
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای 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، توانایی ها 
و انگیزه باالی ارتش در تأمین امنیت کشور، نیروهای 
نظامی را یکی از مؤلفه های تأمین امنیت برشمردند و 
با تأکید بر تأثیر عملکرد دستگاه های اقتصادی، علمی 
و تحقیقاتی، و آموزشــی و فرهنگی در جلوگیری از به 
نتیجه رسیدن اهداف دشمن، اولویت درجه یک کشور 
را مسائل اقتصادی دانستند و گفتند: اصلی ترین وظیفه 
مســئوالن، پیگیری سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
به ویژه در بخش اشــتغال و تولید و تالش جدی برای 
حل مشکالت معیشتی مردم و همچنین ایستادگی در 

مقابل ابرقدرت ها و نترسیدن از تشر آنها است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی رهبر معظم انقالب 
اسالمی، ایشــان همچنین با اشــاره به انتخابات ۲۹ 
اردیبهشت، انتخابات در نظام جمهوری اسالمی را نماد 
مردم ساالری اســالمی 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 

فراهم کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با گرامیداشت 
روز ارتش و تجلیل از خانواده ها و همســران و فرزندان 
ارتشیان به عنوان همســنگران و همرزمان واقعی آنها، 
تعیین روز ارتش بوســیله امام)ره( را یکی از بهترین و 
هوشمندانه ترین اقدامات امام راحل برشمردند و گفتند: 
این اقدام عالوه بر مســتحکم کــردن پایه های ارتش 
جمهوری اسالمی، موجب یأس و ناامیدی بسیاری از 

توطئه گران، در آن زمان شد.
ایشــان با تأکید بر این که تعیین روز ارتش از جانب 
امام خمینی)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 

در همه قضایای بعد از انقالب، خوش بدرخشد.
رهبر انقالب اسالمی، ایستادگی در مقابل توطئه های 
درونــی را یکی از نمونه های کارنامه درخشــان ارتش 
برشمردند و گفتند: نقش آفرینی ارتش در دوران دفاع 
مقدس و ارایه جلوه های عملی از سطوح باالی اخالق 
و معنویت در کنار قدرت رزمی، یکی دیگر از افتخارات 

آن است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، 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 انگیزه های پاک و مقدس است که این یکی از آثار 
مهم اقدام امام در تعیین این روز است و باید این ارزشها 

قدر دانسته و تقویت شوند.
ایشان با تأکید بر لزوم افزایش آمادگی های روحی و 
معنوی ارتش، به نقش مهم نیروهای مسلح در تأمین 
امنیت اشــاره کردند و افزودند: امنیت برای یک کشور 

بسیار مهم اســت و هرچه نیروهای مسلح مقتدرتر و 
پرانگیزه تر باشند، این اقتدار حتی اگر با تحرک نظامی 

هم همراه نباشد، زمینه ساز ایجاد امنیت خواهد بود.
فرمانــده کل قوا، فرماندهــان ارتــش را به تربیت 
انسان هایی که بتوانند الگو باشند توصیه و خاطرنشان 
کردند: روزبه روز باید الگوهای اخالقی همچون شهید 
صیاد و شهید بابایی در سازمان بزرگ و دارای شوکت 

ارتش افزایش یابد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این که نیروهای مسلح 
از مهم ترین حصارهای تأمین امنیت برای مردم بشمار 
می روند، افزودند: عالوه بر نیروهای مسلح، مجموعه ها 
و دستگاه های اقتصادی، آموزشی، علمی و تحقیقاتی 
و فرهنگی نیز اگر در جهت مقابله با اهداف دشــمن و 
به عنوان بخش های تکمیل کننده یکدیگر، عمل کنند، 
قطعاً هماهنگ با نیروهای مســلح، زمینه ساز حفظ و 
تقویت امنیت ملی و توسعه و پیشرفت کشور خواهند 

شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی از طراحی های اصلی 
دشمن را، استفاده از نقاط ضعف و مشکالت اقتصادی 
برای ضربه زدن به ملت ایران، دانســتند و خاطرنشان 
کردند: به همین علت در ســال های اخیر شــعارهای 

