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بايدها و نبايدهاي انتخابات
نظام مقدس جمهوري اس��المي ايران نظامي اس��ت كه بر خالف قواعد 
يكسويه دموكراسي در مهندس��ي ۴۰۰ ساله نظام س��لطه، با برگزيدن 
مردم ساالري ديني به دنبال تحكيم و تعالي روابط دوسويه انساني و الهي 
مبتني بر حفظ و ارتقاي كرامت انس��ان بوده و در اين راستا طي ۳۸ سال 
گذشته به طور ميانگين در هر سال يك انتخابات را برگزار كرده و جلوه هايي 
بديع و تحسين برانگيز از مشاركت عمومي و مقبوليت عام در پناه مشروعيت 
الهي و ديني را با شعار محوري     »استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي« به 
رخ جهانيان كشيده است. البته در كنار جمهوريت، »اسالميت« ركن مهم 
ديگر نظام سياسي ايران است كه جمهوري اسالمي را از دموكراسي هاي 
رايج غربي )كه به تفوق و ترجيح اراده انسان بر اراده خداوند مي پردازند( جدا 
مي سازد. »اسالم« محتوا و ماهيت اصلي نظام مقدس جمهوري اسالمي 
ايران را تشكيل مي دهد و ضوابط و احكام و مقررات اسالمي مبناي اصلي 

سياست ها و قوانين آن محسوب مي شوند. 
همانطور كه حضرت امام خامنه اي نيز فرموده اند: »بعد از تشكيل جمهوري 
اس��المي كه يك رش��حه اي از رش��حات حكومت نبوي در آن به وجود 
آمد، دشمنان جوامع بشري ش��روع كردند با آن چيزي كه مايه رشد اين 
جوامع اس��ت مبارزه كنند و آن »اس��الم« است. اس��الم مي تواند جلوي 
ظلم عليه بشريت را بگيرد. امروز سررشته اين دشمني ها به دست امريكا 
و صهيونيست هاست. با جمهوري اس��المي بيش از جاهاي ديگر مبارزه 
 مي كنند، چون اسالم در ايران بارزتر است و جلوي مطامع آنها را مي گيرد. 
)۵ ارديبهشت ۹۶ در ديدار مس��ئوالن نظام( يكي از مهم ترين ابزارهاي 
مشاركت سياسي مردم و تحقق نظام »جمهوري اسالمي ايران« عرصه 
انتخابات مختلف است كه اگر با دورانديشي و اتخاذ تدابير و مقدمات آن 
از سوي مسئوالن و ساير دس��ت اندركاران مبتني بر »بايدها و نبايدهاي 
انتخابات« عملي شود مي تواند »جمهوري اس��المي« را در برابر تمامي 
توطئه ها بيمه كند و از آسيب ها و خطرات داخلي و خارجي مصون دارد. در 
اينجا لزوماً به برخي بايدها و نبايدها در عرصه انتخابات بر اساس نگاه امامين 

انقالب اسالمي، امام خميني و امام خامنه اي اشاره مي شود:
 ۱ - نقش مردم با حضور حداكثري در صحنه انتخابات به عنوان وظيفه اي 
الهي، ملي و انس��اني: »اين وظيفه اي اس��ت الهي، وظيفه اي است ملي، 
وظيفه اي است انس��اني و وظيفه اي اس��ت كه ما بايد به آن عمل بكنيم، 

همه مان بايد در انتخابات شركت بكنيم. « )صحيفه نور ج ۱۸ ص ۳۱۸(
2-  معيارهاي انتخاب اصلح: تحقق اهداف نظام و پيشبرد كشور به سمت 
قله هاي رشد در تمامي حوزه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... مستلزم 
انتخاب كسي است كه »در بين نامزدهاي تأييد شده« بيشترين هماهنگي و 
سنخيت را با ويژگي هاي اصلح در نگاه حضرت امام خامنه اي داشته باشد: 

»داراي روحيه مقاوم در برابر دشمنان باشد« ۹2/۰2/۰7
»سياست هاي اقتصاد مقاومتي داشته باشد.« ۹2/۰2/۰7

»مهذب به اخالق باش��د، به حاش��يه ها نپردازد و وعده بي مبنا ندهد.« 
۹2/۰2/۰7

»كاري، مردمي، مقاوم، ارزش��ي، باتدبير و قانون مدار باشد و درد مردم را 
حس كند« ۹2/۰2/۱۶

