
معترض به شورای نگهبان 
صالحيت خود را برای هميشه از دست می دهد 

 ادامه از صفحه یک 
اما واقعيت اين اس��ت كه ه��ر ثبت نام كننده اي، خود را واجد ش��رايط 
مي داند. اين در صورتي است كه تشخيص داشتن شرايط و برخورداري 
از صالحيت ها، طبق قانون بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است. 
قانون پذيري، يكي از مهم ترين ويژگي هاي افراد داراي صالحيت براي 
رياست جمهوري است. رئيس جمهوري كه به عنوان دومين شخصيت 
رسمي كش��ور به لحاظ حقوقي، مي خواهد به مدت چهار سال مجري 
قانون اساسي باشد، بايد اول خودش قانون پذير و پايبند به قانون اساسي 
و قوانين موضوعه رسمي كشور باشد. بنابراين تمامي كانديداهاي رياست 
جمهوري و هواداران آنان در اين مقطع زماني، در آزمون قانون پذيري مورد 
سنجش قرار مي گيرند. با اعالم اسامي نامزدهاي احراز صالحيت شده از 
سوي شوراي نگهبان، انتظار آن است كه هم كانديداهايي كه صالحيت 
آنان احراز نشده و هم هواداران آنان، پايبندي خود را به قانون، به نمايش 
گذارند. بديهي است كه افراد احراز صالحيت نشده  صالحيت شان صرفاً  
براي تصدي پست رياست جمهوري تأييد نشده است و معناي آن نداشتن 
صالحيت براي تصدي ديگر مسئوليت ها در جمهوري اسالمي نيست. 
بنابراين شايسته اس��ت تمامي افرادي كه صالحيت  آنان براي ورود به 
عرصه رقابت ها تأييد نمي شود، با قانون گريزي و اتخاذ مواضع و كنش هاي 
نادرست، اوالً آبروي انتخابات را مخدوش نسازند و ثانيا آينده سياسي خود 
را خراب نكنند. كسي كه با رد صالحيتش از سوي شوراي نگهبان بخواهد 
با قانون شكني دست به رفتارهاي خالف منافع ملي بزند، بديهي است كه 
با اين رفتار خود اوالً نشان مي دهد كه شوراي نگهبان درست تشخيص 
داده، ثانياً مشخص مي شود كه اين فرد براي هيچ مسئوليت ديگري هم 

صالحيت ندارد. 
 برای فهم اين مطلب بهتر اس��ت اش��اره كوتاهی به تاريخچه انتخابات 
رياست جمهوری داشته باشيم. طي 37سال گذشته، تمامي انتخابات در 
ايران به جز انتخابات سال 88، براي ملت ايران و نظام اسالمي، مايه افتخار، 
عزت و آبرو بود. در سال 88 عده اي با پياده سازي نقشه از پيش طراحي 
شده جبهه استكبار در داخل كشور كام ملت حماسه آفرين با مشاركت 85 
درصدي را تلخ كردند  و خسارت هاي مادي و معنوي بسياري به بار آوردند. 
پايبند نبودن  به قانون از سوي برخي جريان هاي سياسي و كانديداها، 
فتنه 88 را كه داراي ماهيتي امريكايي � صهيونيستي بود، پديد آورد.   به 
طور قطع مي توان گفت، اگر كانديداهاي معترض به نتيجه انتخابات در 
سال 88، از مس��ير قانون اعتراضات خود را به صورت مستدل و منطقي 
دنبال مي كردند، هرگز كشور و ملت را دچار خسارت هاي جبران ناپذير 
نمي ساختند. البته آنان راه قانون را دنبال نكردند، زيرا قانون گريزي در ذات 
انقالب هاي رنگي و كودتاهاي مخملين قرار دارد و با قانون پذيري نمي توان 
انقالب رنگي به پا كرد. به هر حال حوادث تلخ و خسارت بار 88، يك تجربه 

عيني و پيش روي ملت ايران است. 
در فتنه 88 به ج��ز بيگانه، هي��چ  ي��ك از جريان ها، اح��زاب، گروه ها و 
شخصيت هاي سياسي در داخل كشور س��ود نبردند. اكنون كه در زمان 
برگزاري انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري و انتخابات پنجمين 
دوره شوراهاي اسالمي شهر و روستا قرار داريم، همه بايد مراقبت نمايند تا 
اين انتخابات، بر آبروي كشور و ملت و نظام اسالمي بيفزايد. رعايت قانون از 
سوي همه، بهترين راه برگزاري انتخابات سالم، رقابتي و آبرومندانه است. 
مسئوالن بايد در چارچوب قانون عمل كنند و احزاب و گروه هاي سياسي 
هم بايد تمامي كنش هاي سياسي خود را بر مبناي قانون تعريف نمايند. هر 
اقدامی جز گردن نهادن به قانون و پذيرفتن نظر قانونی شورای نگهبان به 
معنی مواجهه با قانون اساسی است و نامزد معترض، صالحيت خود را برای 

هر كار و هر زمان ديگری از دست خواهد داد. 

