
در هر انقالب وس��يع اجتماع��ي، كه بر 
ضد وضع نابسامان جامعه صورت مي گيرد، 
پيشگاماني حضور دارند كه پايه هاي نهضت 
بر دوش ش��ان قرار مي گيرد؛ آنه��ا در واقع 
وفادارتري��ن عناصر انقالب هس��تند، زيرا 
هنگامي كه رهبر و پيشواي شان تنهاست 
و در حالي كه از همه ط��رف در محاصره اند 
و انواع خطرات آنها را احاطه كرده اس��ت، با 
فداكاري در كنار رهبر و ام��ام مي مانند و از 
ياري او دست بر نمي دارند. تاريخ صدر اسالم 
نشان مي دهد كه پيشگامان نخستين، مقابل 
مشكالت ايس��تادند و با اراده آهنين و عزم 
راسخ، همه خطرات را با دل و جان خريدند 
و در راه به پيروزي رساندن نهضت مقاومت 
كردند. در انقالب اس��المي ايران نيز، نقش 
مبارزان و بزرگاني كه با وجود تمام سختي ها 

و محاصره ها و زندان ها و شكنجه ها...
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نگاه روز

سيدعلي ميرباقري٭

 چه كساني دوستان
 نظام و رهبري اند؟

سرمقاله

امنيت، وحدت و حق الناس
دي��دار ديروز آق��اي روحان��ي از وزارت 
اطالعات و س��خناني كه آنجا بي��ان كرد، 
از چن��د جهت واج��د اهميت اس��ت. ولي 
مهم ترين وجه آن، محت��واي اظهارات وي 
است كه حول س��ه محور امنيت، وحدت و 
حق الناس ارايه شد، سه محوري كه در عين 
حال يك محور مرتبط با يكديگر هس��تند. 

آقاي روحاني اشاره داشتند كه: 
»امروز به امنيت و ثبات ايران اسالمي در 
دنيا افتخار مي كنيم و اين موضوعي است كه 
بسياري از س��ران ديگر كشورها در مالقات 
با مقامات ايراني به آن اذعان دارند...وظيفه 
دولت برق��راري امنيت براي هم��ه افرادي 
است كه در چارچوب قانون اساسي در نظام 
اس��المي فعاليت و تحت پرچم جمهوري 
اس��المي ايران زندگي مي كنند...تش��ديد 
ش��كاف ها و تفرقه در جامعه هنر نيست و 
نبايد بگذاري��م عده اي انس��جام اجتماعي 
را خدش��ه دار كنند؛ همه بايد براي تقويت 
وحدت و انس��جام در كش��ور تالش كرده و 
تا آنجا كه مي توانيم اختالفات را در مس��ير 
حفظ وحدت كاهش دهيم...ب��راي پايدار 
نگه داش��تن امنيت در جامع��ه بايد تالش 
كنيم تا روز به روز ميزان وحدت و انسجام در 
كشور افزايش يابد...جمهوري اسالمي ايران 
تنها كشوري در منطقه است كه مردم آن در 
يك انتخابات آزاد، سالم، گسترده و رقابتي با 
امنيت فراگير شركت مي كنند... حق الناس 
تنها به معناي حفظ راي مردم نيست، بلكه 
بايد كمك كنيم تا همه كس��اني كه طبق 
قانون صالح هستند، بتوانند در عرصه رقابت 
حضور پيدا كنند... ام��روز امانت  بزرگي در 
اختي��ار وزارت اطالعات ق��رار دارد كه بايد 
به خوبي از آن حراست شود؛ نبايد نسبت به 

افراد قضاوت هاي نادرست و... 
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ورود 
چهره هاي  