اقتصادی برگزیده و برجسته شدند.
ایشان تقویت بنیه اقتصادی کشور را حساس ترین و 
کلیدی ترین موضوع برشمردند و گفتند: بر همین اساس 
بر اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی به عنوان یک 
مجموعه »کار و حرکت و اقدام« به ویژه بر موضوع اشتغال 
و تولید و همچنین مســائل معیشتی مردم و کارکنان 
دستگاه های مختلف ازجمله نیروهای مسلح تأکید دارم.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تمرکز بدخواهان نظام 
اسالمی برای استفاده از نقاط ضعف اقتصادی به منظور 
ایجاد اخالل، خاطرنشــان کردند: وقتی انگیزه و هدف 
دشمن مشخص است، قاعدتاً باید انگیزه مسئوالن برای 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی افزایش یابد و من 
همه این مسائل را که دیدگاه کارشناسان زبده اقتصادی 

است، به طور مشروح و خصوصی برای مسئوالن نیز بیان 
کرده ام.

حضــرت آیت اهلل خامنــه ای افزودند: توقــع من از 
مســئوالن این است که وقتی انگیزه دشــمن را برای 
اســتفاده از نقاط ضعف اقتصادی می بینند، 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 توطئه های گوناگون، از ابتدای پیروزی 
انقالب تاکنون همین نقاط قوت عجیب اســت که از 

لحاظ کمیت و کیفیت، از نقاط ضعف بیشتر هستند.
رهبر انقالب اسالمی یکی از این نقاط قوت برجسته 
را روحیه شــجاعت و ایســتادگی ملت ایران در برابر 
تشرها و اخم های ابرقدرت ها دانستند و افزودند: یکی از 
شگردهای قدرت های متجاوز، برای ترساندن ملت ها و 
دولت ها و وادار کردن آنها به تأمین منافع نامشروع خود، 

تشر زدن و از خود بزرگنمایی نشان دادن است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای 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 

تعرض او باز می کند.
ایشان خاطرنشان کردند: در این که امور کشور را باید 
با عقل و تدبیر و حکمت انجام داد، هیچ تردیدی وجود 

ندارد اما این تدبیر و حکمت باید همراه با شجاعت باشد.
رهبر انقــالب اســالمی تأکید کردند: ترســیدن 
و دلهــره از تشــر دشــمن و تحت تأثیــر اخــم 
قدرتمنــدان قــرار گرفتــن اوِل بدبختــی اســت .

حضــرت آیت اهلل خامنــه ای افزودند: اگر کســی هم 
می خواهد بترسد، اشــکالی ندارد اما از طرف ملت و به 

حساب مردم نترسد زیرا ملت ایران ایستاده است.
ایشــان با اشــاره به انواع توطئه ها از ابتدای پیروزی 
انقالب اسالمی تاکنون، خاطرنشان کردند: اگر بنا بود 
جمهوری اسالمی و ملت ایران از قدرت ها بترسد و در 

مقابل آنها عقب نشــینی کند، اکنون دیگر هیچ اثر و 
نشانی از ایران و ایرانی باقی نمی ماند.

رهبر انقالب اســالمی 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 

مقاوم هستند، هیچ غلطی نمی تواند بکند.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره بــه این که در 
دشمنی قدرت های زورگو به ویژه امریکا، با ملت ایران 
هیچ تردیدی نیســت افزودند: این که 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 دولت های گوناگون که با سالیق مختلف، 

بر سر کار بودند، همواره ادامه داشته است.
ایشــان با تأکید بر این که 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 مجموعه های فرهنگی، آموزشی، 
به خصوص متصدیان بخش هــای علمی و تحقیقاتی 

است.
رهبر انقالب اســالمی در بخش پایانی سخنانشان 
با اشــاره به انتخابات پیِش رو، انتخابات را از افتخارات 
ملت ایران و مایه عزت، قدرت، روسفیدی و سربلندی 
ملت ایران در دنیا خواندند و افزودند: بدخواهان به دنبال 
نشان دادن اسالم و معنویت در نقطه مقابل مردمساالری 
بودند، اما جمهوری اسالمی، با مردمساالری اسالمی و 

انتخابات، غلط بودن این حرف را نشان داد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای گفتند: همــه ملت در 
انتخابات احساس می کنند که کلید کارهای کشور در 
دست خودشان اســت و آنان هستند که عناصر اصلی 