 دهقان:  دوره هفت تير كشي  امریکا  گذشته است
امروز تروریست هاي تكفيري – وهابي با سالح ها و مهمات ساخت 
امریكا در اقصي نقاط جهان به ویژه سوریه و عراق جنایت مي كنند. 
به گزارش فارس، سردار حس��ين دهقان، وزير دفاع جمهوري اسالمي 
ايران در واكنش ب��ه ادعاي وزير دفاع امريكا  افزود: ب��ه وزير دفاع امريكا 
توصيه مي كنم ابت��دا تاري��خ مجادله هاي نظامي دولت هاي پيش��ين 
امريكا در ويتنام، عراق، سومالي، افغانس��تان و اخيراً در سوريه و يمن و 
جنايت هاي جنگي و ضد بش��ري صورت گرفته را مطالعه و علت تالش 
براي خالصي از باتالق هايي را كه نابخردانه، متكبرانه و سرمستانه براي 
خود ايجاد كرده اند بررسي كند، آنگاه به ريشه اتهام زني هاي فعلي خود، 
پي خواهد برد. وزير دفاع گفت: ايشان و سران به اصطالح استراتژيست 
امريكا بايد بدانند كه دوره و عصر هفت تيركشي، اتهام زني، پرونده سازي 
و مداخله سازي از موضع حق به جانب گذشته است و اين سخنان جابه جا 
كردن متهم با مدعي است. وي افزود: بهتر است ايشان و رهبران امريكا 
در پي حل مسائل داخلي آن كشور باشند و به دنبال بحران آفريني جديد 
و برافروختن شعله هاي جنگ در كره و خاورميانه نباشند. دهقان تصريح 
كرد: ملت ها پيام اظهارات مكارانه و رذيالنه دشمنان خود را خوب دريافت 
مي كنند، از اين رو پاسخ ملت ها نيز با اقدامات آنها تناسب دارد. وزير دفاع 
با بيان اينكه ملت رنجديده يمن كه مورد تجاوز ائتالف عربي به رهبري 
عربس��تان و حمايت تمام عيار امريكا قرار گرفته، خود با اتكا به قدرت 
مردم و توانمندي هاي خود مقابل اين ائتالف و حاميان آنها ايستاده و تا 
كنون آنها را از دستيابي به اهداف شومشان ناكام گذاشته و اين مسير را تا 

پيروزي ادامه خواهد داد. 

 پایداري فعاًل از گزینه اي اعالم حمایت نکرده است
دبيركل جبهه پایداري انقالب اسالمي با بيان اینكه پایداري فعاًل از 
هيچ گزینه اي به شكل رس�مي اعالم حمایت نكرده است، گفت: ما 
در زمان مناسب، فرد اصلح را با صدور بيانيه اي معرفي خواهيم كرد. 
حجت االس��الم مرتضي آقاتهراني در گفت وگو با فارس، با اش��اره به 
انتشار خبري درباره حمايت اين جبهه از كانديداتوري حجت االسالم 
والمس��لمين رئيس��ي در انتخابات رياس��ت جمهوري اظهار داشت: 
جلسات پايداري به صورت مستمر برگزار مي شود و ما هفته اي دو بار 
جلسه برگزار مي كنيم و معتقديم بايد به اصلح رأي داد، اما هنوز گزينه 
ما به صورت رسمي اعالم نشده است. آقاتهراني تأكيد كرد: اگر براي 
معرفي گزينه نهايي اين جبهه قاطع شويم، بيانيه داده و اعالم حمايت 
مي كنيم، بنابراين خبري كه اخيراً منتشر شد، به صورت رسمي نبوده 
است و استنباطي است. دبيركل جبهه پايداري انقالب اسالمي با بيان 
اينكه ما در زمان خود فرد اصلح را اعالم خواهيم كرد، افزود: بنابراين 
بايد بگويم جبهه پايداري تاكنون به ش��كل رسمي از هيچ كانديدايي 

اعالم حمايت نكرده است. 
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رهبر معظم انقالب : 

