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تصــور بر این بود که ایشــان (علی الریجانی) میتواند مؤثر و موفق باشــد
و در مســیر منویــات رهبــر معظــم انقــاب حرکت کنــد .اما ایشــان انتخاب
نشــد و نتوانســت پایــگاه مردمی الزم را کســب بکنــد و رأی بیــاورد اما آقای
احمدینژاد هم یک نیروی والیتمدار و ارزشی محسوب میشد و به اذعان
همــگان ،کارنامــه موفقــی در شــهرداری داشــت و رضایت نســبی مــردم را
توانســته بــود جلب کند .لــذا خود را ملزم به حمایت و کمک میدانســتیم.
لذا اصولگرایانی هم که به دیگر کاندیداها از جمله دکتر الریجانی و قالیباف
رأی داده بودند ،به دولت احمدینژاد کمک کردند.
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در اینکــه آقــای احمدینژاد به آقای مصلحی عالقــه دارد و متقابالً آقای
مصلحی نیز به آقای احمدینژاد ارادت دارد تردیدی وجود ندارد اما برخی
اختالفــات کاری بین آقای مصلحی و آقای احمدینژاد به وجود آمده بود.
مخالفــت رهبــر معظــم انقالب بــا برکنــاری وزیــر اطالعات مــورد پذیرش
رئیــس جمهــوری قرار گرفــت .با توجه به ســوابقی که از آقــای احمدینژاد
در دوران ریاســت جمهــوری و دوران قبــل ریاســت جمهــوری وجــود دارد
باید بپذیریم که ایشــان یک شــخصیت انقالبی ،مذهبی و والیتمدار اســت
امــا برخــی بدخواهــان میخواهنــد بــا شــایعهپراکنی والیتمــداری آقــای
احمدینــژاد را خدشــهدار کننــد .احمدینــژاد حمایتهــای رهبــر معظم
انقالب را از دولتهای نهم و دهم فراموش نخواهد کرد ،تمامی دلســوزان
انقالب اســامی احمدینژاد را مطیع رهبر معظــم انقالب میدانند و تنها
برخــی بدخواهان یا همان جریــان انحرافی قصــد دارد احمدینژاد را بین
جریان دلسوزان انقالب بدنام کند.
علی اصغر زارعی عضو جبهه پایداری و نماینده تهران در مجلس نهم/
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ارسال گزارش تخلفات متعدد به کمیته
تخلفات انتخابات

عبدالرضارحمانیفضلیوزیرکشورازارسالگزارشهای
متعــددی از تخلــف نامزدها به کمیته بررســی تخلفات
انتخاباتی خبر داد .وی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه
«مادروزارتکشورهماننددورههایقبلانتخابات،کمیتهبررسیتخلفاتانتخاباتی
را تشکیل دادیم» اظهار کرد :این کمیته مخصوص بررسی تبلیغات و فعالیتهای
نامزدهای انتخابات ،حامیان آنها و احزاب و گروههای سیاسی در رسانههای مکتوب
و مجازی اســت .وی در پاســخ به این پرسش که آیا تخلفی هم تاکنون گزارش شده
اســت ،تصریح کرد :بله گزارشهای متعددی از ســوی نامزدها و ســتادهای آنها به
ما رســیده اســت و دوستان ما هم در حال بررســی این گزارشها هستند .وزیر کشور
افزود :اگر در بررســیهای خود به این نتیجه برســیم که تخلفی از قانون انجام شده
است ،حتماً گزارش آن را به کمیته بررسی تخلفات انتخاباتی در قوه قضائیه ارجاع
میدهیم .پیش از این سخنگوی شورای نگهبان از وزارت کشور خواسته بود که کمیته
بررســی تخلفات انتخاباتی را تشــکیل دهــد .کدخدایی در این زمینه به ایســنا گفته
بود« :گزارشهای متعــددی در خصوص تبلیغات زودهنگام و تخریب نامزدهای
احتمالی به شــورای نگهبان ارسال شده است .شورای نگهبان با دقت فعالیتها را
رصــد میکند و این موارد را در بررســی صالحیتها مد نظر قرار خواهــد داد .وزارت
کشورباتشکیلهرچهسریعترکمیسیونبررسیتبلیغاتانتخابات،اقدامهایالزمرا
انجام دهد».

