
نعل وارونه بر مطالبات مردم
 با دوقطبي سازي هاي دروغين

با نزديک شدن به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري دوازدهم، شبکه 
رس��انه اي بيگانه در يک هماهنگي آشکار با ش��بکه روزنامه هاي زنجيره اي 
اصالح طلبان، بدون توجه به مصالح نظام و م��ردم و با ترجيح منافع حزبي و 
جناحي بر منافع و امنيت ملي، با سياه نمايي از آينده  بدون وضع موجود، در 
شيپور دوقطبي »جنگ و صلح« دميده و پروژه »گذش��ته چراغ راه آينده« 
همراه با زي��ر پروژه »نامزدهراس��ي« را براي وصول به اه��داف خود تعقيب 
مي کنند.  مناديان و تعقيب کنندگان اين پروژه مشترک با راه اندازي پروپاگاندا 
و ارائه آدرس عوضي و س��رپوش گذاش��تن بر علل واقع��ي به هم ريختگي و 
لجام گسيختگي اقتصادي س��ال هاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري 
يازدهم تالش مي کنند به مردم القا کنند فقط تن دادن به وضع موجود آنان 
را از بازگشت به گذشته تلخ از يک سو و ورود به فضاي تهديد و جنگ با امريکا 
از سوي ديگر بترسانند. حقيقت اين اس��ت که آنچه در سال هاي ۹۰ تا ۹۲ 
جمهوري اسالمي ايران با آن مواجه ش��د، در درجه نخست متأثر از سونامي 
وحشتناک اقتصادي است که پيش از آن، غرب را درنورديده و موجب فروپاشي 
اقتصادي غرب و ورشکستگي تمام کارتل ها، تراست ها، بانک ها، شرکت ها و 
کارخانجات بزرگ شده و حتي برخي کشورها نظير يونان تا آستانه ورشکستگي 
و فروپاشي نيز پيش رفتند. بعد از وقوع س��ونامي اقتصادي در غرب، اوضاع 
اجتماعي امريکا با شکل گيري جنبش ۹۹ درصدي موسوم به وال استريت رو 
به وخامت گذاشته و به سمت فروپاشي از درون و واگرايي پيش مي رفت که 
امريکايي ها با روي کار آوردن اوباماي سياهپوست نسبت به »ترميم و بازسازي 
اقتصاد امريکا«، »کنترل و هدايت جنبش وال استريت« و »بيرون کشيدن پاي 
مستقيم امريکا از منطقه غرب آسيا و راه اندازي جنگ هاي نيابتي و پرورش و 
تقويت گروه هاي تروريستي نظير داعش« اقدام کرده و انتقال کانون سونامي 

اقتصادي به کشورهاي قمر و پيرامون را در دستور کار خود قرار دادند. 
واقعيت اين است که وقتي سونامي اقتصادي غرب به ايران رسيد با عوامل 
تشديدکننده اي نظير »درخواست رسمي فتنه گران از غرب براي تحميل 
تحريم هاي فلج کننده«، »فقدان سيستم پويا و نظام توانمند و مستقل 
اقتصادي«، »انتقام گيري برخي احزاب داخلي از دولت حاکم« و... روبه رو 
شد و )در حالي که سهم دولت مستقر در اوضاع نابهنجار اقتصادي کشور 
به مراتب کمتر از فاکتورهاي ديگر بود( در آن سال ها هر فرد ديگري نيز 
سکان امور اجرايي را در دست مي گرفت، بي ترديد با وضعيتي کمابيش 
مشابه مواجه شده و امروز احتماالً آماج حمالت منتقدان و موافقان بود. 
اينک چهار سال از دادن آدرس غلط و تبديل »ممنوعيت مذاکره با امريکا« 
به »مطالبه ملي« که مغاير با سياست هاي کلي نظام مبني بر بي نتيجه 
بودن مذاکره با شيطان بزرگ اس��ت،  مي گذرد، متأسفانه باز در فضاي 
تبليغات انتخاباتي از سوي برخي نامزدها، شاهد دادن آدرس هاي عوضي 
و تالش براي ايجاد دوقطبي هاي دروغين با هدف فريب و جلب نظر مردم 
و تبديل به مطالبه ملي براي تحميل انتظارات غلط به نظام در چهار سال 
آينده هستيم. برخي رفتارهاي غلط و غيراخالقي و آدرس هاي عوضي و 
دوقطبي هاي دروغين که مغاير با رسالت انقالبي و شئون و منزلت مردم 

ايران است عبارتند از: 
۱ - پروژه »نامزدهراسي« و ترساندن مردم از بازگشت به دوران بد اقتصادي 

گذشته. 
۲ - دوقطبي »جنگ- صلح« و ترساندن مردم از ورود به جنگ از طرف امريکا 

به دليل واهي رأي دادن به فالن نامزد. 
۳ - دوقطبي »تحريم- رفاه« و ترساندن مردم از بازگشت به تحريم ها

۴ - دوقطبي »ارتجاع- اعتدال« با برچسب زني خشونت گرا، تفکيک جنسيتي 
و ديوارکشي و... به رقيب. 

۵ - پروژه »تبديل مطالبه گري اقتصادي به لج سياسي« با هدف تأثيرگذاري 
بر جمعيت خاکستري. 

