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رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان و جمعی از یگانهای نیروهای چهارگانه ارتش:

تا انتخابات

انتخابات سالم ،پرشور و با امنیت برگزار شود

محمد هاشمی:

اطالعاتی از تایید صالحیت روحانی
به آیت اهلل هاشمی رسیده بود

آیتاهلل نوریهمدانی:

کسی که درمقابل شورای نگهبان
اعتراض کند ،مفسدفیاالرض است
ایســنا| آیتاهلل نوریهمدانی با بیان اینکه
همه وظیفــه دارند در انتخابــات حضور یافته و
فرد اصلح را انتخاب کنند ،بر لزوم حفظ جایگاه
قانونی شورای نگهبان و عدم مخالفت با آن تأکید
کرد و گفت :اعتراض و طغیان علیه نظر شــورای
نگهبان گناه است .این مرجع تقلید با بیان اینکه
همه وظیفه دارند در انتخابات حضور یافته و فرد
اصلح را انتخاب کنند ،بر لزوم حفظ جایگاه قانونی
شورای نگهبان و عدم مخالفت با آن تأکید کرد و
گفت :اعتراض و طغیان علیه نظر شورای نگهبان
گناه اســت .آیتاهلل حســین نوریهمدانی روز
گذشــته در درس خارج خود گفــت :انتخابات
امتحان برای ما و مردم است و همه وظیفه دارند
و مکلف به حضور در آن هستند .او در ادامه گفته
است :امام در صحیفه نور درچند جا آورده؛ کسی
بخواهد درمقابل شــورای نگهبان اعتراض کند،
نهتنها گناه کرده ،بلکه مفســد فیاالرض است،
زیرا قانون اساســی با خون این همه شــهید به
دست آمده و کسی نمیتواند آن را قبول نداشته
باشــد .این مرجع تقلید با تأکید بر اینکه باید به
رأی مردم اهمیت بدهیم ،با اشاره به سخنانی از
امام علی(ع) در نهجالبالغه گفت :شکستن قانون
ازسوی کسانی است که قصد دارند طغیان کرده
و ازحریم تقوا پا بیرون بگذارند ،زیرا فریب حب و
زیور و زینت دنیا را خورده و میخواهند بقیه را هم
بهاینوادیبکشانند.

ادامه از صفحه یک
ناتواني ما در تحولپذیری
اگر به ياد داشته باشيد در زمستانسال گذشته
از ســوي تاكســيرانان و اتحاديه آنــان اعتراضات
گستردهاي به شركتهايي كه اقدام به عرضه خودرو
اينترنتي براي حملونقل درونشهري ميكردند،
صورت گرفت و حتي تظاهرات هم كردند .ولي اين
اقدامات و اعتراضات با استقبال جامعه مواجه نشد،
زيرا ارایه خدمات مذكور به نفع مردم و جامعه بود.
حتي بسياري از رانندگان نيز از شركتهاي جديد
استقبال كردند .دولت نيز به داليل روشني طرفدار
اين شركتها بود .مخالفت با آن موجب رودررويي با
جامعه ميشد و نفعي هم براي تاكسيرانان نداشت تا
اينكه آنان شيوه درستي را اتخاذ كردند و خودشان
هموارداينمسيرشدندوسعيكردندفناوريجديد
را به خدمت خود درآورند و از آن بهرهمند شــوند.
درواقع اگر شركت تاكســيراني از همان زماني كه
اين شــركتها در جهان راه افتاد ،سعي ميكرد كه
خودش نيز از آن استفاده كند ،به احتمال زياد بازار
راپيشازورودشركتهايديگربهقبضهدرميآورد،
ولي االن هم دير نشده است .آنان با مسير پيشرفت،
خود را تطبيق دادهاند و لذا ميتوان اطمينان داشت
كه شغل آنان همچنان شغل مهمي خواهد ماند .این
قاعده برای بیشتر مشاغل ،حتی مشاغل جدید هم
صدقمیکند.
اگر در همه زمينهها و مشاغل بهسوي خالقيت و
نوآوري و ارتقاي كيفي كار روي آوريم ،هيچگاه دچار
اين نالههاي جانسوز و دلخراش درخصوص از ميان
رفتن مشاغل خود نخواهيم بود .اين استدالل براي
رفتار صداوسيما و برخوردشان با ماهواره و اينترنت
نيز صادق است .منشــأ اين عقبماندگي ترس از
فناوري و شيوههاي نو و نيز بهرهمندي از رانتهاي
ناشيازانحصاراست

عکسleader.ir :