کشور را معین می کنند.
ایشــان با تأکید بر این که همه مردم، نامزدها، دولت 
و دســت اندرکاران باید قدر انتخابــات را بدانند و آن را 
گرامی بدارند، افزودند: باید انتخاباتی گسترده، با شور و 
شوق و نشاط، سالم و همراه با امنیت برگزار شود و چنین 
انتخابات و ذخیره ای، به کشور مصونیت بسیاری خواهد 
داد. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مطالب وسوسه انگیز 
رسانه های دشــمن و تالش خصمانه آنان برای خراب 
کردن انتخابات، خاطرنشان کردند: ملت ایران با همین 
بیداری و هوشــیاری که همواره نشــان داده است، در 

مقابل این حرکت عمل خواهد کرد.
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 عرصه های زمینی، 
دریایی، پدافنــدی و هوایی با اقتــدار، اعتمادبه نفس 
و توکل به خــدا از مرزهای خاکــی و اعتقادی انقالب 
اسالمی دفاع می کند و فراتر از همه مؤلفه های آمادگی 
رزمی، به دریای بیکران انسان های مؤمن و متخصص 

خود می بالد.

ادامه از صفحه یک

رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان و جمعی از یگان های نیروهای چهارگانه ارتش:تا انتخابات

انتخابات  سالم، پرشور و با امنیت برگزار شود

معاون اول قوه قضائیه: 

ممکن است با فتنه هایی روبه رو شویم
ایلنا|غالمحســین محســنی اژه ای درگردهمایی 
روســای کل معاونان اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جرم دادگســتری ها و دادســتان های مراکز استان به 
حوادث  سال ۸۸ اشــاره کرد و گفت: اگر در آن زمان با 
فتنه مبارزه قاطع شــوید، این مبارزه برای فتنه گران 
بازدارنده است. اگر آن روز نمی ایستادید، امروز آسیب 
بیشتر بود. آن روز با قدرت ایستادید که امروز فتنه گران 
جرأت نمی کنند.  او افزود: افرادی که درفضای مجازی 
کار می کنند، وابســته به ســرویس خارج هستند و 
ممکن است که اطالع نداشــته باشند اما قطعا حامی 
آنها سرویس خارجی اســت. مدیران برخی کانال های 
تلگرامی دستگیر شدند و 6نفر آنها در بازداشت هستند 
اما شــاهد بودیم باز ظرف چند ساعت این کانال ها باال 

بودند و مطلب در آنها منتشر می  شد. 

نایب رئیس مجلس: 

مشخص شود ادمین های تلگرامی 
دستگیرشده،چگونه محاکمه می شوند

ایلنا| نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی با تأکید 
بر نادرست بودن شیوه برخورد با ادمین های کانال های 
تلگرامی بازداشت شــده، 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 

نکنیم که چرا و چگونه باید محاکمه شوند.

ژانر روز

 هردو ممنوع الخبر بودند 
اما این کجا و آن کجا!

علیرضا کیانپور
روزنامه نگار
@kianpourAlireza

لطفا نخوانیــد! اگر جزو آن دســته از مخاطبان 
اســتثنایی هســتید که این جا را هم می خوانید، 
همین االن روزنامه را مچاله کنید و بعد با یک شوت 
سه امتیازی نشــان دهید هرگز برای موفقیت دیر 
نیست. ما هم قول می دهیم به این دوستان مان که 
جفتی، یک دســت ایادی غرب اند، بگوییم کارتان 
را جور کنند برویــد ان بی ای حالــش را ببرید اما 
لطفا نخوانید که احتمال دارد ســوژه این گزارش، 

ممنوعیت  شود! 
راستش را بخواهید نشسته بودیم بعد از ۱0 سال 
جشن قهرمانی پرسپولیس را ببینیم که گفتند این 
آقای رئیس جمهوری اسبق فرموده اند که می خواهند 
بروند اســتادیوم! اتفاقا ما هم همین که شنیدیم به 
جای اسم طرف، می گویند رئیس جمهوری اسبق، 
قلب مان آمد توی دهان مان و فکر کردیم همان است 
که می دانید! ولی بعد دیدیم منظور »او« نبوده و »آن 
یکی« است. یعنی عمال فهمیدیم که »آن یکی« هم 
مثل »او« ممنوع التصویر 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 