۶ - پروژه »تندروي و راديکاليسم افراطي« با هدف تأثيرگذاري بر جمعيت 
خاموش بعضاً مشاهده مي شود که احدي از نامزدها و ستادهاي تبليغاتي اش 
متأسفانه در جلد و الک اپوزيس��يون فرو رفته و در نطق ها مواردي به گوش 
مي رسد که برخالف رسالت انقالبي و اصول بنيادين و سياست هاي کلي نظام 
مقدس جمهوري اسالمي ايران است. دستاويز قرار دادن باورها و اعتقادات مردم 
و خروج از مرز انصاف و تقوي براي کسب و تثبيت قدرت سياسي، چهره اي 
مخدوش و زشت از نظام به جهان مخابره کرده و گاهي عملي مجرمانه نيز تلقي 
شده و در تعارض مستقيم با امنيت کشور و آرامش مردم است. اقدامات خارج از 
چارچوب هاي اخالق انتخاباتي، توهين به فرهنگ اصيل انقالبي و تحقير مردم 
ايران بوده و بي اعتمادي و بي انگيزگي و کاهش سطح مشارکت پذيري آنان را در 
پي داشته و بي ترديد دلسردي مردم موجب افزايش طمع ورزي دشمنان خواهد 
شد.  خواست واقعي مردم از نامزدها در دو قالب »دفاع دولت مستقر از کارنامه 
چهار ساله خود و اذعان و اعتراف به کم کاري ها و اشتباه دل بستن به شيطان 
بزرگ و ارائه برنامه مستدل و جامع براي جبران گذشته و...« و »انتقاد منطقي و 
مستدل نامزدهاي منتقد از کارنامه چهار ساله دولت همراه با ارائه برنامه جامع 

و کامل از برنامه هاي خود براي تغيير وضع موجود به نفع مردم« است. 

88498443سرويس  سياسي

 پنج شنبه 21 ارديبهشت 1396 | 14 شعبان 1438 || روزنامه جوان |  ش��ماره 5087

فرمانده معظم کل قوا در دانشگاه امام حسين)ع(:

هر کس عليه امنيت کشور  اقدام  کند ، سيلي خواهد خورد

مراس�م دانش آموختگي دانشجويان افسري 
و تربيت پاس�داري دانش�گاه امام حسين)ع( 
صب�ح دي�روز ب�ا حض�ور حض�رت آي�ت اهلل 
خامنه اي، فرمانده معظم کل قوا برگزار ش�د. 
رهبر معظم انقاب اس�امي در ابت�داي ورود 
به مي�دان، با حضور ب�ر مزار ش�هيدان گمنام 
و قرائت فاتحه، ي�اد و خاطره ش�هيدان دفاع 
مقدس را گرامي داش�تند و از خداوند متعال، 
علو درج�ات آنان را مس�ئلت کردند. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي همچنين جانبازان سرافراز 
حاض�ر در مي�دان و چن�د ت�ن از فرزن�دان 
شهيدان مدافع حرم را مورد تفقد قرار دادند. 

    
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم 
رهبري، در اين مراسم، حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با اشاره به عوامل اقتدار کشور و ملت ايران و علت 
مخالفت بدخواهان با اين عوامل اقتدار، به تبيين 
»اهداف کوتاه م��دت، ميان م��دت و بلندمدت« 
دش��منان نظام اس��المي پرداختند و با تأکيد بر 
اينکه امنيت و آرامش موجوِد کش��ور در منطقه 
پرآش��وب، يکي از افتخارات جمهوري اس��المي 
است که مورد هدف قدرت هاي استکباري نيز قرار 
دارد، کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري را به 
چند موضوع مهم از جمله » اعالم صريح و قاطعانه 
اينکه مسائل اقتصادي و معيشت مردم در اولويت 
آنهاست«، س��فارش کردند و گفتند: امنيت ملي 
و آرامش کشور بسيار مهم اس��ت و کانديداهاي 
محترم مراقب باشند به  خاطر خطاي در تشخيص، 
گسل هاي اعتقادي، جغرافيايي، زباني و قومي را 
تحريک نکنند و در مسير طراحي ناتمام دشمن 
قرار نگيرند، زيرا اگر کسي بخواهد برخالف امنيت 
کش��ور اقدام کند، قطعاً با س��يلي سختي مواجه 

خواهد شد. 
   بغض و کينه دشمن از سپاه به خاطر اقتدار 

آن است
رهبر انقالب اسالمي با تبريک ايام سالروز والدت 
حضرت بقيه اهلل)عج(، به عوامل اقتدار کشور اشاره 
کردند و با تأکيد بر اينکه دشمنان همواره نسبت به 
عوامل اقتداربخش جمهوري اسالمي بغض و کينه 
دارند، افزودند: س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي 
يکي از عوامل اقتدار کشور است که نشانه خشم و 
ناراحتي از آن، در تبليغات بين المللي و اظهارات 

سياسيون استکبار کاماًل آشکار است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي علم و پيشرفت علمي را 
از ديگر عوامل اقتدار کشور برشمردند و خاطرنشان 
کردند: به همين علت است که آنها با اعزام مزدوران 
خود، دانشمندان هسته اي ما را ترور کردند، چون 
نس��بت به پيش��رفت علمي ايران، غضب و کينه 
دارند. ايش��ان با تأکيد ب��ر اينکه اقتص��اد قوي و 
مستقل از جمله عوامل اقتدار است، گفتند: علت 
تحريم ايران و اتخاذ تدابي��ر گوناگون براي ضربه 
زدن ب��ه اقتصاد کش��ور، همين موضوع اس��ت و 
 اي کاش اقتصاددانان مؤمن کشور، تدابير مختلف 
بدخواهان را به  منظور ضربه زدن به اقتصاد، براي 