ایسنا|سخنگویشوراینگهباندرخصوصروند
احراز صالحیت نامزدهای ریاستجمهوری مطلبی
را درکانال فضای مجازی منتشــر کرد .عباسعلی
کدخدایی ســخنگوی شــورای نگهبان درکانال
تلگرامی خود نوشــت :مالقاتهای متعدد ،حضور
درمجلس و دیدار با جمعــی از نمایندگان محترم،
بررســی برخی از پروندهها و نهایتــا مصاحبه زنده
درشبکه العالم بخشــی از کارهای روز گذشته بود.
البته مجددا خبرهای کــذب دیگری درخصوص
انتخابات و بررســی صالحیتها منتشــر شد که
هیچکــدام صحت نداشــت .روز چهارشــنبه ۳۰
فروردینماه جلســه عمومی شورای نگهبان برقرار
است و دستور جلسه نیز بررسی صالحیت داوطلبان
ریاستجمهوری است .اولین فرصت قانونی اعالم
نظرنیزپنجشنبه۳۱فروردینماهاست.

حضــرت آیتاهلل خامنــهای رهبر معظــم انقالب
اسالمی صبح روز گذشته در دیدار فرماندهان و جمعی
از یگانهای نیروهای چهارگانه ارتش به مناســبت روز
ارتش و نیروی زمینی با اشاره به نقش اقتدار ،تواناییها
و انگیزه باالی ارتش در تأمین امنیت کشور ،نیروهای
نظامی را یکی از مؤلفههای تأمین امنیت برشمردند و
با تأکید بر تأثیر عملکرد دستگاههای اقتصادی ،علمی
و تحقیقاتی ،و آموزشــی و فرهنگی در جلوگیری از به
نتیجه رسیدن اهداف دشمن ،اولویت درجه یک کشور
را مسائلاقتصادیدانستندوگفتند:اصلیترینوظیفه
مســئوالن ،پیگیری سیاســتهای اقتصاد مقاومتی
بهویژه در بخش اشــتغال و تولید و تالش جدی برای
حل مشکالت معیشتی مردم و همچنین ایستادگی در
مقابلابرقدرتهاونترسیدنازتشرآنهااست.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی رهبر معظم انقالب
اسالمی ،ایشــان همچنین با اشــاره به انتخابات ۲۹
اردیبهشت ،انتخابات در نظام جمهوری اسالمی را نماد
مردمساالری اســامی و مایه عزت و افتخار و قدرت و
سربلندی دانستند و تأکید کردند :باید مردم ،مسئوالن
و نامزدها ،انتخابات را قدر بدانند و زمینه یک انتخابات
پرشور و شوق و با نشاط ،ســالم ،با امنیت و گسترده را
فراهمکنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای در این دیدار با گرامیداشت
روز ارتش و تجلیل از خانوادهها و همســران و فرزندان
ارتشیان بهعنوان همســنگران و همرزمان واقعی آنها،
تعیین روز ارتش بوســیله امام(ره) را یکی از بهترین و
هوشمندانهتریناقداماتامامراحلبرشمردندوگفتند:
این اقدام عالوه بر مســتحکم کــردن پایههای ارتش
جمهوری اسالمی ،موجب یأس و ناامیدی بسیاری از
توطئه گران ،در آن زمان شد.
ایشــان با تأکید بر اینکه تعیین روز ارتش از جانب
امامخمینی(ره) به معنای پذیرش هویت ارتش با همه
مختصات و شــرایط آن در ابتدای پیروزی انقالب بود،
افزودند :حفظ و تقویت ارتــش ،اعتقاد قلبی و عمیق
امام(ره) بود و این تصمیم صحیح امام موجب شد ارتش
درهمهقضایایبعدازانقالب،خوشبدرخشد.
رهبرانقالباسالمی،ایستادگیدرمقابلتوطئههای
درونــی را یکی از نمونههای کارنامه درخشــان ارتش
برشمردند و گفتند :نقشآفرینی ارتش در دوران دفاع
مقدس و ارایه جلوههای عملی از سطوح باالی اخالق
و معنویت در کنار قدرت رزمی ،یکی دیگر از افتخارات
آن است.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،شــهیدان صیاد شیرازی
و بابایی و بسیاری از شــهدای ارتش را الگوهای عملی
از اخالق و معنویــت خواندند و تأکیــد کردند :ارتش
جمهوری اسالمی امروز یک نیروی فکری و معنوی و
دارای انگیزههای پاک و مقدس است که این یکی از آثار
مهم اقدام امام در تعیین این روز است و باید این ارزشها
قدردانستهوتقویتشوند.
ایشان با تأکید بر لزوم افزایش آمادگیهای روحی و
معنوی ارتش ،به نقش مهم نیروهای مسلح در تأمین
امنیت اشــاره کردند و افزودند :امنیت برای یک کشور
شهروند| مشکالت جبهه مردمی نیروهای انقالب
یا همان «جمنا» کم بود ،حال به مشــکالت فراوان آنها
اضافه هم شده است .اصولگرایان که پس از دوشکست
در دو انتخابات پیاپی در سالهای 92و 94به این نتیجه
رسیدند؛ برای خروج از این وضع بحرانی حداقل باید در
دو راستا تغییراتی اساســی ایجاد کنند و اوال فکری به
حال خودرأیی کاندیداهای اصولگرا کنند و همچنین
چارهای برای چهره و ظاهر نهچندان محبوبشان نزد
افکار عمومی بیندیشــند .اصولگرایان که در انتخابات
ریاســتجمهوری دوره یازدهم با وجود آنکه بارها از
انصراف به نفع یکدیگر صحبت کرده بودند ،درنهایت
موفق به عملیکردن این ایده نشــدند ،از چندینماه
مانده به انتخابات ریاســتجمهوری با تشکیل جمنا
سعی کردند با یک تیر دو نشان بزنند و همزمان با ایجاد
سازوکاری ظاهرا دموکرات برای دستیابی به اجماع و
معرفی کاندیدای واحد ،با چهرهایتر و تازه پا به عرصه
شر تمام انتقاداتی که بهویژه در
انتخابات بگذارند تا از ّ
دوره هشتســاله احمدینژاد ازســوی افکار عمومی
مطرح شده بود ،خالص شــوند .با این همه ،هرچه به
انتخابات نزدیک شدیم ،مشــکالت تازهای پیشروی
اصولگرایان که حاال نام «جمنا» بر خود گذاشتهاند ،سبز
شد و درحالیکه تمام تالششان را برای متقاعدکردن
همه کاندیداها درجهت قرارگرفتن پشت  5کاندیدای
نهایی ب ه کار بسته بودند ،درنهایت یکی گفت که متعهد