»شعارهايي بدهد كه منطبق با واقعيات كشور باشد« ۹2/۰2/2۵
»ريخت و پاش و تبليغات زياد از اندازه نداشته باشد.«  ۹2/۰۳/۰۶

رئيس جمهور يك كشور بزرگ و توانمند نبايد از اخم و تشر دشمن بترسد 
»براي يك كشور، بدترين موقعيت اين است كه مسئولين كشور از اخم و 

تهديد و تشر دشمن بترسند.« )۳۰ فروردين ۹۶(
۳-  پرهيز از تخريب: پذيرش مسئوليت ها در نظام اسالمي قبول رسالتي 
الهي و ملي براي تحقق آرمان هاي اسالمي و خدمت به مردم است. بنابراين 
چارچوب ها و ضوابط ديني اخالقي اجتماعي و فرهنگي بايد از سوي همه 
مسئوالن، دست اندركاران، رس��انه ها، مردم و... مورد توجه قرار گيرد و به 
هيچ عنوان نبايد شخصيت، حيثيت و آبروي افراد دستخوش تمايالت و 
خواسته ها و اغراض دنيايي ديگران قرار گيرد. متأسفانه گاهي انتخابات 
در نظام اسالمي به سمت ناخوش��ايند و نامطلوبي پيش مي رود و برخي 
افراد از هر شيوه  ناپسند و غيراخالقي براي تخريب رقيب و بيرون راندن 
او از صحنه انتخابات اس��تفاده مي نمايند: »از آقايان كانديداها و دوستان 
آنان انتظار دارم كه اخالق اسالمي انساني را در تبليغ براي كانديداي خود 
مراعات و از هرگونه انتقاد از طرف مقابل كه موجب اختالف و هتك حرمت 
باش��د خودداري نمايند. « )صحيفه نور ج ۱2 ص ۱2( معلوم نيست چرا 
عده اي براي رسيدن به پست و مقام و به اصطالح خدمت به مردم! اينگونه 
بي مباالتي نموده و حاضر مي ش��وند هرگونه تهمت و ناس��زا را به رقيب 
خود نسبت بدهند. زيبنده نظام اسالمي نيست كه نامزدهاي انتخاباتي 
و طرفداران آنان در ش��يوه هاي تبليغاتي خود از روش ه��اي متداول در 
دموكراسي غربي براي تخريب چهره ها استفاده كنند تا از اين طريق براي 

خود چهره اي بسازند. 
۴- رئيس جمهور بايد ساده زيس��ت و ضد اشرافيگري باش��د: »آن روزي 
كه دولت ما توجه به كاخ پيدا كرد، آن روز است كه بايد ما فاتحه دولت و 
ملت را بخوانيم. آن روزي كه رئيس جمهور ما خداي نخواسته، از آن خوي 
كوخ  نشيني بيرون برود و به كاخ  نشيني توجه بكند، آن روز است كه انحطاط 
براي خود و براي كساني كه با او تماس دارند پيدا مي شود. « )صحيفه نور 

ج ۱7 ص ۳7۶(
 ۵ - رئيس جمهور بايد دشمن شناس باش��د و نبايد نگاهش به سمت 
دشمن باش��د و اين همان نكته و نقطه كليدي اس��ت كه مقام معظم 
رهبري حض��رت امام خامن��ه اي در ديدار مس��ئوالن نظ��ام در عيد 
سعيد مبعث در روز سه شنبه ۵ ارديبهش��ت ماه ۹۶ فرموده و به اين 
شكل نارضايتي خود را )همانطور كه قباًل نيز بارها و بارها مورد تاكيد 
قرار داده بودند( از وضع موجود و نگاه مس��ئوالن به بيرون و غفلت از 
ظرفيت هاي داخلي ابراز داش��تند: »من به همه اين آقايان نامزدهاي 
انتخابات اين را عرض مي كنم و قباًل هم عرض كردم كه تصميم بگيرند 
و به مردم هم بگويند و در تبليغاتشان هم بگويند، قول هم بدهند كه 
براي پيشرفت امور كشور، براي توسعه اقتصادي، براي باز كردن گره ها، 
نگاهشان به بيرون از مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملت خواهد بود.« 

)۵ ارديبهشت ۹۶(
به اين ترتيب بر آحاد مردم است كه در روز 2۹ ارديبهشت ماه با تكيه بر اين 
مطالبه بحق رهبري وارد ميدان انتخابات شوند  و كسي را براي اداره كشور 
برگزينند كه عالوه بر داشتن تمامي صفات و ويژگي هاي يك رئيس جمهور 
اصلح )نظير شجاع و توانا، انقالبي، كارآمد، باانگيزه، بااخالق، ساده زيست، 
مردمي و ضد اشرافي و عافيت طلبي، واليت مدار و متعهد، دشمن شناس 
و دشمن ستيز، بصير و... ( به جاي دراز كردن دست خود به سمت دشمن 
و بيگانه، مومن به توانمندي هاي داخلي بوده و دست ياري خود را به سمت 

مردم دراز كند. 