س جمهوری قرقیزستان
رایزنی ظریف با رئی 

وزیــر امور خارجه ایران در ســومین مقصد ســفر خود به آســیای
میانه و قفقاز راهی قرقیزستان شد و با رئیسجمهوری این کشور
دیدار کرد .محمدجواد ظریف و «الماس بیک آتامبایف» در این
دیــدار درخصــوص روابط دوجانبه و ســایر مســائل مــورد عالقه
طرفین گفتوگو و تبادل نظر کردند .ظریف پیش از این با همتای
قرقیزی خود نیز دیدار و گفتوگو کرده بود .او همچنین در همایش
مشترک تجار ایرانی و قرقیزستانی حضور یافت .سفر منطقهای
وزیــر امــور خارجــه به آســیای میانــه از بعــد از ظهر روز یکشــنبه
آغاز شــد .او ابتدا به ترکمنســتان رفت و بعد از دیدار با تعدادی
از مقامــات عالی رتبه ترکمنســتانی راهی گرجســتان و پس از آن
قرقیزستان شد.

انصاری :بیان خدمات دولت تبلیغ نیست

انتخابات باید گسترده ،سالم ،پر شور و با امنیت برگزار شود

روی مسأله معیشت مردم و نیروهای مسلح و تقویت اقتصاد کشور تأکید دارم
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم
انقالب روز گذشته در دیدار فرماندهان و
جمعــی از یگانهای نیروهای چهارگانه
ارتــش بــه مناســبت روز ارتــش و نیروی
زمینی با اشاره به نقش اقتدار ،تواناییها
و انگیــزه بــاالی ارتــش در تأمین امنیت
کشــور ،نیروهــای نظامــی را یکــی از
مؤلفههــای تأمین امنیت برشــمردند و
بــا تأکید بر تأثیــر عملکرد دســتگاههای
اقتصادی ،علمی و تحقیقاتی و آموزشی
و فرهنگــی در جلوگیــری از بــه نتیجــه
رســیدن اهداف دشــمن ،اولویت درجه
یک کشــور را مســائل اقتصادی دانستند
و گفتنــد :اصلیترین وظیفه مســئوالن،
پیگیری سیاســت های اقتصاد مقاومتی
بویژه در بخش اشــتغال و تولید و تالش
جــدی بــرای حــل مشــکالت معیشــتی
مــردم و همچنیــن ایســتادگی در مقابل
ابرقدرتها و نترسیدن از تشر آنها است.
بــه گزارش پایگاه اطالعرســانی دفتر
مقــام معظــم رهبــری ،رهبــر معظــم
انقالب همچنین با اشــاره بــه انتخابات
 ۲۹اردیبهشــت ،انتخابــات در نظــام
جمهوری اسالمی را نماد مردم ساالری
اســامی و مایه عزت و افتخار و قدرت و
ســربلندی دانســتند و تأکید کردند :باید
مردم ،مســئوالن و نامزدها ،انتخابات را
قدر بدانند و زمینه یک انتخابات پرشــور
و شــوق و بــا نشــاط ،ســالم ،بــا امنیت و
گسترده را فراهم کنند .حضرت آیتاهلل
خامنهای در این دیدار با گرامیداشت روز
ارتش و تجلیل از خانوادهها و همســران
و فرزندان ارتشیان بهعنوان همسنگران
و همرزمــان واقعــی آنهــا ،تعییــن روز
ارتــش توســط امامخمینــی(ره) را یکی
از بهتریــن و هوشــمندانهترین اقدامات
امــام راحــل برشــمردند و گفتنــد :ایــن
اقدام عالوه بر مستحکم کردن پایههای
ارتش جمهوری اســامی ،موجب یأس
و ناامیدی بســیاری از توطئه گران ،در آن
زمان شد .ایشان با تأکید بر اینکه تعیین
روز ارتــش از جانــب امــام خمینــی(ره)
بــه معنــای پذیــرش هویــت ارتــش بــا
همــه مختصات و شــرایط آن در ابتدای
پیــروزی انقــاب بــود ،افزودنــد :حفظ و
تقویــت ارتــش ،اعتقــاد قلبــی و عمیــق
امام(ره) بود و این تصمیم صحیح امام
موجب شد ارتش در همه قضایای بعد
از انقالب ،خوش بدرخشد.
رهبــر معظــم انقــاب ،ایســتادگی
در مقابــل توطئههــای درونــی را یکــی

نیم نگاه

 ëëهمــه ملــت در انتخابات احســاس میکننــد که کلید کارهای کشــور در دســت خودشــان
اســت و آنان هســتند که عناصر اصلی کشــور را معین میکنند .همه مردم ،نامزدها ،دولت و
دستاندرکاران باید قدر انتخابات را بدانند و آن را گرامی بدارند

