
نقطه هدف در نمايش شهرهاي زيرزميني موشكي 
در مناظره دوم ميان شش كانديداي انتخابات دوازدهمين دوره رياست 
جمهوري كه روز جمعه پانزدهم ارديبهش��ت ماه به صورت زنده از صدا و 
سيماي جمهوري اسالمي پخش گرديد، يكي از نامزدها نكته اي را بيان 
داشت كه از منظر امنيت ملي بس��يار قابل تأمل است. آقاي دكتر حسن 
روحاني در بخشي از اظهارات خود گفت: »آنجايي كه خواسته ايم برجام را 
به هم بزنيم؛ ديديم چكار كردند، آمدند چگونه شهرهاي زيرزميني نشان 

دادند تا برجام را به هم بزنند!«
داس��تان چيس��ت؟ آيا واقعيت دارد كه در جمهوري اس��المي از سوي 
مجموعه هايي با هدف به شكست رساندن و بر هم زدن برجام، شهرهاي 
زيرزميني موشكي نمايش داده شده اس��ت؟ يا واقعيت تلخ آن است كه 
سياس��تمداراني داريم كه در حالي كه دم از اخالق، صداقت و راستگويي 
مي زنند، اما براساس توصيه هاي مشاوران ماكياولي مسلك براي تصاحب 
قدرت در عمل اخالق را كنار نهاده و با هدف دوقطبي سازي جامعه، حتي 

حاضرند برخالف امنيت ملي هم سخن بگويند؟
براي رسيدن به واقعيات، تأمل در نكات زير كفايت مي كند: 

1� جمهوري اسالمي در دهه هاي اخير، بيش از هر كشور ديگري از سوي 
دولت اياالت متحده و رژيم صهيونيستي، به صورت مستقيم و آشكارا، تهديد 
به جنگ شده است. در اين سال ها، در مواقعي حتي رسانه هاي استكباري 
و صهيونيس��تي، اخباري مبني بر آغاز شمارش معكوس جهت حمله به 
تأسيسات هسته اي و مراكز حياتي كشورمان را نيز اطالع رساني كرده اند. 

2� در دهه هاي اخير، سرويس هاي جاسوسي امريكا، رژيم صهيونيستي، 
برخي از كشورهاي اروپايي و همچنين برخي از كشورهاي منطقه، بيشترين 
سرمايه گذاري را براي بر هم زدن امنيت داخلي ايران انجام داده اند. اعترافات 
عبدالمالك ريگي معدوم كه به صورت معجزه آسا دستگير شد،َ گوشه هايي از 

اين سرمايه گذاري ها و برنامه ريزي هاي ناتو را افشا ساخت. 
3 � به رغم همه اين تهديدات و سرمايه گذاري ها براي بر هم زدن امنيت 
ايران، جمهوري اسالمي به اعتراف دوست و دشمن، امن ترين كشور جهان 

شناخته مي شود. 
4� امنيت موجود در ايران به رغم تهديدات فراوان،  يك وضعيت و موقعيتي 
اس��ت كه با انجام مجموعه اي از مجاهدت هاي ش��بانه روزي از دهه هاي 
گذشته تاكنون ايجاد شده است. از مختصات اين وضعيت يا موقعيت، قدرت 
پاسخگويي آني، محكم و خسارت بار به هر متجاوزي از سوي نيروهاي مسلح 
كشور و از جمله سپاه پاسداران انقالب اسالمي است. وحدت ملي، حضور 
مردم در صحنه و اقتدار نظامي، سه گانه اي است كه ايران را در برابر هر نوع 

تهديد نظامي خارجي، داراي قدرت بازدارندگي كرده است. 
5� هر ملت��ي كه دش��منانش با زبان تهدي��د با او س��خن مي گويند، 
اگر داراي ق��درت بازدارندگي نباش��ند، حتماً م��ورد تهاجم نظامي 
دش��منانش قرار مي گيرد. ملتي كه داراي قدرت بازدارندگي اس��ت 
بايد اين ق��درت را به نماي��ش بگذارند، تا دش��منان پيام هاي الزم را 
دريافت نمايند. تمامي رزمايش هاي نيروهاي مسلح و از جمله سپاه، 
تمامي آزمايش هاي موشكي و رونمايي از اقسام و انواع توانمندي هاي 
نظامي و دفاعي در ايران در طول سال هاي گذشته، با همين هدف در 
برنامه هاي ساليان اين نيروها لحاظ شده و انجام گرفته است. بديهي 
است وقتي امريكايي ها و صهيونيست ها در طول مذاكرات هسته اي و 
پس از آن، از گزينه هاي روي ميز خود و از جمله گزينه نظامي سخن 
مي گويند، بسيار منطقي و حكيمانه اس��ت كه نيروهاي مسلح ما به 
تناسب شرايط و تهديدات، آن هم با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، 
بخش��ي از قابليت ها و توانا يي هاي نظامي خود را با هدف ارسال پيام 
قدرت بازدارندگي به نمايش بگذارند. سيلوهاي موشكي و شهرهاي 
زيرزميني موشكي، دقيقاً با همين هدف به نمايش گذاشته شد. به طور 
قطع اگر امريكايي ها در موضوع هسته اي تن به مذاكره و پذيرش برنامه 
هس��ته اي ايران دادند، دليل اصلي آن قدرت سياسي و اقتدار دفاعي 
جمهوري اسالمي بود. آرزوي امريكايي ها، نابودي تأسيسات هسته اي 
ايران از طريق بمباران بود. آقاي اوباما كه تصريح داشت آرزومند است 
پيچ و مهره هاي تأسيسات هس��ته اي ايران را به دست خود باز كند، 
اعتراف كرد كه ب��ا جنگ نمي توان دانش هس��ته اي و فناوري چرخه 

