
ثبتنامهايوهنآلود
حرمت ش��كني برخي نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران شان نسبت به 
يكديگ��ر و خارج ش��دن از چارچوب هاي اخالق دين��ي، قطعاً يكي از 
زشت ترين صحنه هايي است كه مردم در آس��تانه برگزاري انتخابات 
با آن مواجه مي شوند. هرچند به ظاهر نمي توانند تغييردهنده چنين 
صحنه هاي آزاردهنده اي باش��ند، ولي آنهايي ك��ه مي فهمند در پاي 
صندوق رأي، سره را از ناسره تشخيص داده و به گزينه اي روي مي آورند 
كه حداقل اين چارچوب هاي اخالقي را رعايت كرده باشد، ولي هميشه 
اينچنين نبوده است و در برخي مواقع شاهد بوده ايم كه طرف مقابل با 
ابزار جنگ رواني و فضاسازي كاذب و با اغواگري مردم، رقيب را از صحنه 

خارج و به ناحق در جايگاه او مي نشيند.
اين تصوير از انتخابات مربوط به كانديداهاي ش��اخص است كه تصور 
مي كنند بايد به هر نحوي بگنجند تا پيروز انتخابات ش��وند، ولي وجه 
ديگر انتخابات به ويژه انتخابات رياست جمهوري به مرحله ثبت نام ها 
بازمي گردد. چيزي كه با سوءبرداشت از شرايط كانديداتوري، عده اي 
به خود اجازه مي دهند ب��ا دو قطعه عكس، كپي شناس��نامه و كارت 
ملي در ستاد انتخابات كشور حاضر ش��وند و براي اداره باالترين پست 
اجرايي كشور ثبت نام كنند. اين عارضه بزرگ كم و بيش در انتخابات 
گذشته با شكل و شمايل هاي نامأنوس مثل لباس پوشيدن هاي لمپني 
و استفاده از عالئمي همچون كاله شاپو و ... وجود داشت، ولي در اين 
دوره از انتخابات، اين جماعت مضحك، پا را فراتر نهاده و با همراه كردن 
دختربچه شش ساله و بيان اهداف ساختارشكنانه و متضاد با منافع ملي 
مثاًل آزادسازي  كشت خشخاش و توليد ترياك در كشور، حيثيت ملي 
يك كشور و ملتي را به تاراج گذاشته اند. اگر اين روند ادامه پيدا كند كه 
متأسفانه در طول اين سال ها با اش��كال جديدتري ادامه داشته است، 

ديگر بايد شاهد صحنه هاي مشمئزكننده ديگر هم باشيم.
سؤال اينجاس��ت كه در اين فرآيند غلط چه كسي يا دستگاهي مقصر 
است؟ آيا ضعف در قوانين انتخاباتي موجود كشور است يا بي مباالتي 
دستگاه يا دس��تگاه هايي است كه در آس��تانه انتخابات تالش دارند با 
عدم برخورد با اين پديده زشت و وهن آلود به نوعي از كاهش سبد رأي 
كانديداي حاكم در ق��درت جلوگيري كنند؟ قانون انتخابات كش��ور 
تاكنون چند بار اصالح ش��ده و بندهايي به آن اضافه يا كم شده است 
كه آخرين آن در بهمن 1391 صورت گرف��ت كه 17 بند از اين قانون 
اصالح شد، اما آنچه مسلم اس��ت اينكه تاكنون قانونگذاران انتخابات 
رياست جمهوري به سهولت از كنار ش��رايط خاص براي نامزدي اين 
انتخابات گذش��ته اند و به همان ش��رايط الزم براي صالحيت نامزدي 
رياس��ت جمهوري مندرج در اصل 115 قانون اساسي اكتفا كرده اند 
كه اگر همين شرايط را هم مجريان قانون در نظر داشتند، نمي بايست 
شاهد چنين صحنه هاي زشت حضور افراد بي ربط و لمپن براي ثبت نام 
هر دوره از انتخابات رياس��ت جمهوري مي بوديم. در اصل 115 قانون 
اساسي شرط الزم براي صالحيت نامزدي رياست جمهوري موارد زير 

قيد شده است:
1- رجال سياس��ي و مذهبي، 2- ايراني االصل باشد، 3-تابعيت كشور 
جمهوري اسالمي ايران را داشته باشد، 4- مدير و مدبر باشد، 5- داراي 
حسن سابقه و امانت و تقوي باشد، 6- مؤمن و معتقد به مباني جمهوري 