از نمونههــای کارنامــه درخشــان ارتــش
برشمردند و گفتند :نقش آفرینی ارتش
در دوران دفــاع مقدس و ارائه جلوههای
عملی از سطوح باالی اخالق و معنویت
در کنــار قــدرت رزمــی ،یکــی دیگــر از
افتخارات آن است.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،شهیدان
صیــاد شــیرازی و بابایــی و بســیاری از
شــهدای ارتــش را الگوهــای عملــی از
اخــاق و معنویــت خواندنــد و تأکیــد
کردنــد :ارتــش جمهوری اســامی امروز
یــک نیــروی فکــری و معنــوی و دارای
انگیزههــای پاک و مقدس اســت که این
یکی از آثار مهم اقدام امام در تعیین این
روز است و باید این ارزشها قدر دانسته
و تقویت شــوند .ایشــان با تأکیــد بر لزوم
افزایــش آمادگیهــای روحــی و معنوی
ارتــش ،به نقــش مهم نیروهای مســلح
در تأمین امنیت اشــاره کردند و افزودند:
امنیت برای یک کشــور بسیار مهم است
و هرچــه نیروهــای مســلح مقتدرتــر و
پرانگیزهتر باشــند ،این اقتدار حتی اگر با
تحرک نظامی هم همراه نباشــد ،زمینه
ساز ایجاد امنیت خواهد بود.
فرمانــده کل قــوا ،فرماندهــان ارتش
را بــه تربیت انســانهایی کــه بتوانند الگو
باشــند توصیه و خاطرنشــان کردند :روز
بــه روز بایــد الگوهــای اخالقــی همچون
شــهید صیاد شیرازی و شــهید بابایی در
ســازمان بــزرگ و دارای شــوکت ارتــش
افزایــش یابــد .رهبــر معظــم انقــاب
بــا تأکیــد بــر اینکــه نیروهــای مســلح از
مهمتریــن حصارهــای تأمیــن امنیــت
برای مردم بهشــمار میرونــد ،افزودند:
عالوه بر نیروهای مســلح ،مجموعهها و
دستگاههای اقتصادی ،آموزشی ،علمی

و تحقیقاتی و فرهنگــی نیز اگر در جهت
مقابلــه بــا اهــداف دشــمن و بهعنــوان
بخشهــای تکمیلکننده یکدیگر ،عمل
کنند ،قطعاًهماهنگ با نیروهای مسلح،
زمینه ســاز حفظ و تقویت امنیت ملی و
توسعه و پیشرفت کشور خواهند شد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای یکی از
طراحیهای اصلی دشــمن را ،اســتفاده
از نقــاط ضعــف و مشــکالت اقتصــادی
برای ضربه زدن به ملت ایران ،دانستند
و خاطرنشــان کردند :به همین علت در
ســال هــای اخیــر شــعارهای اقتصــادی
برگزیده و برجســته شــد .ایشــان تقویت
بنیــه اقتصــادی کشــور را حســاسترین
و کلیدیتریــن موضــوع برشــمردند
و گفتنــد :بــر همیــن اســاس بــر اجــرای
سیاســت هــای اقتصــادی مقاومتــی
بهعنــوان یــک مجموعــه «کار و حرکــت
و اقــدام» بویــژه بــر موضــوع اشــتغال و
تولیــد و همچنیــن مســائل معیشــتی
مــردم و کارکنــان دســتگاههای مختلف
از جملــه نیروهــای مســلح تأکیــد دارم.
رهبــر معظم انقــاب با اشــاره به تمرکز
بدخواهان نظام اســامی برای اســتفاده
از نقــاط ضعــف اقتصــادی بــه منظــور
ایجــاد اخالل ،خاطرنشــان کردند :وقتی
انگیزه و هدف دشــمن مشــخص است،
قاعدتاً باید انگیزه مسئوالن برای اجرای
سیاســت های اقتصاد مقاومتی افزایش
یابد و من همه این مســائل را که دیدگاه
کارشناسان زبده اقتصادی است ،به طور
مشــروح و خصوصی برای مســئوالن نیز
بیان کردهام.
حضرت آیــتاهلل خامنهای افزودند:
توقع من از مســئوالن این است که وقتی
انگیــزه دشــمن را برای اســتفاده از نقاط