که خدایی نکرده به قول دوستان شر نشود!
البته آخرسر معلوم شــد نه کسی ممنوع الفالن 
شــده و نه اساســا قرار بوده گند بخورد به جشن 
قهرمانی پرسپولیس! اما قبل از این که خیال قرمزها 
راحت شــود، »پدر روحانی« نوشت: »االن رئیسی 
نشسته پای تلویزیون که اگه یه موقع احمدی نژادو 
تو ورزشگاه نشون دادن سریع یه نامه به صداوسیما 
 »DavoT« و احمدی نــژاد بزنه و اعتراض کنــه« و
هــم توییت کرد: »احمدی نژاد وســط بــازی وارد 
زمین می شــه و برا تماشگرا دســت تکون می ده؛ 
بعد ویدیوشــو با عنوان »اســتقبال هزاران نفری از 
احمدی نژاد« پخش می کنه!« واقعیت این است که 
»آن یکی رئیس جمهوری اســبق« عادت داشت به 
این کارها! معموال وقتــی »او« می رفت هرجا، ملت 
جمع می شدند و کف و سوت می زدند اما »آن یکی 
رئیس جمهوری اسبق« اخالق خاصی داشت. نگاه 
می کرد ببیند کجا شلوغ شده و ملت دارند به کدام 
سمت دست تکان می دهند، فورا می رفت خودش را 

فرو می کرد در »افق دید« آنها!
البته کــه بعضی ها هــم این اتفــاق را جدی تر 
از ایــن حرف هــا می دیدنــد. مثــال همیــن 
»GhadimiMehdi« خودمــان 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 احمدي نژاد اومده.« اما عموم دوستان 
هر کاری می کردند، نمی توانستند مسائل مربوط به 
»آن یکی رئیس جمهوری اســبق« را جدی بگیرند! 
»MehdiNademi« نوشت:   »ممنوع التصویري 
واسه احمدي نژاد عین داستان »من و ابي و داریوش« 
مي شــه! از االن به بعد هرجا بشــینه مي گه من و 
خاتمي و منتظري رو کجا می بریــن؟!« و »آدم إبن 
حّوا« هم شوخی- جدی توییت کرد: »کاش می شد 
احمدی نــژادم ممنوع الوجود یا ممتنع الوجود یا یه 
همچین مفاهیم فلســفی ای چیزی می کردن!« و 
»اشــی « هم نوشت:   »احمدي نژاد رو ممنوع التصویر 
کردن؟! بابا االن کل ایران آلزایمر بگیرن هم باز قیافه 
این بابا 3D جلو چشمشونه« و سر آخر هم »معین« 

گفت: »دیگه ممنوع التصویری هم از اعتبار افتاد!«
گفتنی ها و نوشــتنی ها کــه تمام شــد اما تازه 
»موقعیت مقداد« از راه رســید که »می شــه خبر 
ممنوع التصویری احمدی نژاد رو به ما هم نشــون 
بدین؟!« راست هم می گفت اتفاقا! هیچ جا نبود این 
خبر! ممنوع الخبری یعنی ایــن! خودش همه جا 
هست و خبرش هیچ جا! نه مثل »او« که همه جا خبر 

از ممنوعیت هایش بود و خودش اما ...!  ناتواني ما در تحول پذیری
اگر به یاد داشته باشید در زمستان  سال گذشته 
از ســوي تاکســیرانان و اتحادیه آنــان اعتراضات 
گسترده اي به شرکت هایي که اقدام به عرضه خودرو 
اینترنتي براي حمل ونقل درون شهري مي کردند، 
صورت گرفت و حتي تظاهرات هم کردند. ولي این 
اقدامات و اعتراضات با استقبال جامعه مواجه نشد، 
زیرا ارایه خدمات مذکور به نفع مردم و جامعه بود. 
حتي بسیاري از رانندگان نیز از شرکت هاي جدید 
استقبال کردند. دولت نیز به دالیل روشني طرفدار 
این شرکت ها بود. مخالفت با آن موجب رودررویي با 
جامعه مي شد و نفعي هم براي تاکسیرانان نداشت تا 
این که آنان شیوه درستي را اتخاذ کردند و خودشان 
هم وارد این مسیر شدند و سعي کردند فناوري جدید 
را به خدمت خود درآورند و از آن بهره مند شــوند. 
درواقع اگر شرکت تاکســیراني از همان زماني که 
این شــرکت ها در جهان راه افتاد، سعي مي کرد که 
خودش نیز از آن استفاده کند، به احتمال زیاد بازار 
را پیش از ورود شرکت هاي دیگر به قبضه درمي آورد، 
ولي االن هم دیر نشده است. آنان با مسیر پیشرفت، 
خود را تطبیق داده اند و لذا مي توان اطمینان داشت 
که شغل آنان همچنان شغل مهمي خواهد ماند. این 
قاعده برای بیشتر مشاغل، حتی مشاغل جدید هم 