مردم کشور تشريح کنند. 
   توان موشکي را با قدرت حفظ می کنيم و 

افزايش مي دهيم
رهبر انقالب اسالمي، به قدرت نظامي به عنوان 
يکي ديگر از عوامل اقتدار اش��اره و خاطرنشان 
کردند: جنجال هاي گس��ترده اي ک��ه در مورد 
توان موشکي جمهوري اس��المي به راه انداخته 
مي شود، به  دليل خشم و کينه اي است که از اين 

عامل اقتدار در دل دارند.
 فرمانده کل قوا تأکيد کردند: ما موش��ک داريم 
و موشک هاي ما بس��يار دقيق اس��ت و اهداف 
مورد نظر را از فاصل��ه هزاران کيلومتري با دقت 
باال، هدف قرار مي دهد و اين توانايي را با قدرت 
حفظ خواهيم کرد و ب��ا قدرت هم آن را افزايش 
خواهيم داد. ايشان عناصر نظامي فداکار همچون 
شهيدان صياد شيرازي و شوش��تري را از ديگر 
عوامل اقتدار دانس��تند و افزودند: ايمان، حيا و 
اخالق جوانان و همچنين روحيه جهاد و مقاومت 
در ملت، از ديگر عوامل اقتدار هستند و به همين 

علت است که به روحيه مقاومت و جهاد، تهمت 
خشونت و تندروي مي زنند و متأسفانه برخي هم 
اين ادبيات استعماري را در داخل تکرار مي کنند. 
رهبر انقالب اسالمي، مجموعه هاي حافظ امنيت 
از جمله نيروهاي مسلح را از ديگر عوامل اقتدار 
برشمردند و تأکيد کردند: بستر امنيت براي هر 
کشوري، الزم تر و مهم تر از هر چيزي است، زيرا 
اگر امنيت نباشد، پيشرفت علمي و اقتصاد هم 

وجود نخواهد داشت. 
   جمهوري اسامي ايران، دولت مقاومت 

است
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي بعد از برش��مردن 
عوامل اقتدار به تببين موضوع »دولت مقاومت« 
پرداختن��د و گفتند: امروز جمهوري اس��المي 
ايران، دولت مقاومت اس��ت و دول��ت مقاومت 
يعني تسليم زورگويي نشدن و در موضع اقتدار، 
ايستادن. ايشان با تأکيد بر اينکه دولت مقاومت 
با عنصر يا سازمان مقاومت در فالن کشور، قابل 
مقايسه نيست، خاطرنشان کردند: دولت مقاومت 
داراي سياست، اقتصاد، نيروهاي مسلح، تحرک 
بين المللي و منطقه نفوذ وس��يع اس��ت. رهبر 
انقالب اسالمي با تأکيد بر اينکه دولت مقاومت 
همواره از طرف قدرت  طلبان و نوکران آنها هدف 
دشمني قرار دارد، گفتند: دولت مقاومت، نه اهل 
سلطه طلبي و دست اندازي به کشورهاست و نه 

اهل قرار گرفتن در موضع دفاعي و انفعالي. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: برخي تصور 
مي کنند براي اينکه خود را از تهمت سلطه طلبي 
و اقتدارطلبي بين المللي و منطقه اي، دور کنيم 
بايد در الک دفاعي فرو رويم، در حالي که چنين 
تفکري اشتباه اس��ت. ايشان با اش��اره به آياتي 
از قرآن کريم خاطرنش��ان کردند: موضع دولت 
مقاومت، قدرت بازدارن��ده و اقتدار بازدارندگي 
است و جمهوري اسالمي ايران همچون گذشته، 
مسير اقتدار بازدارنده را با اتکا به همت و تالش و 
ابتکار و استعدادهاي خود ادامه خواهد داد. رهبر 
انقالب اسالمي هدف از سياست قدرت بازدارنده 
نظام اس��المي را جلوگيري از تص��ور تعرض به 
ايران از جانب زورگويان بين المللي دانس��تند و 
تأکيد کردند: دشمنان بدانند اگر به فکر تعرض 
به ايران بيفتند، با واکنش سختي مواجه خواهند 
شد زيرا همانطور که قباًل هم گفته شده، دوران 
»بزن دررو« گذش��ته اس��ت و آنها ممکن است 
ش��روع کننده باش��ند، اما پايان کار دست آنها 

نخواهد بود. 
   ناامي�دي م�ردم از جمهوري اس�امي 

خواست دشمن است
حضرت آيت اهلل خامنه اي سپس به تبيين اهداف 
دشمن در مقابله با جمهوري اسالمي پرداختند 
و افزودن��د: دش��من، س��ه ه��دف کوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت را در دستور کار خود قرار 
داده که هدف کوتاه مدت آنها برهم زدن امنيت 
کشور و ايجاد آشوب و فتنه است. ايشان با تأکيد 
براينکه يک��ي از افتخارات جمهوري اس��المي 
به وج��ود آوردن محيطي ام��ن در منطقه پر از 
ناآرامي و دنياي پر از تشنج کنوني است، گفتند: 
اين امنيت را ملت و مسئوالن دلسوز به  واسطه 
آگاهي ها و هوش��ياري ها و به روز بودن ها ايجاد 
کرده اند. رهبر انقالب اسالمي، موضوع اقتصاد 
و معيش��ت مردم را هدف ميان مدت دشمنان 
خواندن��د و خاطرنش��ان کردن��د: در طراحي 
بدخواهان، اقتصاد کش��ور نباي��د حرکت کند، 
معيشت مردم بايد لنگ بماند، کار و توليد رونق 
نگيرد و بيکاري به عنوان يک بال بايد عموميت 
پيدا کند تا در نهايت، مردم از جمهوري اسالمي 