گ

اخبار منتشره درخصوص بررسی
صالحیتها صحت ندارد

علیرضا کیانپور

روی مسئله معیشت مردم و نیروهای مسلح و تقویت اقتصاد کشور تأکید دارم

بسیار مهم اســت و هرچه نیروهای مسلح مقتدرتر و
پرانگیزهتر باشند ،این اقتدار حتی اگر با تحرک نظامی
همهمراهنباشد،زمینهسازایجادامنیتخواهدبود.
فرمانــده کل قوا ،فرماندهــان ارتــش را به تربیت
انسانهایی که بتوانند الگو باشند توصیه و خاطرنشان
کردند :روزبهروز باید الگوهای اخالقی همچون شهید
صیاد و شهید بابایی در سازمان بزرگ و دارای شوکت
ارتشافزایشیابد.
رهبرانقالباسالمیباتأکیدبراینکهنیروهایمسلح
از مهمترین حصارهای تأمین امنیت برای مردم بشمار
میروند ،افزودند :عالوه بر نیروهای مسلح ،مجموعهها
و دستگاههای اقتصادی ،آموزشی ،علمی و تحقیقاتی
و فرهنگی نیز اگر در جهت مقابله با اهداف دشــمن و
بهعنوان بخشهای تکمیلکننده یکدیگر ،عمل کنند،
قطعاً هماهنگ با نیروهای مســلح ،زمینهساز حفظ و
تقویت امنیت ملی و توسعه و پیشرفت کشور خواهند
شد.
حضرت آیتاهلل خامنهای یکی از طراحیهای اصلی
دشمن را ،استفاده از نقاط ضعف و مشکالت اقتصادی
برای ضربه زدن به ملت ایران ،دانســتند و خاطرنشان
کردند :به همین علت در ســالهای اخیر شــعارهای
اقتصادیبرگزیدهوبرجستهشدند.
ایشان تقویت بنیه اقتصادی کشور را حساسترین و
کلیدیترینموضوعبرشمردندوگفتند:برهمیناساس
بر اجرای سیاستهای اقتصادی مقاومتی بهعنوان یک
مجموعه«کاروحرکتواقدام»بهویژهبرموضوعاشتغال
و تولید و همچنین مســائل معیشتی مردم و کارکنان
دستگاههایمختلفازجملهنیروهایمسلحتأکیددارم.
رهبرانقالباسالمیبااشارهبهتمرکزبدخواهاننظام
اسالمی برای استفاده از نقاط ضعف اقتصادی به منظور
ایجاد اخالل ،خاطرنشــان کردند :وقتی انگیزه و هدف
دشمنمشخصاست،قاعدتاًبایدانگیزهمسئوالنبرای
اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی افزایش یابد و من
همهاین مسائلراکهدیدگاهکارشناسانزبدهاقتصادی