سوخت ايران را از بين برد. 
6� حال كه روشن است اساساً برجام به پش��توانه قدرت دفاعي پديد 
آمده است، با كدام منطق و استدالل گفته مي شود شهرهاي زيرزميني 

موشكي را براي بر هم زدن برجام نشان دادند؟
7 � اما مهم ترين و آخرين نكته كه از منظر منافع ملي و در صدر آن منافع 
از منظر امنيت ملي، بسيار حائز اهميت است و بايد پاسخ آن روشن شود، 
رابطه بين برجام و قدرت دفاعي و برنامه موشكي ايران است. اگر در طول 
مذاكرات هسته اي و در متن برجام، ايران هيچ نوع محدوديتي را براي 
قدرت دفاعي و برنامه موشكي خود نپذيرفته، چرا بايد نمايش شهرهاي 
زيرزميني موش��كي را به عنوان عامل بر هم زدن برجام معرفي كنيم؟ 
مگر اين نمايش يا پرتاب موشك، بر خالف برجام است؟ آيا برجام غير 
از متن منتشر شده، س��ند ديگري هم دارد؟ آيا بين سطور نوشته شده 
برجام، سطور نانوشته اي هم وجود دارد؟ اگر برجام يك سند دارد و آن 
سند هم منتشر شده، در اين سند انتشار يافته هيچ محدوديتي را ايران 
به جز در موضوع هسته اي نپذيرفته است. اگر اينچنين است كه هست، 
چرا آقاي روحاني در مناظرات انتخاباتي، آن ادعاي غير واقعي و برخالف 
امنيت ملي را مطرح ساخت. اگر امريكايي ها بخواهند روزي به همين 
جمله استناد كنند و بگويند كه شما خودتان اين امور )ساختن و نمايش 
شهرهاي زيرزميني، پرتاب موشك و ...( را برخالف برجام و عامل نقض 

برجام مي دانيد، چه پاسخي خواهيم داشت؟
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آملي الريجاني:

کسی را  انتخاب کنيم که بتواند چرخ کشور  را  بچرخاند

رئيس قوه قضائي��ه با تأكيد بر ض��رورت حضور 
حداكثري مردم در پاي صندوق هاي رأي براي 
نش��ان دادن اقتدار ملي و ارتقاي امنيت كشور، 
قهر كردن ب��ا انتخابات را خواس��ت دش��منان 
دانس��ت و از مردم خواس��ت كه با ش��ركت در 
انتخابات رياس��ت جمهوري، نااميدي و يأسي را 
كه رس��انه هاي غربي القا مي كنند، خنثي كنند. 
به گزارش اداره كل رواب��ط عمومي قوه قضائيه، 
آيت اهلل آملي الريجاني، در جلس��ه مس��ئوالن 
عالي قضايي با تبريك و تهنيت اعياد ش��عبانيه 
به ويژه ميالد مسعود منجي عالم بشريت حضرت 
حجت ابن الحس��ن امام زمان )ع��ج(، به تبيين 
موضوع انتظ��ار و ويژگي هاي منتظ��ران واقعي 
پرداخت و تصريح ك��رد: انتظار و اذعان به وجود 
امام حي و حاضر كه بنا به مصلحت الهي در غيبت 

به سر مي برد، از اركان مذهب تشيع است. 
وي خاطرنش��ان كرد: انتظار ظهور بايد با حال، 
عمل و ق��ول ما س��ازگار باش��د. نمي توانيم در 
مرئي و مس��مع ش��خصيت بزرگي ك��ه مدعي 
چشم انتظاري او هس��تيم با او مخالفت كنيم و 
بعد خود را در زمره منتظران حقيقي او بدانيم. 
انتظار واقعي مستلزم اين است كه مطيع اوامر 
و نواهي موال باشيم. براين اساس هر كه باتقواتر 
و نزديك تر به معرفت حق تعالي اس��ت، منتظر 
واقعي به شمار مي آيد. براي آنكه بفهميم كه به 
چه ميزان يك منتظر واقعي هستيم بايد ببينيم 

كه اگر مواليمان از ما بخواهد مي توانيم از ظواهر 
دنيا و آنچه به آن تعلق خاطر داريم دست بكشيم 
يا خي��ر؟ آيت اهلل آملي الريجاني ب��ا بيان اينكه 
منتظر واقعي بايد در مسير عبوديت حق باشد، 
اظهار كرد: اطاعت ائمه اطهار)ع( از اوامر و نواهي 
خداوند، اطاعت محض است، به نحوي كه هيچ 
قدمي جلوتر از اين اوام��ر و نواهي برنمي دارند. 