فروزنده: دولت به خودش خواهد باخت
رقي�ب م�ا در انتخاب�ات روحان�ي اس�ت و نباي�د بگذاري�م راي 
ما به س�مت روحان�ي برود. دول�ت با اي�ن عملكردي كه داش�ته 
اول ب�ه خودش خواه�د باخت و رقي�ب اصلي اش خودش اس�ت. 
لطف اهلل فروزنده، عضو جمعيت ايثارگران در نشس��ت اتحاديه جامعه 
اسالمي دانشجويان گفت: رقيب ما در انتخابات روحاني است و نبايد 
بگذاريم رأي ما به سمت روحاني برود. دولت با اين عملكردي كه داشته 
اول به خودش خواهد باخت و رقيب اصلي اش خودش است. وي ادامه 
داد: خدا اراده كرده جريان ليبرال را به دست روحاني زمين بزند و زمين 
هم زده است. ما در جمنا وحدت داريم زيرا اگر امروز هم به نتيجه برسيم 
هر يك از نامزده��اي ما مي توانند پيروز ش��وند و آن يكي كنار خواهد 
كشيد. فروزنده خاطر نشان كرد: مش��كل امروز ما مديريتي است و با 

افراد پير و خسته نمي توان مشكالت را حل كرد. 
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آيا ديدار توليت آستان قدس
 با رئيس جمهور تاتارستان غيرعادي بود؟
خبرسازي ضدانقالب  از يك ديدار عادي

حدود هف��ت روز قبل، رئيس جمه��ور تاتارس��تان در رأس هيئتي 
عالي رتبه با توليت آس��تان قدس رضوي ديدار و گفت وگو كرد. اين 
ديدار و از قبيل آن، موضوعي جديد نبوده و در مناسبات آستان قدس 

رضوي در حوزه بين الملل مسبوق به سابقه است. 
به نوشته مشرق، بر اس��اس همين ديدار، بسياري از رسانه هاي ضد 
انقالب و اصالح طلب، هدف از اين ديدار را، دخالت روس��يه در امور 
ايران معرفي كرده و ش��روع به تخريب توليت آستان قدس رضوي 
كردند، حال آنكه اين فرد رئيس جمهور كش��ور مسلمان تاتارستان 
بوده و اين ديدار امري معمولي و عادي تلقي مي شود، بنابراين براي 

روشن شدن مسئله، ذكر نكاتي حائز اهميت است. 
آستان قدس رضوي بر اساس اعتماد و اعتقاد ميليون ها زائر ارادتمند 
به ساحت اهل بيت )عليهم السالم(، بزرگ ترين نهاد موقوفاتي كشور 
و حتي منطقه ش��ناخته مي شود. گس��تردگي اين موقوفات امروزه 
حتي از سرحدات ايران اسالمي نيز فراتر رفته است. اهميت ارتباط 
با حوزه بين الملل مخصوصاً جهان اس��الم از سال ها قبل در ساختار 
اداري آس��تان قدس رضوي موجب تش��كيل مديري��ت امور زائران 
غيرايراني شده بود كه امروزه با گسترده تر شدن اين ارتباطات، اين 
مديريت در حال تبديل  شدن به معاونت است. شايد بسياري ندانند 
اما دانشگاه علوم اس��المي رضوي وابسته به آس��تان قدس رضوي 
ساالنه پذيراي صدها دانشجو از سراسر جهان اسالم است. همچنين 
پرديس بين الملل دانشگاه امام رضا )ع( نيز دانشجوياني از سراسر دنيا 
پذيرش مي نمايد. همان طور كه مي دانيد ايران اسالمي با كشورهاي 
افغانستان، پاكستان، جمهوري آذربايجان، تركمنستان، تركيه، عراق 
و ارمنستان از طريق مرزهاي خاكي و با كشورهاي عمان، قطر، كويت، 
امارات و بحرين از راه دريا همسايه هستيم. نكته حائز اهميت در اين 
خصوص وجود مسلمانان بي ش��مار در اين كشورها است كه ساالنه 