است،بهطورمشروحوخصوصیبرایمسئوالننیزبیان
کردهام.
حضــرت آیتاهلل خامنــهای افزودند :توقــع من از
مســئوالن این است که وقتی انگیزه دشــمن را برای
اســتفاده از نقاط ضعف اقتصادی میبینند ،درصدد
برطرف کردن نقاط ضعف اقتصادی و بســتن منافذ
برآیند.
ایشان تأکید کردند :البته نظام جمهوری اسالمی و
ملت ایران ،نقاط قوت فراوانی دارند و علت ســربلندی
ملت در مقابل توطئههای گوناگون ،از ابتدای پیروزی
انقالب تاکنون همین نقاط قوت عجیب اســت که از
لحاظکمیتوکیفیت،ازنقاطضعفبیشترهستند.
رهبر انقالب اسالمی یکی از این نقاط قوت برجسته
را روحیه شــجاعت و ایســتادگی ملت ایران در برابر
تشرها و اخمهای ابرقدرتها دانستند و افزودند :یکی از
شگردهای قدرتهای متجاوز ،برای ترساندن ملتها و
دولتها و وادار کردن آنها به تأمین منافع نامشروع خود،
تشر زدن و از خود بزرگنمایی نشان دادن است.
حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند :برای یک کشــور
بدترین حالت آن است که مسئوالن آن کشور ،از تشر
دشمن بترســند زیرا این کار در را برای ورود ،تجاوز و
تعرضاوبازمیکند.
ایشان خاطرنشان کردند :در اینکه امور کشور را باید
با عقل و تدبیر و حکمت انجام داد ،هیچ تردیدی وجود
نداردامااینتدبیروحکمتبایدهمراهباشجاعتباشد.
رهبر انقــاب اســامی تأکید کردند :ترســیدن
و دلهــره از تشــر دشــمن و تحتتأثیــر اخــم
اول بدبختـ�ی اسـ�ت.
قدرتمنـ�دان قـ�رار گرفتـ�ن ِ
حضــرت آیتاهلل خامنــهای افزودند :اگر کســی هم
میخواهد بترسد ،اشــکالی ندارد اما از طرف ملت و به
حسابمردمنترسدزیراملتایرانایستادهاست.
ایشــان با اشــاره به انواع توطئهها از ابتدای پیروزی
انقالب اسالمی تاکنون ،خاطرنشان کردند :اگر بنا بود
جمهوری اسالمی و ملت ایران از قدرتها بترسد و در

زار

کدخدایی:

ژانر روز
هردو ممنوعالخبر بودند
اما این کجا و آن کجا!

مقابل آنها عقبنشــینی کند ،اکنون دیگر هیچ اثر و
نشانیازایرانوایرانیباقینمیماند.
رهبر انقالب اســامی تأکید کردند :دشمن اعم از
آمریکا و بزرگتر از امریکا ،در مقابل نظامی که به مردم
خود متصل اســت و مردم و ملت خود را دوست دارد
و ملت نیز آن نظام را دوســت دارند و در مقابل دشمن
مقاومهستند،هیچغلطینمیتواندبکند.
حضــرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره بــه اینکه در
دشمنی قدرتهای زورگو بهویژه امریکا ،با ملت ایران
هیچ تردیدی نیســت افزودند :اینکه بگویند با فالن
فرد موافق هســتند و با او مالحظه خواهند کرد ،حرف
نادرستی است زیرا دشمنی آنها از زمان امام(ره) و بعد از
امام و در زمان دولتهای گوناگون که با سالیق مختلف،
برسرکاربودند،هموارهادامهداشتهاست.
ایشــان با تأکید بر اینکه باید اقتدار و ایســتادگی
ملت ایران و تأثیرناپذیری ملت از تشر آمریکا و برخی
کشــورهای اروپایی ادامــه پیدا کند ،خاطرنشــان
کردند :بخش مهمی از ادامه ایســتادگی و نهراسیدن
از دشمن ،بعهده نیروهای مســلح ،و بخش عمده آن
برعهده اقتصادیون و مجموعههای فرهنگی ،آموزشی،
بهخصوص متصدیان بخشهــای علمی و تحقیقاتی
است.
رهبر انقالب اســامی در بخش پایانی سخنانشان
پیش رو ،انتخابات را از افتخارات
با اشــاره به انتخابات ِ
ملت ایران و مایه عزت ،قدرت ،روسفیدی و سربلندی
ملت ایران در دنیا خواندند و افزودند :بدخواهان بهدنبال
نشاندادناسالمومعنویتدرنقطهمقابلمردمساالری
بودند ،اما جمهوری اسالمی ،با مردمساالری اسالمی و
انتخابات،غلطبودناینحرفرانشانداد.
حضرت آی��تاهلل خامنهای گفتند :همــه ملت در
انتخابات احساس میکنند که کلید کارهای کشور در
دست خودشان اســت و آنان هستند که عناصر اصلی
کشوررامعینمیکنند.
ایشــان با تأکید بر اینکه همه مردم ،نامزدها ،دولت
و دســتاندرکاران باید قدر انتخابــات را بدانند و آن را
گرامی بدارند ،افزودند :باید انتخاباتی گسترده ،با شور و
شوقونشاط،سالموهمراهباامنیتبرگزارشودوچنین
انتخاباتوذخیرهای،بهکشورمصونیتبسیاریخواهد
داد.رهبرانقالباسالمیبااشارهبهمطالبوسوسهانگیز
رسانههای دشــمن و تالش خصمانه آنان برای خراب
کردن انتخابات ،خاطرنشان کردند :ملت ایران با همین
بیداری و هوشــیاری که همواره نشــان داده است ،در
مقابلاینحرکتعملخواهدکرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،امیر سرلشکر
صالحی فرمانده کل ارتش بــا تبریک اعیاد ماه رجب و
گرامیداشــت روز ارتش و نیروی زمینی ،گفت :امروز
ارتش مفتخر اســت که در همــه عرصههای زمینی،
دریایی ،پدافنــدی و هوایی با اقتــدار ،اعتمادبهنفس
و توکل به خــدا از مرزهای خاکــی و اعتقادی انقالب
اسالمی دفاع میکند و فراتر از همه مؤلفههای آمادگی
رزمی ،به دریای بیکران انسانهای مؤمن و متخصص
خودمیبالد.