منتظر واقعي هم بايد همينطور باشد. 
   ضرورت توجه مسئوالن به امنيت كاري 

مشاغل سخت
رئيس دس��تگاه قضا در ادامه با اشاره به حادثه 
دلخراش انفج��ار در مع��دن زمس��تان يورت 
آزادشهر در استان گلس��تان و كشته و مجروح 
شدن جمعي از معدن كاران تالشگر، مجدداً به 
بازماندگان قربانيان اين حادثه تسليت گفت و 
اظهار كرد: مسئوالن بايد به امنيت كاري كساني 
كه در اين مشاغل سخت فعاليت مي كنند توجه 
بيشتري داشته باشند. حسب برخي گزارش هاي 
اوليه، كوتاهي هايي در بين بوده كه منجر به وقوع 
اين حادثه شده است. البته دادگستري استان 
گلستان و دادس��تان مركز اين استان مشغول 
بررسي اين موضوع هس��تند و سازمان بازرسي 
كل كش��ور نيز تيمي تخصصي را براي واكاوي 
اين حادثه به منطقه اعزام كرده است. اميدواريم 
اگر تقصير يا قصوري در اين زمينه وجود داشته 
هرچه سريع تر رسيدگي و به مردم شريف اعالم 

شود و عالوه براين مسئوالن با استفاده از نتايج 
حاصل از بررسي ها تالش كنند كه از وقوع مجدد 

چنين حوادثي پيشگيري شود. 
   كس�ي را انتخاب كنيم كه بتواند چرخ 

كشور را بچرخاند
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از س��خنان 
خود با اش��اره ب��ه در پيش ب��ودن دوازدهمين 
دوره انتخابات رياس��ت جمهوري، تصريح كرد: 
رهبر معظ��م انقالب به صورت مك��رر بر حضور 
م��ردم در انتخاب��ات تأكي��د فرموده ان��د و روز 
گذشته)يك شنبه( نيز ايش��ان بار ديگر حضور 
مردم را موجب اقتدار كش��ور دانس��تند. نفس 
حضور مردم در انتخابات، فراتر از آن است كه چه 
كسي انتخاب مي شود. قطعاً انتخاب اصلح يك 
وظيفه ديني و عقلي است اما فراتر از آن وظيفه 

ملي ما حضور در پاي صندوق هاي رأي است. 
آيت اهلل آملي الريجاني با اش��اره ب��ه اظهارات 
برخي آح��اد جامعه مبني براينك��ه هيچ كدام 
از اين كانديداها شايس��ته نيستند، تأكيد كرد: 
حضور ما در پاي صندوق هاي رأي و رأي دادن 
به يك��ي از نامزده��ا قطعاً به معن��اي پذيرفتن 
همه اعمال و رفتار نامزد مورد نظر ما نيس��ت. 
بايد در زندگي سياس��ي خود واقع گرا باشيم و 
فراموش نكنيم كه به هر حال عده اي خود را در 
معرض رأي مردم قرار مي دهند و ممكن است 
كه منطبق با هم��ه ايده آل هاي ما نباش��ند اما 

موظفيم كسي را انتخاب كنيم كه بتواند چرخ 
اجرايي كشور را بچرخاند. اگر مي خواهيم چرخ 
توليد و اشتغال بچرخد و از نعمت اقتدار و امنيت 
برخوردار باشيم بايد با يك دولت مستقر به اين 
هدف برسيم و اين جز با رأي دادن و شركت در 

انتخابات به دست نمي آيد. 
    قهر با صندوق رأي خواس�ت دش�من 

است
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه رسانه هاي غربي 
به دنبال القاي نااميدي و يأس در جامعه ايراني 
هس��تند، قهر كردن مردم با صندوق هاي رأي 
را خواس��ت امروز دشمنان دانس��ت و از مردم 
خواست كه با حضور پرشور خود، پروژه نااميد 
نشان دادن ملت را كه از سوي كشورهاي سلطه 
و از طريق رس��انه هاي اختاپوس��ي آنها دنبال 
مي ش��ود، خنثي كنن��د. رئيس دس��تگاه قضا 
با توصيه ب��ه نامزدهاي انتخابات��ي تأكيد كرد: 
نامزدها بايد به نيازهاي واقعي مردم توجه كنند 
و كار جهادي انجام دهند و از دادن ش��عارهاي 
بي اساس و غيرمنطقي پرهيز كنند. طرح پاره اي 
شعارهاي بي اساس عليه قوه قضائيه و مسئولين 
آن از اين قبيل است، چنانكه شعارهايي مانند 
افزايش يارانه ها يا وعده هايي از اين دس��ت هم 

