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•بعیدمیدانمانتخاباتمشهد الکترونیکیباشد

جعفری ادامه داد  :احراز هویــت داوطلبان مانند دور
قبلرایانهایخواهدبودودرهفتیاهشتشهرستان
نیز انتخابات بهصورت کام ً
ال الکترونیک اســت .البته
بعید میدانم مشــهد جزو این هشت شهرستان باشد
اماآمادگیالزمبرایاینکاروجودداردوزیرساختها
فراهم است .رئیس ســتاد انتخابات استان همچنین
گفت :یک دغدغه ما در حوزه فضای حقیقی و مجازی
است که برخی بهصورت غیرقانونی در فضای مجازی
حضور دارند و در خصوص برخی مباحث ایجاد شبهه
میکنند،قرارشددستگاههایمتولیدرحوزهنظارتی
و امنیتی دعوت شوند و راهکارهایی در نظر بگیرند تا
برخوردقانونیانجامشود.

جعفریبااشارهبهاینکهتوزیعجغرافیاییصندوقها
براساس جمعیت است ،در خصوص برخی شائبهها
درباره کمبود صندوق های اخذ رأی و توزیع نشــدن
مناســب آن در برخــی دوره هــای انتخابــات گفــت:
در ایــن دوره براســاس تراکــم جمعیــت ،حوزههــا را
مشخصکردهایم؛بهخصوصحوزههایشهرمشهد.
دغدغهای درباره توزیع صندوقها نخواهیم داشــت
و در ایــن دوره مشــکلی در حــوزه توزیــع جغرافیایی
نداریم .درخصــوص تعرفهها نیز دغدغــ های در دوره
قبل مطرحشــده بود که البته درصدی از آن شایعات
بود ،در این دوره طی توافق با عوامل نظارتی مقرر شد
تعرفههایی ذخیره در نزدیکترین مکان توزیع داشته
باشیم تا در صورت اعالم نیاز ،به شعب منتقل کنیم.
•ماجرای تغییر معاون سیاسی فرمانداری
مشهد

وی در بخش دیگری از این نشســت در پاســخ به این
صحبت خبرنگار ایســنا که «هیچکدام از مســئوالن
ارشد برگزاری انتخابات در مشهد بومی این استان
نیســتند ،در فرمانــداری نیــز حیــدر خوشنیت که
هشــت ماه سرپرســت فرمانــداری بود ،در ســکوت
خبری از معاونت سیاسی و امنیتی فرمانداری کنار
گذاشــته شــده اســت» ،اظهار کرد :آقای هاشــمی
(فرمانــدار مشــهد) تجربــه بســیار خوبــی در حوزه
انتخابات دارند ۳۰ ،انتخابــات را برگزار کرده اند و
معاون سیاسی استانداری قم هم بوده اند ،بنابراین
بــا انتخابات بیگانــه نیســتند ،آقــای خوشنیت هم
خودشــان تمایلی به ماندن نداشــتند ،من از ایشان
خواهش کردم که بماننــد اما ابراز تمایــل نکردند و
نماندند.

انتخاب اعضای حقیقی شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان استان
رئیس شــورای هماهنگی اصــاح طلبان
خراسان رضوی از انتخاب اعضای حقیقی
شورایعالیسیاستگذاریاصالحطلبان
در این اســتان خبــر داد« .مهــدی عبایی»
در گفت و گــو با ایرنــا بیان کرد :شــش نفر
به عنــوان اعضــای حقیقی شــورای عالی
سیاستگذاریاصالحطلباندرایناستان
انتخاب شدند .وی افزود :حسین امینی ،محمد رحیم

نوروزیان ،حجت االســام علی عجم،
عباسمیرزاده،عباسشیخاالسالمی
و اســماعیل فاضلی از جمله این اعضا
هســتند .عبایــی تصریــح کــرد :هنوز
فهرستخاصیبرایورودبهانتخابات
مشخصنشدهاستوباانتخاباعضای
یادشدهجلساتمربوطبهتعیینسازو
کارحضوردرانتخاباتبرگزارخواهدشد.

