
انتخابات بايد گسترده، سالم 
پرشور و با امنيت برگزار شود

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار فرماندهان ارتش: 
محسن هاشمي : 

 مادرم بیشترين  رنج را 
از دوری پدرم می برند

گروه سیاس�ي| محس��ن هاشمي 
 رفس��نجاني اي��ن روزه��ا كانديداي 
حضور در انتخابات شوراهاي شهر تهران شده است. 
از س��وي ديگر برخ��ي گمانه زني ها ني��ز از احتمال 
انتخاب او به عنوان ش��هردار ته��ران حكايت دارد. 
هرچه كه هس��ت محسن هاشمي رفس��نجاني كه 
يك بار رقابت براي ش��هرداري ته��ران را تنها با يك 
راي كمتر باخته است حاال در روزهاي مهمي به سر 
مي برد. روزهايي كه ش��ايد در آنها او تنها يك عضو 
شوراي ش��هر بماند يا آنكه شهردار پايتخت شود. او 
ام��ا ديروز در گفت وگويي با » برن��ا« از اين روزهاي 
خانواده هاش��مي مي گويد. از ش��رايط سخت عفت 
مرعشي، همس��ر آيت اهلل كه پس از بازگشت مهدي 
هاش��مي به زندان روزهاي سختي را مي گذراند و از 
شرايط اين روزهاي اصالح طلبان و اعتداليون. او اما 
توصيه مي كند كه »همان گونه كه در س��ال 1392 
آيت اهلل هاشمي با درايت و تدبير شرايط را مديريت 
كردند تا حماس��ه سياسي خلق شود، بزرگان كشور 
و رهبران جري��ان اصالحات و اعت��دال نيز با وفاق، 
همگرايي و تدبير بتوانند به نظام و مردم آرامش داده 

و حماسه ديگري را به وجود بياورند.«
به گزارش برنا، جمله هاي كليدي اظهارات محسن 

هاشمي رفسنجاني به شرح زير است: 
   شرايط دشواري است. از دست دادن پدر براي هر 
خانواده اي سنگين و طاقت فرساست. از اسفندماه كه 
مرخصي برادرم مهدي تمام ش��د و مجددا به زندان 
بازگشت ش��رايط مادرم دشوارتر شده است. همه ما 
تالش مي كنيم ايش��ان كه بيشترين رنج را از فقدان 

آيت اهلل مي برند را تسلي دهيم. 
   اصالح طلب��ان و جريان اعت��دال در مقطع فعلي 
وضعيت حساس و تعيين كننده اي دارند. در آستانه 
انتخابات قرار داريم و حضور منسجم، موفق و پرشور 
در انتخابات پيشرو مي تواند ضامن امنيت و پيشرفت 
كشور و تثبيت تفكر ميانه روي و اعتدال باشد. انتظار 
اين اس��ت همان گون��ه كه در س��ال 1392 آيت اهلل 
هاشمي با درايت و تدبير شرايط را مديريت كردند تا 
حماسه سياسي خلق شود، بزرگان كشور و رهبران 
جريان اصالحات و اعتدال ني��ز با وفاق، همگرايي و 
تدبير بتوانند به نظام و مردم آرامش داده و حماسه 

ديگري را به وجود بياورند. 
  پ��روژه متروي ته��ران قبل از انقالب آغاز ش��د و 
پيش��رفت هاي مقدماتي داش��ت اما در س��ال هاي 
نخس��ت انقالب برخي مدي��ران آن را ي��ك پروژه 
اش��رافي دانس��ته و متوقف��ش كردند. ام��ا آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني در س��ال 1363 و در اوج جنگ 
در نماز جمعه ته��ران بحث مترو را مجددا به عنوان 
يك ضرورت مطرح و س��پس ب��ا پيگيري هاي ويژه 
ايش��ان در مقام رييس مجلس ش��وراي اسالمي از 
سال 1365، پروژه متروي تهران فعال شد. بنده هم 
از سال 1372 با توجه به تخصصم در رشته مكانيك 
و مس��ووليتم در بازرس��ي ويژه رييس جمهوري به 
عضويت هيات مديره ش��ركت مت��رو درآمدم تا اين 
پروژه تسريع يابد و بعد از دولت سازندگي هم در سال 
1376 با حكم وزير وقت كشور جناب آقاي نوري، به 
عنوان مديرعامل مترو منصوب ش��دم و از يك سال 
بعد به تدريج بهره برداري از متروي تهران آغاز ش��د 
و 13 سال به عنوان مديرعامل و سپس يك سال به 
عنوان عضو هيات مديره تا سال 1392 در اين شركت 
مسووليت داشتم. در اين دوره با مساعدت و پيگيري 
رييس دولت اصالحات و سپس ش��هرداران تهران 
آقاي��ان الويري، ملك مدني، مقيم��ي، احمدي نژاد 
و در نهاي��ت با تالش هاي قاليب��اف بخش مهمي از 
خطوط مترو تكميل ش��د و بخشي نيز فعال شد كه 

در سال هاي اخير به بهره برداري رسيد. 
  حوزه اجرايي و مس��ائل عموم��ي جاي مجادالت 
سياسي نيست، اختالف سليقه ما نبايد باعث شود كه 
نقاط مثبت ديگران را ناديده بگيريم يا در رسانه ها به 
يكديگر پرخاش كنيم. اگر اختالف نظر كارشناسي 
وجود دارد محل بحث آن جلس��ات كاري اس��ت نه 
تريبون هاي سياسي. برهمين اساس به آقاي قاليباف 
نامه نوشتم تا تنش در فضاي مديريت شهري كاهش 
يابد و روابط صميمانه و همدلي بيش��تري در س��ال 