بايد با مطالعه مطرح شود. 
   كانديداه�ا در عم�ل و نظ�ر هم�راه 

محرومين باشند
آيت اهلل آملي الريجاني همچنين با تأكيد براينكه 
كانديداها بايد در نظر و عمل، همراه با محرومين 
باشند، تصريح كرد: مسئوالن جمهوري اسالمي 
با مسئوالن ساير كشورها تفاوت دارند. ممكن 
اس��ت آقاي ترامپ در امري��كا ميلياردها دالر 
ثروت داشته باش��د يا ساير مس��ئوالن آنها نيز 
كم و بي��ش همين وضع را داش��ته باش��ند اما 
مسئوالن در جمهوري اسالمي بايد با محرومان 
زندگي كنن��د. البته نمي گوييم ك��ه همه بايد 
فقير باش��ند زيرا ثروت و س��رمايه در انديش��ه 
ديني، امر مذمومي نيس��ت اما س��طح زندگي 
يك مسئول بايد طوري باشد كه مردم احساس 
كنند اين فرد از جنس خودشان است. برهمين 
اس��اس مس��ئوالن موظفند كه از اشرافيگري 
پرهيز كنند و به فكر محرومان باش��ند. چنين 
رويكردي به اعتمادسازي هرچه بيشتر در بين 
مردم كمك مي كند اما متأسفانه مواردي وجود 
داش��ته كه موجب س��لب اعتماد عمومي شده 
اس��ت و بايد تالش كنيم كه اين اعتمادسازي 
صورت گيرد. رئيس قوه قضائي��ه در پايان ابراز 
اميدواري كرد كه با برگزاري انتخاباتي سالم و 
پرشور، شايسته ترين فردي كه مردم تشخيص 
مي دهند انتخاب شود و ضمن تضمين امنيت و 
اقتدار ملي، تالش دشمنان براي مقابله با نظام و 

مردم خنثي شود. 

فروزنده خبر داد
اقبال مردم به جبهه مردمي نيروهاي انقالب

عضو هيئت رئيس�ه جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي از برگزاري 
نشس�ت هاي مش�ترك بين س�تادها و هماهنگي س�تادهاي استاني 
خب�ر داد و گفت: فض�اي وحدتي كه در مي�ان نيروهاي انق�الب ايجاد 
ش�ده اس�ت بس�يار اميد بخش اس�ت و همي�ن، كار را پي�ش مي برد. 
به گزارش روابط عمومي جبهه مردمي نيروهاي انقالب اس��المي، لطف اهلل 
فروزنده، عضو هيئت رئيس��ه جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي درباره 
سيزدهمين جلسه شوراي مركزي اين جبهه اظهار داشت: شوراي مركزي 
تحليلي از فضاي حاكم بر انتخابات داشت و با توجه به حضور قدرتمند نامزدهاي 
اين جبهه و نگرش مردم، فضاي عمومي به نفع جبهه مردمي نيروهاي انقالب 
اسالمي است.  فروزنده ادامه داد: دولت امروز بايد پاسخگوي كارنامه خود باشد 
و دولت به عملكرد خود باخته است. پاسخ هاي نامزدهاي دولت به هيچ عنوان 
مردم را قانع نمي كند. وي خاطرنش��ان كرد: هرچند دو نامزد جبهه مردمي 
رويكردها و برنامه هاي مختلفي را براي حل مشكالت كشور مطرح مي كنند، در 
يك مسئله اشتراك دارند و آن »نه« به دولت ناكارآمد فعلي و تالش براي تغيير 
وضع موجود مديريت اجرايي كشور است.  فروزنده با تأكيد بر اينكه ما بسيار 
اميدوار هستيم، چراكه مردم از وضع موجود آگاه هستند، درباره برنامه هاي 
جبهه مردمي براي تقويت ستاد نامزدهاي جبهه تأكيد كرد: ستادهاي دو نامزد 
با هم هماهنگ هستند و نيروهاي جبهه در سطح كشور با هر دو ستاد همكاري 
مي كنند. وي درب��اره نامزدهاي ديگر كه منتقد وضع موج��ود بودند،  اظهار 
داشت: شوراي مركزي جبهه مردمي از آقاي ميرسليم كه به صورت مستقل 
وارد شده است به دليل اينكه موضع خوب و انقالبي داشته است، تشكر نمود. 
نظرسنجي ها نشان مي دهد اقبال مردم به جبهه مردمي بسيار بيشتر از جبهه 

مقابل است و به فضل الهي اين روند روبه گسترش خواهد بود. 