نااميد شوند. 
   مقابله با اصل نظ�ام، با تغيير رفتار دنبال 

مي شود
حضرت آيت اهلل خامنه اي تنه��ا راه مقابله با اين 
هدف دشمن را »اجراي ش��عار سال« و »عمل به 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي« و »رونق توليد 
ملي و ايجاد اشتغال« دانستند و تأکيد کردند: اگر 
اين مسير دنبال شود، قطعاً دشمن به هدف خود 

نخواهد رسيد. ايشان هدف بلندمدت دشمنان را 
از بين بردن اصل نظام بيان کردند و با اش��اره به 
اينکه اين موضوع برخالف سال هاي اول انقالب، 
ديگر صراحتاً اعالم نمي شود، خاطرنشان کردند: 
اکنون مقابله با اصل نظام از طريق »تغيير رفتار« 
در دستور کار آنها قرار گرفته است و تغيير رفتار 
هم يعني با راه اسالم و انقالب و خط امام به تدريج 
زاويه ايجاد شود و در نهايت، در مسير مقابل انقالب 

حرکت شود. 
   نامزدها بگويند اقتصاد و معيشت مردم 

اولويت آنهاست
رهبر انقالب اسالمي سپس به موضوع انتخابات 
۲۹ ارديبهشت اش��اره کردند و گفتند: انتخابات 
يکي از زمينه هايي اس��ت که ه��م مي تواند مايه 
اعتال و آبروي کش��ور ش��ود و هم مي تواند مايه 
ضعف و سستي و ايجاد مشکالت. حضرت آيت اهلل 
خامن��ه اي تأکيد کردند: اگر م��ردم در انتخابات 
حضور يابند و اين حضور همراه با نظم و اخالق و 
رعايت حدود اسالمي و قانون باشد، قطعاً انتخابات 
مايه آبرو و عزت نظام جمهوري اس��المي خواهد 
شد، اما اگر در انتخابات، قانون شکني و بداخالقي 
شود و با حرف هاي خود، دشمن را اميدوار کنيم، 
انتخابات به ضرر ما تمام خواهد ش��د. ايش��ان با 
تأکيد بر اينکه نظام اسالمي در برگزاري انتخابات، 
تازه کار نيس��ت و در ۳۸ سال گذش��ته انتخابات 
متعددي را برگزار کرده و ب��ا محيط هاي فکري 
و وسوسه ها آشناس��ت، گفتند: من چند توصيه 
به آقاي��ان محت��رم نامزدها دارم؛ نخس��ت آنکه 
قاطعانه در برنامه ها و اظهارات خود بگويند مسائل 
اقتصادي و معيشت مردم اولويت آنهاست و براي 

حل مشکالت اقتصادي تالش خواهند کرد. 
رهبر انقالب اس��المي افزودند: توصيه دوم آن 
است که بايد در اظهارات و برنامه هاي نامزدها، 
موضوع اس��تقالل ملي و عظمت و س��ربلندي 
ملت ايران، خودنمايي کند و برجس��ته باش��د. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأکي��د کردند: ملت 
ايران يک ملت انقالبي و س��رافراز است و نبايد 
اين ملت را در مقابل قدرت هاي بزرگ به تسليم 
وا داش��ت و آن را تضعيف و سرشکس��ته کرد، 
زيرا ملت اي��ران به اقتدار، زنده اس��ت و اگر اين 
اقتدار نبود، دش��من همچون برخي کشورهاي 
وابسته و مزدور منطقه، بر کشور مسلط مي شد. 
ايشان گفتند: آقايان نامزدها بايد صراحتاً نشان 
دهند که در مقابل زياده خواهي امريکا و خباثت 

صهيونيست ها ايستاده اند. 
   نامزده�ا طراح�ي نيمه کاره دش�من را 

تکميل نکنند
 توصيه سوم رهبر انقالب اسالمي به کانديداهاي 
انتخابات رياس��ت جمهوري، حفظ امنيت ملي 
و آرامش کش��ور بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
گفتند: آقايان کانديداها مراقب باشند گسل هاي 
اعتقادي، جغرافيايي، زباني و قومي را در کش��ور 
تحريک نکنن��د. رهبر انقالب اس��المي افزودند: 
دشمن، سال هاي متمادي به دنبال اين هدف بوده 
است اما مردم مؤمن کرد، مردم غيور آذربايجان، 
مردم عرب خوزستان و مردم بلوچستان و ترکمن 
به عنوان صاحبان انقالب با مشت به دهان دشمن 
کوبيدند و در مقابل او با قدرت ايستادند. ايشان با 
تأکيد بر اينکه موضوع امنيت بس��يار مهم است، 
افزودند: کانديداها مراقب باشند به خاطر خطاي 
در تشخيص، طراحي نيمه کاره دشمن را تکميل 
نکنند. رهبر انقالب اسالمي، مسئوالن امنيت و 
آرامش کشور به ويژه قوه قضائيه، نيروي انتظامي 
و وزارت کشور را به مراقبت و حفظ کامل امنيت 
توصيه مؤکد کردند و گفتند: اگر کس��ي بخواهد 
در انتخابات برخالف امنيت کشور اقدامي انجام 
ده��د، قطعاً با واکنش و س��يلي س��ختي مواجه 