جديد حاكم شود. 
   امس��ال در نمايشگاه كتاب، خاطرات سال 1373 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني تدوين و نهايي شده و 
منتشر مي شود. دفتر نشر معارف انقالب كه متولي 
تدوين و نش��ر آثار ايش��ان اس��ت، با توجه به آنكه 
متناسب با حضور و نظارت ايشان سازماندهي شده 
بود در فقدان آيت اهلل نياز به تجديد ساختار دارد كه 
ايده هايي در اين باره وجود دارد كه با ش��كل گيري 
هيات امنايي از بزرگان و همراهان آيت اهلل هاشمي، 

اين ساختار شكل خواهد گرفت. 
 واقعيت آن است كه ش��هروندان تهراني از كيفيت و 
چگونگي وضعيت زيس��ت محيطي در ش��هر رضايت 
ندارن��د، البت��ه اينگونه نيس��ت كه مس��بب همه اين 
نارضايتي ها مديريت ش��هري باش��د ام��ا بخش قابل 
توجهي از آن به دليل تمركزگرايي، س��اختار معيوب و 
توسعه نامتوازن در شهر است. بنابراين شهردار و مديريت 
شهري كارنامه اي دارند كه بايد منصفانه و كارشناسانه 
مورد ارزيابي قرار گيرد نه با سياه نمايي، شعارزدگي و 
تبليغات. در اين كارنامه نقاط مثبت و منفي وجود دارد 

كه بايد نقاط مثبت تقويت و نقاط ضعف اصالح شود. 
  در سال 1389، ش��رايط به گونه اي پيش رفته بود 
كه شهرداري احساس مي كرد به خاطر حضور من در 
مترو دولت سابق اعتبارات مترو را تخصيص نمي دهد. 
من براي اينكه پروژه مترو آسيب نبيند از مديرعاملي 
مترو استعفا كردم اما يك سال در هيات مديره ماندم 

تا بودجه قانوني مترو اختصاص يابد. 
   پرونده مهدي با وجود گزارش هاي مثبتي كه از قاضي 
پرونده به دفتر مسووالن عاليرتبه نظام در زمان حيات 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني ارسال شده بود در فرآيند 
اعاده دادرس��ي به نتيجه نرس��يد. البته اعاده دادرسي 
محدوديت براي طرح ندارد و م��ا اميدواريم با كاهش 
التهابات سياس��ي، اين پرونده به صورت كارشناس��ي 
مجددا رسيدگي شده و حكم آن نقض و اعاده دادرسي 
ش��ود. در مورده خواهرم فائزه نيز امي��دوارم در دادگاه 

تجديد نظر مساله حل شود. 

 سردار غیب پرور: انقالبي بودن هم ناظر به تك تك 
افراد است و هم ناظر بر س�ازماني كه در آن حضور 

دارند. فارس
   امی�ر حاتمي، جانش�ین وزير دفاع: ت�وان تولید 
تمام نیازمندي هاي تسلیحاتي  نیروهاي مسلح را 
در وزارت دفاع توس�ط متخصصین متعهد و جوان 

ايراني داريم. مهر
   دريادار س�یاري، فرمانده نی�روي دريايي ارتش: 
نیروي دريايي در سال ۶۸ ضربه محكمي به ناوهاي 

امريكايي  وارد كرد. ايسنا
   جلسه فوق العاده كمیسیون امنیت ملي مجلس 
براي بررس�ي گزارش پنجم اجراي برجام يكشنبه 

آينده برگزار مي شود. ايرنا
   مصطفي كواكبیان، نماينده تهران:  اي كاش براي 
داوطلبان رياس�ت جمهوري شرط گواهي سالمت 

روانشناسي مي گذاشتند! تسنیم

سردار دهقان: وزير دفاع امريكا بداند كه دوره هفت تير كشي گذشته است
وزير دفاع گفت: امروز تروريست هاي تكفیري- وهابي با سالح ها و مهمات ساخت امريكا در اقصي نقاط جهان به ويژه سوريه و عراق جنايت مي كنند. به گزارش اداره كل تبلیغات دفاعي وزارت دفاع، سردار حسین 

دهقان، در واكنش به ادعاي وزير دفاع امريكا گفت: به وزير دفاع امريكا توصیه مي كنم ابتدا تاريخ مجادله هاي نظامي دولت هاي پیشین امريكا در ويتنام، عراق، سومالي، افغانستان و اخیرا در سوريه و يمن و جنايت هاي 
جنگي و ضدبشري صورت گرفته را مطالعه كنند و علت تالش براي خالصي از باتالق هايي كه نابخردانه، متكبرانه و سرمستانه براي خود ايجاد كرده اند را بررسي، آنگاه به ريشه اتهام زني هاي فعلي خود، پي خواهند برد.