بيانيه مجمع تشخيص مصلحت نظام
مراجع قضايي با شايعه سازان برخورد کنند

تش�خيص  مجم�ع  اطالع رس�اني  و  ارتباط�ات  اداره كل 
مصلح�ت نظام ب�ا انتش�ار بياني�ه اي نس�بت به جع�ل اخب�ار و روند 
شايعه س�ازي جريان ه�اي معان�د در فض�اي مج�ازي انتق�اد ك�رد. 
در اين بيانيه آمده است: در روزهاي اخير و با نزديك شدن به برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري، جرياني معاند، فعاليت خود را در قالب جعل خبر و انتساب 
اظهارات غيرواقعي به مس��ئوالن نظام در رس��انه هاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماعي گس��ترش داده اس��ت. اين بيانيه تصريح مي كند: به نظر مي رسد 
عموم اين اخبار كذب كه با ادبيات و واژگاني مشابه در شبكه هاي اجتماعي يا 
پايگاه هاي رسانه اي ضدانقالب منتشر مي شوند، از ناحيه يك منبع نشر يافته 
و ممكن است خط اين گونه خبرسازي ها و نشر اكاذيب در آينده نيز ادامه يابد. 
»اين اخبار غالبا با انتساب اظهارات خالف واقع به مسئوالن كشور توأم با نقل 
قول دروغين از س��ايت ها و خبرگزاري هاي داراي مجوز و در فضاي مجازي 
منتشر مي شوند، چنانكه به تازگي نمونه هايي از اظهارات غيرواقعي با انتساب 
به آيت اهلل موحدي كرماني و محسن رضايي منتشر شده است و در آينده نيز 
ممكن است به نقل از ديگر شخصيت هاي نظام نشر يابد.« در اين بيانيه تأكيد 
شده است: با توجه به آنچه ذكر شد، ضمن تكذيب خبري كه به نقل از دبير 
مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره شرايط كشور در فضاي مجازي انعكاس 
يافته، از دستگاه هاي امنيتي مي خواهيم، منشأ اين گونه نقل قول هاي كذب 
را شناسايي كنند تا مراجع قضايي، شايعه س��ازاني را كه در آستانه برگزاري 

انتخابات، امنيت رواني جامعه را نشانه رفته اند، تحت تعقيب قرار دهند. 

 وزير كشور در گفت وگو با همتاي پاكستاني خود:
حادثه ميرجاوه خالف انتظار رابطه دو کشور است

حادثه مرزي درميرجاوه و ش�هادت مرزبانان ايراني با توجه به روابط 
دوس�تانه ايران و پاكس�تان خالف انتظار رابطه بين دو كشور است. 
به گزارش فارس، عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور در گفت وگوي تلفني با 
نثارعلي خان همتاي پاكستاني خود گفت: حادثه مرزي درميرجاوه و شهادت 
مرزبانان ايراني با توجه به روابط دوستانه ايران و پاكستان خالف انتظار رابطه 
بين دو كشور است. وي در اين گفت وگوي تلفني تأكيد كرد: ما آمادگي داريم 
كميته ويژه امنيتي و كميته مرزي دو كشور طي نشست هاي كارشناسي 
تشكيل شود و به صورت اجرايي درآيد. وزير كشور همچنين خواستار توسعه 
تعامالت اقتصادي و همكاري بازرگاني م��رزي خصوصاً بازارچه ريمدان و 
گفت وگو پيرامون آن شد و خاطرنشان كرد: تعامالت اقتصادي در مناطق 
مرزي مي تواند امنيت پايدار در مرز مشترك ايجاد كند، اما حوادثي كه در 
مرز مشترك رخ مي دهد پايه هاي همكاري اقتصادي، بازرگاني و امنيتي را 
دچار تزلزل مي كند. رحماني فضلي از همتاي پاكستاني خود خواستار دستور 
اقدامات عاجل و بازدارنده در مرزهاي مشترك در موضوعات مختلف از جمله 
جلوگيري از ورود تروريست ها و اشرار از مرز پاكستان، جلوگيري از قاچاق 
مواد مخدر و مقابله با ورود غيرقانوني اتباع افغانستاني از مرز پاكستان شد. 
وزير كشور همچنين ضمن دعوت از وزير كشور پاكستان براي سفر به تهران 
گفت: آمادگي داريم اجالس همكاري در موضوعات امنيتي- اقتصادي و 
مرزي را هرچه زودتر برگزاركنيم. نثارعلي خان، وزير كشور پاكستان نيز 
در اين گفت وگو ضمن ابراز تأس��ف از حادثه مرزي ميرجاوه گفت: من به 
شما اطمينان مي دهم بر اساس دستور نخست وزير در مالقات اخير وزير 
خارجه ايران عالقه منديم تمام توافقات انجام شده بين دو كشور را به پيش 
ببريم و اجالس دوجانبه را جهت پيگيري ليست مورد توافق در زمينه هاي 

همكاري برگزار كنيم. 
 