نماینده زرتشتیان در مجلس خبر داد

دستوررئیسمجلسبرایرعایتقانوندربارهپیروانادیاندرانتخاباتشوراها

یــک روز بعــد از انتشــار ابالغیــه دبیر
شــورای نگهبــان بــرای رد صالحیت
نامزدهــای اقلیتهــای مذهبــی
در انتخابــات شــوراها ،نماینــده
زرتشــتیان از دســتور رئیــس مجلس
بــرای رعایــت قانــون در ایــن زمینــه
خبــر داد .همزمــان یــک عضو هیأت
مرکزی نظــارت بر انتخابات شــوراها
نیــز از احتمــال تهیــه استفســاریهای
در همیــن رابطــه در مجلــس خبــر
داده است.
آیــتاهلل جنتــی در ابالغیــه خــود
نامــزدی اقلیتهــای مذهبــی در
انتخابــات شــوراها را بــه اســتناد
«فرمایشــات بنیانگــذار جمهــوری
اســامی ایران حضرت امام خمینی
علیهالرحمــه در تاریــخ 1358/7/12
مذکور در صحیفــه نور (جلد  ،۶چاپ
 ،۱۳۷۱صفحــه  »)۳۱مخالــف شــرع
تشخیص داده است .دیروز در همین
رابطــه اســفندیار اختیــاری ،نماینــده
زردشــتیان در مجلــس بــه «ایســنا»
گفــت :پیــرو نامــهای کــه درخصوص
عــدم جلوگیری از ورود پیــروان ادیان
الهی به انتخابات شــورای شهر طبق

نظریــه اخیــر فقهای شــورای نگهبان
نوشــتم ،آقای الریجانی مســتقیماً به
هیــأت نظــارت بــر انتخابات شــوراها
دستور داد مطابق قانون اقدام کنند.
اختیــاری یــادآور شــد :پس از دســتور
الریجانــی ،بــا اعضــای هیأتهــای
نظــارت بــر انتخابــات شــوراها کــه
از نماینــدگان مجلــس هســتند
نیــز گفتوگــو شــد و اکثریــت آنهــا
هــم بــا ادامــه اجــرای قانــون فعلــی
موافــق بودنــد و قــرار شــد دقیقــاً مــر
قانــون در ایــن زمینــه اجــرا شــود و
تغییــری در آن صــورت نگیــرد .ایــن
نماینــده مجلــس اضافــه کــرد :بــر
اســاس قانــون فقط مجلــس وظیفه
قانونگــذاری را دارد و شــورای نگهبان
میتوانــد نظر فقهی خــود را در مورد
طرحهــا و لوایــح مصــوب مجلــس،
آن هــم در موعــد زمانــی قانونــی
اعالم کند.
مجلــس نیــز در صورت ایراد شــورای
نگهبــان یــا قانون را اصــاح میکند و
یــا بر مصوبــه خود اصــرار مــیورزد و
تعییــن تکلیف به مجمع تشــخیص
واگذار میشود ،لذا قانونی که  ۲۰سال

قبل تصویب شده و بارها در انتخابات
شــوراها اجــرا شــده ،نیازی به تفســیر
ندارد و در صــورت نیاز به اصالح این
قانون باید از طریق ارائه الیحه یا طرح
جدید اقدام شود.
در همین رابطه قاســم میرزایی نیکو،
عضو عضو هیأت مرکــزی نظارت بر
امر انتخابات شوراهای شهر و روستا در
گفتوگو با خبرگــزاری «ایلنا» ضمن
تأیید خبر دستور علی الریجانی برای
رعایت مر قانون در بررسی صالحیت
نامزدهــا گفــت :ابالغیه دبیر شــورای
نگهبان خواســتهای غیرقانونــی بود؛
چــرا که نظــارت بر انتخابات شــوراها
برعهده مجلس اســت و این مســأله
ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.
در همیــن حــال بهــرام پارســایی،
عضــو دیگــر هیــأت مرکــزی نظــارت
بــر انتخابــات شــوراها هم بــه «ایلنا»
گفــت :امــکان دارد مجلــس اقــدام
بــه تهیــه استفســاریه در ایــن رابطــه
کنــد .بــه گفتــه وی« ،شــورای نگهبان
قبــاً در ایــن رابطــه نظــر داده و
چنــد دوره هــم انتخابــات برگــزار
شده است».