بخش اعظمي از زائران غيرايراني از ميان اين همسايگان است. 
بسياري از همسايگان ما پيش  از اين جزو خاك شوروي بوده اند و در 
حال حاضر نيز بسياري از آنها تحت نفوذ روسيه فعلي هستند، پس 
آمدن رئيس جمهور تاتارستان و مالقات با توليت آستان قدس رضوي 
به عنوان قلب مسلمانان ايران كه ساالنه ش��هروندان غيرايراني چه 
براي كارهاي تجاري و چه امر زيارت به مشهد مقدس سفر مي كنند، 

چندان غيرطبيعي نيست. 
حال و با اي��ن توضيحات اجمالي در خصوص جايگاه آس��تان قدس 
رضوي در كش��ور و در ميان كشورهاي اس��المي، ديدارهاي توليت 
فقيد اين آستان حضرت آيت اهلل واعظ طبس��ي با سران كشورهاي 
اس��المي و ش��خصيت هاي جهان اس��الم از جمله ديدار با مرحوم 
حافظ اس��د رئيس جمهور فقيد س��وريه، ديدار با س��مير قنطار از 
اعضاي سازمان آزاديبخش فلس��طين، ديدار با رئيس جمهور اسبق 
پاكس��تان و غيره و همچني��ن در دوره جديد و ديدارهاي گذش��ته 
حجت االسالم والمس��لمين رئيس��ي ب��ا ش��خصيت هايي همچون 
عمار حكي��م، رئيس مجلس اعالي اس��المي عراق و ن��وري مالكي 
نخست وزير سابق عراق و رهبر كنوني حزب اسالمي دعوه اين كشور 

و رئيس جمهور تاتارستان و امثالهم امري بديهي بوده و هست. 

دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت: 
اشتباه دولت اين بود كه تصور كرد با برجام 
همه چيز گل و بلبل مي شود كه اين  طور نبود. 
به گزارش تس��نيم، محمدرضا باهنر، دبيركل 
جبهه پي��روان خط امام و رهبري در نشس��ت 
ساالنه اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان، در 
تشريح عملكرد و كارنامه دولت روحاني با اشاره 
به اينكه آيا اساس��اً هدفگذاري تورم تك رقمي 
براي كشورمان سياست راهبردي درستي است 
يا خير، گف��ت: به نظر بنده در سياس��ت ركود 
تورمي هدفگذاري تورم تك رقمي اشتباه است 
و بنده اگر بخواهم هدفگذاري داشته باشم آن را 
در حد 22 درصد قرار مي دهم، چون تورم ركود 
باعث مي ش��ود ضمن ايجاد ركود توليد نيز يخ 
بزند.  بنابراين تورم تاجايي بايد كنترل شود كه 
چرخ هاي اقتصادي نيز بچرخد. وي به مسئله 
رش��د اقتصادي كشور نيز اش��اره كرد و گفت: 
رشد اقتصادي كشور طي چهار س��ال اخير از 
منهاي ۵ درص��د به ۸ درصد رس��يد كه ما نيز 
اين عدد را تكذيب نمي كنيم و مي گوييم عدد و 
رقم درستي است اما بايد ديد اگر ميزان نفت را 
نيز از آن كم كنيم همين عدد خواهد شد يا نه. 
نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي گفت: اگر 
مبلغ رشد نفت را از اين مس��ئله كم كنيم رقم 
رشد ۰/۹ درصد مي شود، اگر رشد اقتصادي ما 
رشدي مستمر و پايدار باش��د توليد و اشتغال 
كشور عدد مثبت و خوبي را تجربه مي كرد كه 

در واقع اينگونه نبود.
 هرچند در حوزه انرژي و نف��ت اقدامات خوبي 
شده اس��ت و ما براي اولين بار در برداشت نفت 
با قطر تقريباً يكي شديم و به سمت جلو حركت 
كرديم اما اگر بخواهيم آن را در رش��د اقتصادي 
نيز ببينيم، اين رش��د دفعي ومقطعي اس��ت و 
استمرار نخواهد داش��ت. باهنر گفت: اگر رشد 
اقتصادي ۸ درصدي ما مس��تمر بود بايد ساالنه 