روحاني رقيب کيست؟
 طي روزهاي اخير حس��ن روحاني در جمع حاميانش و نيز در مناظره ها، به 
موضوعاتي مي پردازد كه به طور مش��خص موضوعات ملي، امنيتي و كالن 
حكومت و سياس��ت هاي كلي نظام را زير س��وال مي ب��رد و در قاب كوچك 
يك انتخابات رياست جمهوري نمي گنجد.  او در روز مناظره، به نشان دادن 
انبار زيرزميني موشك هاي ايران و نوشتن جمله امام خميني در مورد محو 
اسرائيل روي موشك بالستيك آزمايش شده اعتراض كرد؛ اقدامي كه به كالن 
حكومت مربوط است و از تصميمات فراجناحي و ملي نيروهاي مسلح است 
و البته ربطي به مناظره و كانديداهاي رقيب روحاني و حوزه هاي مسئوليتي 
آنان ندارد. او در سخنراني هاي بعدي به معافيت مالياتي آستان هاي مقدس 
اهليت عليهم السالم در ايران كه با حكم امام و رهبري انجام مي شود، اعتراض 
مي كند، تصميمي كه در واقع يك حكم شرعي است و يقيناً حسن روحاني 
مي داند با حكم شرعي دو ولي فقيه فقيد و كنوني ايران اين اتفاق افتاده و رقيب 
انتخاباتي او در اين زمينه فقط مجري احكام ولي فقيه است. او در سخناني ديگر 
پاي كشورهاي خارجي را به انتخابات ايران باز مي كند و به رقبايش مي گويد 
كه »شما به كشورهاي همسايه خيلي كمك كرديد. آنها دلشان مي خواهد 
شما مجدداً برگرديد.« سخنان خالف امنيت ملي روحاني به همين جا ختم 
نمي شود؛ او دس��تگاه قضايي جمهوري اس��المي ايران را خانه دروغ و اتهام 
مي خواند؛ پشت تريبون با توهين به قاضي ها و سرداران شعار مي دهد كه »نه 
قاضي، نه سردار، دولت قانونمدار«. گويي كه قضات و سرداران اين سرزمين 
چيزي از قانونمداري در عملكردش��ان نيس��ت. او صريحاً دستگاه قضايي را 
متهم مي كند كه 40 سال فقط اعدام و زندان بلد بوده اند؛ به ممنوع التصويري 
و خانه نشيني سران فتنه اعتراض مي كند كه تصميمات شوراي عالي امنيت 
ملي انجام شده است؛ اهل سنت ايران را خالف قانون اساسي اقليت مي نامد و 
با بيان اخبار نادرست از مخالف هاي خيالي با فرمانداري اهل سنت در ايران، به 
تحريك مذهبي در سطح كالن كشور دست مي زند و ...  آيا كسي قرار نيست به 
حسن روحاني تذكر دهد كه انتخابات براي برهم زدن امنيت ملي نيست؟ كه 
اگر قرار بر تخريب رقيب هم داريد، اين موضوعات در حوزه مسئوليت رقبايتان 
هم نيست؟ كه از قضا حضرتعالي به عنوان رئيس جمهور مستقر، رئيس شوراي 
عالي امنيت ملي هستيد و اگر رقبايتان هم مرز امنيت ملي را در تبليغات خود 
رعايت نكردند، شما بايد آرام كننده فضا باشيد، نه آنكه بشويد آني كه بر سر 
شاخ بود و بن مي بريد! روحاني عصباني است؛ با توجه به نتايج نظرسنجي و 
روند نزولي آراي روحاني كه شتاب گرفته و نيز برخورد شوكه كننده كارگران 
معدن يورت در مقابل حضور حسن روحاني در آنجا، اين عصبانيت قابل درك 
است. اما قابل درك نيست كه اگر قرار شد ما برنده انتخابات نباشيم، ديگر زير 
ميز بزنيم و بد و خوب مملكت برايمان مهم نباشد و مصداق آن ضرب المثل 
بشويم كه ديگي كه براي من نمي جوشد... بعد از انتخابات هم ايران اسالمي 
ما هست و مردمش هستند و قرار نيست با انتخابات همه چيز تمام شود. امروز 
اگر مقابل اين موضع گيري هاي تهديد امنيت ملي برخوردي نشود، شايد فردا 
كمي دير باشد.  روحاني دانسته يا نادانسته به جاي رقابت با رقباي انتخاباتي 
خود   به رقابت با نظام برخاسته است،  شايد فلسفه و رمز و راز حمايت يكپارچه 

جريان غرب و ضد انقالب در همين نكته نهفته است. 

    جوان: كرباسچی دبيركل حزب كارگزاران در نشست خبری در ستاد 
روحانی: اينكه افراد به عنوان نامزد بيايند وليست دارايی خود را اعالم كنند 

نوع كار تبليغاتی است و از نظر ما جنبه تخريبی دارد. 
    فارس: جمعي از اساتيد، فعاالن علمي و تشكل هاي دانشجويي در نامه اي 
به رئيس جمهور نوشتند دولت يازدهم با عدم كنترل نقدينگي و سياست هاي 
اشتباه در ايجاد نقدينگي، بر لبه خطرناكي ايستاده كه يك سمت آن دره اي 

به نام تورم و در سمت ديگر دره اي به نام ركود وجود دارد. 
    باشگاه خبرنگاران: مصطفي هاش��مي طبا نامزد انتخابات رياست 
جمهوري با تأكيد براينكه ليست اموالم را منتشر نمي كنم، گفت: من براي 

آمدنم با كسي مشورت نكردم و تعاملي نداشتم. 