دیدار برخی فرماندهان سپاه با رئیس مجلس
تعــدادی از فرماندهــان ســپاه پاســداران
انقالب اسالمی در آستانه دوم اردیبهشت
ســالروز تأسیس ســپاه پاســداران با رئیس
مجلس شــورای اســامی دیــدار کردند .به
گزارش تسنیم ،سردار علی فدوی فرمانده
نیــروی دریایــی ســپاه ،ســردار محمدرضا
یزدی معاون حقوقی و امور مجلس ،سردار
قاســم ســلیمانی فرمانــده نیــروی قدس
سپاه ،ســردار جمالالدین آبرومند معاون
هماهنگ کننده سپاه با حضور در مجلس
با علی الریجانی دیدار و گفتوگو کردهاند.
 ëëبیانیه ستادکلنیروهایمسلح
«ســتاد کل نیروهــای مســلح هــم به

مناســبت فرارســیدن دوم اردیبهشــت
ســالروز تأسیس ســپاه پاســداران انقالب
اســامی بیانیهای صادر کــرد .به گزارش
تســنیم ،در بخشــی از ایــن بیانیــه آمــده
اســت :امــروز ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی نهتنهــا بهعنــوان یــک نیــروی
مقتــدر دفاعی و نظامی نقــش تأثیرگذار
خــود بــر معامــات منطقــهای و جهانی
را آشکار ســاخته است بلکه بهمثابه یک
الگــو و تفکر مقاومــت و استکبارســتیزی
محبوب ملتهای حقطلب و آزادیخواه
قــرار گرفتــه و عمــق راهبــردی انقــاب،
نظام و ملت ایران را در جهان پرماجرای

معاصر توسعه داده اســت .در پایان این
بیانیه بــا تکریم و تجلیل از مقام شــامخ
شهیدان تاریخساز سپاه پاسداران انقالب
اســامی در دفــاع مقــدس و عرصههای
حمایت از مقاومت اسالمی و حراست از
حرم آلاهلل در ســوریه و عراق و تحســین
نقشآفرینیهــای افتخارآمیــز این نهاد
انقالبی در اســتقرار امنیت پایدار مردمی
در شــمالغرب و جنوبشــرقی کشــور
آمده است :بهفضل الهی سپاه پاسداران
انقــاب اســامی در وحــدت ،همافزایی
و هماهنگیهــای همهجانبــه بــا ســایر
نیروهــای مســلح و نهادهــای اطالعاتی

ëëاصلیتریــن وظیفه مســئوالن ،پیگیری سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتی بویــژه در بخش
اشــتغال و تولید و تالش جدی برای حل مشــکالت معیشــتی مردم و همچنین ایســتادگی در
مقابل ابرقدرتها و نترسیدن از تشر آنها است

ضعــف اقتصــادی میبیننــد ،درصــدد
برطرف کردن نقــاط ضعف اقتصادی و
بستن منافذ برآیند .ایشان تأکید کردند:
البتــه نظــام جمهــوری اســامی و ملت
ایــران ،نقاط قوت فراوانــی دارند و علت
ســربلندی ملــت در مقابــل توطئههای
گوناگون ،از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون
همیــن نقــاط قوت عجیب اســت کــه از
لحــاظ کمیت و کیفیــت ،از نقاط ضعف
بیشــتر هســتند .رهبــر معظــم انقــاب
یکی از این نقاط قوت برجســته را روحیه
شجاعت و ایستادگی ملت ایران در برابر
تشــرها و اخمهای ابرقدرت ها دانســتند
و افزودند :یکی از شگردهای قدرتهای
متجــاوز ،بــرای ترســاندن ملتهــا و
دولتهــا و وادار کــردن آنهــا بــه تأمیــن
منافع نامشــروع خود ،تشر زدن و از خود
بزرگنمایی نشان دادن است.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای گفتند:
برای یک کشــور بدترین حالت آن است
که مســئوالن آن کشــور ،از تشــر دشــمن
بترســند زیــرا ایــن کار در را بــرای ورود،
تجاوز و تعرض او باز میکند.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد :در اینکه
امــور کشــور را بایــد بــا عقــل و تدبیــر و
حکمت انجــام داد ،هیچ تردیدی وجود
ندارد اما این تدبیر و حکمت باید همراه
با شــجاعت باشــد .رهبر معظم انقالب
تأکیــد کردنــد :ترســیدن و دلهره از تشــر
دشــمن و تحــت تأثیر اخــم قدرتمندان
اول بدبختی است.
قرار گرفتن ِ
حضرت آیــتاهلل خامنهای افزودند:
اگر کســی هم میخواهد بترسد ،اشکالی
نــدارد امــا از طــرف ملــت و بــه حســاب
مــردم نترســد زیرا ملــت ایران ایســتاده
است .ایشان با اشاره به انواع توطئهها از