انتخابات باید سالم، گسترده و با امنيت  برگزار شود

حضرت آیت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب 
اسالمي دیروز در دیدار فرماندهان و جمعي از 
یگان هاي نيروهاي چهارگانه ارتش به مناسبت 
روز ارت�ش و ني�روي زميني با اش�اره به نقش 
اقت�دار، توانایي ه�ا و انگيزه ب�االي ارتش در 
تأمين امنيت كشور، نيروهاي نظامي را یكي از 
مؤلفه هاي تأمين امنيت برشمردند و با تأكيد بر 
تأثير عملكرد دستگاه هاي اقتصادي، علمي و 
تحقيقاتي، و آموزشي و فرهنگي در جلوگيري 
از به نتيجه رس�يدن اهداف دش�من، اولویت 
درجه یک كشور را مسائل اقتصادي دانستند 
و گفتند: اصلي ترین وظيفه مسئوالن، پيگيري 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي، به ویژه در بخش 
اشتغال و توليد و تالش جدي براي حل مشكالت 
معيشتي مردم و همچنين ایستادگي در مقابل 
ابرقدرت ها و نترس�يدن از تش�ر آنها اس�ت. 

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم 
رهبري، رهبر انقالب اس��المي همچنين با اشاره 
به انتخابات ۲۹ ارديبهش��ت، انتخاب��ات در نظام 
جمهوري اسالمي را نماد مردم ساالري اسالمي 
و مايه عزت و افتخار و قدرت و سربلندي دانستند 
و تأكيد كردند: بايد مردم، مس��ئوالن و نامزدها، 
انتخابات را قدر بدانند و زمينه يك انتخابات پرشور 
و شوق و با نش��اط، س��الم، با امنيت و گسترده را 

فراهم كنند. 
   ارت�ش در هم�ه قضایاي بع�د از انقالب، 

خوش درخشيد
حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي در اين دي��دار با 
گراميداش��ت روز ارتش و تجلي��ل از خانواده ها و 
همسران و فرزندان ارتشيان به عنوان همسنگران و 
همرزمان واقعي آنها، تعيين روز ارتش به وسيله امام 
)ره( را يكي از بهترين و هوشمندانه ترين اقدامات 
امام راحل برشمردند و گفتند: اين اقدام عالوه بر 
مستحكم كردن پايه هاي ارتش جمهوري اسالمي، 
موجب يأس و نااميدي بس��ياري از توطئه گران، 
در آن زمان شد. ايش��ان با تأكيد بر اينكه تعيين 
روز ارت��ش از جانب امام خمين��ي )ره( به معناي 
پذيرش هويت ارتش با همه مختصات و ش��رايط 
آن در ابتداي پيروزي انقالب بود، افزودند: حفظ 
و تقويت ارتش، اعتقاد قلبي و عميق امام)ره( بود 
و اين تصميم صحيح امام موجب ش��د ارتش در 
همه قضاياي بعد از انقالب، خوش بدرخشد. رهبر 
انقالب اسالمي، ايستادگي در مقابل توطئه هاي 
دروني را يك��ي از نمونه هاي كارنامه درخش��ان 
ارتش برش��مردند و گفتن��د: نقش آفريني ارتش 

در دوران دف��اع مقدس و ارائ��ه جلوه هاي عملي 
از س��طوح باالي اخالق و معنويت در كنار قدرت 
رزمي، يكي ديگر از افتخارات آن اس��ت. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي، شهيدان صياد شيرازي و بابايي 
و بسياري از ش��هداي ارتش را الگوهاي عملي از 
اخالق و معنويت خواندن��د و تأكيد 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. 
   اقتدار نيروهاي مسلح، زمينه ساز ایجاد 

امنيت
ايش��ان با تأكيد بر ل��زوم افزاي��ش آمادگي هاي 
روح��ي و معنوي ارتش، به نق��ش مهم نيروهاي 
مسلح در تأمين 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 س��از ايجاد امنيت خواهد بود. فرمانده كل 
قوا، فرماندهان ارتش را به تربيت انسان هايي كه 
بتوانند الگو باشند توصيه و خاطرنشان كردند: روز 
به روز بايد الگوهاي اخالقي همچون شهيد صياد 
و شهيد بابايي در سازمان بزرگ و داراي شوكت 
ارتش افزايش يابد. رهبر انقالب اسالمي با تأكيد 
بر اينكه نيروهاي مسلح از مهم ترين حصارهاي 
تأمين امنيت براي مردم به شمار مي روند، افزودند: 
عالوه بر نيروهاي مسلح، مجموعه ها و دستگاه هاي 
اقتصادي، آموزشي، علمي و تحقيقاتي و فرهنگي 
نيز اگر در جهت مقابله با اهداف دشمن و به عنوان 
بخش هاي تكميل كننده يكديگ��ر، عمل كنند، 
قطعاً هماهنگ با نيروهاي مسلح، زمينه ساز حفظ 
و تقويت امنيت ملي و توس��عه و پيشرفت كشور 