اسالمي و مذهب رسمي كشور )شيعه( باشد.
سؤال اينجاس��ت از اين تعداد 870 نفري كه تا بعدازظهر روز چهارم 
ثبت نام به س��تاد انتخابات كش��ور مراجعه كرده اند، چه تعداد همين 
شرايط حداقلي را دارا هستند كه ستاد انتخابات كشور از آنها ثبت نام 
به عمل آورده اس��ت! يعني تش��خيص اينكه دختربچه ش��ش ساله 
نمي تواند ثبت نام كند و با هيچ يك از شرايط اصل 115 قانون اساسي 
سازگاري ندارد براي كارمندان مستقر در اين ستاد دشوار است؟ يقيناً 
بيش از آنكه قانونگذار يا مراجع ديگ��ر را در اين ثبت نام هاي فله اي و 
بي ربط مقصر بدانيم بايد وزارت كشور را مقصر دانست كه مي توانست با 
اعالم اين شرايط نه به كارمند ثبت نام كننده نامزدهاي مراجعه كننده، 
بلكه به نگهبان در ورودي وزارت كش��ور، مانع از ورود اين افراد حتي 
به محوطه ساختمان وزارت كشور ش��وند و موجبات وهن و مضحكه 
رس��انه هاي خارجي و داخلي را فراهم نياورند. عزيزان وزارت كشور 
يقين بدانند هي��چ مرجعي در داخل اين عمل آنه��ا را تقبيح نخواهد 
كرد و اگر هم رس��انه هاي بيگانه به بهانه نقض حقوق ش��هروندي در 
ايران به جهت ممانعت از ثبت نام اين جماعت پشت آنها قرار گرفتند، 
آنقدر اس��تدالل متقن وجود دارد كه نگران هجمه ضدحقوق بشري 
آنها نبود. دردناك است از ميزان بيش از هزار نفري كه تا پايان مهلت 
قانون��ي در مقام نامزدي براي رياس��ت جمهوري ثبت ن��ام مي كنند، 
نهاد اجرايي ش��وراي نگهبان بيش از 98 درص��د را ردصالحيت كند 
و دش��منان قس��م خورده اين ملت كه امروز با تصويربرداري از برخي 
چهره هاي مضحك، در ب��وق و كرنا كرده كه جمهوري اس��المي 98 
درصد نامزدهاي رياست  جمهوري را ردصالحيت كرده است. به عنوان 
يك شهروند ايراني كه آبرو و حيثيت كشور و ملتش باالترين ارزش را 
براي او دارد، از دستگاه هاي مسئول برگزاري انتخابات مي خواهم به 
اين خيمه شب بازي ثبت نام هاي كيلويي آدم هاي بي ربط و لمپن پايان 
دهند و بستر را فقط براي كساني كه صالحيت مسئوليت در اين نظام را 
دارند، فراهم كنند. كساني كه حضورشان مايه آرامش جامعه و غنيمت 

براي نظام و انقالب اسالمي به حساب مي آيد.

دادستانکشور:
فارغازجناحبنديهاقانونرااجراميکنيم

امروز دش�من بر موض�وع انتخابات اي�ران تمرکز کرده اس�ت و 
دس�تگاه قضايي اين موض�وع را رص�د مي کند و ت�اش داريم با 
ايجاد فضاي سالم اجازه ندهيم از اين شبکه ها سوءاستفاده شود. 
حجت االسالم منتظري، دادستان كل كشور روز پنج شنبه در مراسم 
توديع و معارفه دادس��تان عمومي و انقالب اس��تان يزد از برنامه هاي 
دستگاه قضايي براي پيشگيري از جرائم انتخاباتي و مقابله با توطئه هاي 
دش��منان انقالب اس��المي س��خن گفت. وي گفت: قوه قضائيه فارغ 
از جناح بندي ه��ا، قانون را اجرا مي كند. وي با اش��اره ب��ه اينكه امروز 
فضاي مجازي موجود فضايي ناامن اس��ت، گفت: برخورد با مس��ائل 
فضاي مجازي از موضوعات مهمي اس��ت كه زيرساخت آن در اختيار 
قوه قضائيه نيست و مسئوالن امر و وزارتخانه ها بايد در مواجهه با اين 
آسيب ها ستاد بحران تشكيل دهند و به اين موضوعات رسيدگي كنند. 
منتظري در پاسخ به اظهارات برخي كه مي گويند چرا مدير فالن كانال 
و شبكه را دستگير كرده ايد، گفت: ما مدارك و شواهدي داريم كه اينها 
براي انتخابات ما برنامه ريزي داشته اند و االن بنا نيست كه اين مدارك 
را افشا كنيم چراكه مسائل خالف عفت عمومي و مسائل امنيتي را ما 
نمي توانيم علني كنيم و بر همين اس��اس ما وظيفه داريم كه برخورد 
و دستگير كنيم، فارغ از اينكه به كدام جناح و گروه سياسي وابستگي 
داشته باشند. دادستان كل كش��ور افزود: گاهي به ما مي گويند فالن 
آقايي در خوزس��تان فالن حرف هايي را زده است، فالن جا حرف هاي 
ديگري زده، ما مي گوييم نوبت آنها هم مي رسد و بايد اين دمل برسد تا 
به آنها هم رسيدگي كنيم. منتظري گفت: قوه قضائيه هيچ گاه بي دليل 
و بي مدرك كاري نمي كند و براساس قانون عمل مي كند و وظيفه ما بر 
حسب قانون برخورد است و انتظار ما از دستگاه هاي اجرايي اين است 
كه با ما همكاري كنند. دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: براي ما اين 
جناح و آن جناح ندارد و مقام قاضي و قضاوت اينچنين نيست كه بدون 

دليل و به خاطر وابستگي جناحي برخورد كند. 
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خطيب جمعه تهران:

رئيسجمهورنبايدروحيهسازشکارداشتهباشد
ام�ام جمع�ه موق�ت ته�ران ب�ا بي�ان اينکه 
حف�ظ »نزاک�ت اخاق�ي« توس�ط داوطلبان 
رأس  در  رياس�ت جمهوري  انتخاب�ات 
توقعات مؤمنين اس�ت، گف�ت: رئيس جمهور 
نباي�د روحي�ه سازش�کاري داش�ته باش�د. 
حجت االسالم كاظم صديقي با اشاره به انتخابات 
آتي رياست جمهوري اظهار داش��ت: اميد داريم 
دعاي معتكفين زمينه حضور حماسي ملت ايران 
در انتخابات رياس��ت جمهوري را در سطحي كه 
دشمن مرعوب شود، فراهم آورد. وي افزود: ما راه 
شهدا را ادامه مي دهيم و هرگز از انقالب و نظام مان 
خسته نش��ديم و با حضور پاي صندوق هاي رأي 
اعالن بيع��ت مجدد ب��ا نظام و اع��الم حاكميت 
اراده هاي خودمان در مس��ير اس��الم را خواهيم 
داشت، مس��ئله انتخابات از اهم مس��ائل است و 
سرنوشت كش��ور و آبروي كش��ور، اقتدار نظام، 
سالم سازي آينده جامعه، نه گفتن به دشمن و آري 

گفتن به شهداست. 
امام جمع��ه موقت ته��ران در بخ��ش ديگري از 
سخنانش حضور گسترده در انتخابات را هم حق 
و هم تكليف عنوان كرد و با بيان اينكه ما مجاهد 
مي مانيم و مقاومت را همچنان استمرار مي بخشيم 
و تا آخر ايس��تاده ايم، گفت: حض��ور در انتخابات 
همان حمايتي است كه از جبهه ها مي كنيم و براي 

خودمان عزت و اقتدار مي آفرينيم. 
   حفظ نزاکت اخاقي در رأس توقعات

حجت االسالم صديقي همچنين به بيان چند توصيه 
به داوطلبان انتخابات رياست جمهوري پرداخت و 
تصريح كرد: جا دارد از روي تواضع به كانديداهاي 
انتخابات ع��رض كنيم آنچ��ه كه توقع ش��رعي، 
ملي و قانوني اس��ت رعايت »نزاكت« است، اينجا 
كشور اميرالمؤمنين، كش��ور حضرت زهرا، كشور 
پيامبر)ص( و امامان معصوم است، اينجا مهد انتظار 
امام زمان)عج( اس��ت، ايران اسالمي تنها كشوري 
است كه هر روز كه مي گذرد عشق مردمش به ظهور 
حجت زمان بيشتر مي شود؛ ما اين حكومت و نظام 
اس��المي را مقدمه اي براي آمدن امام زمان)عج( 

مي دانيم و حكومت ايش��ان هم حكومت اخالق، 
توحيد و حاكميت خداست. وي اضافه كرد: كسي 
توجه به دستورات خدا نكند و بخواهد رئيس جمهور 
شود اين فرد هر حرفي كه به زبانش بيايد را مطرح 
مي كند، هر جسارتي را مي كند، اين فرد در تراز اين 
نظام و اين كشور نيست، فلذا حفظ »نزاكت اخالقي« 

توسط داوطلبان انتخابات رياست جمهوري در رأس 
توقعات همه مؤمنين، متدينين و ملت ايران است، 
لذا هر نوع تهمت، جوسازي و تخريب خالف منش و 

شخصيت نظام اسالمي است. 
   نامزدها مرزهاي قانوني را رعايت کنند

وي ادام��ه داد: نكته دومي كه ب��ه عنوان مطالبه 

عمومي بايد به اين عزيزان مطرح شود اين است 
كه بايد »مر قانون« توسط آنان رعايت شود، چون 
رئيس جمهور بعد از رهبري حافظ و نگهبان قانون 
است، اگر كس��ي مي خواهد رئيس جمهور شود و 
بيايد پايگاه هاي قانوني را مورد حمله و هجوم قرار 
دهد، به عنوان مثال بگويد شوراي نگهبان چيست 
يا براي آنها تعيين تكليف كند و خودش را مهم تر 

از قانون بداند. 
حجت االس��الم صديقي تأكيد كرد: اين امر براي 
ملت ايران بس��يار تلخ اس��ت كه ببينند كس��ي 
مي خواهد در سنگري استقرار پيدا كند كه به جاي 
اينكه مرزهاي قانوني را حفظ كند، بيايد سنگرهاي 
قانوني را تخريب و ويران كند، معلوم است كه تفكر 
اين فرد قانوني و ديني نيس��ت و مرزهاي امنيت 
كشور را قبول ندارد در حالي كه مرزهاي امنيت 
كشور همان قانون است. امام جمعه موقت تهران 
بر همين اساس يادآور شد: پست رياست جمهوري 
جاي انسان اسير نيست، ما انسان آزاده مي خواهيم 
كه اسير شهوات شخصي نباش��د، اسير و در بند 
تعصبات فاميلي و گرايش هاي سياس��ي نباشد، 
رئيس جمه��ور يك گ��روه و يك حزب نباش��د، 
رئيس جمهور 80 ميليون مردم��ي فداكار، با وفا، 
حامي نظام و پشتيبان مسئوالن و از جان گذشته 