ابتدای پیروزی انقالب اســامی تاکنون،
خاطرنشــان کردند :اگر بنا بود جمهوری
اســامی و ملت ایران از قدرت ها بترسد
و در مقابل آنها عقب نشــینی کند اکنون
دیگــر هیچ اثر و نشــانی از ایــران و ایرانی
باقینمیماند.
رهبر معظــم انقــاب تأکیــد کردند:
دشــمن اعم از امریــکا و بزرگتر از امریکا،
در مقابــل نظامــی کــه بــه مــردم خــود
متصــل اســت و مــردم و ملــت خــود را
دوســت دارد و ملــت نیــز آن نظــام را
دوســت دارند و در مقابل دشمن مقاوم
هستند هیچ غلطی نمیتواند بکند.
حضرت آیــتاهلل خامنهای با اشــاره
بــه اینکه در دشــمنی قدرت هــای زورگو
بویژه امریکا ،با ملت ایران هیچ تردیدی
نیست افزودند :اینکه بگویند با فالن فرد
موافق هســتند و بــا او مالحظــه خواهند
کرد ،حرف نادرســتی است زیرا دشمنی
آنهــا از زمان امام(ره) و بعــد از امام و در
زمــان دولت هــای گوناگون که با ســایق
مختلف ،بر ســر کار بودند ،همواره ادامه
داشــته اســت .ایشــان بــا تأکید بــر اینکه
بایــد اقتــدار و ایســتادگی ملــت ایــران و
تأثیرناپذیــری ملــت از تشــر امریــکا و
برخی کشــورهای اروپایی ادامه پیدا کند،
خاطرنشــان کردنــد :بخــش مهمــی از
ادامه ایســتادگی و نهراسیدن از دشمن،
به عهده نیروهای مسلح و بخش عمده
آن بر عهده اقتصادیون و مجموعههای
فرهنگی ،آموزشی ،بخصوص متصدیان
بخشهای علمی و تحقیقاتی است.
رهبــر معظم انقــاب در بخش پایانی
پیش رو،
سخنانشان با اشــاره به انتخابات ِ
انتخابات را از افتخارات ملت ایران و مایه
عزت ،قدرت ،روسفیدی و سربلندی ملت

ایران در دنیا خواندند و افزودند :بدخواهان
بهدنبــال نشــان دادن اســام و معنویــت
در نقطــه مقابــل مردمســاالری بودنــد،
امــا جمهوری اســامی ،بــا مردمســاالری
اسالمی و انتخابات ،غلط بودن این حرف
را نشــان داد .حضــرت آیــتاهلل خامنهای
گفتند :همــه ملت در انتخابات احســاس
میکننــد که کلید کارهای کشــور در دســت
خودشــان اســت و آنان هســتند که عناصر
اصلی کشور را معین میکنند.
ایشــان با تأکید بر اینکــه همه مردم،
نامزدهــا ،دولــت و دســتاندرکاران باید
قــدر انتخابــات را بداننــد و آن را گرامــی
بدارند ،افزودند :باید انتخاباتی گسترده،
با شــور و شوق و نشاط ،ســالم و همراه با
امنیــت برگزار شــود و چنیــن انتخابات و
ذخیــرهای ،به کشــور مصونیت بســیاری
خواهــد داد .رهبــر معظــم انقــاب بــا
اشاره به مطالب وسوسهانگیز رسانههای
دشــمن و تــاش خصمانــه آنــان بــرای
خــراب کــردن انتخابــات ،خاطرنشــان
کردنــد :ملــت ایران بــا همین بیــداری و
هشیاری که همواره نشــان داده است در
مقابل این حرکت عمل خواهد کرد.
پیش از سخنان رهبر معظم انقالب،
امیر سرلشکر صالحی فرمانده کل ارتش
با تبریک اعیاد ماه رجب و گرامیداشــت
روز ارتــش و نیــروی زمینــی ،گفــت:
امــروز ارتــش مفتخر اســت کــه در همه
عرصههــای زمینی ،دریایــی ،پدافندی و
هوایی با اقتــدار ،اعتماد به نفس و توکل
بــه خــدا از مرزهــای خاکــی و اعتقــادی
انقــاب اســامی دفاع میکنــد و فراتر از
همه مؤلفههای آمادگی رزمی ،به دریای
بیکران انســان هــای مؤمن و متخصص
خود میبالد.

