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اعتــراض جهانگیری به ادامه دروغ پردازیها علیه دولت

سند  ۲۰۳۰توسط ایران امضا نشده است

خبر

طرح شایعات مخرب
نادرست و متهم
ساختن دولت در
این باره جز با اهداف
سیاسی و تخریب
دولت قابل توجیه
نیست

کشــورها خدشهای وارد کند ،تصریح شده
اســت .عالوه بر آن ،اعالم شــرط و تحفظ
وزیر وقت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه
جمهوری اسالمی ایران خود را متعهد به
بخشهایــی از «چارچوب اقــدام آموزش
 »۲۰۳۰کــه بــه هــر شــکلی در تعــارض با
مقــررات و اولویتهــای ملــی ،باورهــای

/میزان

س جمهوری در واکنش به
معاون اول رئی 
ادامه درو غ پردازیها علیه دولت به بهانه
ســند  ،۲۰۳۰بیانیهای صــادر و تأکید کرد:
مطالب هنجارشــکنانهای که درخصوص
ســند  ۲۰۳۰منتشــر شــده ،کذب محض و
مصداق بارز اشاعه فحشا و بهتان به نظام
مقــدس جمهوری اســامی ایران اســت.
به گزارش ایرنا ،در این بیانیه آمده اســت:
در آستانه برگزاری انتخابات دوازدهمین
دوره ریاســت جمهــوری بــه عنــوان یــک
رویداد حســاس ،مهم و تاریخی که مردم
شــریف و متدیــن ایــران اســامی خــود را
برای رفتن به پای صندوقهای رأی آماده
میکنندبهبهانه«چارچوباقدامآموزش
 »۲۰۳۰یونســکو عدهای شایعات گسترده
و بشــدت نادرســتی را در ســطح جامعــه
متدین و غیرتمند کشور گسترش دادهاند
کــه تبعات و مخاطرات جبران نشــدنی را

برای نظام و سرمایه اجتماعی کشور در پی
خواهد داشت .جهانگیری افزود :به دنبال
بیانات ارزشمند و حکیمانه رهبر معظم
انقــاب در تاریــخ  ۱۷اردیبهشــت ،۱۳۹۶
ریاســت جمهــوری بــه وزیران آمــوزش و
پرورش ،علوم ،تحقیقات و فناوری و امور
خارجــه مأموریت داد که گزارش جامعی
از ســیر موضوع ارائه کننــد .این گزارش به
محضررهبــر معظم انقالب تقدیم شــد
و اینــک الزم میدانــم بــرای جلوگیــری
از ادامــه شــایعات مســموم و اقدامــات
مخــرب که بــر پایــه اطالعات مجعــول و
غلط استوار است ،به آگاهی ملت شریف
ایران برسانم که «چارچوب اقدام آموزش
 »۲۰۳۰یونســکو نه تنها توسط ایران بلکه
توســط هیچ کشــوری امضا نشــده است و
در متن آن بر این اصل که اجرای آن نباید
بــه اولویتهــا ،ارزشهــا و سیاســتهای

جهانگیری به همراه همسرش در حسینه ارشاد رأی داد

دینــی و ارزشهــای فرهنگــی و اعتقادات
جامعــه ایرانــی تفســیر و تعبیــر شــوند،
نمیدانــد در اســناد یونســکو ثبــت شــده
اســت .بنابرایــن طــرح شــایعات مخرب
نادرســت و متهم ســاختن دولــت در این
باره جز با اهداف سیاسی و تخریب دولت

قابــل توجیه نیســت .معــاون اول رئیس
جمهــوری تأکید کــرد :همچنیــن الزم به
ذکر اســت که تاکنون هیچ کتــاب ،جزوه یا
مطلبآموزشیدرزمینههاییکهکمترین
تعارضی با آموزههای اسالمی یا دیدگاهها
و مقررات جمهوری اســامی ایران داشته