ش

انتخاب| محمد هاشمی برادر آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی گفته است :ایشــان آنطور که گفته
می شود ،ظاهرا اطالعاتی داشــته اند و برخی از
اشخاص به ایشان اطالعاتی داده بودند که تعداد
موافقین و مخالفین (آقای روحانی) در شــورای
نگهبانچگونهاست؛یعنیاینبحثهابودهاست.
محمد هاشــمی در ادامه گفته اســت :تاکید
ایشــان این بود که دولت آقــای روحانی باید دو
دورهای باشد و ایشــان باید دوره دوم هم باشند
 .اظهار امیــدواری و پیش بینی می کردند که در
دوره دوم عملکرد ایشان بالطبع بهتر خواهد بود
و بتوانند مشکالت را حل کنند .این نوع عبارات در
مورد دولت دوم ایشان از قول حاج آقا نقل می شد.
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انشقاق جدید در میان اصولگرایان

عباسی:فراکسیوننمایندگانوالییبرایحمایتازکاندیداها،مستقلازجمناعملمیکند

مرتضیآقاتهرانی:جبههپایداریفعال!ازهیچگزینهایبهشکلرسمیاعالمحمایتنکردهاست

به حزبش است ،نه جمنا .دیگری گفت که جمنا او را در
رأیگیری شرکت نداده است .آن یکی گفت که اساسا
نمیخواهدکاندیداباشد.یکیدیگرگفتکهمیخواهد
مستقل کاندیدا شــود و ازهمه جالبتر اینکه یکی از
کاندیداهای پنجگانه که ازقضا از مدتی پیش فعالیت
تبلیغاتی خود را در چارچوب جمنا آغاز کرده بود ،نهایتا
دیربهستادانتخاباترسیدوازغافلهجاماند!
خالصه که «جمنا» با چنین وضعیتی و درشرایطی
که رقیب ،منســجمتر از هر زمان دیگری ،عزم خود را
جزم کرده ،پس از دو پیروزی پیاپی ،گام ســوم خود را
مستحکمتر از دوگام قبلی و با اتکا به درسها و تجارب
گذشــته بردارد ،قدم درمیدان رقابت گذاشته و حال
ســعی دارد با اتکا به دو کاندیدای اصلی که رئیسی و
قالیبافباشندوبهپشتیبانیدوکاندیدایپوششییعنی
زاکانی و حاجیبابایی به مصاف روحانی و جهانگیری
بروند که قرار اســت مکمل یکدیگر باشند! درچنین
شرایطی اما حساب ویژهای که جمنا درمورد رئیسی باز
کرده بود و فکر میکرد با وجود آنکه این کاندیدا برای