 تازه
 به انتخابات 

خبرگان
آملي الريجاني  ، موحدی 

کرمانی، حائری شيرازی ، 
سيد رضا تقوی ، مصطفي 

 پورمحمدي ، علي فالحيان،
مجتبي آقا تهراني ، سروش 
محالتی و ... برای انتخابات 

خبرگان ثبت نام کردند

 زنگنه جزييات
 طبقه بندي جايگاه سوخت 

را توضيح داد

گ�روه اقتص�ادي| »در اواي��ل 
اقتص��ادي  گفتي��م  انق��الب 
مي س��ازيم ك��ه ه��م خوبي هاي 
اقتصاد سرمايه داري را دارد و هم 
خوبي هاي اقتصاد سوسياليستي 
را ح��اال اقتصادي س��اختيم كه 
خوبي ه��اي هيچ ك��دام را ندارد و 
بدي  هاي هر دو را هم دارد.«   اين 
بخشي از س��خنان تند زنگنه در 
جمع نمايندگان اتاق تهران بود. 
وزير نفت هر چند در جمع فعاالن 
بخش خصوصي حض��ور يافت تا 
درب��اره دوران تازه اقتص��اد ايران 
س��خن بگويد و تاكي��د كند كه با 
بخش خصوصي مش��كلي ندارد 
و حمايت از آن را در دس��تور كار 
دارد اما ميانه بح��ث انتقاداتي را 
نيز نسبت به آنها كه غيردولتي اند 
مطرح و تاكيد كرد ن��ه الزامي به 
حمايت از خصولتي ه��ا دارد و نه 
قص��د دارد از بخ��ش خصوص��ي 
حماي��ت كند ك��ه ب��راي رقابت 
جايگاه قايل نيست.  زنگنه ديروز 
عصبان��ي ب��ود. اين را مي ش��د از 
لحنش فهمي��د. اين نخس��تين 
باري نيس��ت كه زنگنه عصباني 

است. 
صفحه 4 را بخوانيد

|چهار شنبه         2 دي  1394 |
| NO.3422| vol.13 |23 Dec    2015|Wed |ETEMAD|11 ربي��ع االول1437 |23 دس��امبر 2015 |  س��ال س��يزدهم |  ش��ماره 3422 |  16 صفح��ه| 1000 توم��ان

جهتسفارشآگهيباشمارههاي
66429506-66429409
تماسحاصلفرماييد

رجوعبهصفحه4و15

88042700
88533013
66596370
44287503
22381442
66902680
26414151

كيوانپرواز
ماردينسفر
بهساگشت
زندگينو
صالحان
اسپيلت

سفرگشت

درگذش�ت مادرگرام�ي تان را  تس�ليت گفت�ه ، براي آن  
مرحومه غفران و آمرزش الهي و براي ش�ما و بازماندگان 

صبر و سالمتي خواستاريم .

برادر گرامي حاج نادر بابايي

 الياس حضرتي،حجت االسالم صبوري ،حاج سعيد ميرزايي،صيامي 
عزيز صبوري،مهماندوست،اصغر مقدم ،دكتر سياح، منصور زمانشعار

درگذش�ت پ�در گراميت�ان را ب�ه ش�ما و خان�واده 
عزيزتان تس�ليت عرض مي كنيم و براي شما آرزوي 

صبر داريم.

سركار خانم مژگان جمشيدي

از طرف همكارانتان در روزنامه اعتماد

انتص�اب بج�ا و شاس�ته جنابعال�ی را به س�مت بخش�دار مرکزی 
شهرس�تان قرچک تبريک ميگوييم.توفيق روزافزون شما را در 

خدمت به جامعه اسالمی از خداوند متعال خواستاريم. 

 برادر ارجمند 
جناب آقای حسين عباسی

دکتر محسن مهرعليزاده  
الياس حضرتی مدير مسوول روزنامه اعتماد

درگذشت برادر گرامی تان را تسليت 
گفت�ه ، ب�راي آن مرح�وم غف�ران و 
آمرزش اله�ي و براي ش�ما و خانواده 

محترم صبر و سالمتي آرزومنديم .