باشــد ،در نظــام آموزشــی کشــور وارد
نشده اســت و هرگز نخواهد شد .مطالب
هنجارشکنانهای که متأســفانه در فضای
مجــازی و در برخی تبلیغات توزیع شــده
نه تنها وارد نظام آموزشــی کشــور نشــده
بلکه حتی هیچ گاه در کشور اجازه نشر نیز
نیافتهاند و استفاده از آنها برای جریح ه دار
کردن احساســات مذهبی مردم شریف و
متدین ایران ،مصداق بارز اشاعه فحشا و
بهتان به کشــور و نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران ،توهین به معلمان متعهد
و آموزش و پرورش کشور و تشویش اذهان
عمومی است .بی شک مردم آگاه و هشیار
ایــران اســامی بــا درایــت و آگاهــی خــود
ایــن گونه اقدامــات را بال اثر کــرده و اجازه
نخواهنــد داد گروهی اقلیت بــرای منافع
خاص خود ،دستاوردهای این ملت بزرگ
را خدش ه دار کنند.

میرسلیم ماند

بیانیه حزب مؤتلفه درباره کناره گیری میرسلیم و اعالم حمایت از رئیسی هم کارساز نشد

انتشار پیام رسمی حزب مؤتلفه اسالمی
هــم نتوانســت مانــع حضــور مصطفــی
میرسلیم نامزد این تشکل در دوازدهمین
دوره انتخابــات ریاســت جمهوری شــود؛
شــامگاه چهارشــنبه در ســاعات پایانــی
تبلیغات بود که اخبار جسته و گریختهای
از انصراف وی به گوش میرسید.
برخی رسانههای منتسب به اصولگرایان
ائتالفی با مانور گســترده روی همراهی او
با ســید ابراهیم رئیسی در سفر به مشهد،
این گونه عنوان کرده بودند که میرســلیم
در این سفر انصراف خود به نفع ابراهیم
رئیســی را اعــام خواهــد کرد .ســخنرانی
رئیســی امــا بــدون اعــام کنارهگیــری
میرســلیم به پایان رســید و ســاعتی بعد
حزب مؤتلفه اســامی با صدور بیانیهای
اعــام کرد بــا انصراف میرســلیم به نفع
رئیســی موافقــت میکنــد .بــه گــزارش
خبرگزاریهــا ،در بیانیــه حــزب مؤتلفــه

اسالمی آمده بود« :حزب مؤتلفه اسالمی
بنابر تکلیف شــرعی خویش با مشورت با
علمای بــزرگ و اعضای شــورای مرکزی
حزب و دبیــران اســتانها و صاحبنظران
و فرهیختگان ،شــخصیتی بزرگوار و واجد
شرایط ســپردن امانت الهی در مدیریت
اجرایی کشــور و ســاده زیســت و متعهد و
دارای ســوابق درخشــان علمی و سیاسی
و فرهنگــی و خدماتی ،آقای میرســلیم را
به عنوان نامزد اصلح ریاســت جمهوری
معرفــی کــرد و شــما مــردم هوشــمند،
ایشــان را در ایام تبلیغــات و در مناظرهها
و در بیــان نظــرات و برنامههای راهبردی
و راهــکاری وی دیدیــد و همــه بــر ادب و
صداقــت و اخــاق او تأیید کردیــد .اکنون
کــه ارزشــگرایان نظــر دارنــد کــه وحــدت
جبهــه متحــد ملــت بــا معرفــی نامــزد
واحــد ،بیشــتر جلــوه نمایــد؛ براســاس
مشــورت بــا بــزرگان و علمــا و با تشــکر از