افکارعمومیناشناختهاست،الاقلتصورمنفیچندانی
نیز درموردش وجود ندارد و بنابراین قادر به چیرگی بر
روحانیاست،هنوزبهزمانتبلیغاتنرسیده،خدشهدار
شد.
رئیسی که میخواست با تأکید بر اینکه قصد دارد به
صورت مستقل وارد انتخابات شود ،همزمان ازحمایت
توأمان جمنا و جبهه پایداری برخوردار باشــد ،حاال با
وضعیتینامساعدروبهروشدهودرشرایطیکهتأکیدش
برحضورمستقلمنجربهاینشدهکهبرخیاصولگرایان
عضو جمنا ،آهسته آهسته از سمت او به طرف قالیباف
متمایل شــوند ،با همین حضور نصفهونیمه درجمنا،
منجر به واکنش منفی جبهه پایداری شده است .براین
اساس ،روز گذشته دبیرکل جبهه پایداری که تا پیش
از این تلویحا از رئیسی حمایت میکرد و اساسا همین
حمایتتلویحیمنجربهآنشدهبود،رئیسیازپذیرش
تام و تمام حمایت جمنا سر باز بزند ،گفت که هنوز به
نتیجه قطعی درباره حمایت از هیچ کاندیدایی نرسیده
است .حجتاالســام آقاتهرانی گفت :پایداری فعال

ازهیچ گزینهای به شکل رسمی اعالم حمایت نکرده و
ما در زمان مناسب فرد اصلح را با صدور بیانیهای معرفی
خواهیمکرد.
همزمان اسداهلل عباســی نماینده رودسر که سابقه
حضور در کابینه احمدینژاد را نیــز درکارنامه دارد و
ازجمله اعضای اصولگرایان تأثیرگذار حاضر درمجلس
است ،از احتمال ورود فراکسیون نمایندگان والیی به
موضوع انتخابات خبر داده و دراین رابطه به ایلنا گفته
است که این تشکیالت پارلمانی مستقل از جمنا اقدام
بهحمایتازکاندیداهاخواهدکرد.اوبااشارهبهبرگزاری
جلســاتی طی هفتههای آینده با قالیباف و رئیســی
تأکید کرده که همهچیز دراین رابطه به آن جلســات
و رأیگیری نمایندگان عضو این فراکســیون بستگی
دارد .بنابراین درشرایطی که جمنا با مشکالت فراوانی
برای جمعکردن اصولگرایــان درکنار هم روبهرو بود و
با کاندیداتوری بقایی و احمدینژاد و نیز کاندیداتوری
برخی از اعضای خود ازجمله زاهدی و همچنین عدم
حمایت جبهه پایداری ،عمال بخشهای قابل توجهی
ازجامعه رأی خود را از دســت داده بود ،حال عالوه بر
اینکه هنوز هم درباره اینکــه بتواند چهار کاندیدای
اصلیاش را به کنارهگیری بهنفع گزینه نهایی متقاعد
کند ،مطمئن نیســت ،حتی گروهــی از نمایندگان
اصولگرای مجلس را نیــز درمقابل خود میبیند و این
یعنیدستاندازیدیگردرمسیراجماعجمنا!

گزارش روز
شهروند| کمتر از ســه روز به اعــام نتایج نهایی
تأیید و رد صالحیتهای انتخابات شــوراهای شهر و
روستا توسط هیأتهای نظارت باقی نمانده که انتشار
ابالغیهای از سوی شورای نگهبان و با امضای آیتاهلل
جنتی ،دبیر این شــورا درخصوص لزوم جلوگیری از
تأیید صالحیت نامزدهای اقلیتهای دینی منجر به
واکنشافکارعمومی،برخینمایندگانمجلسوبهویژه
اعضای هیأت نظارت بر انتخابات و البته ســخنگوی
شورای نگهبان شده و این درحالی است که بنابر قانون
نظارت بر این انتخابات از زمان ثبتنام تا پایان مراحل
تأیید صالحیت نامزدها و درنهایت برگزاری و شمارش
آرا برعهده مجلس شورای اسالمی و هیأتهای نظارت
متشکل از نمایندگان است و شورای نگهبان دخالتی
در راســتای برگزاری این انتخابات ندارد .با این حال،
عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شــورای نگهبان که
نخستین مقامی اســت که ساعتی پس از انتشار متن

اقلیتهای دینی میتوانند وارد شوراها شوند

رئیس مجلس با صدور دستور کتبی خطاب به هیأت نظارت بر انتخابات شوراها
ابالغیه شورای نگهبان درمورد جلوگیری از تاییدصالحیت نامزدهای اقلیت دینی در این انتخابات را رد کرد