براي حفظ انقالب اسالمي باشد. 
   رئيس جمه�ور نبايد روحيه سازش�کار  

داشته باشد
وي همچنين گفت: اين كشور زاييده انقالب است، 
هويت فعلي ملت ما هويت انقالبي است، هويتي 
است كه مي تواند با قدرت هاي بزرگ دست و پنجه 
نرم كند و از هيچ قدرتي نمي ترسد، آن روحيه اي 
كه امام داشت و مي گفتند نه شرقي و نه غربي؛ ما 
رئيس جمهوري مي خواهيم كه روحيه سازشكاري، 
تزلزل و انفعالي نداشته باشد، بلكه روحيه تهاجمي، 
اس��تقاللي و اتكا به خدا داش��ته باشد، در مسئله 
رياست جمهوري موضوع چشيدن مزه فقر، دوري 
از اشرافيت و پايبندي به اصول اخالقي امر بسيار 

مهمي است. 

با صدور پيامي صورت گرفت
تسليترهبرانقالب

بهمناسبتدرگذشتحجتاالسالمصالحي
آي�ت اهلل خامن�ه اي، رهب�ر معظ�م انق�اب اس�امي ب�ا صدور 
خ�دوم  م�دّرس  و  پرهي�زگار  عال�م  درگذش�ت  پيام�ي 
و پ�رکار ابوالش�هيد مرح�وم حجت االس�ام والمس�لمين 
گفتن�د.  تس�ليت  را  صالح�ي  سيدحس�ن  ح�اج  آق�اي 

متن پيام تسليت رهبر معظم انقالب به شرح زير است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

درگذش��ت عالم پرهيزگار و مدّرس خدوم و پركار ابوالشهيد مرحوم 
حجت االسالم والمسلمين آقاي حاج سيدحسن صالحي رحمه  اهلل عليه 
را به خاندان محترم و فرزند گرامي و س��اير بازماندگان مكرم و به همه 
شاگردان و ارادتمندان آن مرحوم تسليت عرض مي كنم. حق بزرگ آن 
مرحوم در حوزه  علميه  مشهد كه در زماني دراز، مسند تدريس متون 
متعددي از كتب درس��ي آن را در اختيار داشت، هرگز نبايد فراموش 
شود. رحمت و رضوان خدا بر آن عالم خدوم و نجيب. سيدعلي خامنه اي 
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دستجردي خبر داد
کانديدايواحدجبههمردمي

براساسمناظرهوپيمايشهااعالممیشود
س�خنگوي جبه�ه مردم�ي نيروه�اي 
انقاب ب�ا اش�اره به مش�خص ش�دن 
س�ازوکار انتخابات نام�زد نهايي جبهه 
گفت: براس�اس مناظره ها و پيمايش ها 
کاندي�داي واح�د را اع�ام مي کني�م. 
به گزارش روابط عموم��ي جبهه مردمي 
نيروهاي انقالب اسالمي، در نهمين جلسه 

شوراي مركزي جبهه مردمي كه روز پنج شنبه به رياست حجت االسالم 
رحيميان برگزار شد، حميدرضا حاجي بابايي و مهرداد بذرپاش حضور 
يافتند و به سؤاالت اعضاي شوراي مركزي جبهه مردمي پاسخ دادند. 
در همين زمينه مرضيه وحيد دستجردي، س��خنگوي جبهه مردمي 
نيروهاي انقالب اسالمي با اشاره به برگزاري رأي گيري پس از جلسه با 
كانديداهاي جبهه مردمي اظهار داشت: رأي گيري براي اين بود كه ما 
به تصميم نهايي برسيم كه آيا همه نامزدها براي ثبت نام شركت كنند 
يا خير، لذا طبق اين رأي گيري اعالم شد كه ثبت نام پنج نامزد جبهه 
مردمي بالمانع و قرار است خود نامزدها براي ثبت نام بروند. وي درباره 
سازوكار جبهه مردمي براي ثبت نام و انتخاب نامزد نهايي اظهار داشت: 
در ظرف چند روز گذشته با همه پنج كانديداي رياست جمهوري كه 
منتخب دور دوم مجمع ملي جبهه بودند، مذاكراتي انجام شد و براساس 
اين مذاكرات اعضاي شوراي مركزي س��ؤاالت خود را مطرح كردند و 

راهكارها و نظرات آنها را نيز گرفتند. 
دستجردي با بيان اينكه جلسات با نامزدها بسيار خوب بود و همه اين 
پنج نامزد سازوكار قبلي جبهه را قبول داشتند، تصريح كرد: سازوكار 
جبهه اين اس��ت كه باالخره در نهايت جبهه به ي��ك كانديداي واحد 
برس��د و اين در مرحله آخر صورت مي گيرد. سخنگوي جبهه مردمي 
نيروهاي انقالب اسالمي افزود: بنابراين ثبت نام پنج نامزد بالمانع است 
و بعد از ثبت نام برنامه هاي خود را اع��الم خواهند كرد و در برنامه هاي 
پيش رو از جمله، مناظره ها و س��خنراني ها و امكانات پيمايش��ي و در 
نظر گرفتن مقبوليت و محبوبيت اين اف��راد كانديداي واحد را معرفي 
خواهيم كرد. وي با تأكيد بر اينكه نامزد نهايي جبهه مردمي صرفاً يك 
نامزد خواهد بود، خاطرنش��ان كرد: ما تازه مي خواهيم پيمايش هاي 
خود را آغاز كنيم، چراكه فضاي كشور در حال انتخاباتي شدن است و 
به تدريج در مناظره ها و سخنراني ها و پيمايش ها مي توانيم نامزد نهايي 

را مشخص كنيم. 