آیتا...علمالهدیدرخطبههاینمازجمعهمشهد:

طرح منع پخش اعترافات متهمان ضد شفافسازی است
مسعودحمیدی-امامجمعهمشهد
از طرح مباحثــی دربــاره منع پخش
اعترافات متهمان از رســانه ها انتقاد
کرد .بــه گــزارش خراســان رضوی،
آیت ا« ...سیداحمد علم الهدی» روز
گذشــته در خطبــه دوم نمــاز جمعــه
مشهدمقدسبااشارهبهپیشروبودن
هفته وحــدت اظهار کــرد :امــروز در
شرایطیقرارگرفتهایمکهکفرجهانی
با استکبار جهانی دستبهدست هم
دادهبرایاینکهاسالموپیغمبر(ص)
را برانــدازی کنــد ،این محــور اقتضا
میکند همــه مســلمانان جهــان در
هر شــرایط ،نظریه ،بینش و مذهب،
دستبهدســت هم بدهند و دشــمن
اسالمرانابودکنند.امامجمعهمشهد
از رئیس رســانه ملی برای راهاندازی
 HDدر خراســان رضــوی هــم تقدیر
کرد و با اشــاره به همایش دادســتان
های کشور در مشــهد گفت  :با تشکر
از زحمات و ابتــکارات قابلتوجه قوه
قضاییهدرمبارزهبافساد؛آنچهبرای
ما قابلتوجه اســت و قانون اساســی
هــم روی آن اصــرار دارد ،مســئله
شفافسازی در پیگیریهای مبارزه
با فساد است .عزیزان مسئول بدانند
همهماکهدراینمملکتخدمتگزار
هستیمنوکرمردمهستیم.اصلمردم
هســتند ،نوکر و خادم ایــن مردمیم،
نوکر و خــادم وقتیکه بــرای اربابش
کار میکند باید نســبت به خدمتش
شفافسازیکند.
•مفسداقتصادیویروسمهلک
است

آیت ا ...علم الهدی ادامه داد :مسئله

فساداقتصادیویروسمهلکیاست
کــه جــان ،امنیــت ،نامــوس و عرض
مردم را هدف قرار داده اســت .فساد
یک ویــروس اقتصادی و یک مفســد
اقتصــادی که بــه دنبــال چاپیــدن و
دزدیدن اســت تنها این نیســت که بر
پیکر ثروت و دارایی مردم ضربه زده و
ازجیبمردمدزدیدهاست.
•اگر«دزدبگیر»دراینمملکت
پیداشودمردمامیدوارمیشوند

امامجمعــه مشــهد افــزود :بعضــی
زمزمههــای مســئوالنی که گوشــه و
کنار دارند ســاز میکننــد که جلوی
این حرکت مجاهدانه قــوه قضاییه را
بگیرند در حقیقت برای این است که
درمملکتیکهدزدبگیریشروعشده
یکوقت گریبان خود اینها بهعنوان
دزد ،گیر نیفتد .برای همین است که
میگوینداینکهمیآییددادگاههای
فساداقتصادیرادرصداوسیماعلنی
میکنید باعث میشود مردم ناامید
شوند.ویتصریحکرد:برعکساست
ومردم دارندامیدپیدامیکنند؛شما
مردم را نادان فرض کردید ،شما فکر
کردیداگردزدهابیاینددراینمملکت
دزدی کننــد ،مــردم نمیفهمند اما
مردم خــوب میفهمنــد .دزدیها را
مــردم خــوب میدانند ،وقتــی مردم
میداننــد ایــن دزد اســت؛ یعنــی در
یک مملکت در یک شهر و خیابان در
حال زندگی هســتند و مــی بیند که
نیازهای اولیه زندگــیاش را ندارد و
صبحانه بچــ ه مدرســهای اش تأمین
نمیشــود ،اما آقای فالن ،هــر روز بر
بــرق اتومبیلــش اضافه میشــود ،بر

منع شــفافیت و منع پخش اعترافات
متهمان از رســانه ملی باعــث خواهد
شدمسائلبرایمردمروشننباشد.
•ماندگاریرشدسیاسیمردم
شفافبودنمسائلاست

عکس :آرشیو

رئیــس ســتاد انتخابات
استان در نشست خبری
خــود نکاتــی را دربــاره
برنامه ریــزی های انجام
شــده بــرای برگــزاری
انتخابــات اســفند مــاه
مجلس مطــرح کــرد .بــه گــزارش خراســان رضوی،
«حســن جعفری» در این باره گفت :از  10آذر وارد فاز
اجرایی و بررســی صالحیت داوطلبان خواهیم شــد.
وی افزود :خراســان رضوی  ۱۸کرســی نمایندگی و
 ۱۲حوزه انتخابیه دارد .تعداد اعضای ستاد نسبت به
دوره گذشته ۱۰درصد افزایشیافته که کیفیت آنها
از لحاظ تعداد و حضور افراد متخصص بیشــتر شــده
اســت .همچنین حضور بانوان در کمیتهها ســه برابر
شده و ۹خانم اضافهشــدهاند .از نظر شعب انتخاباتی
نیزدرانتخاباتدورقبلمجلس ۳۵۰۸ودرانتخابات
ریاستجمهوری ۴۵۷۳شعبهداشتیمکه ۱۰درصد
بهاینآمارافزودهخواهدشد.