خواهند شد. 
   تمركز بدخواهان بر ضعف هاي اقتصادي 

براي ضربه به نظام
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي از طراحي هاي اصلي 
دش��من را، اس��تفاده از نقاط ضعف و مشكالت 
اقتصادي براي ضربه زدن به ملت ايران، دانستند 
و خاطرنشان كردند: به همين علت در سال هاي 
اخير شعارهاي اقتصادي برگزيده و برجسته شدند. 
ايشان تقويت بنيه اقتصادي كشور را حساس ترين 
و كليدي ترين موض��وع برش��مردند و گفتند: بر 
همين اس��اس بر اج��راي سياس��ت هاي اقتصاد 
مقاومتي به عنوان يك مجموعه »كار و حركت و 
اقدام« به ويژه بر موضوع اشتغال و توليد و همچنين 
مسائل معيش��تي مردم و كاركنان دستگاه هاي 

مختلف از جمله نيروهاي مسلح تأكيد دارم. رهبر 
انقالب اسالمي با اشاره به تمركز بدخواهان نظام 
اسالمي براي استفاده از نقاط ضعف اقتصادي به 
منظور ايج��اد اخالل، خاطرنش��ان كردند: وقتي 
انگيزه و هدف دشمن مشخص است، قاعدتاً بايد 
انگيزه مسئوالن براي اجراي سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي افزايش يابد و من همه اين مسائل را كه 
ديدگاه كارشناسان زبده اقتصادي است، به طور 
مشروح و خصوصي براي مسئوالن نيز بيان كرده ام. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي افزودن��د: توقع من از 
مسئوالن اين است كه وقتي انگيزه دشمن را براي 
استفاده از نقاط ضعف اقتصادي مي بينند، درصدد 
برطرف كردن نقاط ضعف اقتصادي و بستن منافذ 
برآيند. ايشان تأكيد كردند: البته نظام جمهوري 
اس��المي و ملت ايران، نقاط قوت فراواني دارند و 
علت سربلندي ملت در مقابل توطئه هاي گوناگون، 
از ابتداي پيروزي انقالب تاكنون همين نقاط قوت 
عجيب است كه از لحاظ كميت و كيفيت، از نقاط 

ضعف بيشتر هستند. 
   ترسيدن از تشر دشمن 

اول بدبختي است
رهبر انق��الب اس��المي يكي از اي��ن نقاط قوت 
برجس��ته را روحيه ش��جاعت و ايستادگي ملت 
اي��ران در برابر تش��رها و اخم ه��اي ابرقدرت ها 
دانستند و افزودند: يكي از شگردهاي قدرت هاي 
متجاوز، براي ترساندن ملت ها و دولت ها و وادار 
كردن آنها به تأمين منافع نامش��روع خود، تشر 
زدن و از خ��ود بزرگنمايي نش��ان دادن اس��ت. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: براي يك كشور 
بدترين حالت آن است كه مسئوالن 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 كشور را بايد با عقل و تدبير 
و حكمت انجام داد، هيچ ترديدي وجود ندارد اما 
اين تدبير و حكمت بايد همراه با شجاعت باشد. 
رهبر انقالب اس��المي تأكيد كردند: ترسيدن و 
دلهره از تشر دشمن و تحت تأثير اخم قدرتمندان 

قرار گرفتن اوِل بدبختي است. 
   كسي ترس خود از دش�من را به حساب 

ملت نگذارد
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 اس��المي تاكنون، خاطرنش��ان 
كردند: اگر بنا بود جمهوري اسالمي و ملت ايران 
از قدرت ها بترس��د و در مقابل آنها عقب نشيني 
كند، اكنون ديگر هيچ اثر و نشاني از ايران و ايراني 
باقي نمي ماند. رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: 
دشمن اعم از امريكا و بزرگ تر از امريكا، در مقابل 
نظامي كه به مردم خود متصل است و مردم و ملت 
خود را دوس��ت دارد و ملت نيز آن نظام را دوست 
دارند و در مقابل دش��من مقاوم هس��تند، هيچ 
غلطي نمي تواند بكند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با اش��اره به اينكه در دش��مني 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 
سر كار بودند، همواره ادامه داشته است. ايشان با 
تأكيد بر اينكه بايد اقتدار و ايستادگي ملت ايران و 
تأثيرناپذيري ملت از تشر امريكا و برخي كشورهاي 
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، آموزش��ي، 
به خصوص متصديان بخش هاي علمي و تحقيقاتي 