 فرمانده نيروي زميني ارتش:
جهاننميتواندقدرتنيرويمسلحايرانرا

ناديدهبگيرد
فرمانده نيروي زمين�ي ارتش مي گويد 
آنهاي�ي ک�ه دائم�ًا مي گفتن�د برنامه 
نظام�ي عليه اي�ران را روي مي�ز دارند 
ام�روز در مقاب�ل امنيت پاي�دار ايران 
منفع�ل ش�ده و نمي توانن�د ق�درت 
نيروهاي مسلح ايران را ناديده بگيرند. 
به گزارش ايرن��ا،  امير س��رتيپ كيومرث 

حيدري در س��خنراني پيش از خطبه هاي نماز جمع��ه تهران كه در 
آستانه روز ارتش برگزار شد، افزود: امروز به بركت وجود مبارك ولي امر 
مس��لمين در رأس ارتش و نيروي هاي مس��لح، ارتش ما تفاوت هاي 
اساسي با نيروهاي مس��لح دنيا دارد. يكي از اين تفاوت ها اين است كه 
مش��روعيت همه نيروهاي مسلح دنيا مش��روعيت از نظام حاكم شان 
مي گيرند كه ما هم مستثني نيستيم، ولي عالوه بر آن ما از مشروعيت 

الهي و خدايي برخورداريم. 
حيدري با بيان اينك��ه يكي از ويژگي هاي تاري��خ، تكرارپذيري آن 
است و روز 29 فروردين روز ارتش و نيروي زميني، هم يكي از اين 
صحنه هاست كه از نگاه تاريخ دور نمانده است، گفت: شما اين روزها 
زمزمه هايي مي ش��نويد كه مثاًل به تجهيز و مسلح شدن كشورمان 
اعتراض دارند كه چ��را ما بايد قدرت موش��كي تحصيل كنيم؛ بايد 
بگويم كه همين زمزمه ها هم در ماه ه��اي اول پيروزي انقالب بود. 
فرمانده ني��روي زميني ارتش ادامه داد: در آنج��ا هم مي گفتند كه 
ارتش را مي خواهيم چه كنيم؛ ما كه انقالب كرديم و نيازي به ارتش 
نداري��م. در آن روزگار بصيرت الهي امام بزرگوار م��ا به فرياد مردم 
رسيد و در اين عصر كنوني هم ما مديون بصيرت ولي امر مسلمين در 

حمايت از نيروهاي مسلح هستيم.
 وي خاطرنش��ان كرد: امروز در نتيجه اين بصيرت الهي است كه ما 
داراي نيروهاي مسلحي قوي، قدرتمند و با اقتدار و اثرگذار در تمامي 
معادالت دشمنان اسالم و دشمنان بشريت هستيم. فرمانده نيروي 
زميني ارتش افزود: ارتش جمهوري اس��المي ايران مولود انقالب و 
مولود مباركي است كه خاستگاه فرهنگي و ايدئولوژيكي آن اسالم، 
قرآن و سيره نبوي اس��ت و امروز اين آموزه ها را با واليت محوري به 
منصه ظهور رس��انده و به فضل خداوند و در سايت واليت محوري و 
واليتمداري ارتش داراي ظرفيت هاي بي بديلي اس��ت. وي با بيان 
اينكه امروز يك��ي از ويژگي هاي ارتش ايران عمل به تدبير اس��ت، 
گفت: ما تمام نيروهاي خود را بسيج كرده ايم كه هر امري از رهبري 
انقالب كه خطاب ب��ه ارتش فرمودند، زمين نمان��د. در طول تاريخ 
حياتش، ارتش اين عمل به تدبير و واليتم��داري را مكرر به اثبات 
رسانده است و در سايه اين تبعيت و واليت است كه امروز شما شاهد 

ارتشي با اقتدار هستيد. 
حيدري افزود: نيروهاي مسلح كش��ور ما با اتحاد، وحدت و همدلي 
كه در نتيجه فرماندهي بي بديل ولي امر مس��لمين اس��ت كه بين 
سپاه، نيروهاي انتظامي، ارتش و بسيج به وجود آمده، موجب شده 
كه امروز نيروهاي مسلح كشور ما تكيه گاه تمام برنامه هاي دولت و 
ملت بزرگوار ما باشند. فرمانده نيروي زميني ارتش گفت: نيروهاي 
مسلح از چنان قدرتي برخوردارند كه در هيچ برهه اي از زمان ما از 
اين قدرت برخوردار نبوديم و نتيجه آن توليد امنيتي است كه امروز 

از آن برخوردار هستيم. 