200 نماينده مجلس شوراي اس��المي در بيانيه اي از 
فعاليت هاي دولت براي افتت��اح فازهاي جديد پارس 
جنوب��ي تش��كر كردن��د و آن را بهترين نم��اد تحقق 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي دانس��تند. به گزارش 
ايرنا، در اين بيانيه كه علي اصغر يوسف نژاد، عضو هيات 
رييسه مجلس در پايان جلس��ه علني روز چهارشنبه 
قرائت كرد، آمده اس��ت: افتتاح همزمان 6 فاز توس��عه 
ميدان عظيم گازي پارس جنوبي، شروع بهره برداري از 
اليه نفتي اين ميدان و 4 طرح پتروشيمي در تاريخ 27 
فروردين 1396 با سرمايه گذاري قريب به 20 ميليارد 
دالر برگ افتخار زريني براي جمهوري اسالمي ايران و 
مويد كارآمدي و توانمندي نظام در سخت ترين شرايط 
تحريم هاي س��تمگرانه عليه صنعت نفت كشور است. 
در اين بيانيه افزوده ش��ده است: امروز مجموعه پارس 
جنوبي به عن��وان بهترين نماد تحقق سياس��ت هاي 
اقتصاد مقاومتي بر تارك نظام مي درخش��د. پيگيري 
سرسختانه براي اجراي منويات مقام معظم رهبري در 
برداشت شايسته و منصفانه از ميدان هاي مشترك در 
اين دولت با بهره برداري از 11 فاز پارس جنوبي به خوبي 
محقق شده است. اين 200 نماينده مجلس خاطرنشان 
كرده اند: فعاليت تحسين برانگيز شركت هاي پيمانكاري 
و س��ازندگان اداري در اجراي طرح هاي توسعه ميدان 
همراه ب��ا تكميل زنجي��ره ارزش با اح��داث همزمان 
طرح هاي پتروش��يمي از مصاديق رويكردهاي توليد 

درون زا، برون گرا و دانش بنيان است. 

گروه سیاسي| شوراي نگهبان هنوز مشغول بررسي 
صالحيت كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري است. 
طبق قانون هرگونه تبليغات براي كانديداها نيز تا پيش 
از آغاز زمان رسمي ممنوع است اما محمدباقر قاليباف 
ترجيح داده است خيلي زودتر از زمان قانوني تبليغاتش 
را آغاز كند آن هم با يك گفت وگوي مفصل با خبرگزاري 
اصولگراي تسنيم كه در آن برنامه هاي اقتصادي دولت 
مورد نظرش را شرح داده و در كنار آن حمله شديدي هم 
به دولت يازدهم و حسن روحاني داشته است. محمدباقر 
قاليباف شهردار تهران طبق گفته خودش تالش كرده 
است تا يك گفت وگوي اقتصادي داشته باشد و وقتي 
خبرنگار از او مي پرسد كه آيا قادر است كه درآمد كشور 
را دو و نيم برابر كند يا نه نيز گفته اس��ت: »نامزدي كه 
تعهد و برنامه اي براي حل مش��كالت اقتصادي مردم 
نداش��ته باش��د، چگونه به خود اج��ازه مي دهد براي 
تصدي مهم ترين مسووليت اجرايي كشور نامزد شود؟ 
مردم ما رييس جمهور و دولت��ي مي خواهند كه براي 
حل مشكالت معيشتي و اقتصادي امروز مردم برنامه 
دقيق و مشخصي داشته باشد و تعهد قطعي بدهد و نه 
اينكه فقط حرف ها و شعارهاي مبهم و كلي بزند كه بعدا 
بتواند به راحتي آنها را انكار كند.« وقتي فردي با بيش 
از 30 سال سابقه مديريت اجرايي كه به همه تعهداتي 
كه داده پايبند بوده، با قاطعيت اعالم مي كند كه بعد از 
4 سال درآمد كشور را دو برابر و نيم مي كند يا 5 ميليون 
ش��غل ايجاد خواهد ك��رد، مطمئنا س��ال ها مطالعه و 
برنامه ريزي و س��ابقه مديريتي پشت اين حرف وجود 
دارد. قاليباف كه خود زماني مس��ووليت ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز را داش��ته است در ادامه گفته است: 
»عالوه بر اين جلوگيري از قاچاق با اجراي كد شناسه 
كاال و هوشمندسازي گمرك تاثير مستقيم و سريعي 
در راه افتادن توليد داخل و اشتغال سريع خواهد داشت. 
يكي ديگر از مس��ائلي كه در ايجاد شغل كمك جدي 
مي كند، رفع موانع كسب و كار و همه انحصارها و اعمال 
الگوي رقابتي كسب وكار است.« اما يكي از مهم ترين 
بخش هاي اظهارات قاليباف تحليل او از علت باال بودن 
تعداد ثبت نام كنندگان در انتخابات رياست جمهوري 
بوده كه در چرايي اين موضوع گفته است: »اين پديده 
خيلي هم دور از انتظار نبود. وقتي مردم مي بينند كه اين 
دولت تازه بعد از 4 سال به فكر حل مشكالت اقتصادي 
افتاده است و حاال هم كه به فكر افتاده است، با مديريت 
بخشنامه اي و نامه نگاري رسانه اي و تبليغاتي مي خواهد 
مش��كالت مردم را حل كند، با خودشان مي گويند اگر 
رييس جمهور بودن به همين سادگي است، پس همه 
ما مي توانيم رييس جمهور شويم! مردم مي گويند اگر 
رييس جمهوري يعني همين سخنراني كردن و وعده 
دادن پس چرا ما رييس جمهور نشويم؟ اما واقعيت اين 
است كه رييس جمهور باالترين مقام اجرايي اين كشور 
است. يعني رييس جمهور بايد قوي ترين و با سابقه ترين 
مدير اجرايي كشور باش��د. «او در ادامه كنايه هايش به 
س��اير كانديداها گفته است: »متاس��فانه عده اي فقط 
در فكر پي��روزي در انتخابات هس��تند و به فرداي بعد 
از پيروزي فكر نمي كنند. به اين فكر نمي كنند كه اگر 
رييس جمهور ش��دند قرار اس��ت چگونه كشور را اداره 
كنند. براي رياست جمهوري فقط احساس مسووليت 
كافي نيس��ت، توانايي انجام مسووليت هم الزم است و 