صدق می کند. 
اگر در همه زمینه ها و مشاغل به سوي خالقیت و 
نوآوري و ارتقاي کیفي کار روي آوریم، هیچ گاه دچار 
این ناله هاي جانسوز و دلخراش درخصوص از میان 
رفتن مشاغل خود نخواهیم بود. این استدالل براي 
رفتار صداوسیما و برخوردشان با ماهواره و اینترنت 
نیز صادق است. منشــأ این عقب ماندگي ترس از 
فناوري و شیوه هاي نو و نیز بهره مندي از رانت هاي 

ناشي از انحصار است

محمد هاشمی:

اطالعاتی از تایید صالحیت روحانی 
به آیت اهلل هاشمی رسیده بود

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 
نگهبان چگونه است؛ یعنی این بحث ها بوده است.

محمد هاشــمی در ادامه گفته اســت: تاکید 
ایشــان این بود که دولت آقــای روحانی باید دو 
دوره ای 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.

کدخدایی: 

اخبار منتشره درخصوص بررسی 
صالحیت ها صحت ندارد

ایسنا| سخنگوی شورای نگهبان درخصوص روند 
احراز صالحیت نامزدهای ریاست جمهوری مطلبی 
را درکانال فضای مجازی منتشــر کرد. عباسعلی 
کدخدایی ســخنگوی شــورای نگهبان درکانال 
تلگرامی خود نوشــت: مالقات های متعدد، حضور 
درمجلس و دیدار با جمعــی از نمایندگان محترم، 
بررســی برخی از پرونده ها و نهایتــا مصاحبه زنده 
درشبکه العالم بخشــی از کارهای روز گذشته بود. 
البته مجددا خبرهای کــذب دیگری درخصوص 
انتخابات و بررســی صالحیت ها منتشــر شد که 
هیچ کــدام صحت نداشــت. روز چهارشــنبه 30 
فروردین ماه جلســه عمومی شورای نگهبان برقرار 
است و دستور جلسه نیز بررسی صالحیت داوطلبان 
ریاست جمهوری است. اولین فرصت قانونی اعالم 

نظر نیز پنجشنبه 3۱ فروردین ماه است. 

آیت اهلل نوری همدانی: 

کسی که درمقابل شورای نگهبان 
اعتراض کند، مفسدفی االرض است

ایســنا| آیت اهلل نوری همدانی با بیان این که 
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 این که 
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. آیت اهلل حســین نوری همدانی 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، 
نه تنها گناه کرده، بلکه مفســد فی االرض است، 
زیرا قانون اساســی با خون این همه شــهید به 
دست آمده و کسی نمی تواند آن را قبول نداشته 
باشــد. این مرجع تقلید با تأکید بر این که باید به 
رأی مردم اهمیت بدهیم، با اشاره به سخنانی از 
امام علی)ع( در نهج البالغه 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 می خواهند بقیه را هم 

به این وادی بکشانند. 
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 روی مسئله معیشت مردم و نیروهای مسلح و تقویت اقتصاد کشور تأکید دارم

گزارش
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 سال های ۹۲ و ۹4 به 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 
چاره ای برای چهره و ظاهر نه چندان محبوب شان نزد 
افکار عمومی بیندیشــند. اصولگرایان که در انتخابات 
ریاســت جمهوری دوره یازدهم با وجود آن که بارها از 
انصراف به نفع یکدیگر صحبت کرده بودند، درنهایت 
موفق به عملی کردن این ایده نشــدند، از چندین ماه 
مانده به انتخابات ریاســت جمهوری 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 چهره ای  تر و تازه پا به عرصه 
انتخابات بگذارند تا از شّر تمام انتقاداتی که به ویژه در 
دوره هشت ســاله احمدی نژاد ازســوی افکار عمومی 
مطرح شده بود، خالص شــوند. با این همه، هرچه به 
انتخابات نزدیک شدیم، مشــکالت تازه ای پیش روی 
اصولگرایان که حاال نام »جمنا« بر خود گذاشته اند، سبز 
شد و درحالی  که تمام تالش شان را برای متقاعدکردن 
همه کاندیداها درجهت قرارگرفتن پشت 5 کاندیدای 
نهایی به  کار بسته بودند، درنهایت یکی گفت که متعهد 