 جناب آقای

 دکتر انتظامی 

از طرف شرکت ايمانقشينه

معاون مطبوعاتی وزير  فرهنگ و ارشاد اسالمي

فرمان روحاني به وزارت اطالعات
 در بررسی صالحيت ها

 بايد کامال بی طرف و قانونی عمل شود
 حق الناس هم حفظ راي مردم است و هم كمك

 به حضور تمام كساني كه از نظر قانوني صالح هستند

 صادق خرازي آمد
 ولي ثبت نام نكرد

آخرين آمار ثبت نام هاي 
مجلس و خبرگان

توكلي:احمدي نژاد صالحيت 
ورود به مجلس را ندارد

 5 كانديداي  زن خبرگان 
و واكنش شوراي نگهبان 

 دومين نوه امام هم
 ثبت نام كرد

 احمدي نژادها 
با كتمان هم آمدند

سر ليست  اصالح طلبان آمد
ثبت نام محمدرضا عارف براي انتخابات مجلس

  ناهي�د مول�وي/ اصالح طلب��ان ب��راي 
اس��فند ماه برنامه مهمي را در دس��تور كار 
خود قرار داده ان��د، برنامه اي ك��ه براي يك 
پيروزي بزرگ در اس��فندماه تنظيم ش��ده 
و اصالح طلب��ان به آن اميدوارن��د. برنامه اي 
كه ديروز ه��م از زبان رييس ش��وراي عالي 
ج��اري  اصالح طلب��ان  سياس��تگذاري 
ش��د؛ »ما خلق حماس��ه اي پر ش��كوه تر از 
انتخاب��ات ۹۲ را در دس��تور كار خ��ود قرار 
داده ايم«. محمدرضا ع��ارف كه خود يكي از 
تاثيرگذارتري��ن چهره هايي بود ك��ه ورق را 
در خرداد ۹۲ تغيي��ر داد و با كناره گيري اش 
از انتخاب��ات، تمام ق��واي اصالح طلبان را به 
سمت حمايت از حس��ن روحاني سوق داد، 
ح��اال نقش��ه راه اصالح طلبان را مش��اركت 
ب��االي م��ردم در انتخابات بي��ان مي كند و 
مي گويد: اصرار داريم آن ۲۷ درصدي كه به 
هر دليلي در انتخابات س��ال ۹۲ حضور پيدا 
نكرده اند براي انتخابات سال جاري تشويق 
ش��وند و به صحنه بياين��د. در روزهايي كه 
اصولگرايان با چالش��ي به نام ائتالف دست و 
پنجه نرم مي كنند محمدرضا عارف، رييس 
ش��وراي عالي سياس��تگذاري اصالح طلبان 
پي��ام مهم��ي را از س��تاد انتخابات كش��ور 
مخابره مي كن��د؛ اصالح طلبان ب��ا تمام قوا 
وارد مي��دان انتخابات ش��ده اند و بي ترديد 
اكثريت كرسي هاي سبز بهارستان را هدف 
قرار داده اند و به كم راضي نخواهند شد و در 
اين راه تا به امروز برنامه هاي شان همان طور 