حتي از نظر من مهم تر از احساس مسووليت است.« 

خبر
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بر روي مساله 
معيشت مردم 

تاكيد دارم
تقوي�ت بنی�ه اقتصادي 
كش�ور حس�اس ترين و 
كلیدي تري�ن موض�وع 
اس�ت و بر همین اساس 
بر اجراي سیاس�ت هاي 
اقتص�اد مقاومت�ي ب�ه 
عن�وان ي�ك مجموعه 
»كار و حركت و اقدام« به 
ويژه بر موضوع اشتغال 
همچنی�ن  و  تولی�د  و 
مسائل معیش�تي مردم 
و كاركنان دستگاه هاي 
مختلف از جمله نیروهاي 

مسلح تاكید دارم. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
رهبر معظم انقالب اسالمي 
صبح چهارش��نبه در دي��دار فرماندهان و 
جمع��ي از يگان هاي نيروه��اي چهارگانه 
ارتش ب��ه مناس��بت روز ارت��ش و نيروي 
زميني با اشاره به نقش اقتدار، توانايي ها و 
انگيزه باالي ارتش در تامين امنيت كشور، 
نيروه��اي نظام��ي را يك��ي از مولفه هاي 
تامي��ن امنيت برش��مردند و ب��ا تاكيد بر 
تاثي��ر عملك��رد دس��تگاه هاي اقتصادي، 
علمي و تحقيقاتي و آموزش��ي و فرهنگي 
در جلوگيري از به نتيجه رس��يدن اهداف 
دشمن، اولويت درجه يك كشور را مسائل 
اقتصادي دانس��تند و گفتن��د: اصلي ترين 
وظيفه مس��ووالن، پيگيري سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي به ويژه در بخش اشتغال 
و توليد و تالش جدي براي حل مش��كالت 
معيش��تي مردم و همچنين ايستادگي در 
مقابل ابرقدرت ها و نترس��يدن از تشر آنها 
اس��ت. رهبر انقالب اس��المي همچنين با 
اشاره به انتخابات 29 ارديبهشت، انتخابات 
در نظ��ام جمهوري اس��المي را نماد مردم 
س��االري اس��المي و مايه عزت و افتخار و 
قدرت و سربلندي دانستند و تاكيد كردند: 
بايد مردم، مسووالن و نامزدها، انتخابات را 
قدر بدانند و زمينه يك انتخابات پرش��ور و 
شوق و با نشاط، سالم، با امنيت و گسترده 
را فراهم كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
اين ديدار با گراميداشت روز ارتش و تجليل 
از خانواده ها و همسران و فرزندان ارتشيان 

به عنوان همس��نگران و همرزمان واقعي 
آنها، تعيين روز ارتش به وسيله امام)ره( را 
يكي از بهترين و هوشمندانه ترين اقدامات 
امام راحل برش��مردند و گفتند: اين اقدام 
عالوه بر مس��تحكم كردن پايه هاي ارتش 
جمهوري اسالمي، موجب يأس و نااميدي 
بس��ياري از توطئه گران، در آن زمان شد. 
ايشان با تاكيد بر اينكه تعيين روز ارتش از 
جانب امام خميني)ره( به معناي پذيرش 
هويت ارتش با همه مختصات و شرايط آن 
در ابت��داي پيروزي انقالب ب��ود، افزودند: 
حفظ و تقويت ارتش، اعتقاد قلبي و عميق 
امام)ره( ب��ود و اين تصمي��م صحيح امام 
موجب ش��د ارتش در همه قضاياي بعد از 

انقالب، خوش بدرخشد. 
رهبر انقالب اسالمي، ايستادگي در مقابل 
توطئه ه��اي دروني را يك��ي از نمونه هاي 
كارنامه درخشان ارتش برشمردند و گفتند: 
نقش آفريني ارتش در دوران دفاع مقدس 
و اراي��ه جلوه هاي عملي از س��طوح باالي 
اخ��الق و معنويت در كنار ق��درت رزمي، 
يكي ديگر از افتخارات آن اس��ت. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي، شهيدان صياد شيرازي و 
بابايي و بسياري از شهداي ارتش را الگوهاي 
عملي از اخالق و معنويت خواندند و تاكيد 
كردند: ارتش جمهوري اسالمي امروز يك 
نيروي فكري و معنوي و داراي انگيزه هاي 
پاك و مقدس است كه اين يكي از آثار مهم 
اقدام امام در تعيين اين روز است و بايد اين 
ارزش ها قدر دانسته و تقويت شوند. ايشان با 

تاكيد بر لزوم افزايش آمادگي هاي روحي و 
معنوي ارتش، به نقش مهم نيروهاي مسلح 
در تامين امنيت اش��اره كردند و افزودند: 
امنيت براي يك كشور بسيار مهم است و 
هرچه نيروهاي مسلح مقتدرتر و پرانگيزه تر 
باشند، اين اقتدار حتي اگر با تحرك نظامي 
هم همراه نباشد، زمينه ساز ايجاد امنيت 
خواه��د بود. فرمانده كل ق��وا، فرماندهان 
ارتش را به تربيت انس��ان هايي كه بتوانند 
الگو باشند توصيه و خاطرنشان كردند: روز 
به روز بايد الگوهاي اخالقي همچون شهيد 
صياد و شهيد بابايي در س��ازمان بزرگ و 
داراي ش��وكت ارتش افزاي��ش يابد. رهبر 
انقالب اسالمي با تاكيد بر اينكه نيروهاي 
مسلح از مهم ترين حصارهاي تامين امنيت 
ب��راي مردم به ش��مار مي رون��د، افزودند: 
عالوه ب��ر نيروهاي مس��لح، مجموعه ها و 
دستگاه هاي اقتصادي، آموزشي، علمي و 
تحقيقاتي و فرهنگي نيز اگر در جهت مقابله 
با اهداف دش��من و به عن��وان بخش هاي 
تكميل كننده يكديگر، عمل كنند، قطعا 
هماهنگ با نيروهاي مس��لح، زمينه ساز 
حف��ظ و تقويت امني��ت ملي و توس��عه 
و پيش��رفت كش��ور خواهند شد. حضرت 
آيت اهلل خامن��ه اي يك��ي از طراحي هاي 
اصلي دش��من را، اس��تفاده از نقاط ضعف 
و مش��كالت اقتصادي براي ضربه زدن به 
ملت ايران، دانستند و خاطرنشان كردند: 
به همين علت در سال هاي اخير شعارهاي 