به حزبش است، نه جمنا. دیگری گفت که جمنا او را در 
رأی گیری شرکت نداده است. آن یکی گفت که اساسا 
نمی خواهد کاندیدا باشد. یکی دیگر گفت که می خواهد 
مستقل کاندیدا شــود و ازهمه جالب تر این که یکی از 
کاندیداهای پنجگانه که ازقضا از مدتی پیش فعالیت 
تبلیغاتی خود را در چارچوب جمنا آغاز کرده بود، نهایتا 

دیر به ستاد انتخابات رسید و از غافله جا ماند!
خالصه که »جمنا« با چنین وضعیتی و درشرایطی 
که رقیب، منســجم تر از هر زمان دیگری، عزم خود را 
جزم کرده، پس از دو پیروزی پیاپی، گام ســوم خود را 
مستحکم تر از دوگام قبلی و با اتکا به درس ها و تجارب 
گذشــته بردارد، قدم درمیدان رقابت گذاشته و حال 
ســعی دارد با اتکا به دو کاندیدای اصلی که رئیسی و 
قالیباف باشند و به پشتیبانی دوکاندیدای پوششی یعنی 
زاکانی و حاجی بابایی به مصاف روحانی و جهانگیری 
بروند که قرار اســت مکمل یکدیگر باشند! درچنین 
شرایطی اما حساب ویژه ای که جمنا درمورد رئیسی باز 
کرده بود و فکر می کرد با وجود آن که این کاندیدا برای 

افکارعمومی ناشناخته است، الاقل تصور منفی چندانی 
نیز درموردش وجود ندارد و بنابراین قادر به چیرگی بر 
روحانی است، هنوز به زمان تبلیغات نرسیده، خدشه دار 

شد. 
رئیسی که می خواست با تأکید بر این که قصد دارد به 
 صورت مستقل وارد انتخابات شود، همزمان ازحمایت 
توأمان جمنا و جبهه پایداری برخوردار باشــد، حاال با 
وضعیتی نامساعد روبه رو شده و درشرایطی که تأکیدش 
بر حضور مستقل منجر به این شده که برخی اصولگرایان 
عضو جمنا، آهسته آهسته از سمت او به طرف قالیباف 
متمایل شــوند، با همین حضور نصفه ونیمه 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 می کرد و اساسا همین 
حمایت تلویحی منجر به آن شده بود، رئیسی از پذیرش 
تام و تمام حمایت جمنا سر باز بزند، گفت که هنوز به 
نتیجه قطعی درباره حمایت از هیچ کاندیدایی نرسیده 
است. حجت االســالم آقاتهرانی گفت: پایداری فعال 

ازهیچ گزینه ای به شکل رسمی اعالم حمایت نکرده و 
ما در زمان مناسب فرد اصلح را با صدور بیانیه ای معرفی 

خواهیم کرد.
همزمان اسداهلل عباســی نماینده رودسر که سابقه 
حضور در کابینه احمدی نژاد 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 
به حمایت از کاندیداها خواهد کرد. او با اشاره به برگزاری 
جلســاتی طی هفته های آینده با قالیباف و رئیســی 
تأکید کرده که همه چیز دراین رابطه به آن جلســات 
و رأی گیری نمایندگان عضو این فراکســیون بستگی 
دارد. بنابراین درشرایطی که جمنا با مشکالت فراوانی 
برای جمع کردن اصولگرایــان درکنار هم روبه رو بود و 
با کاندیداتوری بقایی و احمدی نژاد و نیز کاندیداتوری 
برخی از اعضای خود ازجمله زاهدی و همچنین عدم 
حمایت جبهه پایداری، عمال بخش های قابل توجهی 
ازجامعه رأی خود را از دســت داده بود، حال عالوه بر 
این که هنوز هم درباره این کــه بتواند چهار کاندیدای 
اصلی اش را به کناره گیری به  نفع گزینه نهایی متقاعد 
کند، مطمئن نیســت، حتی گروهــی از نمایندگان 
اصولگرای مجلس را نیــز درمقابل خود می بیند و این 

یعنی دست اندازی دیگر درمسیر اجماع جمنا!