است. 
   همه باید انتخابات را قدر بدانند

رهبر انقالب اسالمي در بخش پاياني سخنانشان با 
اشاره به انتخابات پيِش رو، انتخابات را از افتخارات 
ملت اي��ران و مايه ع��زت، قدرت، روس��فيدي و 
س��ربلندي ملت ايران در دنيا خواندند و افزودند: 
بدخواهان به دنبال نش��ان دادن اسالم و معنويت 
در نقطه مقابل مردم ساالري بودند، اما جمهوري 
اسالمي، با مردم ساالري اسالمي و انتخابات، غلط 
ب��ودن اين حرف را نش��ان داد. حض��رت آيت اهلل 
خامنه اي گفتند: همه ملت در انتخابات احساس 
مي كنن��د كه كلي��د كارهاي كش��ور در دس��ت 
خودشان اس��ت و آنان هس��تند كه عناصر اصلي 
كش��ور را معين مي كنند. ايشان با تأكيد بر اينكه 
همه مردم، نامزده��ا، دولت و دس��ت اندركاران 
بايد قدر انتخابات را بدانند و آن را گرامي بدارند، 
افزودند: بايد انتخاباتي گسترده، 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. 
رهب��ر انقالب اس��المي ب��ا اش��اره ب��ه مطالب 
وسوسه انگيز رسانه هاي دشمن و تالش خصمانه 
آنان براي خ��راب كردن انتخابات، خاطرنش��ان 
كردند: ملت ايران با همين بيداري 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 گرامي داشت روز ارتش و نيروي زميني، گفت: 
امروز ارتش مفتخر اس��ت كه در همه عرصه هاي 
زمين��ي، دريايي، پدافن��دي و هوايي ب��ا اقتدار، 
اعتماد به نفس و توكل ب��ه خدا از مرزهاي خاكي 
و اعتقادي انقالب اسالمي دفاع مي كند و فراتر از 
همه مؤلفه هاي آمادگي رزمي، به درياي بيكران 

انسان هاي مؤمن و متخصص خود مي بالد. 

خانم معاون! توهين تراشي نکنيد!
پاسخ شهيندخت موالوردي به يادداشت روز سه شنبه  روزنامه جوان تحت 
عنوان »اصالحات با واكر« كه تعريضي به نامزد شدن اعظم طالقاني بود، با يك 
گزاره  نادرست آغاز مي شود: »روزنامه جوان به مديرمسئولي يكي از اعضاي 

شاخص جمنا... « 
مديرمسئول روزنامه جوان سمتي در جمنا ندارد. نمي خواهيم بگوييم معاون 
رئيس جمهور خواسته است دروغي را نش��ر دهد، البد شلوغي فعاليت هاي 
انتخاباتي براي دفاع از عملكرد دولت، زماني براي كس��ب اطالعات درست 

باقي نگذاشته است. 
موالوردي در ادامه روزنامه جوان را متهم مي كند كه ثبت نام اعظم طالقاني را 
بهانه كرده تا به دولت بتازد! يادداشت روزنامه جوان چند انتقاد مشخص و نه 
تخريب و تاختن به دولت داشت و اينكه انتقادات آرام، تخريب و تاختن عنوان 
شود، يادآور برخورد نامناسب وزير راه با سؤال معمولي يك خانم خبرنگار است 

كه البته معاون امور زنان از كنار آن با سكوت گذشت!.
 موالوردي در نوشته خود پاي هر امري را وسط مي آورد تا ثابت كند روزنامه 
جوان توهين كرده اس��ت؛ از برداشت اشتباه و وسط كش��يدن پاي آيت اهلل 
طالقاني )كه هيچ اشاره اي به ايشان در يادداشت تلويحاً و تصريحاً نشده بود( 
تا مبارزات سياس��ي اعظم طالقاني در زمان شاه و نس��بت فاميلي با آيت اهلل 
طالقاني و نمايندگي مجلس او. ش��ايد خانم معاون در جريان نيستند، اما نه 
مبارزات سياس��ي و نه نمايندگي مجلس، گرچه ارزشمند است، ولي سابقه 
اجرايي محسوب نمي شود. موالوردي مي نويس��د: »دردا كه دل نويسنده با 
ادبيات سخيفي كه در مورد اين بانوي بزرگوار و نمونه زن مسلمان معاصر به 
كار برده خنك نشده و در كمال تعجب متعرض مجاهد نستوه و به تعبير امام 
راحل)ره(ابوذر زمان آيت اهلل طالقاني هم شده و افاضه مي كند: »اگر به جاي 