كه بايد پيش رفته اس��ت و همه آنچه را كه 
مي تواند يك پي��روزي گ��رم را در روزهاي 
س��رد زمس��تان انتخاباتي ايران رق��م بزند، 
در چنت��ه دارن��د و در راس آن نام��ي كه در 
باالترين نقطه ليست انتخاباتي شان نشانده 
ش��ود و پيام آور ي��ك نكته باش��د » ما براي 
اكثريت مجلس آمده ايم «. شكي نيست كه 
اصالح طلبان براي رس��يدن به اين هدف با 
چالش هاي بزرگي روبه رو خواهند ش��د اما 
آنچه روشن اس��ت اصالح طلبان هر آنچه را 
كه خود براي پيروزي الزم دارند، در درست 
دارند و با ژنرال هاي ش��ان به ميدان آمده اند 
و سرليست شان مردي اس��ت كه مي تواند 
شانس دوم براي رياست مجلس آينده باشد. 
ديروز ستاد انتخابات كشور دوباره رنگ و بوي 
اصالح طلبي گرفته ب��ود. محمدرضا عارف 
با همراهي همس��رش براي ثبت نام در ستاد 
انتخابات كش��ور حضور پيدا كرد، حضوري 
كه هم��ه دوربين ها و خبرن��گاران را به خود 
جلب كرد و فضاي س��تاد انتخابات كشور را 
تغيير داد. قرار بود الهه كواليي نماينده دور 
شش��م مجلس هم عارف را همراهي كند اما 
مس��ووالن وزارت كش��ور در ابتدا با حضور 
وي مخالفت كردند و كوالي��ي، تنها پس از 
ثبت نام و در نشس��ت خبري توانست عارف 
را همراه��ي كند. پ��س از ثبت ن��ام، رييس 
ش��وراي عالي سياس��تگذاري اصالح طلبان 
در جمع خبرن��گاران حاضر و پاس��خگوي 
سواالت آنها ش��د. عارف در پاس��خ به سوال 

»اعتماد« در اين مورد ك��ه، با توجه به اينكه 
فصل انتخابات نزديك است و صدا و سيما از 
چهره هاي انتخاباتي اصولگرا در برنامه هايش 
دعوت به عمل مي آورد و حتي در ويژه برنامه 
شب يلدا سخنگوي ائتالف اصولگرايان را به 
عنوان مهمان ويژه معرفي كرد، چه ارزيابي 
دارد، گفت: رس��انه ملي بايد كاري كند كه 
ديدگاه هاي مختلف حضور داش��ته باش��ند 
چراكه برنامه هاي يك س��ويه با تجربه اي كه 
از قبل وجود دارد نه تنها جوابگو نيست،بلكه 
به نفع آن جريان ه��م نخواهد بود،پس بهتر 
است رسانه ملي دادن تريبون به جريان هاي 

مختلف را در دستور كار خود قرار دهد. 

اجازه دهيم همه سليقه هاي نظام فرصت 
ارايه نظرات خود را داشته باشند

محمدرضا ع��ارف پ��س از ثبت ن��ام در 
انتخابات مجلس با حضور در محل اس��تقرار 
خبرنگاران در س��تاد انتخابات وزارت كشور 
عنوان كرد: خوش��حالم انتخابات دور جديد 
در سالي برگزار مي شود كه شعار آن همدلي 
و همزباني است. باور داريم مهم ترين رويداد 
سياس��ي كش��ور بايد با تقويت همبستگي 
و انس��جام ملي همراه باش��د. وي با تاكيد بر 
اينكه ما بايد اعتالي كش��ور و پاس��خگويي 
به مطالب��ات م��ردم را دنبال كني��م، عنوان 
كرد: برگزاري انتخابات پرش��ور با مشاركت 
حداكثري مردم ممكن است. دستاوردهاي 
اي��ن دولت و نق��ش م��ا در منطق��ه ايجاب 
مي كند يك انتخابات پر ش��ور داشته باشيم 
و اج��ازه بدهيم حرف آخر را م��ردم بزنند،نه 
تريبون ها. عارف تاكيد ك��رد: ما مي خواهيم 
با جديت كار را دنبال كني��م، مهم ترين كار 
رسانه ها تش��ويق مردم براي مشاركت است 
كه بايد جدي تر از گذشته با هدف مشاركت 
حداكثري مردم وارد شوند و اجازه دهيم همه 
سليقه هاي نظام فرصت ارايه نظرات خود را 
داشته باشند، ما نياز به مشاركت مردم داريم، 
ما خلق حماسه اي پر شكوه تر از انتخابات ۹۲ 
را در دستور كار خود قرار داده ايم. وي افزود: 
اصرار داريم آن ۲۷ درصدي كه به هر دليلي 
در انتخابات س��ال ۹۲ حضور پيدا نكرده اند 
براي انتخابات س��ال جاري تش��ويق شوند و 