ابالغیه دبیر شورای نگهبان به این مسأله واکنش نشان
داد ،در توضیحاتی مختصــر به ایلنا گفت :این ابالغیه
نظریه فقهاست؛ مبنی بر اینکه در جایی که اکثریت
مسلمان باشند ،اقلیتها نمیتوانند در شوراها حضور
داشته باشند .با این حال ،همزمان با آغاز نشست علنی
روز گذشته مجلس ابتدا اسفندیار اختیاری ،نماینده
زرتشــتیان در مجلس در نامهای خطــاب به رئیس
مجلس خواستار جلوگیری از اجرایی شدن این ابالغیه
شدوآنرامغایرباحقوقمصرحهاقلیتهایادیانالهی
در قانون اساسی دانســت و خواستار صدور دستورات
الزم در این رابطه از ســوی الریجانی شد .ساعتی بعد
بهرام پارسایی یک عضو هیأت مرکزی پنجنفره نظارت

بر انتخابات شوراهای شــهر و روستا نیز به این ابالغیه
واکنش نشــان داد و با تأکید بر عدم نظارت شــورای
نگهبانبراینانتخاباتگفت:بنابراصول ۱۳و ۱۴قانون
اساسینمیتواناینحقراازاقلیتهایدینیومذهبی
گرفت .همچنین قاسم میرزایینیکو دیگر عضو هیأت
نظارت در صحن علنی مجلــس تذکر داد و با تأکید بر
غیرقانونیبودنخواستشوراینگهبانگفت:متاسفانه
گاهی نظارت استصوابی به میزان احواالت افراد تغییر
کرده و به قوانین تسری مییابد و این بدعتی است که
اگر ادامه یابد ممکن است ،هر آن قوانینی که مجلس
تصویب میکند ،از ســوی شورای نگهبان تغییر کند.
علی مطهری ،نایبرئیس مجلس که ریاســت جلسه

علنی را برعهده داشت ،در واکنش به این تذکر گفت:
بعد از آنکه مصوبهای از مجلس گذشــت و به شورای
نگهبان رفت ،نمیتوانند اظهارنظر کنند و اســتناد به
اصولقانوناساسیبعدازاعالمنظرشوراینگهباننافذ
نیست .او همچنین تأکید کرد که رئیس مجلس نیز در
این راستا اقداماتی انجام داده است .اقداماتی که البته
تا آن لحظه رسما اعالم نشده بود .با این حال ،ساعتی
پسازاتمامکارنشستعلنیمجلس،اختیاریبهایسنا
گفت که الریجانی نسبت به رعایت قانون درباره حضور
پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها دستوراتی صادر
کرده و میرزایینیکو نیز به ایلنا توضیح داد که پس از
آنکه رئیس مجلس در جریان این مسأله قرار گرفته،
به صورت کتبی به هیأت نظارت دستور داده که به این
ابالغیه توجه نکند و حتی قصد داشته شخصا در این
رابطه تذکر بدهد که بهخاطر فشردگی دستور جلسه
علنیمجلسمیسرنشدهاست.