خانم طالقاني، آقاي طالقاني هم بود، رد صالحيت مي شد!«
تعرض به آيت اهلل طالقاني تهمتي است كه ناشي از فهم نادرست مطلب است. 
در متن يادداشت پس از اشاره به نداشتن سابقه اجرايي اعظم طالقاني و سبقه 
سياسي او آمده كه »بنابراين اگر قرار است تكليف   رجل سياسي   با كانديداتوري 
يك زن روشن شود، آن زن حتماً اعظم طالقاني نمي تواند باشد؛ چه آنكه او 
اگر به جاي »خانم« طالقاني، »آقاي« طالقاني هم بود، صالحيتش رد مي شد. 
« در واقع خانم معاون البد به دليل از دست دادن آرامش پس از خواندن يك 
يادداشت انتقادي و شتابزدگي در نگارش پاسخ، نتوانسته دريابد كه مقصود 
از »خانم« زن بودن و مقصود از »آقا« مرد بودن است. اساساً در آن يادداشت 
هيچ گونه اشاره اي به آيت اهلل طالقاني نشده است، چه آنكه معتقديم احترام 
به زن يعني شخصيت او را وابسته به همسر و پدر او ندانيم و نيز نسبت هاي 
فاميلي را دخيل در سياست نكنيم. پاسخ به ادبيات »دل خنك شدن... «، »رو 
كه نيست... «، »ادبيات سخيف... «، »طالقاني نيامده جاي شما را تنگ كند... « 
و امثالهم را در شأن روزنامه جوان نمي دانيم و مي گذريم؛ معاون رئيس جمهور 
عصباني بوده و عنان از كف داده، ما چرا خود را آلوده كنيم؟ فقط بر نكات مان 
اصرار مي ورزيم كه: اعظم طالقاني نه به دليل زن بودن بلكه به دليل نداشتن 
سابقه اجرايي، نداشتن تحصيالت عاليه، سابقه سياسي در مخالفت با نظام و به 
دليل ناتواني جسمي در اداره قوه مجريه، رد صالحيت خواهد شد و ربط دادن 
اين امور به »زن بودن« فرافكني و سوءاستفاده از احساسات زنان است. توقع 
تأييد صالحيت زنان به صرف زن بودن و بدون تكيه بر توانايي هاي آنان توهين 
به جنس زن است . اصرار داريم شهيندخت موالوردي موظف است به جاي 
شعار دادن، به وضعيت زنان بي سرپرست، دستفروشان و ... برسد و به جاي اصرار 
بر حضور زنان در استاديوم هاي مردان، پي افزايش فضاهاي ورزشي زنانه باشد و 

نگارش دلنوشته در جواب روزنامه جوان چيزي از اين وظيفه كم نمي كند.   

رئيسي: رئيس دولت باید مدعي 
مبارزه با فساد باشد

كاندی�داي دوازدهمي�ن دوره انتخاب�ات ریاس�ت جمه�وري 
تأكي�د ك�رد: به عن�وان ف�ردي ك�ه در تم�ام س�ال هاي خدم�ت 
ب�ا فس�اد مب�ارزه ك�رده ام ن�ه فس�اد درون دس�تگاه هاي 
كش�ور را برمي تاب�م و ن�ه فس�اد درون س�ازمان خ�ود را. 
به گزارش فارس، حجت االسالم س��يد ابراهيم رئيسي در جمع جوانان و 
نخبگان دانشجويي افزود: اگر نظام اداري و اقتصادي ما بر مبناي آنچه كه 
بايد باشد، نبود و فسادآور بود، بايد حتماً بسترهاي فساد را از بين برد؛ علت، 
سازوكارهاي فاسد است كه منجر به فساد و پرونده مي شود. وي با تأكيد بر 
اينكه بنده به عنوان فردي كه در تمام سال هاي خدمت با فساد مبارزه كرده ام 
نه فساد درون دستگاه هاي كشور را برمي تابم و نه فساد درون سازمان خود را، 
تالش كرده ام با فساد در هر سطح و مقام و مسئولي برخورد كنم، خاطرنشان 
كرد: بنده در زمان دولت آقاي هاشمي و آقاي خاتمي رئيس بازرسي بودم 
و به نيروهاي خود گفته بودم كه خط قرمز ما بي استناد و غيرمتقن صحبت 
كردن اس��ت، چراكه تحليل هاي روزنامه اي غير از گزارش بازرسي است، 
بنابراين بازرسي بايد متقن صحبت كند. رئيسي تأكيد كرد: اعتقاد بنده اين 
است كه ما مي توانيم نظام اداري بدون فساد داشته باشيم، نمي گويم همه 
يكباره معصوم مي شوند، اما در دولت اسالمي اراده ام اين است كه نگذارم 
فساد در هيچ كجا النه كنند. وي با بيان اينكه قوه قضائيه و دادگستري در 
مرحله بعد است و قبل از هر كسي رئيس دولت بايد مدعي فساد باشد، افزود: 
رؤساي دولت و وزرا نبايد اجازه بروز فساد را بدهند و اگر هم فسادي بروز 
كرد، قبل از هر كسي آنها خود بايد مدعي برخورد با فساد باشند. وي درباره 
هزينه هاي انتخاباتي خود كه مورد سؤال دانشجويان قرار گرفت كه توضيح 
داد: من هم اعتقادم اين اس��ت كه انسان نبايد به هيچ كس و هيچ جريان 
سياسي وام دار باشد تا بتواند وظيفه خود را انجام دهد. رئيسي با تأكيد بر 
اينكه بنده در اين عرصه پول هاي گزاف ندارم كه كار انجام دهم، خاطرنشان 
كرد: وظيفه ما اين است كه خود را عرضه كرده و خود را بشناسانيم تا آنهايي 
كه اطالع ندارند بتوانند انتخاب كنند، بنابراين ما گفته ايم كه بايدها و نبايدها 
در اين زمينه تنظيم و به ستادها ارائه شود. وي در ادامه سخنان خود تصريح 
كرد: اگر اصولگرايي و اصالح طلبي در خط امام)ره( باشند و دل شان براي 