حسن رشوند

     نماز جمعه      

    حجت االسالم س��يدابراهيم رئيسي، نامزد 
جبه��ه مردم��ي نيروه��اي انقالب اس��المي از 
چهره هاي شاخصي بود كه عصر ديروز با حضور 
در ستاد انتخابات كشور براي رقابت در انتخابات 

دوازدهم رياست جمهوري نام نويسي كرد. 
 حجت االسالم رئيس��ي پس از ثبت نام در جمع 
خبرنگاران، گفت: به رغم همه تالش هاي انجام 
شده، وضعيت و شرايط كشور در وضعيتي است 
كه مردم س��ؤال مي كنند چرا بي��كاري؟ مردم 
نگران كسب و كار هس��تند.  مردم فرصتي دارند 
در هر انتخاب��ات، باز نگاهي به آنچ��ه برگزيدند 
و ارزيابي نس��بت به آنچه انتخاب كردند داشته 
باش��ند، اينها در هر انتخاباتي وجود دارد و اين 
يك فرصت براي مردم اس��ت.  رئيس��ي افزود: 
در كشور ما بعد از گذشت س��ه دهه يا قريب به 
چهار دهه از انقالب اسالمي، دولت هاي مختلفي 
آمده اند و اقدامات خوبي را هر كدام از دولت ها به 
س��هم خود انجام داده اند كه بايد اقدامات خوب 
همه دولت ها و همه دولتمردان را ارج نهاد.   اين 
داوطلب انتخابات رياست جمهوري عنوان كرد: 
روستاييان، شهرنشينان، نخبگان و صاحب نظران 
سخن ش��ان امروز اين است كه كش��وري با اين 
همه سرمايه هاي ارزشمند و ذخاير كه خداوند 
داده و ب��ا اين همه ني��روي انس��اني و نيروهاي 
جوان و خالق و اين همه سرمايه كه وجود دارد 
آيا در ش��أن ملت ماس��ت كه ش��خص بيكاري 
شرمنده خانواده اش ش��ود.  آيا امكان برون رفت 
از اين وضعيت وجود ندارد؟ پاسخ آن است كه با 
مديريتي كه فراي دسته جات سياسي فكر كند 
و به كشور و اعتالي كشور فكر كند، مي توان اين 

مشكالت را حل كرد. 
توليت آس��تان قدس رضوي با تأكي��د براينكه 
مي توانيم شرايطي را به وجود بياوريم كه نقشي 
براي م��ردم در اقتص��اد قائل باش��يم و افزايش 
بهره وري را داشته باش��يم، ادامه داد: مي توانيم 
اقتصادي را ايجاد كنيم ك��ه در تكانه هاي ايام، 
اقتصاد كش��ور ت��كان نخورد يك��ي از معناهاي 

اقتصاد مقاومتي همين است.
 اين داوطلب انتخابات رياست جمهوري دوازدهم 

عنوان كرد: از وضعيت كشور، مطلع هستم، بيش 
از س��ه دهه مديريت در كش��ور داش��تم و تمام 
اليه هاي اداري كشور را به بركت انقالب اسالمي 
مي شناس��م و آس��يب ها را مي دان��م و مي توان 
بسياري از ساختارها را اصالح كرد كه مشكالتي 

براي مردم ايجاد نكند. 
وی در ادامه تصريح كرد: ام��روز ميدان اجرای 
حقوق ش��هروندی اس��ت،نه ميدان انشانويسی 
برای آن. اين داوطلب انتخابات رياست جمهوری 
دوازدهم با اشاره به شعار دولت خود، ادامه داد: 
برای دولت، ش��عار »كرام��ت و كار« را انتخاب 

كرديم، زيرا اين دو مقوله نياز كشور است
   حجت االسالم حسن روحاني نيز از چهره هايي 
بود كه در چهارمين روز از نام نويسي داوطلبان 
انتخابات دوازدهمين دوره رياس��ت جمهوري 
در اي��ن انتخاب��ات نام نويس��ي ك��رد. روحاني 
پس از ثبت ن��ام در دوازدهمي��ن دوره انتخابات 
رياست جمهوري  اظهار داشت: خداوند بزرگ را 
سپاس��گزارم كه دوباره به اين بنده حقير توفيق 
داد كه خ��ودم را در معرض اعتم��اد ملت ايران 
قرار بدهم و اعالم آمادگي كنم كه بار مسئوليت 
سنگين اجرايي كش��ور را در صورت قبول ملت 

ايران بر عهده بگيرم. 
روحاني بار ديگر در مقام دف��اع از برجام گفت: 
از امروز به بع��د حفظ برجام يك��ي از مهم ترين 
مسائل سياس��ي داخلي و اقتصادي ملت ايران 
خواهد بود. هووهايي كه بارها به قصد كش��تن 
اين فرزند و ن��وزاد يعني برج��ام تصميم گرفته 
بودند، نمي توانند سرپرس��ت خوب��ي براي اين 
فرزند باشند.  وي ادامه داد: خوشبختانه آنچه در 
سال 92 به مردم وعده داده بودم كه سانتريفيوژ 
بچرخد تا چرخ اقتصاد بچرخد، چرخ اقتصاد ما 
از سال ها پيش بهتر در حركت است و دليل آن 
رشد اقتصادي است كه در سال گذشته داشتيم.  
روحاني تأكيد كرد: در س��ال 92 به مردم عزيز 
اعالم كردم كه نجات اقتصاد ايران، احياي اخالق 
و تعامل سازنده با جهان مهم است و امروز بسيار 
خوشحالم كه در هر سه زمينه با حمايت و كمك 
مردم قدم هاي قابل توجهي برداشته شده است. 