خواهد شد. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي ب��ا تأکيد ب��ر اينکه 
دش��منان در س��ال ۸۸ حماقت به خ��رج دادند 
و کش��ور با عظمت ايران را با برخي کش��ورهاي 
دس��ت چندم که قباًل با چندده ميليون دالر، در 
آنها آش��وب و ناامني ايجاد کرده بودند، اش��تباه 
گرفتند، افزودند: نتيج��ه آن حماقت، برخورد با 
ديوار مستحکم اراده و عزم ملي مردم بود. ايشان 
بار ديگر تأکيد کردند: امنيت براي کشور و مردم 
و به تبع آن براي من بس��يار مهم است و بايد در 

انتخابات، امنيت به طور کامل حفظ شود. 
   معتق�د به ظه�ور هرگز دچ�ار نااميدي 

نمي شود
رهب��ر انق��الب اس��المي در بخش ديگ��ري از 
سخنانش��ان، س��پاهيان دانش��جو در دانشگاه 
افس��ري امام حس��ين)ع( را به مغتنم شمردن 
فرصت ارزشمند تحصيل در اين دانشگاه توصيه 
و خاطرنش��ان کردن��د: اين دانش��گاه مي تواند 
انس��ان هاي مس��تعد را به نقطه اي برساند که 
هر انس��ان با معرف��ت و حکيم و عالم��ي به آن 
جايگاه غبطه بخورد. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
همچنين ماه ش��عبان را ماه بارش رحمت الهي 
خواندند و با س��فارش ب��ه همه م��ردم به ويژه 
جوانان براي اس��تفاده از برکات اين ماه به ويژه 
اعمال ش��ب نيمه ش��عبان گفتند: ماه شعبان 
سراسر الطاف الهي و شادي است، اما متأسفانه 
امس��ال با حادثه معدن در اس��تان گلس��تان و 
حادثه ش��هادت مرزبانان در استان سيستان و 
بلوچستان، مواجه ش��ديم، ولي به هر حال اين 
ماه، ماه دلباختگي به اهل بيت عليهم الس��الم 
است. ايشان توسل به امام زمان)ع( را وسيله اي 
براي اظهار ارادت و عبوديت در پيشگاه خداوند 
متعال دانس��تند و تأکيد کردن��د: معتقدين به 
ظهور، هيچ گاه دچار يأس و نااميدي نمي شوند و 
مي دانند که بعد از ظلمت، قطعاً خورشيد طلوع 
خواهد کرد و اين وعده قطعي پروردگار اس��ت. 
رهبر انقالب اسالمي با تأکيد بر اينکه ما مأمور 
به انتظار هستيم، خاطرنشان کردند: انتظار به 
معناي بي صبري کردن نيس��ت بلکه انتظار به 
معناي »آماده باش دائمي« است و منتظر بايد 
به گونه اي عمل و خود را اصالح کند که دل آن 
بزرگوار را ش��اد کند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
تأکيد کردند: ق��درت و دل ها متعلق به خداوند 
متعال اس��ت و ملت ايران با ات��کا به لطف الهي 
مسير خود را با قدرت طي خواهد کرد و در اين 

مسير، جوانان نقش برجسته اي دارند. 
   ش�هرهاي موش�کي ضام�ن امني�ت 

شهرک هاي صنعتي
در اين مراسم، سردار سرلشکر جعفري، فرمانده 
کل سپاه در س��خناني با اش��اره به پيروزي هاي 
پي در پي جبهه انقالب اس��المي در مقابل نظام 
سلطه، راهبرد کنوني دشمن عليه ملت را فشار 
اقتصادي دانست و گفت: امروز مردم ما خرسندند 
که شهرهاي موشکي پش��توانه و ضامن امنيت 
ش��هرک هاي صنعتي در کشور اس��ت. فرمانده 
سپاه افزود: سپاه خود را موظف مي داند پناهگاه و 
تکيه گاه محرومان و مستضعفان باشد و معتقديم 
زدودن فقر و محروميت از جامعه، همچون نشانه 
گرفتن حيفا و تل آويو، يک هدف اصلي و اساسي 
است. س��ردار دريادار پاس��دار مرتضي صفاري، 
فرمانده دانشگاه امام حسين)ع( نيز گزارشي از 
اقدامات و برنامه هاي علمي، فرهنگي، آموزشي و 

تقويت توان رزمي اين دانشگاه بيان کرد. 
در اين مراس��م تعدادي از فرمانده��ان، مديران 
و پژوهش��گران نمونه دانش��گاه امام حسين)ع( 
هداياي خود را از دس��ت فرمان��ده معظم کل قوا 
دريافت کردند و دو نماينده دانشجويان دانشگاه 
امام حس��ين)ع( نيز مفتخر ب��ه دريافت درجه و 
سردوشي ش��دند. اجراي طرح »خرمشهرها در 
پيش است« و اجراي ميثاق پاس��داري با حضور 
فرزندان شهداي مدافع حرم، از جمله برنامه هاي 
مراسم ديروز ميثاق پاسداري دانشجويان دانشگاه 
افس��ري امام حس��ين)ع( بود. همچنين در اين 
مراسم، يگان هاي حاضر در ميدان از مقابل فرمانده 

کل قوا رژه رفتند. 