نظام و انقالب بسوزد، بنده مي توانم كانديداي آنها باشم. 

 معاون امنيتي وزارت كشور: 
كسي جز وزارت كشور 

حق اعالم نتيجه انتخابات را ندارد
رئي�س كميت�ه امنيت�ي س�تاد انتخاب�ات كش�ور گف�ت: ب�ه 
تمام�ي نامزده�ا تفهي�م خواهد ش�د كه كس�ي ب�ه ج�ز وزارت 
كش�ور ب�ه هي�چ وج�ه ح�ق اع�الم نتيج�ه انتخاب�ات را ن�دارد 
و در صورت مش�اهده ای�ن موضوع برخ�ورد قانوني خواهد ش�د. 
دكتر حسين ذوالفقاري روز گذش��ته در جمع خبرنگاران اظهارداشت: 
تمامي آسيب هاي امنيتي مراحل انتخابات را بررسي كرده و متناسب با آن 
اقداماتي صورت مي گيرد؛ اكنون در داخل و بيرون كشور تهديد خاصي 
براي امنيت انتخابات وجود ندارد. وي با بيان اينكه دستورالعمل امنيت 
انتخابات به تمامي فرمانداران و استانداران ابالغ شده است، افزود: بيش از 
۲٦٠ هزار نيروي انتظامي و كمكي نظامي كه از سوي ستاد كل نيروهاي 

مسلح مشخص مي شوند وظيفه تأمين امنيت انتخابات را برعهده دارند. 
ذوالفقاري ادامه داد: هر يك از كانديداها و طرفدارانشان كه قصد دارند در 
فضاي مجازي تبليغات داشته باشند، بايد به سامانه اي كه زير نظر وزارت 
ارشاد ايجاد شده مراجعه و مشخصات خود را ثبت كنند و مجوز الزم را اخذ 
كنند كه در اين صورت يك نمادي براي هر يك از كانديداها در نظر گرفته 
مي شود كه بر اين اساس تبليغات خود را انجام خواهند داد. رئيس كميته 
امنيتي ستاد انتخابات كشور ادامه داد: هر چه به انتخابات نزديك مي شويم 
در مرزها و نقاطي كه پيش بيني شده تدابير امنيتي شديدتر خواهد شد 
همچنين با هماهنگي دستگاه قضا انجام ايست هاي بازرسي در شهرها و 

شهرستان ها با هماهنگي قاضي ويژه صورت خواهد گرفت.

    خبر یک     

شن
رو
يه
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روحانيتسليمنظراصالحطلبان
 

كانديداي پوششي گرچه براي دفاع از دولت ثبت نام كرده، 
اما مايه اختالف شده است. هنوز معلوم نيست حسن روحاني 
خود با اين ثبت نام مواف��ق بوده يا آنكه به دلي��ل ترديد در 
داشتن پايگاه اجتماعي مستقل از اصالح طلبان، مجبور شده 

تسليم نظر اصالح طلبان شود. 
عبدالرضا هاش��م زايي، عضو فراكس��يون اميد مي گويد كه 
»اصالح طلبان به اين نتيجه رسيدند كه دو يا سه كانديدا در 
انتخابات داشته باش��ند، چه آقاي روحاني موافق باشند چه 
نباش��ند.« در واقع تصميم اصالح طلبان گرفته شده بوده و 
موافقت و مخالفت حسن روحاني تأثيري در آن نداشته است. 
هاشم زايي تلويحاً مي گويد كه ممكن است روحاني كانديداي 
نهايي نباشد: »اگر در نظرسنجي ها كانديدايي رأيي باالتر از 
آقاي روحاني داشته باشد، اصالح طلبان بايد همان كانديدا را 