وي تصريح ك��رد: در زمينه نج��ات اقتصاد ما از 
ركود تورم��ي فاصله گرفتيم. از رش��د منهاي 7 
در سال گذش��ته به رش��د باالي 7 رسيديم و از 
تورم 40 درصد به تورم 7 درصد در اسفند سال 

گذشته رسيديم. 
 وي بعد از حضور در نشس��ت خبري، حاضر به 
پاسخگويي به س��ؤاالت خبرنگاران نشد كه اين 

مهم با اعتراض خبرنگاران مواجه شد. 
   عليرضا زاكاني هم به عنوان يكي از پنج نامزد 
جبهه مردمي نيروهاي انقالب بعدازظهر ديروز 
نام نويسي كرد. وي با اشاره به اينكه شعارم دولت 
اقدام و اصالح است، در عين حال تأكيد كرد: همه 
بايد به نتيجه گيري جمنا پايبند باشيم. زاكاني 
در جمع خبرنگاران گفت: با انقالب اول پرونده 
استبداد بسته شد، با انقالب دوم پرونده استعمار 
بسته ش��د و به اس��تقالل سياسي رس��يديم؛ با 
انقالب سوم بايد به استقالل اقتصادي و فرهنگي 
برس��يم و فاصله زياد ايجاد شده بين جمهوري 
اسالمي با جريان پردرخش��ش انقالب اسالمي 
را جبران كنيم، باعث و بان��ي ايجاد اين فاصله، 
تفكر غربگرا و مديران اشرافي، خسته و بي حال 
در كشور بوده و هستند. وي گفت: كشور امروز 
از نظر اقتصادي در مرز بحران قرار دارد و دولت 

پيكره اقتصاد را دچار مرگ مغزي كرده است. 
    كواكبي��ان، دبيركل حزب مردم س��االري و 
نماينده مجلس در انتخابات رياس��ت جمهوري 
نام نويسي كرد. او تأكيد كرده كه گزينه پوششي 
براي روحاني نيست و آخر در رقابت ها مي ماند. 
كواكبي��ان با اش��اره ب��ه اينكه گفتم��ان دولت 
اصالح طلبانه نيس��ت و رئيس دولت بارها گفته 
دولت اصالح طلب نيست، تصريح كرد: بايد پرچم 

اصالحات در اين كشور برافراشته شود. 
    حجت االس��الم محمد زارع فومني، دبيركل 
حزب مردم��ي اصالحات ب��ا حضور در س��تاد 
انتخابات كش��ور داوطلب انتخابات دوازدهمين 
دوره رياست جمهوري شد. وي پيش از نام نويسي 
در انتخابات در جمع خبرنگاران گفت: با دولت 

نشاط و براي نشاط جوانان آمده ام. 
    محسن غرويان از اس��اتيد حوزه علميه قم 

هم از جمله چهره هايي بود ك��ه ديروز داوطلب 
دوازدهمين دوره انتخابات رياس��ت جمهوري 
شد. غرويان هنگام نام نويسي گفت: »با شعار علم 
اخالق و عقالنيت آمده ام«. وي همچنين با بيان 
اينكه به نفع روحاني كنار م��ي روم، گفت: رأي 

روحاني را نمي شود پيش بيني كرد. 
    مهدي كلهر، مش��اور رسانه اي رئيس دولت 
نهم از ديگر چهره هايي بود كه ديروز نام نويسي 
كرد. كلهر درب��اره اينكه آيا براي نام نويس��ي با 
احمدي نژاد هماهنگ كرده است يا خير، گفت: 
هيچ هماهنگي با احمدي نژاد نداشتم و به صورت 

مستقل در اين انتخابات نام نويسي مي كنم. 
    حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون قضايي 
هم با حضور در س��تاد انتخابات كشور داوطلب 
حضور در رقابت هاي انتخاباتي شد. وي مي گويد: 
نقدينگي بايد كاهش ياب��د و به توليد اختصاص 

داده شود. 
 اما روز سوم ثبت نام انتخابات هم در كنار بسياري 
از چهره هاي گمنام و غيرموجه، ش��اهد حضور 