وام ۱۰ ميليوني به دهياران
 پس از تهديد روستاييان!

در حالي که دولت ماه هاست اعطاي وام ۱۰ ميليوني ازدواج به جوانان را با اما 
و اگر مواجه کرده، شب انتخابات به دهياران وام ۱۰ ميليوني اعطا مي شود!

به گزارش تسنيم، پس از اعالم خبري در رسانه ها  درخصوص  تهديد روستاييان 
توسط برخي حاميان حسن روحاني مبني بر اينکه »اين دولت حتماً دو دوره اي 
است و اگر رأي اول در هر روستا، حسن روحاني نباشد بودجه و رسيدگي به آن 
روستا در دور بعدي قطع خواهد شد«، حاال موضوع وام فوري شب انتخاباتي به 

دهياران مطرح شده است. 
براساس نامه مديرعامل پست بانک ايران، به کليه دهياران کشور اعم از پاره وقت 
و تمام وقت با قيد فوريت مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال تسهيالت از طريق شعب پست 
بانک ايران پرداخت خواهد شد. اين ابالغيه، پيرو برگزاري همايش ملي »اقتصاد 
مقاومتي و توسعه روستايي« در فروردين ماه سال جاري و با دستور حسن روحاني 
و با پيگيري وزير کشور صادر شده است. در شرايط ابالغ شده براي پرداخت اين 
وام فوري براي تمام دهياران، اعالم شده که اين وام با سود »۱۲ درصد« پرداخت 
خواهد شد و دهياران در طول ۳۶ ماه بايد اين وام را بازپرداخت کنند. اين وام 
در قالب دستور حسن روحاني براي رسيدگي به وضعيت معيشتي دهياران، 
آن هم دو ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري صادر شده و به تازگي پس از 
گذراندن اقدامات اداري، در کمتر از ۹ روز مانده به انتخابات رياست جمهوري در 
حال اجراست. تحليلگران مي گويند که با توجه به عدم موفقيت حسن روحاني 
در تحقق وعده هاي انتخاباتي خود در س��ال ۹۲، بيش��تر روستاييان و مردم 
مستضعف و قشر ضعيف روستانشين، به روحاني اقبال نشان نداده اند و روحاني 
و تيم انتخاباتي اش براي جذب آراي آنها، عالوه بر تهديد روستاييان، اقدام به 
تطميع دهياران براي همراه سازي روستاييان از طريف جذب دهياران کرده  
است. پرداخت وام فوري ۱۰ ميليوني شب انتخاباتي به دهياران در حالي صورت 
مي گيرد که به رغم مصوبه مجلس براي اعطاي وام هاي ۱۰ ميليوني ازدواج به 
جوانان، اين مصوبه ماه هاست به علت خودداري دولت از اجراي کامل آن، به بهانه 

عدم وجود منابع کافي، يا اجرا نمي شود يا بسيار ناقص انجام مي گيرد. 

توکلي: آقاي روحاني!  فاين تذهبون؟!
احمد توکلي در واکنش به اظهارات ساختارشکنانه حسن روحاني نوشت: فاين 
تذهبون؟ از راهي که در پيش گرفته ايد بازگرديد که اين راه براي شما در دنيا و 

آخرت جز خذالن و براي ملت و نظام، جز خسارت در پي نخواهد داشت. 
به گزارش تس��نيم، احمد توکل��ي در نامه اي خطاب به ملت ايران و حس��ن 
روحاني، اظهارات ساختارشکنانه اخير اين نامزد انتخابات رياست جمهوري در 

ميتينگ هاي انتخاباتي را مورد انتقاد قرار داد. 
به عبارات زير که آقاي رئيس جمهور در س��خنراني خود در همدان، اروميه و 

کرمانشاه ايراد کرده است نگاهي بيندازيد. 
 - اگر شما جوانان در خانه بنشينيد، بدانيد که در پياده رو هاي ما هم ديوار خواهد 
بود. آنها مي خواستند پياده رو زنانه و مردانه ايجاد کنند، همانطور که در محل 

کارشان بخشنامه تفکيک جنسيتي را ايجاد کردند. 
 - ارديبهشت ۹۶ هم يک بار ديگر مردم ايران اعالم مي کنند آنهايي را که در طول 

۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، قبول ندارند. 
 - منطق شما ممنوع کردن است و چيز ديگري نداريد. منطق شما هوچي بازي 

است و چيز ديگري نداريد. 
 - ما انحصارگرايان را نمي خواهيم. ما آنهايي که پشت ميز نشسته اند و حکم 

صادر کرده اند، نمي خواهيم. 
 - مي خواهند ناامني را به کش��ور بازگردانند و مي خواهند آرامش منطقه را 

برهم بزنند. 
 - شما آنها را نمي شناسيد من آنها را مي شناسم. 