به صحنه بيايند كه اين ه��دف قطعا مهم تر 
از اين اس��ت كه يك ف��ردي از جرياني پيروز 
شود يا نش��ود كه اگر اين اتفاق رخ دهد همه 
جريان هاي سياس��ي پيروزند. رييس بنياد 
اميد ايرانيان در پاس��خ به اينك��ه در صورت 
پيروزي در مجلس چه كمكي به عنوان يك 
نماينده به دولت براي بهبود اوضاع اقتصادي 
مي كنيد،خاطرنش��ان كرد: اميدواريم در دو 
سه هفته آينده برنامه راهبردي خود را ارايه 
دهيم ك��ه در ص��ورت ورود ب��ه مجلس چه 
كنيم،اما مجل��س در كنار دول��ت بايد با اتكا 
به كل نيروهاي فع��ال دراقتص��اد در بهبود 
و رش��د اش��تغال و خروج از ركود برنامه ها را 
دنبال كند. رييس شوراي عالي سياستگذاري 
اصالح طلب��ان در خصوص حمالت��ي كه به 
نشست هاي اصالح طلبان صورت مي گيرد، 
گف��ت: تجرب��ه گذش��ته نش��ان مي ده��د 
جريان هاي تندرو نمي توانند با اصرار به نتايج 
مد نظر خود برسند و اگر نظر سنجي صورت 
بگيرد، خواهيم ديد كه همين اتفاقات جزيي 
نيز براي آنها نتيجه معكوس داشته است. وي 
افزود: ما اصرار به حفظ آرامش داريم و تاكيد 
داريم مي خواهيم در همي��ن فضا انتخابات 
را دنب��ال كنيم. توصي��ه ما ب��ه جريان هاي 
افراطي اين اس��ت كه در چارچ��وب قانون و 
سياست هاي نظام و توجه به منافع ملي كار 
كنند البته به آنها حق مي دهيم كه در فضاي 

برادرانه نظرات خود را دنبال كنند. 
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»ظريف ممنوع« در شب يلدا
 نود »با صالحديد مسووالن سازمان« 

بدون گفت وگوي فردوسي پور و وزيرخارجه پخش شد

 سخنگوي وزارت خارجه خطاب به صداوسيما: 

خودتان پاسخ افكار عمومي را بدهيد

آزادسازي 
قيمت در 

پمپ بنزين ها

انتقادهاي 
 شديد

 حسين عليزاده 
 از فشارها 

عليه موسيقي

تاثير سخنان 
 روحاني  بر

كيفيت  انتخابات

الياس حضرتي 
در نشست حزب اراده 
ملت ايران مطرح كرد 

 گفت و گو با 
حميدرضا جاليي پور

 محمدرضا عارف
 در پاسخ به »اعتماد«:

رويكرد 
يك سويه 
رسانه ملي 

جواب نمي دهد

10

10

1215

2

2

نمايندگان 
حقوق مردم را 

فرياد بزنند

درگذش�ت پدر گراميتان را تس�ليت 
گفت�ه، ب�راي آن مرح�وم غف�ران و 
آمرزش الهي و براي شما و بازماندگان 

صبر و سالمتي آرزومنديم.

جناب آقاي
 اسماعيل دوستي

الياس حضرتی، ابراهيم اصغرزاده، سيد رضا نوروززاده
 ابراهيم امينی،  فياض زاهد، سعيد ليالز، جواد حق شناس

س��ازم��ان آگ��ه�ي ه��اي 
روزن��امه  اعت��م��اد

تلفن:66124025

اد
تم

 اع
و/

شخ
خو

ان 
رف

: ع
س

عك
    