شــخص میرســلیم از پذیــرش نامــزدی
حزب و حضور فعال و مدبرانه در صحنه
انتخابات اعالم میدارد که حزب مؤتلفه
اســامی با انصــراف از نامزدی ایشــان ،از
حجتاالســام رئیسی حمایت میکند و
انشاءاهلل در آینده از شخصیت ارزشمند
میرســلیم اســتفاده مطلــوب بــه عمــل
خواهد آمد».
دقایقی بعد از صدور این بیانیه بود که
مصطفی میرسلیم با انتشار پیامی تأکید
کرد« :اینجانب انصراف ندادهام و تمامی
بیانیههــای مبنی بــر انصــراف را تکذیب
میکنم .از همه عالقهمندان و دوســتان و
همراهــان دعوت میکنم بــدون توجه به
این شــایعات که حتی به نام حزب صادر
میشود ،اعتنا نکنند و با اطمینان به پای
صندوقهای رأی حاضر شوند».
بــه این ترتیب میرســلیم روز گذشــته
یکــی از چهــار نامــزد حاضــر در عرصــه
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رقابتهــا روی محــک قضــاوت و رأی
مــردم رفت .او یکــی از نخســتین افرادی
بود کــه پیش از ثبــت نامها بــرای حضور
در رقابــت اعــام آمادگی کــرده بود .نهم
دی ماه ســال گذشــته بود کــه محمدنبی
حبیبــی ،دبیــرکل حزب مؤتلفه اســامی
در اجالســیه ایــن تشــکل اعــام کــرد
مصطفی میرســلیم نامزد حزب مؤتلفه

اســامی در انتخابات ریاســت جمهوری
دوازدهــم اســت .بــه گفته اعضای ارشــد
حــزب مؤتلفــه ،وی بــر اســاس رأیگیری
از میــان نامزدهــای حــزب انتخاب شــده
بود .همزمان با معرفی میرسلیم ،حزب
مؤتلفه اســامی به اصولگرایــان ائتالفی
در مجموعــه «جبهــه مردمــی نیروهــای
انقالب» پیوســت؛ تشــکلی که به اختصار
«جمنا» نامیده میشود و بنا بود نامزدها،
احــزاب و نیروهای این مجموعــه را برای
حمایــت و معرفی نامزدی واحد ترغیب
و هدایــت کند .عالوه بر دبیرکل ،شــماری
از اعضای ارشد مؤتلفه اسالمی در شورای
مرکزی «جمنا» حضور داشــتند و بکرات
اعالم کردند با اصولگرایان ائتالفی همراه
و هماهنگ خواهند بود .این در حالی بود
که میرســلیم از ابتدا اعالم کرده بود ثبت
نام او بر اساس تصمیم حزبی بوده است
و خود را تنها تابع حزب مؤتلفه اســامی

میداند .تبعیتی که گویا  24ساعت مانده
به انتخابات نقض شد؛ چه به رغم بیانیه
رســمی مؤتلفه اســامی که تلویحاً نوعی
درخواســت بــود ،او از میــدان کنارهگیــری
نکرد.
او دیــروز در حاشــیه بازدیــد از ســتاد
انتخابــات کشــور در پاســخ بــه ســؤاالت
متعــدد خبرنــگاران در ایــن بــاره تنها به
گفتن این جمله اکتفا کرد که «متأســفانه
اشتباهی انجام شد و بر اساس استنباطی
کــه از ســفر من بــه مشــهد داشــتند ،فکر
کردنــد کــه مــن از انتخابــات کنارهگیــری
کــردهام و این پیش تصور برایشــان ایجاد
شــد ».او توضیح نــداد چگونــه حزبی که
بیشترین ســابقه ســنی حضور در عرصه
سیاســت را دارد ،دچار چنین «اشتباهی»
شده اســت و ســؤال واضحتر اینکه حزب
مؤتلفه اســامی کجا دچار «اشتباه» شده
است؟
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موحدی کرمانی :رقابت تمام شد
اینک زمان رفاقت است

