاکمهوزندانیشد،اماشهرداراصولگرای
بعدیبسیاربیشترازآنزمانتراکمفروختومعلوم
شداینکارجرم نبودهاست،بدیاشاینبودکهچرا
کسیغیرازخودشانانجاممیدادهاست.
وی ادامــه داد :امروز مشــاهده میکنیم آقای
محسنرضاییدبیرمجمعتشخیصمصلحتنظام
کهدستورکارهاراتنظیم،مذاکراتراثبتوضبطو
بادستورمواردراابالغمیکند،قولتصویبFATF
رامیدهد!ویادیگریازیکحقشهروندیدیگری
صحبت میکند؛ معلوم اســت که از نظر دوستان،
معانیبستهبهزمانومکانتغییرمیکندوبرداشت
دیگریازآنجملهویاکلمهانجامدارند.
این فعال سیاســی اصالحطلــب تاکید کرد:
معتقدماینرفتارهاازویژگیانتخاباتبدونکارکرد
حزبی است؛ چراکه کاندیداها میتوانند به راحتی
موضع عوض کنند و خالف گذشتهای که داشتند،
صحبتکنند.
وی ادامــه داد :هنگامی که کارکــرد حزبی بر
انتخاباتکشوریحاکمباشد،آنحزبمواضعشرا

از سالها قبل روشن کرده است و در زمان انتخابات
نمیآید موضع مشــخص کند؛ مردم با دیدگاهها
و مواضع و برنامههایش آشــنایی دارند و لذا تغییر
موضع،مسیروبرنامهبهاینسادگینخواهدبود.
نمازی تاکید کرد :هنگامی که در کشــور نظام
انتخاباتی حزبی نیست ،کاندیداها به جای برنامه از
شعاراستفادهمیکنندوبانگاهکردنبهشرایطمردم،
شعار موردنظرشان را مطرح میکنند و به سؤاالت
جوابینمیدهند.
وی ادامه داد :یکی از کاندیدا گفته بود برجام را
احیامیکنددرصورتیکههمینکاندیدامواضعش
با برجام مشخصا ضدیت دارد و در رابطه آمریکا هم
رویشان نمیشــود چیزی بگویند .اعتقادم بر این
اســت اگر کاندیداهای شــاخص این جریان رأی
بیاورد ،هم موانع برجام رفع میشود و هم FATF
تصویب میشود و هم رابطه با کشورهای ممنوعه
برقرار میگردد .این فعال سیاســی اصالحطلب
خاطرنشانکرد:هنگامیحزبوجودنداشتهباشد
و کسب قدرت از هر طریقی مطرح می شود  ،انسان
مجبورمیشودهرکاریبرایبهدستآوردنآنچه
کهمیخواهد،انجامدهد.
ویبااشارهبهپرداختیارانهنقدیازسویدولت
احمدینژاد گفت :در مجلس ششــم من مبتکر
هدفمند کردن یارانهها بودم و بعد تصویب کردیم
و دولت مکلف شد از ابتدای سال ۸۴قیمت بنزین و
گازوئیل را باال ببرد و محل درآمدها را صرف اموری
از جمله پرداخت نقدی یارانه و یا حمایت از اقشار
آسیبپذیر کند اما هنگامی که مجلس هفتم روی
کار آمد ،برعکس ماده ۳برنامه چهارم عمل کردند؛
آمدند قیمت ۱۶قلم کاال را ثابت نگه داشــتند و در
حالیکه در دولت آقای خاتمی مانع از این کار شدند

و هنگامی که دولت احمدینژاد آمد با تاخیر یارانه
نقدیدادندوجالباستکه بخشیازرأیایشانهم
به دلیل پرداخت یارانه نقدی بود دیگر در حالی که
اینمصوبهمجلسششمودولتآقایخاتمیبودند
کارشکنیکردندونگذاشتنداجراشود.
وی تاکید کرد :مطالبات مادی مردم ،معیشت و
بیکاریجوانانمعضلبسیاربزرگیاستوراهکاری
هم غیر از احیای برجام و تنشزدایی در سیاســت
خارجیوبهبودروابطبادیگرکشورهانماندهاست،
باید این کار را انجام دهند  .این فعال سیاسی تاکید
کرد :افرادیکهتادیروزیکموضعداشتندامروزبه
دلیلاینناچارندشعاربدهندکهنظررایدهندگان
راجلبکنندوبرایشانهمزیادمهمنیستکهخالف
مواضعگذشتهشاناست.ویادامهداد:سوالمناین
است؛اگرآقایرضاییرئیسجمهورشدومانعیبر
سراهش دید و نتوانســت این کار را انجام دهد چه
میکند؟ ایشــان دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام بودهاند  ،در آنجا آدمهای پخته و نخبه هستند
و صالح ندانستند  FATFرا تصویب کنند .آقای
رضایی چه قدرتی دارد که بیاید مجمع تشخیص
را وادار کند این مسئله را تصویب کند از همین جا
معلوم میشود که این یک شعار است ،آقای رضایی
آیا والیت دارد بر اعضای مجمــع که آنها مجبور
شوندخالفرأیخودشاناقدامکنند.
نمازیبابیاناینکهکاندیداهابایددربارهقولها
وبرنامههاییصحبتکنندکهدراختیارشاناست،
گفت :امروز تصویب  FATFبه مجمع تشخیص
مصلحت نظام کشیده شده ،آقای رضایی دبیر آنجا
بودهاستورأیهمنداشته،اگررئیسجمهورشود
یک رأی دارد این که بقیه چه کاری انجام خواهند
داد یک بحث دیگری است اما اگر آن زمان بقیه راه
بیایندوآنراتصویبکنند،آیابهمعنیآننیستکه
خودشان زیر سوال میروند؟ مردم نمیپرسند که
چرابادولتقبلیکنارنیامدندوآنراکنارگذاشتندو
مصلحتراتشخیصاینطرحراندادکهدولتبتواند
تبادالتپولیوبانکیخودشراانجامدهد!امروز بر
کسی پوشیده نیســت عدم تصویب FATFمانع
بسیار بزرگی بر سر راه ما برای رسیدن به توافقات
مالیبادیگرکشورهاایجادکردهاست.