برخي از چهره هاي شناخته شده بود. 
    ثبت نام سيدمحمد غرضي، چهره نام آشناي 
روز س��وم نام نويس��ي نامزدهاي انتخابات بود. 
غرضي پس از نام نويس��ي گف��ت: اقتصاد ايران 
از اقتصاد امريكا قوي تر اس��ت، ام��ا مديريت به 
مراتب ضعيف تر اس��ت. غرضي اف��زود: هرگز با 
كس��ي رقابت  نمي كنم، منطق انقالب، مردم و 
تعهد را مي گويم. غرضي گفت: روحاني به جاي 
رئيس جمهور كل كشور شدن رئيس جمهور يك 
گروهي شد. وي ادامه داد: چپ نمي تواند دولت 
را نگه دارد و راست ملت را. شنيدم روحاني گفته 
»در مناظره ها شركت نمي كنم« اميدوارم اشتباه 
باش��د. غرضي در پايان گفت: بي��كاري از حمله 
صدام بدتر است، تنها با حمله به بيكاري مي شود 

آن را برطرف كرد. 
    سيدمصطفي هاش��مي طبا، رئيس سازمان 
تربيت بدني دولت اول اصالح��ات از جمله اين 
چهره ها بود. وي در انتخابات دوره هشتم رياست 
جمهوري هم نامزد انتخابات رياست جمهوري 

شده بود. 

 تا انتخابات 

رکورد ثبت نام انتخابات نسبت به دوره يازدهم شکسته شد 

 رونمایی از چهره های شاخص انتخابات دوازدهم 
  چهارمين روز ثبت نام از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري در 
حالي به پايان رسيد كه با ثبت نام چهره هاي شاخص در روز گذشته، 
آرايش مبارزات انتخاباتي در ارديبهشت ماه بيش از پيش نمايان شد. 
اين در شرايطی است كه وزارت كشور روز گذشته نيز شاهد حضور 
افرادي بود كه بدون داشتن كمترين شرايط خود را داوطلب شركت 
در انتخابات كرده بودند؛ افرادي كه به نظر مي رسيد بيشتر براي نشان 
دادن خود و ديده شدن در رسانه ها به وزارت كشور مي آيند. اكنون 
اين اتفاق در حالي افتاد كه تا پايان وق��ت ثبت نام كانديداها در روز 
گذشته بيش از 950 نفر كه اكثر آنان براساس قانون انتخابات رياست 
جمهوري فاقد شرايط حداقلي براي كانديداتوري در انتخابات بودند، 
نام خود را در وزارت كشور به ثبت رساندند؛ آماري كه ركورد ثبت نام 
در انتخابات را نسبت به دور گذشته تا حد محسوسي جا به جا كرد. 
اين در حالي است كه هنوز يك روز نيز تا پايان ثبت نام در انتخابات 
فرصت باقي مانده است. براساس آمار منتش��ر شده از سوي وزارت 

كشور جوان ترين و مسن ترين داوطلب دوازدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري به ترتيب داراي 18 و 88 سال سن هستند و تنها 
56 نفر از ثبت نام كنندگان را زنان تشكيل مي دهند.   اما عمق فاجعه 
ثبت نام چهره هاي فاق��د صالحيت در انتخابات ك��ه نتيجه اي جز 
تخريب بنيان هاي مردم ساالري در جمهوري اسالمي ايران به دنبال 
ندارد، آنجا بود كه صبح هنگام، تعداد زيادي ب��راي ورود به وزارت 
كشور و ثبت نام در انتخابات صف كش��يده بودند تا آنجا كه پسري 
14 س��اله نيز با لباس محلي خود را به وزارت كشور رساند تا بتواند 
كانديداي رياست جمهوري شود.  همچنين در اين ميان، چهره هايي 
از خواننده گرفته تا ورزشكاري كه با لباس رزمي به وزارت كشور آمده 
بود به چشم مي خورد. عالوه بر اين روز گذشته برخي از مالباختگان 
مؤسسه مالي كاسپين نيز كه در مقابل محل ثبت نام كانديداها تجمع 
كرده بودند، با حضور در ستاد انتخابات كشور به عنوان ثبت نام كننده 
در مقابل خبرنگاران قرار گرفتند و نس��بت به ع��دم توجه دولت به 

درخواست هاي ش��ان واكنش نش��ان دادند. بر اين اس��اس، يكي از 
مالباختگان مؤسسه كاسپين با حضور در ستاد انتخابات وزارت كشور 
نسبت به عدم پاسخگويي دولت به مالباختگان مؤسسه مالي كاسپين 
به شدت انتقاد كرد و گفت كه وقتي روحاني نمي تواند مشكل ما را 

حل كند خودم كانديدا مي شوم... 
حضور اين افراد فاقد شرايط براي ثبت نام در وزارت كشور در حالي 
است كه براساس ماده 35 قانون انتخابات كشور، انتخاب شوندگان 
هنگام ثبت نام بايد عالوه بر داش��تن تابعيت جمهوري اس��المي و 
ايراني االصل بودن، از رجال مذهبي، سياسي و مدير و مدبر باشند و به 
حسن سابقه و امانت و تقوي شهرت داشته باشند.  حال بايد منتظر 
ماند و ديد كه در آخرين روز ثبت نام از كانديداهاي انتخابات رياست 
جمهوري چه ميزان به آمار ثبت نام كنندگان اضافه خواهد شد و چه 
چهره هاي شاخصي خود را به وزارت كشور مي رسانند تا در آرايش 

مبارزات انتخاباتي ارديبهشت ماه جاي بگيرند؟

 جعفر تکبیری
   گزارش