دكتر يداهلل جواني

     قضائی     

     چهره ها     

آيت اهلل مكارم شيرازي: 

حقوق هاي نجومي نتيجه عدم احساس مسئوليت است

پاسخ رئيسي به كنايه روحاني
معافيت مالياتي آستان قدس دستور امام است

 قاليباف: 
برای ایجاد اشتغال مانند پروژه ها تایمر می گذارم

     نگاه 

آيت اهلل مكارم ش�يرازي ب�ا بي�ان اينكه اگر 
دانش�گاه ها اصالح ش�وند جامعه هم اصالح 
مي ش�ود، گف�ت: حق�وق نجوم�ي و مفاس�د 
اقتصادي نتيجه عدم احساس مسئوليت  است. 
به گزارش رسا، آيت اهلل ناصر مكارم شيرازي در ديدار 
دانشجويان دانشگاه معارف اس��المي، با بيان اينكه 
جمهوري اس��المي يك متن و چند حواشي پس از 
انقالب داشته اس��ت، گفت: متن جمهوري اسالمي 
ايران تغيير نظام شاهنشاهي به دست مردم بود. وي 
ادامه داد: سرنوشت اين نظام در چارچوب اسالم و به 
دست خود مردم است؛ مناظره هاي تبليغاتي پيش از 

انتخابات برگزار مي شود تا كانديداها بتوانند برنامه هاي 
خود را ارائه و رأي مردم را به سمت خود جذب كنند. 
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم گفت: حتي 
اگر فرد بي انصافي اين مناظرات و مشاركت را ببيند، 
باور خواهد داشت كه سرنوشت اين نظام با آراي مردم 
تعيين مي ش��ود؛ اين مناظره ها و انتخابات امتحاني 
است كه ثابت مي كند نظام ايران، بر پايه دموكراسي 
است. اين مرجع تقليد افزود: سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي و بس��يج دو ركن دفاعي كشور هستند كه 
اگر به ارتش ضميمه نمي ش��دند، جنگ براي نظام 
جمهوري اس��المي مشكل مي ش��د. آيت اهلل مكارم 

شيرازي تصريح كرد: حقوق نجومي و مفاسد اقتصادي 
به خاطر عدم احساس مسئوليت است؛ برطرف كردن 
اين مش��كل منوط به وجود برنامه اي جامع در كنار 

دانشگاه ها است. 
وي به تح��ول در نظام حوزه علميه اش��اره كرد و آن 
را از حواشي مهم نظام جمهوري اسالمي برشمرد و 
گفت: حوزه هاي علميه پيش از انقالب 5تا 6هزار طلبه 
داشت، اما اكنون بيش از 50 هزار طلبه در اين حوزه ها 
مشغول به كسب علوم ديني هستند. استاد برجسته 
درس خارج حوزه علميه قم ابراز داشت: تحوالت در هر 
جامعه اي از دانشگاه شروع مي شود؛ در واقع مي توان 

گفت كه اگر دانشگاه ها اصالح شوند جامعه هم اصالح 
مي شود. استاد برجس��ته درس خارج حوزه علميه 
قم تأكيد كرد: هر چه نظام جمهوري اسالمي ايران 
قوي تر مي شود، ش��بهه افكني ها و فعاليت دشمنان 
هم بيشتر مي شود؛ البته شبهات به وجود آمده جديد 
نيس��ت و فقط لباس آن تغيير كرده اس��ت. آيت اهلل 
مكارم شيرازي در پايان به ايستادگي در مقابل شبهات 
تأكيد كرد و ابراز داش��ت: دين مبين اسالم به قدري 
قوي است كه توان پاسخگويي به تمام اين شبهات را 
دارد و اين شبهات هيچ گاه نمي توانند اين دين الهي 

را ضعيف كنند. 

نامزد دوازدهمين دوره انتخابات 
رياس�ت جمه�وري در پاس�خ 
به ش�بهه رئيس جمهور گفت: 
آس�تان قدس 30 س�ال اس�ت 
با دس�تور امام به دلي�ل اينكه 
اموالش »وقف« يا »نذر« است، از 
پرداخت ماليات معاف شده است. 

حجت االس��الم رئيس��ي چن��دي پي��ش در 
گفت وگويي تأكيد كرد: حدود 30 سال پيش و در 
سال هاي ابتدايي انقالب، مرحوم واعظ طبسي، 
توليت سابق آستان قدس در همين باره شرحي 
براي حضرت امام)ره( نوشتند مبني بر اينكه تمام 
اقتصاد اين مكان بر دو پايه نذر و وقف است، يعني 
تمام گردش اقتصادي آستان ريشه اش يكي از 
اين دو مورد است. وي افزود: حضرت امام نيز با 
دستخط خودشان نوشتند آستان قدس رضوي 
و شركت هاي وابسته ماليات ندهند و آن را براي 
زائران و فقرا هزينه كنند. اين موضوع براي 30 
سال قبل است و اين رويه از همان زمان آغاز شده 
اس��ت و ادامه دارد. توليت آستان قدس رضوي 
همچنين تأكيد كرد: تمام شركت هاي وابسته 
وقف هستند و منشأ تمام شركت هاي اقتصادي 
نذر و وقف است، هيچ شركتي در آستان قدس 
وجود ندارد كه موقوفه نباشد. وي تصريح كرد: 
من از زمان آمدن به آس��تان قدس، براي مقام 