اقتصادي برگزيده و برجسته شدند. 

ايش��ان تقويت بنيه اقتصادي كش��ور را 
حس��اس ترين و كليدي تري��ن موض��وع 
برش��مردند و گفتند: بر همين اس��اس بر 
اجراي سياس��ت هاي اقتص��اد مقاومتي 
به عنوان يك مجموع��ه »كار و حركت و 
اقدام« به ويژه بر موضوع اشتغال و توليد و 
همچنين مسائل معيشتي مردم و كاركنان 
دس��تگاه هاي مختلف از جمله نيروهاي 

مسلح تاكيد دارم. 
رهبر انقالب اس��المي با اش��اره به تمركز 
بدخواهان نظام اس��المي براي استفاده از 
نقاط ضعف اقتص��ادي براي ايجاد اخالل، 
خاطرنش��ان كردند: وقتي انگيزه و هدف 
دشمن مشخص است، قاعدتا بايد انگيزه 
مسووالن براي اجراي سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي افزايش يابد و من همه اين مسائل 
را كه ديدگاه كارشناس��ان زبده اقتصادي 
اس��ت، به طور مش��روح و خصوصي براي 
مسووالن نيز بيان كرده ام. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي افزودند: توقع من از مس��ووالن 
اين اس��ت كه وقتي انگيزه دشمن را براي 
استفاده از نقاط ضعف اقتصادي مي بينند، 
درص��دد برط��رف ك��ردن نق��اط ضعف 
اقتصادي و بس��تن منافذ برآيند. ايش��ان 
تاكيد كردند: البته نظام جمهوري اسالمي 
و مل��ت ايران، نقاط ق��وت فراواني دارند و 
علت سربلندي ملت در مقابل توطئه هاي 
گوناگون، از ابتداي پيروزي انقالب تاكنون 
همين نقاط قوت عجيب است كه از لحاظ 
كمي��ت و كيفيت، از نقاط ضعف بيش��تر 
هستند. رهبر انقالب اسالمي يكي از اين 
نقاط قوت برجس��ته را روحيه ش��جاعت 
و ايس��تادگي ملت ايران در برابر تشرها و 
اخم هاي ابرقدرت ها دانس��تند و افزودند: 
يكي از ش��گردهاي قدرت ه��اي متجاوز، 
براي ترس��اندن ملت ها و دولت ها و وادار 
كردن آنها به تامين منافع نامشروع خود، 
تشر زدن و از خود بزرگنمايي نشان دادن 
اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: 
براي يك كشور بدترين حالت آن است كه 
مسووالن آن كشور، از تشر دشمن بترسند 
زيرا اين كار در را براي ورود، تجاوز و تعرض 
او باز مي كند. ايشان خاطرنشان كردند: در 
اينكه امور كش��ور را بايد با عقل و تدبير و 
حكم��ت انجام داد، هي��چ ترديدي وجود 
ندارد اما اين تدبير و حكمت بايد همراه با 
شجاعت باشد. رهبر انقالب اسالمي تاكيد 
كردند: ترس��يدن و دلهره از تشر دشمن و 
تحت تاثير اخم قدرتمندان قرار گرفتن اوِل 
بدبختي است. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
افزودند: اگر كسي هم مي خواهد بترسد، 
اشكالي ندارد اما از طرف ملت و به حساب 
مردم نترسد زيرا ملت ايران ايستاده است. 
ايشان با اش��اره به انواع توطئه ها از ابتداي 
پيروزي انقالب اسالمي تاكنون، خاطرنشان 
كردند: اگر بنا بود جمهوري اسالمي و ملت 
اي��ران از قدرت ها بترس��د و در مقابل آنها 
عقب نش��يني كند، اكنون ديگر هيچ اثر و 

نشاني از ايران و ايراني باقي نمي ماند. 
رهبر انق��الب اس��المي تاكي��د كردند: 

دشمن اعم از امريكا و بزرگ تر از امريكا، 
در مقابل نظامي كه به مردم خود متصل 
اس��ت و مردم و ملت خود را دوست دارد 
و ملت نيز آن نظام را دوس��ت دارند و در 
مقابل دشمن مقاوم هستند، هيچ غلطي 