•دغدغهایبرایتوزیعصندوقهاوتعرفهها
نخواهیمداشت

شــبکه عمــارت و ویالیــش اضافــه
میشــود ،میفهمد در ایــن مملکت
دزد اســت .اگــر در این مملکــت دزد
نبود این بــود که در یکطــرف به نان
شبشان محتاج باشند و یکطرف به
آالف و الوف برسند .مردم میفهمند
در ایــن مملکت دزد اســت ،اگــر دزد
بگیر در این مملکت پیدا نشــد مردم
ناامید میشــوند اما اگر دزد بگیر در
این مملکت پیدا شــود مردم امیدوار
میشــوند.وی ادامــه داد :میگویند
ایــن حرکتهایــی که شــما میکنید
ســرمایهدارها را فراری میدهد .این
پندارفوقالعادهغلطاست.سرمایهدار
بهچهدلیلمیخواهدسرمایهاشرادر
این جا به کار بگیرد؟ ســرمایه را به کار
بزند که سود حالل ببرد یا میخواهد
در ســایه ســرمایهاش او هم به دزدان
اضافــه شــود؟ آن ســرمایهداری کــه
میخواهد در ســایه سرمایهداریاش
به دزدها اضافه شــود همــان بهتر که
فراری شــود .این مسئله ســرمایهدار
واقعــی را فــراری نمیدهــد بلکه دزد
را فــراری میدهد ،لذا شفافســازی
الزم اســت .امامجمعه مشــهد گفت:
مطلق جریانات ،طرحها و لوایحی که

شفافسازی را زیر ســؤال ببرد از نظر
مردم مــا تولید ســوءظن میکند .این
طرحیکهبهتازگیدرمجلسشورای
اسالمیمطرحشدهاست،مبنیبرمنع
پخشاعترافاتمتهمانازصداوسیماو
رسانهملیودیگررسانههایعمومی،
کهمیخواهندآنرابهعنوانیکقانون
به مجلس ببرند و تصویب کنند؛ یعنی
چه؟ این ضد شفافسازی است.وی
ادامهداد:یکآدمیکهمحوررسانهای
ضدانقــاب و اســتکبار در دنیــا بوده
اســت ،ایثارگــران جانبرکــف و غیور
سپاهپاسدارانمااورادستگیرکردند،
عنصر اینچنینی که ،مسئوالن در هر
جلســهای که مینشســتند بالفاصله
خبرآنراوارونهازایندستگاههاپخش
میکردند و به اســاس سیاســت ما در
دنیا ضربه میزدند ،اگــر آمد و عوامل
و عناصری را که خبر رســانش بودند و
با آنها رابطه داشتند افشا کرد ،مردم
نفهمند؟ مردم خائن شناس نباشند؟
دو روز دیگر هم یک خائن بیاید با هزار
و یک کلــک خــودش را بپوشــاند و در
مجلس و دولــت ،قوه مجریــه و مقننه
ما و دســتگاه قضایی نفوذ کند و ضربه
بزند؟مردمخائنشناسنباشند؟این

آیــت ا ...علم الهدی «هوشــیار بودن
مردم ایران» و امــکان تصمیم گیری
برایمملکتخود»رادوویژگیکشور
برشمردوافزود:آنچهباعثمیشود
ایــن دو امتیــاز مملکــت مــا ماندگار
شــود ،هم رشد سیاســی مردم باقی
بماند و هم خودشان برای خودشان
تصمیمبگیر ند  ،شفا فســا ز ی
اســت .در قانون اساســی ،اساس بر
محاکمــات و دادگاهها علنــی بودن
دادگاه اســت مگــر به خاطر مســائل
امنیتــی یــا تشــییع فاحشــه ،قاضی
تشــخیص بدهد علنی بودن دادگاه
درست نیســت .اصل بر این است که
دادگاهها علنی باشد و مجرم و متهم
شــناخته شــوند ،دزد و خائن از نظر
مردم معروف شوند .در اساس حقوق
اسالمی داریم که حدود اسالمی در
مرئی و نظر مردم باید اجرا شود .حد
را مقابل چشم مردم اجرا کنند و این
دســتور شریعت ماســت .این مسائل
باید شــفاف باشــد ،مردم آدمشناس
باشند و برحسب شناخت خودشان،
رشــد سیاســی آنهــا بــاال بــرود و بر
اســاس ایــن رشــد سیاســی ،مــردم
خودشــان بــرای خودشــان تصمیم
بگیرند که چه کســی نماینده آنها،
وکیــل آنهــا ،رئیسجمهــور آنها،
مسئول قضایی و مقننه آنها باشد و
مردم خودشان تصمیم بگیرند.