 - بدانيد همه آنهايي که امروز آمده اند و مي خواهند قدرت را بگيرند در چهار سال 
اخير مي خواستند شبکه هاي اجتماعي را فيلتر کنند. 
 - شما از آزادي حرف نزنيد، آزادي خجالت مي کشد. 

 - از آزادي انتقاد و بيان سخن مي گويند. يا للعجب! همان ها که زبان ها را بريدند 
و دهان ها را دوختند!

اين سخنان را رئيس جمهوري با حرارت بيان مي کند، که در مراسم تحليف 
در مجلس شوراي اس��المي در برابر قرآن مجيد س��وگند ياد کرده است که 
»از هرگون��ه خودکامگي بپرهي��زد و از آزادي و حرمت اش��خاص و حقوقي 
که قانون اساس��ي براي ملت شناخته اس��ت، حمايت کند.«  اين سخنان را 
رئيس جمهوري با حرارت بيان مي کند که ۲۸ سال تمام، از مهر ۱۳۶۸ تاکنون 
دبير ش��وراي عالي امنيت ملي و عضو يا رئيس آن بوده است و ذيل مصوبات 
مرتبط با امنيت کشور را امضا و ابالغ کرده و قبل از آن نيز در مناصب متعدد 
تقنيني، اجرايي، نظامي و امنيتي مسئوليت داشته اس��ت.  به آقاي روحاني 
بايد گفت اگر شما راست بگوييد، با آن سابقه سطوح باالي امنيتي، در خير و 
شر کارکرد نظام در باالترين سطح شريک هستيد و نمي توانيد مدعي کسي 
باشيد و اگر اين سخنان تهمت و توهيني بيش نباشد- که چنين است- که 
براي جلب رأي مخالفان نظام بر زبان جاري مي کنيد، واي به حال شما!  شما 
که با اين سخنان بخش عظيمي از مردم را طرفدار نامزدهايي با آن ويژگي ها 
 مي شماريد، حرمت مردم را رعايت کرده ايد؟ در اين صورت جنابعالي رئيس 

»جمهور« هستيد؟ اين است پاسداشت جمهوريت و مردم ساالري؟ 
  اگر امام بود يا مدارا و حلم رهبري نبود، ش��ما جرئت تيغ کشيدن روي نظام 

را داشتيد؟
  آقاي روحاني، شما و مشاوران شما که چنين جمالتي را در ذهن و زبان شما قرار 

داده اند، به اين اميد واهي که صدارتتان تداوم يابد بايد بدانيد که:
اوالً: ضرر اين سخنان، براي عاقبت ش��ما به مراتب بيشتر از نفع کوتاه مدت 
احتمالي آن براي جنابعالي خواهد بود و شما را در آغاز مسيري قرار خواهد داد 
که برخي از پيشينيان با همين تصور در آن قدم گذاشته اند، مسيري که بيش 
از آنکه خوشنامي و عاقبت به خيري برايشان داشته باشد بدعاقبتي و بدنامي را 
برايشان رقم زد. يکي از شرايط تدبير و رفتار عقاليي، محاسبه منطقي هزينه 
و فايده است. در هزينه و فايده اين سخنان و اقدامات بينديشيد.  ثانياً: فضاي 
کشور را در مسيري قرار خواهد داد که بوي فتنه و آتش از آن به مشام مي رسد. 
خودکامگي براي جلب رأي، نبايد به قيمت رقيب هراسي، ديو و دلبرنمايي، 
احساساتي کردن جوانان و طرفداران و برانگيختن نفرت نسبت به رقيبان و 
طرفداران آنها و در نهايت به جان هم انداختن توده هاي مردم تمام شود. هزينه 
کردن از سرمايه اجتماعي کشور براي پيشبرد منافع فردي، خطايي نابخشودني 
است که در سال ۱۳۸۸ عده اي با وعده هاي مردم فريبانه و عده اي ديگر با طغيان 
در مقابل قانون و نظام به آن دست زدند و زخمي را ايجاد کردند که آثار آن به 
زحمت در حال بهبود است. مگر در آن انتخابات نامزدي که رئيس جمهور بود 
چه حرفي مي زد که شما اين روزها نزده ايد. از جمله سياستمداران بدعاقبتي 
نباشيد که نه تنها مانع ترميم اين زخم مي شوند که بر آن خنجري ديگر مي زنند.  
ثالثاً: به دليل مناصب متعدد شما از اول انقالب تاکنون، هرگونه اظهارنظر خالف 
واقع شما در مورد سياست هاي دفاعي و قضايي کشور در گذشته در مبارزه با 
داعش هاي داخلي، منافقين کوردلي که سال ها پيش از آنکه داعش به آتش زدن 
و مثله کردن روي بياورد، در اين راه پيش قدم شدند و پوست سر مردم کوچه و 
بازار را در حالي که زنده بودند، مي کندند و هرگونه اظهارنظر خالف واقع شما در 
امور بين المللي که منافع نظامي و تجاري خود را در آتش افروزي و بمباران ملل 
بي دفاع و کم دفاع به بهانه هاي مجعول دنبال مي کنند، مي تواند به عنوان گواهي 

نظام عليه خودش توسط معاندان ايران استفاده شود.
   ملت شريف ايران!