نمي تواند بكند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اينكه 
در دشمني قدرت هاي زورگو به ويژه امريكا، 
با ملت ايران هيچ ترديدي نيست، افزودند: 
اينكه بگويند با فالن فرد موافق هستند و با او 
مالحظه خواهند كرد، حرف نادرستي است 
زيرا دشمني آنها از زمان امام)ره( و بعد از امام 
و در زمان دولت هاي گوناگون كه با ساليق 
مختلف، بر س��ر كار بودند، هم��واره ادامه 
داشته است. ايش��ان با تاكيد بر اينكه بايد 
اقتدار و ايستادگي ملت ايران و تاثيرناپذيري 
ملت از تش��ر امري��كا و برخي كش��ورهاي 
اروپايي ادامه پيدا كند، خاطرنشان كردند: 
بخش مهمي از ادامه ايستادگي و نهراسيدن 
از دشمن، به عهده نيروهاي مسلح و بخش 
عمده آن بر عهده اقتصاديون و مجموعه هاي 
فرهنگي، آموزشي، به خصوص متصديان 

بخش هاي علمي و تحقيقاتي است. 
رهب��ر انقالب اس��المي در بخ��ش پاياني 
سخنان ش��ان با اش��اره به انتخابات پيِش 
رو، انتخاب��ات را از افتخ��ارات ملت ايران و 
مايه عزت، قدرت، روس��فيدي و سربلندي 
ملت اي��ران در دني��ا خواندن��د و افزودند: 
بدخواهان به دنبال نش��ان دادن اس��الم و 
معنويت در نقط��ه مقابل مردمس��االري 
بودند، اما جمهوري اسالمي، با مردمساالري 
اسالمي و انتخابات، غلط بودن اين حرف را 

نشان داد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: همه ملت 
در انتخاب��ات احس��اس مي كنند كه كليد 
كارهاي كش��ور در دست خودشان است و 
آنان هستند كه عناصر اصلي كشور را معين 
مي كنند. ايشان با تاكيد بر اينكه همه مردم، 
نامزدها، دولت و دس��ت اندركاران بايد قدر 
انتخاب��ات را بدانن��د و آن را گرامي بدارند، 
افزودند: بايد انتخاباتي گس��ترده، با شور و 
شوق و نشاط، سالم و همراه با امنيت برگزار 
شود و چنين انتخابات و ذخيره اي، به كشور 
مصونيت بسياري خواهد داد. رهبر انقالب 
اسالمي با اش��اره به مطالب وسوسه انگيز 
رسانه هاي دش��من و تالش خصمانه آنان 
براي خراب كردن انتخابات، خاطرنش��ان 
كردند: مل��ت ايران ب��ا همين بي��داري و 
هوش��ياري كه همواره نشان داده است، در 
مقابل اين حركت عمل خواهد كرد. پيش از 
سخنان رهبر انقالب اسالمي، امير سرلشكر 
صالحي، فرمانده كل ارتش با تبريك اعياد 
ماه رجب و گراميداشت روز ارتش و نيروي 
زمين��ي، گفت: امروز ارتش مفتخر اس��ت 
كه در هم��ه عرصه هاي زمين��ي، دريايي، 
پدافندي و هوايي با اقتدار، اعتماد به نفس 
و توكل به خدا از مرزهاي خاكي و اعتقادي 
انقالب اسالمي دفاع مي كند و فراتر از همه 
مولفه هاي آمادگي رزمي، به درياي بيكران 
انسان هاي مومن و متخصص خود مي بالد. 

 عض��و ش��وراي عالي سياس��تگذاري 
اصالح طلبان، حض��ور جهانگيري در 
انتخابات را مكمل پيروزي روحاني دانست و تصريح 
كرد: اين امر به هيچ وجه ب��ه معناي تقابل با روحاني 
نيس��ت. محمد س��االري در گفت وگو ب��ا »اعتماد« 
تصريح كرد: كانديداه��ا در صورت تاييد صالحيت و 
در هر مرحله مي توانند به نفع نامزد ديگر كنار بروند 
و طبعا وجود اين س��از و كار مي توان��د نقش موثري 
در انس��جام برنامه ه��اي نامزد نهاي��ي اصالح طلبان 
داشته باشد. وي نامزد ش��دن معاون اول روحاني در 
انتخابات رياست جمهوري را با توجه به اشراف دقيق 
وي به مشكالت كش��ور و آنچه دولت تدبير در مرداد 

92 از دولت قبل تحويل گرفت حايز اهميت دانست 
و خاطرنش��ان كرد: با توجه به تاييد احتمالي تعداد 
بيشتري از داوطلبان اصولگرا و غيرهم خط با روحاني 
و احتمال حمله هماهنگ به دستاوردهاي دولت در 
مناظرات، ضروري اس��ت آقاي جهانگيري به عنوان 
فردي مطلع، حضور داش��ته باش��د تا دستاوردهاي 
دول��ت را به صورت مس��تدل تبيين كند. س��االري 
بيان ش��فاف و دقي��ق واقعيت ها را يكي از محاس��ن 
كانديدات��وري جهانگيري در كنار روحاني دانس��ت 
و افزود: ثب��ت نام جهانگيري طبعا ب��ه معناي آماده 
نبودن روحاني براي پاس��خگويي به ابهامات نيست 
بلكه مقدمه اي ب��راي تبيين دقيق تر دس��تاوردها و 

مشكالت باقي مانده از دولت قبل است. عضو شوراي 
عالي سياس��تگذاري اصالح طلب��ان، كانديداتوري 
جهانگي��ري را مغاي��ر ب��ا سياس��ت هاي انتخاباتي 
اصالح طلبان ندانست و خاطرنشان كرد: اصالح طلبان 
در اين موضوع با هم متحد هس��تند و بر س��ر اين امر 
اجماع كامل دارند. س��االري ادامه داد: مردم نسبت 
به خدمات دولت در بيش��تر بخش ه��ا آگاهي كامل 
دارند و اينطور نيس��ت كه حمالت هماهنگ بخشي 
از جريان ه��ا ب��راي ناچي��ز جلوه دادن دس��تاوردها 
موجب بدبيني اقش��ار مختلف جامعه ش��ود گرچه 
بهترين كار اين اس��ت كه مسووالن دولتي خودشان 
به صورت دقيق تغييرات مثبت ايجاد ش��ده را براي 