روزنامهنگار
@kianpourAlireza

لطفا نخوانیــد! اگر جزو آن دســته از مخاطبان
اســتثنایی هســتید که اینجا را هم میخوانید،
همین االن روزنامه را مچاله کنید و بعد با یک شوت
سهامتیازی نشــان دهید هرگز برای موفقیت دیر
نیست .ما هم قول میدهیم به این دوستانمان که
جفتی ،یک دســت ایادی غرباند ،بگوییم کارتان
را جور کنند برویــد انبیای حالــش را ببرید اما
لطفا نخوانید که احتمال دارد ســوژه این گزارش،
ممنوعیتشود!
راستش را بخواهید نشسته بودیم بعد از 10سال
جشن قهرمانی پرسپولیس را ببینیم که گفتند این
آقایرئیسجمهوریاسبقفرمودهاندکهمیخواهند
بروند اســتادیوم! اتفاقا ما هم همین که شنیدیم به
جای اسم طرف ،میگویند رئیسجمهوری اسبق،
قلبمان آمد توی دهانمان و فکر کردیم همان است
که میدانید! ولی بعد دیدیم منظور «او» نبوده و «آن
یکی» است .یعنی عمال فهمیدیم که «آن یکی» هم
مثل «او» ممنوعالتصویر شده و خالصه فکر کردیم
یک جایی از صفحه را برایش درنظر بگیریم که هم به
اصطالح خبرش را نخورده باشیم و هم کسی نخواند
کهخدایینکردهبهقولدوستانشرنشود!
البته آخرسر معلوم شــد نه کسی ممنوعالفالن
شــده و نه اساســا قرار بوده گند بخورد به جشن
قهرمانی پرسپولیس! اما قبل از اینکه خیال قرمزها
راحت شــود« ،پدر روحانی» نوشت« :االن رئیسی
نشسته پای تلویزیون که اگه یه موقع احمدینژادو
تو ورزشگاه نشون دادن سریع یه نامه به صداوسیما
و احمدینــژاد بزنه و اعتراض کنــه» و «»DavoT
هــم توییت کرد« :احمدینژاد وســط بــازی وارد
زمین میشــه و برا تماشگرا دســت تکون میده؛
بعد ویدیوشــو با عنوان «اســتقبال هزاران نفری از
احمدینژاد» پخش میکنه!» واقعیت این است که
«آن یکی رئیسجمهوری اســبق» عادت داشت به
این کارها! معموال وقتــی «او» میرفت هرجا ،ملت
جمع میشدند و کف و سوت میزدند اما «آن یکی
رئیسجمهوری اسبق» اخالق خاصی داشت .نگاه
میکرد ببیند کجا شلوغ شده و ملت دارند به کدام
سمت دست تکان میدهند ،فورا میرفت خودش را
فرو میکرد در «افق دید» آنها!
البته کــه بعضیها هــم این اتفــاق را جدیتر
از ایــن حرفهــا میدیدنــد .مثــا همیــن
« »GhadimiMehdiخودمــان کــه توییــت
کرد« :چهارســال پیش این روزا کارکــردن اخبار
هاشمی به شکل غیررســمی ممنوع شد تا وقتی
رد صالحیتش اعالم شــد .حاال همین بال به شکل
رسمی ســر احمدينژاد اومده ».اما عموم دوستان
هر کاری میکردند ،نمیتوانستند مسائل مربوط به
«آن یکی رئیسجمهوری اســبق» را جدی بگیرند!
« »MehdiNademiنوشت« :ممنوعالتصويري
واسه احمدينژاد عين داستان «من و ابي و داريوش»
ميشــه! از االن به بعد هرجا بشــينه ميگه من و
خاتمي و منتظري رو کجا میبریــن؟!» و «آدم إبن
ح ّوا» هم شوخی -جدی توییت کرد« :کاش میشد
احمدینــژادم ممنوعالوجود یا ممتنعالوجود یا یه
همچین مفاهیم فلســفیای چیزی میکردن!» و
«اشــی» هم نوشت« :احمدينژاد رو ممنوعالتصوير
كردن؟! بابا االن كل ايران آلزايمر بگيرن هم باز قيافه
اين بابا  3Dجلو چشمشونه» و سر آخر هم «معین»
گفت«:دیگهممنوعالتصویریهمازاعتبارافتاد!»
گفتنیها و نوشــتنیها کــه تمام شــد اما تازه
«موقعیت مقداد» از راه رســید که «میشــه خبر
ممنوعالتصویری احمدینژاد رو به ما هم نشــون
بدین؟!» راست هم میگفت اتفاقا! هیچجا نبود این
خبر! ممنوعالخبری یعنی ایــن! خودش همهجا
هست و خبرش هیچجا! نه مثل «او» که همهجا خبر
ازممنوعیتهایشبودوخودشاما!...

میز خبر
معاون اول قوهقضائیه:

ممکن است با فتنههایی روبهرو شویم
ایلنا|غالمحســین محســنیاژهای درگردهمایی
روســای کل معاونان اجتماعی و پیشــگیری از وقوع
جرم دادگســتریها و دادســتانهای مراکز استان به
حوادثسال  ۸۸اشــاره کرد و گفت :اگر در آن زمان با
فتنه مبارزه قاطع شــوید ،این مبارزه برای فتنهگران
بازدارنده است .اگر آن روز نمیایستادید ،امروز آسیب
بیشتر بود .آن روز با قدرت ایستادید که امروز فتنهگران
جرأت نمیکنند .او افزود :افرادی که درفضای مجازی
کار میکنند ،وابســته به ســرویس خارج هستند و
ممکن است که اطالع نداشــته باشند اما قطعا حامی
آنها سرویس خارجی اس��ت .مدیران برخی کانالهای
تلگرامی دستگیر شدند و6نفر آنها در بازداشت هستند
اما شــاهد بودیم باز ظرف چند ساعت این کانالها باال
بودندومطلبدرآنهامنتشرمیشد.
نایبرئیس مجلس:

مشخصشودادمینهایتلگرامی
دستگیرشده،چگونهمحاکمهمیشوند
ایلنا| نایبرئیس مجلس شــورای اسالمی با تأکید
بر نادرستبودن شیوه برخورد با ادمینهای کانالهای
تلگرامی بازداشتشــده ،گفت :این درست نیست که
هشداری ندهیم و ناگهان ۱۲ ،کانال را ببندیم و اجازه
ندهیم کسی این افراد را ببیند و تکلیفشان را هم روشن
نکنیمکهچراوچگونهبایدمحاکمهشوند.