به عنوان نامزد نهايي خود معرفي كنند.«
در عين حال محم��ود صادقي س��خنانش را در گفت و گو با 
تسنيم تكذيب كرد اما فايل صوتي آن منتشر شد كه نشان 
مي دهد اين اختالف پررنگ است. اين نماينده اصالح طلب 
مجلس با اشاره به كناره گيري جهانگيري به نفع روحاني از 
صحنه انتخابات، اظهار داشت: كنار رفتن جهانگيري به نفع 

روحاني به شرايط و فضاي انتخابات بستگي دارد. 
پيش از اين، الي��اس حضرتي، ديگر عضو فراكس��يون اميد 

مجلس در روزنام��ه اعتماد نوش��ته بود: »حضور اس��حاق 
جهانگيري در ميدان رقابت در نگاه اول اين تفسير را در ذهن 
بر مي انگيزد كه تاكتيك انتخاباتي حس��ن روحاني است اما 
واقعيت آنجاست كه اين تاكتيك زاييده ذهن اصالح طلبان 
بوده اس��ت. در اين ميان زمزمه هايي به گوش مي رس��د كه 
رئيس جمهور موافق نبوده است؛ موضوعي كه بي شك امروز 
ارزش چنداني ندارد، چرا كه اگر اين موضوع هم صحت داشته 
باشد در هر صورت حسن روحاني به حاميان اصالح طلب خود 

اعتماد كرد و تسليم تاكتيك انتخاباتي آنها شد.«
حجمحرمانه!

 پس از همه حوادث تلخ و مرگبار و سياس��ي بي��ن ايران و 
عربستان و لغو  اعزام زائران ايراني به عمره و حج تمتع، امسال 
مذاكرات ميان ايران و عربس��تان به گونه اي پيش رفته كه 
امكان حضور زائران ايراني در حج تمتع فراهم ش��ده است. 
با اينكه پاي جان و مال مردم در انج��ام اين فريضه الهي در 
ميان است، اما گزارش��ي از اين مذاكرات، از سوي دولت به 
اطالع مردم نرسيده و همه چيز محرمانه پيش مي رود. روز 
گذشته وزير ارشاد و نيز نماينده ولي فقيه در حج در مجلس 
حضور يافتند تا در اين زمينه به نمايندگان مجلس گزارش 
دهند، اما اين جلسه نيز غيرعلني برگزار شد تا باز هم مردم 

در جريان قرار نگيرند. 
خبرها حكايت از منتفي ش��دن برگزاري دع��اي كميل در 

حاشيه بقيع دارد و گفته اند در فضاهاي در بسته انجام شود. 
دس��تبند الكترونيك هم گويا پا برجاس��ت. مراسم برائت از 
مشركين قرار اس��ت همچون س��نوات قبل برگزار شود. با 
اين حال محرمانه تلقي ش��دن مذاكرات حج و صحبت هاي 
غيرعلني در مورد آن، افكار عمومي را مشكوك مي كند كه 

چه چيزي را دارند از ما پنهان مي كنند؟!
كيبهكيظلمكرده؟!


مجيد انصاري، معاون حقوقي رئيس جمهور معتقد است كه 
»ش��هادت مي دهم ظلم بزرگي به رئيس جمهوري و دولت 

مي شود كه مي گويند تيم اقتصادي اش موفق نبود...«
صرف نظر از وضعيت معيش��تي مردم و باال رفتن گاليه هاي 
اقتصادي، روز گذش��ته دو خبر و آمار منتشر شد كه نشان 
مي دهد دقيقاً چه كسي در حق چه كسي ظلم بزرگ مرتكب 
شده اس��ت. در خبر اول، صندوق بين المللي پول اعالم كرد 
كه وضعيت جاي��گاه ايران به لحاظ بي��كاري در جهان طي 
سال هاي ۹۲ تا ۹5 با 13 پله نزول از ۲۹ به 1٦ رسيده است 
و نرخ بيكاري ايران در سال ۲٠1٦ به 1۲/45 درصد افزايش 
يافته است. در خبر دوم، گزارش غيرمحرمانه بانك مركزي 
از بدهي دولت نشان مي دهد كه دولت يازدهم تنها در يك 
فقره طي چهار سال گذشته، 11٠ هزار ميليارد بدهي برجا 
گذاشته است. حال مي ش��ود ميزان موفقيت تيم اقتصادي 

دولت و ظلمي را كه بر مردم رفته، دريافت. 

همه مل�ت در انتخابات احس�اس 
مي كنند ك�ه كليد كارهاي كش�ور 
در دس�ت خودش�ان اس�ت و آنان 
هس�تند كه عناصر اصلي كش�ور 
را معي�ن مي كنند بای�د انتخاباتي 
گس�ترده، با شور و ش�وق و نشاط، 
سالم و همراه با امنيت برگزار شود 
و چني�ن انتخابات و ذخي�ره اي، به 
كشور مصونيت بسياري خواهد داد 
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