مردم تبيين كنند. وي با اش��اره به تورم تك رقمي و 
مقايسه قيمت برخي اقالم ضروري از زمان روي كار 
آمدن دولت تدبير و اميد تا به امروز ياد آور شد: بيان 
واضح دستاوردها در قالب نمودار و به صورت شفاف 
مي تواند هم پاس��خگو بودن دولت را اثبات كند و هم 
افرادي را كه دانسته يا ندانسته در زمين تخريبگران 
بازي مي كنند را تا حدي قانع كند. عضو شوراي عالي 
سياس��تگذاري اصالح طلبان ابراز اميدواري كرد كه 
رقابت هاي انتخابات��ي با ادعاهاي غيرواقع كانديداها 
و تالش براي تخريب ديگر كانديداها همراه نباش��د 
تا در نهايت ش��اهد انتخاباتي رقابتي، سالم، پرشور و 

توام با اخالق باشيم. 

حضور جهانگیري در عرصه انتخابات در راستاي كمك به تبیین واقعیت هاست
ساالري در گفت وگو با »اعتماد«: 

گفت و گوي روز

از جم��ع هش��ت نف��ره مديران 
كانال ه��اي  ش��ده   بازداش��ت 
تلگرامي، ش��ش نفر همچنان در بازداش��ت بسر 
مي برن��د. موضوع��ي ك��ه از همان روز نخس��ت 
انتش��ارش، انتق��ادات بس��ياري را برانگيخت و 
واكنش رييس جمهور و دستور پيگيري او را هم 
به همراه داشت، همچنان يكي از مباحث مهم اين 
روزهاي كشور است، تا معاون اول دستگاه قضا هر 
بار جزييات جديدي از اين ماجرا را مطرح كند. اما 
با اين حال، معاون اول دس��تگاه قضا كه پيش از 
اين، اتهامات متهمان را امنيتي و نسبت به برخي 
از آنان هم انتشار مطالب مستهجن و خالف عفت 
عمومي عنوان كرده بود، ديروز جزييات ديگري 
از اي��ن پرون��ده را مطرح كرد كه نش��ان مي دهد 
كانال ه��اي تلگرامي ك��ه مديران آن بازداش��ت 
شده اند، توسط صاحبان اصلي خود دوباره فعال 
مي ش��وند. محس��ني اژه اي با طرح اين سوال كه 
»ش��ما فكر مي كنيد انجام برخي كارها در فضاي 
مجازي فردي اس��ت؟« گفت: »خير، بسياري از 
اينها وابسته به سرويس هاي بيگانه هستند و حتي 
شايد خودشان هم اين موضوع را ندانند. در همين 
موض��وع كانال هاي تلگرامي 6 نفر در بازداش��ت 
هستند؛ اما ظرف چند س��اعت پس از بازداشت 
دوباره كانال ها فعال شدند، اين نشان مي دهد كه 

صاحبان اصلي اي��ن كانال ها فعاليت ها را هدايت 
مي كنن��د.«  به گزارش ميزان، محس��ني اژه اي، 
معاون اول قوه قضاييه در همايش پيش��گيري از 
آسيب هاي اجتماعي كه با حضور معاون اجتماعي 
و پيش��گيري از وقوع جرم قوه قضاييه و روس��اي 
دادگستري ها و دادستان هاي سراسر كشور برگزار 
شد، به مسائل مربوط به آس��يب هاي اجتماعي 
اشاره و خاطرنشان كرد: با توجه به تاكيدات مقام 
معظم رهبري همگي احساس مسووليت كردند 
و در زمينه آسيب هاي اجتماعي وارد عمل شدند 
و معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه نيز 
در اين زمينه با جديت ورود كردند و ما از ايش��ان 
تشكر مي كنيم و ان شاءاهلل همه شما با آقاي الفت 
همكاري الزم را داشته باشيد و خداروشكر همه در 
حال برنامه ريزي و تدبير براي كاهش آسيب هاي 
اجتماعي هس��تند و اين جاي خوش��حالي دارد. 
مع��اون اول قوه قضاييه اضافه كرد: آس��يب هاي 
اجتماعي ممكن است سبب فاصله گرفتن جوانان 
از ارزش هاي اسالمي يا بي اعتمادي مردم به نظام 
شود، بنابراين ما از چه منظري مي خواهيم با آثار 
مخرب اين آسيب ها برخورد كنيم. ما در اين زمينه 
وظيفه ديني داريم و به ميزان اهميت آن در جهت 

پيشگيري از اين موارد بايد تالش كنيم. 
آسیب هاي اجتماعي در شأن نظام نیست

وي بيان كرد: ام��روز بايد از اين ديد به مس��اله 
آسيب هاي اجتماعي نگاه كنيم كه اين آسيب ها 