معظم رهب��ري نامه نوش��تم كه 
تكليف ش��رعي در اي��ن موضوع 
چيست، ايش��ان فرمودند همان 
نظر امام لحاظ شود، به عالوه آنكه 
دو ماليات ارزش افزوده و ماليات 
تكليفي نيز پرداخت شود. رئيسي 
در ادامه گفت: ما در آستان قدس، 
مانند همه جاهاي ديگر ماليات بر ارزش افزوده 
پرداخ��ت مي كنيم و حتي 3 ت��ا 4 برابر ماليات 
پرداختي به فقراي سراسر كشور كمك مي كنيم، 
براي آنها مس��كن تهيه مي كنيم، طعام به آنها 
مي دهيم. توليت آستان قدس رضوي همچنين 
تشريح كرد: ما حساب  و كتاب تمام كارهايي را 
كه انجام شده است داريم و حتي به مردم اعالم 
مي كنيم كه در صورت ع��دم معافيت مالياتي 
چقدر ممكن بود به آستان قدس ماليات تعلق 
بگيرد و ما چندين برابر آن را به فقرا كمك كرديم 
كه در عمل كمك به دولت نيز محسوب مي شود 
چرا كه وظيفه دولت است و ما در آستان قدس 
آن را انجام داديم.  روحاني چن��د روز پيش در 
جمع حاميان خود در سخناني با كنايه به آقاي 
رئيسي، رقيب انتخاباتي اش گفت: »مي گويند 
ماليات بدهيد، اما كسي نيست بگويد در آنجايي 
كه ش��ما مديريت مي كنيد، آيا تا كنون ماليات 

داده ايد؟«

در ۲۹ ارديبهشت پايان مي دهيم 
به كس�اني كه فقط ح�رف زدند 
و ش�عار دادند، ما باي�د به جاي 
حرف كار و به جاي شعار عمل از 
خود نش�ان دهيم؛ امروز كشور 
م�ا نيازمن�د كار و عمل اس�ت. 
به گ��زارش مه��ر، محم��د باقر 

قاليباف نامزد انتخابات، عصر ديروز در ورزشگاه 
تختي خرم آباد در جمع مردم گفت: مفتخرم 
كه س��فرهاي اس��تاني خود را از يك اس��تان 
محروم ش��روع كردم. از زمان آغ��از تبليغات 
اولين اس��تاني كه انتخاب كردم لرستان بود، 
انقالب ما انق��الب محرومان و مس��تضعفين 
است و امام ما امام محرومان بود. كه فرمودند 
محرومان تا پايان همراه اين انقالب هستند نه 

ثروتمندان. 
نامزد انتخابات با اش��اره به اينكه ما يك كشور 
ثروتمنديم اما اين سؤال باقي است كه چرا وقتي 
بهترين منابع و نيروهاي ج��وان و متخصص را 
داريم، چرا خانه اي نيست كه در آن را بزنيم و در 
آن بيكار نباشد، گفت: علت اساسي اين مسئله 

ضعف مديريت در قوه اجرايي كشور است.
 وي افزود: در 2۹ ارديبهشت مي خواهيم سكان 
اداره كشور را در حوزه مديريت به دست كسي 
بس��پاريم كه از اين منابع و ظرفيت ها استفاده 

كند؛ اين فرد كس��ي اس��ت كه 
مش��كالت را بدان��د و دغدغه اي 
جز دغدغه مردم در ذهن نداشته 

باشد.
قاليباف گفت: روزي كه در تهران 
توفيق خدمت پي��دا كرديم تايمر 
گذاش��تم و زمان اعالم كرديم تا 
همه بدانند پروژه ها چه زماني شروع و چه زماني 
خاتمه مي يابد. اگر به همت شما در قوه مجريه 
مستقر شويم تايمر مي زنيم تا همه بدانند چگونه 
5 ميليون شغل ايجاد مي شود و بيكاري به سمت 
صفر مي رود.   نامزد انتخابات افزود: اين دولت 
در سه سال گذشته هزينه خود را سه برابر كرده 
است ولي اين مردم كم درآمد فقط از محل يارانه 

زندگي مي كنند. 
وقتي مي گوييم چرا يارانه اين بخش از مردم 
را زياد نمي كنيد، مي گويند نداريم مي گوييم 
چرا براي خود داريد ولي ب��راي مردم نداريد. 
قاليباف با اشاره به اينكه بايد كاري كنيم كه 
اختيار در دست مردم باشد، تصريح كرد: امروز 
در حوزه تصميم گيري از ظرفيت اس��تان ها 
استفاده نمي ش��ود اما بايد به جوانان اعتماد 
كنيم همانطور كه امام به م��ا اعتماد كرد اگر 
توفيق خدمت پي��دا كنم دفتر م��ن در حال 

چرخش از مناطق محروم به تهران است. 
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