انتقاد نایب رئیس مجلس ،دفاع سخنگوی دستگاه قضایی

ادامه اختالف نظرها بر سر بازداشت مدیران کانالهای تلگرامی
اختــاف نظــر بــر ســر بازداشــت
ادمینهای کانالهای تلگرامی هوادار
دولت همچنــان ادامه دارد .در حالی
که مســعود پزشــکیان ،نایــب رئیس
مجلس خواستار روشن شدن تکلیف
ادمینهای بازداشتی شد.
ســخنگوی ایــن قــوه روز گذشــته در
همایــش پیشــگیری از آســیبهای
اجتماعــی ایــن افــراد را وابســته بــه
ســرویسهای بیگانه معرفــی کرد .او
گفته که انجام فعالیتهای این افراد
در فضای مجازی فردی نبوده است.
رئیس جمهــوری روز  21فروردین ماه
در نشســت خبری خود با خبرنگاران
از دســتورش برای پیگیری بازداشــت
این افراد ســخن گفت و تأکید کرد که
مطالبــی در ایــن خصــوص در اختیار
دارد که در صورت به نتیجه نرســیدن
تالشهــا برای حل موضــوع آنها را با
مردم در میان خواهد گذاشت .با این
حال دیروز ســخنگوی قــوه قضائیه با
بیــان اینکه شــاید خود ایــن افراد هم
نداننــد کــه در خدمت ســرویسهای
بیگانــه هســتند ،افــزود« :در همیــن
موضــوع کانالهــای تلگرامــی  6نفــر

و امنیتی کشــور تحت منویــات و فرامین
مقــام عظمای والیــت و رهبــری بهرغم
هجمههای رسانهای و خواست شیطانی
جبهــه دشــمن ،عــاوه بــر پاســداری از
حریــم امنیت ملــی با اشــراف اطالعاتی
و دیدهبانــی تحــرکات پیرامــون آنــان
ظرفیتافزایــی و ارتقــای توانمندیهــا
بــرای پاســخ متناســب بــه تهدیــدات
احتمالــی قدرتهــای فرامنطقــهای و
پادوهــای منطقــهای آنهــا را همچنــان
راهبرد اصلی و اولویت فراموش ناشدنی
خــود دانســته و در این عرصــه لحظهای
درنگ نخواهد کرد.

در بازداشــت هســتند؛ امــا ظــرف
چنــد ســاعت پــس از بازداشــت
دوبــاره کانالهــا فعــال شــدند ،ایــن
نشــان میدهــد کــه صاحبــان اصلی
ایــن کانالهــا فعالیتهــا را هدایــت
میکنند».
همزمان با ســخنان محســنیاژهای،
نایــب رئیــس مجلــس در گفتوگــو
بــا ایلنا ،با اشــاره به بازداشــت  ۱۲نفر
از ادمینهــای کانالهــای تلگرامــی
اصالحطلب و حامی دولت و فضای
امنیتــی کشــور در آســتانه انتخابــات
گفــت :اگر سیســتم ما هوشــیار و آگاه
اســت ،باید در قدم نخســت بــه افراد
اعالم کند که راهی که میروند اشتباه
اســت و بــه جــاده خاکــی رفتهانــد.
مســعود پزشــکیان خاطرنشــان کرد:
در واقــع اگــر واقعــاً این فضــا را رصد
میکنیــم ،اساســاً چــرا بایــد اجــازه
دهیــم جوانــان بــه تــه دره بیفتنــد؟!
باید پیــش از آنکه ایــن اتفاق بیفتد،
اقدامــی میکردیــم ،بــه آن افــراد
اطــاع میدادیــم ،یا اطــاع عمومی
میدادیم تا همه بفهمند یک رسانه
خــارج از چارچوبهــای قانونــی و

اشــتباه مــیرود .عضو هیأت رئیســه
فراکســیون امیــد مجلــس در واکنش
به این ســؤال که آیا باتوجــه به اظهار
نگرانی رئیس این فراکســیون و دیگر
اعضا احتمال اقدامی مؤثر در راستای
آزادی ایــن افراد وجود دارد ،گفت :به
هر حــال در مجلس پیگیر هســتیم و
قرار اســت جلســهای برگــزار کنیم که
مشخص شود تکلیف چیست.
او در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن
اســت پیــش از انتخابــات ایــن افــراد
آزاد شــوند ،اظهــار کــرد :مــا ادعــای
حــق و عدالــت و آزادی داریــم و ایــن
مســائل را نمیتــوان صرفــاً در تئوری
پیگیــری کــرد؛ بلکه بایــد در واقعیت
حق و عدالــت و آزادی محقق شــود.
پزشــکیان در پایان با بیان اینکه باید
ببینیــم مردم دربــاره عملکرد ما چه
میگوینــد ،تصریــح کــرد :متأســفانه
مــردم در حــال حاضــر نــگاه خوبــی
نســبت بــه وضعیتی که ما مســئوالن
در کشــور ایجــاد کردیــم ،ندارند و این
نبــود نــگاه خوب مــردم بــه عملکرد
مســئوالن ،به نفع ما نیســت ،بلکه به
ضررمان است.