در ش��أن نظام جمهوري اسالمي نيست و مردم 
نيز از ما انتظار دارند و كس��اني كه در جلسات و 
محضر مقام معظم رهب��ري بودند مي دانند كه 
ايش��ان با وجود مش��غله هاي زياد ه��ر چند ماه 
جلسه تشكيل دادند و از مس��ووالن عالي نظام 
دعوت ك��رده و رهنم��ود دادند و از مس��ووالن 
پيگيري هاي الزم را مي كنن��د، بنابراين اين امر 
اهميت پيش��گيري از آس��يب هاي اجتماعي را 
مي رساند. معاون اول دستگاه قضا يكي از مسائل 
مهم در اقتصاد مقاومتي را اشتغال دانست و افزود: 
اگر از بيكاري جلوگيري شود، از بسياري آسيب ها 
جلوگيري خواهد شد. البته ما نمي گوييم هركس 
بيكار بود، معتاد است؛ اما رابطه اي بين بيكاري 
و جرايم مواد مخدر و خرده فروش��ان مواد مخدر 
وجود دارد. از طرفي بين بيكاري و طالق و فراهم 
شدن بستر براي شياطين و دشمنان نيز رابطه اي 
وجود دارد و بسياري از جرايم خرد و كالن ناشي 
از بيكاري است. محس��ني اژه اي با بيان اينكه ما 
نبايد و نمي توانيم جايگزين دستگاه هاي اجرايي 
شويم، گفت: امروز يكي از گله مندي هايي كه از 
قوه قضاييه ايجاد شده اين است كه هر كاري كه 
زمين مانده قوه قضايي��ه بايد انجام دهد، اين در 
حالي است كه منشأ و رفع بيكاري در مرحله اول 
و آخر برعهده قوه قضاييه نيست؛ اما ما مي توانيم 
با توجه به اهميت اين آسيب و شعار سال و اهتمام 
مقام معظم رهب��ري در اين زمينه تالش كنيم. 

محس��ني اژه اي خاطرنش��ان كرد: دستگاه قضا 
در اين عرصه همكاري الزم را دارد و با مجموعه 
اختياراتي كه دارد مي تواند در جهت تحقق شعار 
س��ال و جلوگيري از بيكاري اق��دام كند. وي در 
پايان با تاكيد بر اينكه در مقابل هر مجرم و مفسد 
بايس��تيد و انفعال به خرج ندهيد، گفت: يكي از 

سياست هاي ما اين است كه از فعاالن اقتصادي 
كه فعاليت سالم دارند، حمايت مي كنيم و شما 
بسياري از پرونده ها كه حقوقي نيست را بررسي 
كنيد. اژه اي تاكيد كرد:  الزم اس��ت هم در شيوه 
برخورد با برخي پرونده ها و هم اطالع رس��اني از 
روند آن پرونده توجهات بيشتري صورت گيرد. 

اژه اي: كانال هاي تلگرامي متخلف پس از بازداشت مديران شان فعاليت داشتند
ادامه واكنش ها و خبرها در مورد بازداشت ادمین هاي كانال هاي تلگرامي

سوژه روز

گروه سیاسي

پزشكيان:  درست نيست كه هشداري ندهيم و ناگهان ۱۲ كانال را ببنديم
اما موضوع بازداش�ت مديران كانال هاي تلگرامي، از جنبه اي ديگر از س�وي نائب ريیس مجلس شوراي 
اسالمي مورد توجه قرار گرفت. مسعود پزش�كیان كه ديروز رياست مجلس را برعهده داشت، اقدامات 
پیشگیرانه را براي جلوگیري از اين بازداشت ها توصیه كرد. مسعود پزشكیان با اشاره به بازداشت ۱2 نفر از 
ادمین هاي كانال هاي تلگرامي اصالح طلب و حامي دولت و فضاي امنیتي كشور در آستانه انتخابات گفت: 
بازداش�ت اينچنیني افراد كار درستي نیست، اگر سیستم ما هوشیار و آگاه است، بايد در قدم نخست به 
افراد اعالم كند كه راهي كه مي روند اشتباه است و به جاده خاكي رفته اند. او گفت: اين درست نیست كه 
صبر كنیم افراد گمراه شوند، بعد براي شان پرونده درست و يكباره ۱2 ادمین كانال تلگرامي را بازداشت، يا 
سايت و رسانه را تعطیل كنیم. به گزارش ايسنا، نماينده اصالح طلب مردم تبريز در مجلس دهم همچنین 
تصريح كرد: اين درست نیست كه هشداري ندهیم و ناگهان، ۱2 كانال را ببنديم و اجازه ندهیم كسي اين 
افراد را ببیند و تكلیف شان را هم روشن نكنیم كه چرا و چگونه بايد محاكمه شوند. پزشكیان اما تنها به اين 
توصیه اكتفا نكرد. او از اقداماتي گفت كه قرار است در مجلس و در جهت تعیین تكلیف اين موضوع برگزار 
شود. عضو هیات ريیسه فراكسیون امید در واكنش به اين سوال كه آيا باتوجه به اظهار نگراني ريیس اين 
فراكسیون و ديگر اعضا احتمال اقدامي موثر در راستاي آزادي اين افراد وجود دارد، گفت: به هر حال در 
مجلس پیگیر هستیم و قرار است جلسه اي برگزار كنیم كه مشخص شود، تكلیف چیست. او در پاسخ به 
اين سوال كه آيا ممكن است پیش از انتخابات اين افراد آزاد شوند، اظهار كرد: ما ادعاي حق و عدالت و آزادي 
داريم و اين مس�ائل را نمي توان صرفا در تئوري پیگیري كرد؛ بلكه بايد در واقعیت حق و عدالت و آزادي 
محقق شود. پزش�كیان در پايان با بیان اينكه بايد ببینیم مردم درباره عملكرد ما چه مي گويند، تصريح 
كرد: متاسفانه مردم در حال حاضر نگاه خوبي نسبت به وضعیتي كه ما مسووالن در كشور ايجاد كرديم، 

ندارند و اين عدم وجود نگاه خوب مردم به عملكرد مسووالن، به نفع ما نیست، بلكه به ضررمان است. 