هشيار باشيد! کسي که امروز ملت را برخالف مصلحت مسلم عمومي و دستور 
رهبري، به دو قطب متخاصم تقسيم مي کند و با زير سؤال بردن تمام تاريخ 
انقالب زمينه فتنه را فراهم مي سازد و تمام مخالفان خود را طرد و نفي مي نمايد، 
خط امام و رهبري را ناديده مي گيرد، قوه قضائيه، س��پاه و نيروهاي انقالبي 
غيرمتمايل به خويش را بيراهه و خود را راه نجات مي خواند، در فرض پيروزي در 

انتخابات، چگونه مي تواند کشور را اداره کند؟
به آقاي روحاني هم مي گويم، فاين تذهبون؟ از راهي که در پيش گرفته ايد، 
بازگرديد که اين راه براي ش��ما در دنيا و آخرت جز خذالن و براي ملت و 

نظام، جز خسارت در پي نخواهد داشت. 

ليست پراختاف اصاح طلبان براي شوراي تهران
خوش خدمتي ها بي جواب ماند!

انتشار ليست ۲۱ نفره اصالح طلبان براي شوراي شهر تهران با اختالفات 
و تنش هاي بسياري در فضاي مجازي روبه رو ش��د. بسياري از کاربران 
اصالح طلب فضاي مجازي پس از انتشار ليست اعالم کردند که به صورت 
ليستي رأي نخواهند داد. آنها معتقد بودند که ليست، اصالح طلبانه بسته 
نشده و اس��امي گمنام در ليست زياد اس��ت و اين بار همچون انتخابات 
مجلس نخواهد بود که نديده و نشنيده و با تکرار مي کنم و دستور از باال، 
به همه افراد يک ليست رأي بدهند. در مورد انتخابات مجلس و ليست 
اميد در تهران نيز اعتراضاتي بود که البته معترضان سعي کردند کوتاه 
بيايند، اما آبان ۹۵ الهه کواليي که از تصميم گيران در مورد آن ليست بود، 

افشا کرد که برخي ها با رانت و پول وارد آن ليست شده اند. 
البته ليس��ت اصالح طلبان موارد جالب توجهي ه��م در مورد هم دارد. 
اول اينکه ليست منتش��ر شده توسط شوراي سياس��تگذاري با ليست 
منتشر ش��ده در کانال حس��ين مرعشي بر س��ر بودن و نبودن مرتضي 
الويري اختالف دارد. در ليس��ت اصالح طلبان نام الويري نيس��ت و در 
ليست مرعش��ي، نام الويري هست! به نظر مي رس��د در روزهاي آينده، 
ليست هاي موازي ديگري هم منتشر ش��ود. نکته جالب توجه ديگر در 
اين ليست نبودن نام ياشار سلطاني در آن است. کسي که سال گذشته 
با انتشار گزارش ثابت نش��ده و اخبار دروغ که البته توسط حکيمي پور 
عضو اصالح طلب ش��وراي ش��هر تهران در اختي��ار او ق��رار گرفته بود، 
توانست خدمت ش��اياني به اصالح طلبان در مس��ير تخريب محمدباقر 
قاليباف انجام دهد. او حتي بازداش��ت شد و زندان را هم تحمل کرد، در 
حالي که با حکيمي پور هيچ برخوردي نشد! با اين وجود و به رغم اينکه 
ياشار سلطاني تصور مي کرد به پاس اين خوش خدمتي، پاداش خوبي از 
اصالح طلبان خواهد گرفت، نام او در ليست جاي نگرفت. نام حکيمي پور 
هم در اين ليست نيس��ت و در واقع آن خوش خدمتي ها به محض اتمام 
کار اصالح طلبان با آنان بي جواب ماند. محمدمهدي تندگويان، از ديگر 
اعضاي اصالح طلب شوراي ش��هر تهران اس��ت که در هفته هاي اخير 
تيترهاي زي��ادي در صفحات يک روزنامه ه��اي اصالح طلب از آن خود 
مي کرد؛ فقط از اين جهت که شديداً عليه قاليباف موضع گيري داشت، 
اما نام او هم در ليست اصالح طلبان نيست. از سويي خبر مي رسد محسن 
هاشمي نيز ميثاق نامه اصالح طلبان را امضا نکرده و برخي ها علت را در 
بندي از ميثاق نامه مي دانند که تصريح مي کند اعضاي شوراي شهر حق 

کانديداتوري براي شهرداري تهران را ندارند. 

سيدعبداهلل متوليان

    خبر یک     

مل�ت اي�ران ي�ک مل�ت انقابي و 
س�رافراز اس�ت و نبايد اي�ن ملت 
را در مقاب�ل قدرت هاي ب�زرگ به 
تس�ليم وا داش�ت و آن را تضعيف 
و سرشکس�ته ک�رد، زي�را مل�ت 
ايران به اقت�دار، زنده اس�ت و اگر 
اين اقت�دار نبود، دش�من همچون 
برخي کش�ورهاي وابسته و مزدور 
منطقه، بر کش�ور مس�لط مي شد

امنيت ملي و آرامش کش�ور بسيار 
مهم اس�ت و کانديداه�اي محترم 
مراقب باش�ند به  خاط�ر خطاي در 
تش�خيص، گس�ل هاي اعتق�ادي، 
جغرافياي�ي، زبان�ي و قوم�ي را 
تحريک نکنند و در مسير طراحي 
ناتمام دش�من قرار نگيرن�د، زيرا 
اگ�ر کس�ي بخواه�د برخ�اف 
امنيت کش�ور اقدام کن�د، قطعًا با 
س�يلي س�ختي مواجه خواهد شد
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