عکس :تسنیم

معــاون حقوقی رئیس جمهوری با اشــاره به اینکــه معموالً دولت و رئیس
جمهوری مســتقر یک پای انتخابات هســتند ،تصریح کرد :بیان دستاوردها
و خدمــات دولــت و رئیــس جمهــوری ،الزامــاً تبلیــغ نیســت زیــرا اگــر بیان
خدمــات از ســوی رئیــس جمهــوری مســتقر یــا دیگــر نامزدهــا صرفنظر از
تبلیغات فردی باشــد ،نه تنها خالف قانون نیســت ،بلکه اســتفاده مطلوب
و قانونی از فرصتی اســت که جامعه آمادگی باالتری برای شــنیدن حرفها
در راســتای تصمیمگیری بهتر دارد .به گزارش ایســنا ،حجتاالسالم مجید
انصاری دیروز در نشســت مشــترک رؤسای دانشــگاهها ،معاونین فرهنگی
و اجتماعی و نمایندگان وزیر در هیأتهای نظارت بر تشــکلهای اســامی
دانشــگاهیان با بیان اینکه با کمال تعجب دیــدم یکی از نامزدهای محترم
القای شبهه کرده بود که بیان خدمات و اقدامات دولت و رئیس جمهوری،
تبلیغــات زودهنگام اســت ،افزود :از آغــاز انقالب تاکنون تفــاوت انتخابات
ریاســت جمهــوری بــا انتخابــات مجلــس و شــوراها این بــوده اســت که در
انتخابــات مجلس و شــوراها نامزدهــا باید از مدتی قبل از ســمتهای ملی
و منطقــهای خود اســتعفا داده باشــند ،امــا در انتخابات ریاســت جمهوری
ایــن مالحظه قید نشــده و درســت هــم قید نشــده اســت .وی تصریح کرد:
نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری کــه در قانــون عنوان شــده باید از
رجــال سیاســی مذهبــی باشــند ،در ســطحی از شــناخت عمومــی هســتند
کــه اشــتغال آنــان در مدیریتهــای کالن در قــوای مختلــف ،موجب رانت
جدیــدی برای آنان نخواهــد بود .همین موضوع میتوانــد در تدوین قانون
جامع انتخابات لحاظ شــود تا دیگر شاهد شکلگیری فضای نامطلوب ایام
ثبت نام انتخابات ریاســت جمهوری نباشــیم .انصاری با بیان اینکه دولت
در مظلومیــت تبلیغــی اســت ،خاطرنشــان کرد :دولــت کمترین امــکان را
برای بیان موفقیتهای خود در اختیار داشــته اســت و از ســوی دیگر برخی
رســانهها که از بیتالمال ارتــزاق میکنند و باید عملکرد دولت را منعکس
کنند ،مشغول اتهامزنی و تخریب دولت و دستاوردهایش هستند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان و جمعی از یگانهای نیروهای چهارگانه ارتش:
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ذکــر ایــن نکتــه ضروری اســت که آقای هاشــمی هم
از نیروهــای انقــاب بــوده و در طول انقالب آثار بســیار
تلنگر
مثبتــی از خــود به جا گذاشــته اســت ،روزی نیز ســنگ
زیریــن آســیاب انقــاب بــوده همه مــا ایــن مطالب را
قبول داریم منتها باید وضعیت کنونی ایشــان را معیار
قرار بدهیم و ببینیم موضع فعلی ایشــان چیســت .اگر
کســی در حال حاضر از پشــت میز انقالب بلند شــود و
به ســمت مقابل برود ،نمیتوانیم ایــن رفتار را نادیده
بگیریم و بگوییم که چون روزی در شــکلگیری انقالب
نقش داشته ،پس باید از همه اشتباه هایش چشمپوشی کنیم ...این افراد از
انقالب خســته شدهاند و بینششان نسبت به جریان انقالب و نقطه مقصد
و پایانــی آن بــا ما فــرق دارد از طرف دیگر این موضوع مطرح اســت که این
افراد  30-40ســال اســت که علیه اســتکبار جنگیدهاند حاال هــم به اقتضای
ط شــان فرق کرده است .این
ســن و دالیل دیگر به جایی رســیدهاند که شرای 
آقایان یک روز شــرایط مقابله و مبارزه با اســتکبار را داشــتهاند اما االن بنا به
هر دلیلی ندارند آن هم در انقالبی که اصل مسلم آن استکبارستیزی است.
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