انشقاق جدید در میان اصولگرایان
  عباسی: فراکسیون نمایندگان والیی برای حمایت از کاندیداها، مستقل از جمنا عمل می کند

  مرتضی آقاتهرانی: جبهه پایداری فعال! از هیچ گزینه ای به شکل رسمی اعالم حمایت نکرده است

میز خبر

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/30- 19/00

گزارش روز

شهروند| کمتر از ســه روز به اعــالم نتایج نهایی 
تأیید و رد صالحیت های انتخابات شــوراهای شهر و 
روستا توسط هیأت های نظارت باقی نمانده که انتشار 
ابالغیه ای از سوی شورای نگهبان و با امضای آیت اهلل 
جنتی، دبیر این شــورا درخصوص لزوم جلوگیری از 
تأیید صالحیت نامزدهای اقلیت های دینی منجر به 
واکنش افکار عمومی، برخی نمایندگان مجلس و به ویژه 
اعضای هیأت نظارت بر انتخابات و البته ســخنگوی 
شورای نگهبان شده و این درحالی است که بنابر قانون 
نظارت بر این انتخابات از زمان ثبت نام تا پایان مراحل 
تأیید صالحیت نامزدها و درنهایت برگزاری و شمارش 
آرا برعهده مجلس شورای اسالمی و هیأت های 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 

ابالغیه دبیر شورای نگهبان به این مسأله واکنش نشان 
داد، در توضیحاتی مختصــر به ایلنا گفت: این ابالغیه 
نظریه فقهاست؛ مبنی بر این که در جایی که اکثریت 
مسلمان باشند، اقلیت ها نمی توانند در شوراها حضور 
داشته باشند. با این حال، همزمان با آغاز نشست علنی 
روز گذشته مجلس ابتدا اسفندیار اختیاری، نماینده 
زرتشــتیان در مجلس در نامه ای خطــاب به رئیس 
مجلس خواستار جلوگیری از اجرایی شدن این ابالغیه 
شد و آن را مغایر با حقوق مصرحه اقلیت های ادیان الهی 
در قانون اساسی دانســت و خواستار صدور دستورات 
الزم در این رابطه از ســوی الریجانی شد. ساعتی بعد 
بهرام پارسایی یک عضو هیأت مرکزی پنج نفره نظارت 

بر انتخابات شوراهای شــهر و روستا نیز به این ابالغیه 
واکنش نشــان داد و با تأکید بر عدم نظارت شــورای 
نگهبان بر این انتخابات گفت: بنابر اصول ۱3 و ۱4 قانون 
اساسی نمی توان این حق را از اقلیت های دینی و مذهبی 
گرفت. همچنین قاسم میرزایی نیکو دیگر عضو هیأت 
نظارت در صحن علنی مجلــس تذکر داد و با تأکید بر 
غیرقانونی بودن خواست شورای نگهبان گفت: متاسفانه 
گاهی نظارت استصوابی به میزان احواالت افراد تغییر 
کرده و به قوانین تسری می یابد و این بدعتی است که 
اگر ادامه یابد ممکن است، هر آن قوانینی که مجلس 
تصویب می کند، از ســوی شورای نگهبان تغییر کند. 
علی مطهری، نایب رئیس مجلس که ریاســت جلسه 

علنی را برعهده داشت، در واکنش به این تذکر گفت: 
بعد از آن که مصوبه ای از مجلس گذشــت و به شورای 
نگهبان رفت، نمی توانند اظهارنظر کنند و اســتناد به 
اصول قانون اساسی بعد از اعالم نظر شورای نگهبان نافذ 
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 
پس از اتمام کار نشست علنی مجلس، اختیاری به ایسنا 
گفت که الریجانی نسبت به رعایت قانون درباره حضور 
پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها دستوراتی صادر 
کرده و میرزایی نیکو نیز به ایلنا توضیح داد که پس از 
آن که 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 به خاطر فشردگی دستور جلسه 

علنی مجلس میسر نشده است.

اقلیت های دینی می توانند 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
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