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه مناظرهها
و رقابتهای انتخاباتی نامزدها تمام شد و اینک زمان
رفاقــت اســت ،گفــت :از امــروز باید رقابت بــه رفاقت
تبدیل شود .به گزارش ایرنا ،آیتاهلل محمدعلی موحدی کرمانی در خطبه دوم
نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد :این امنیت ،عزت و پایبندی به قانون در تمام
انتخابات گذشــته بحمداهلل وجود داشته و اگر در موردی تخلفی از قانون صورت
گرفتــه و افرادی تشــنج آفرینــی کردند و ملتزم به قانون نشــدند و قانون شــکنی
کردند ،ســیلی محکمی به دســت مردم صالح خوردند که صورتشــان را سیاه و
آنان را روسیاه کرده است .موحدی کرمانی با بیان اینکه مناظرهها و رقابتها تمام
شد و اینک زمان رفاقت است ،گفت :از امروز باید رقابت به رفاقت تبدیل شود و
آنچه در مناظره گفته شد براساس نیت درونی منتخبان بود و اینک احساس کنند
که از حاال به بعد وظیفه آنها اخوت ،برادری ،صمیمیت ،صفا و همکاری است و
اگر جملهای گفتهاند که در شــأن انقالب و مردم خوب نبوده ،دقت کنند اگر جدا
گفتهانــد بــه درگاه الهی توبــه و از مردم عذرخواهی کننــد .وی همچنین تذکراتی
نیز به رئیس جمهوری دوازدهم داشــت و افزود :از آنجایی که کشــور ایران به هر
مرحلهای از عزت رسیده به برکت تبعیت از رهبری و والیت بوده است ،بکوشید
آقایی که رئیس جمهوری خواهید شد ،با عزمی راسخ و تابع رهبری و والیت فقیه
در عمل و نه در شعار باشید.

دادستان تهران :رسانهها درباره نتیجه انتخابات
گمانه زنی نکنند
دادســتان تهــران گفت:مــردم و کاندیداها به هیچ اخبــاری توجه
نکنند و منتظر بمانند تا نتیجه نهایی از طریق وزارت کشور اعالم شود.
پیروز نهایی در انتخابات مردم هستند و رسانهها نباید به برد و باخت
بــودن نتایج و نامزدهــا دامن بزنند.به گــزارش ایلنا ،عباس جعفری
دولتآبادی پس از انداختن رأی خود به صندوق در مسجد لرزاده ،در
جمع خبرنگاران گفت:جا دارد از این شور انتخاباتی که مردم به وجود
آوردهاند تشــکر و قدردانی شده و درخواست کنم که در این ساعات از
انتشــار اخبار تخلف ،تقلب و یــا گمانهزنیها در مورد نتایج انتخابات
خودداری کنند.

پاسخ وزیر کشور به نامه رحیمیان

وزیــر کشــور بــا صدور نامــهای ،به مــوارد مطرح شــده در نامه حجتاالســام
والمســلمین رحیمیان ،رئیس هیأت مؤســس «جمنا» که روز چهارشنبه به طور
علنی در برخی رسانهها منتشر شد  ،پاسخ داد .به گزارش ایسنا ،در نامه عبدالرضا
رحمانی فضلی به رحیمیان آمده است :در حیرتم که شخصیت محترم ،مطلع
و پرســابقهای چــون جنابعالی چگونه برخی از تخلفات بــزرگ انتخاباتی را که با
کمال تأســف از سوی برخی از همراهانتان در تشکل سیاسی که مسئولیت آن را
به عهده دارید انجام شده است  ،از قبیل استفاده کامالً یکجانبهو تبلیغاتی و البته
پرمخاطب برخــوردار از بیتالمال را رها
غیرقانونــی و غیراخالقی از رســانههای
ِ
کرده و بلکه با سکوتتان تأیید کردهاید  ،لکن یک موضوع ساده و بلکه کم اهمیت
مثــل حضور جانبدارانه یک دهدار در یک روســتای اســتان قزوین را که صحت و
سقم آن حتی بر شخص جنابعالی هنوز اثبات نشده و قانوناً و اخالقاً شایسته بود
از طرق اداری پیگیری شود ،علی رئوس االشهاد دنبال میفرمایید؟!