يك و نيم ميليون شغل جديد ايجاد مي شد ولي 
بيكاري در ايران داد مي زند و وجود ۴ يا ۵ ميليون 
فارغ التحصيل بيكار در كشور شوخي نيست. وي 
با اشاره به اينكه متأسفانه رويكردهاي برخي از 
دولتمردان در كابينه آقاي روحاني در تعامل با 
هم نيس��ت، گفت: بنده جاي ديگري نيز گفته 
بودم دولت آقاي روحاني ۱۰ سرتيپ دارد و يك 
سرلشكر ندارد. به طوري كه مي بينيم اقدامات 
برخي وزرا در هماهنگي با كل دولت نيس��ت و 
بعضا در جهت هم افزايي دولت ديده نمي شود.  
وي در ادامه درباره برجام گفت: اشتباه دولت اين 
بود كه تصور كرد ب��ا برجام همه چيز گل و بلبل 

مي شود كه اينطور نبود. 
نماينده سابق مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره 
به حضور شش كانديداي نهايي براي انتخابات 
رياس��ت جمهوري گفت: م��ا در جبهه مردمي 
نيروهاي انقالب اس��المي قرار اس��ت براي روز 
انتخابات يك كانديدا بيش��تر نداشته باشيم در 
كشور ما رؤساي جمهور معموالً دو دوره اي بودند 
اما هيچ زماني را نداشتيم كه رئيس جمهوري با 
۰/۳ درصد رأي اضافي انتخاب شود كه در دوره 

آقاي روحاني اين اتفاق رخ داد.
 باهنر با اش��اره به چهار مس��ئله اي كه اگر رخ 
نمي داد روحاني رئيس جمهور نمي شد، افزود: 
اگر مرحوم هاشمي ثبت نام نكرده بود، اگر او رد 
صالحيت نشده بود، اگر آقاي عارف كناره گيري 
نكرده بود و اگر دوس��تان ما ب��ا يكديگر متحد 
مي ش��دند آقاي روحان��ي رأي نم��ي آورد كه 
متأس��فانه همه چيز دست به دس��ت هم داد و 

ايشان رئيس جمهور شد.
 وي با اشاره به ميزان رأي روحاني گفت: به نظر 
بنده آراي رويش يافته آقاي روحاني در اين دوره 
اگر بيشتر از ريزش يافته آن نباشد كمتر از آن 
نيست. به عبارتي آراي رويش يافته روحاني در 
اين دوره بيشتر از آراي ريزش يافته آن نيست. 

 وزي�ر دف�اع در نشس�ت امني�ت بين المللي 
مس�كو با تأكيد ب�ر راهبرد جمهوري اس�امي 
ب�راي حفظ ثب�ات منطق�ه اي، عنوان ك�رد كه 
ايران به برجام پايبند خواهد ب�ود، اما در مقابل 
هرنوع تهديد و تش�رزدن امريكا و كشورهاي 
مرعوب نظام س�لطه، مقابله جدي خواهد كرد. 
به گزارش ايرنا، سردار سرتيپ پاسدار حسين دهقان 
در س��خنان خود عنوان كرد: در حال��ي كه اكنون 
نيازمند عزم جدي تمامي كش��ورها ب��راي مبارزه 
قاطع با تروريس��ت ها، نابودي عوامل بروز، رشد و 
تش��ديد جريانات تروريستي هستيم و فوري ترين 
نياز محكوم كردن ترور و خشونت، توقف امدادها و 
پشتيباني هاي سياسي، نظامي و مالي از تروريست 
ها، كمك به دولت هاي قانوني و مش��روع، پذيرش 
خواست و اراده مردم، امدادرساني انساندوستانه به 
آس��يب ديدگان از جنگ و كمك به استقرار ثبات، 
امنيت، صلح و آرامش و رفع مشكالت ملت ها است، 
با كمال تأسف شاهديم كه در سوريه تنها فدراسيون 
روسيه، ايران، دولت قانوني و سوري ها و در عراق نيز 
ايران همراه اين كشور و عراقي ها در صحنه درگيري 

واقعي با تروريست ها حاضرند.  دهقان تأكيد كرد: در 
اين روند، امريكايي ها تالش دارند با دكترين جديد 
و سياست » تجاري سازي امنيت« شكل جديدي 
از »فاشيسم جهاني« را به نمايش بگذارند و نقش 
آتي خود را در نظام بين الملل تثبيت كنند. نتيجه 
اين سياست، خلق تهديدهاي موهوم و ساختگي 
و تقسيم كار با متحدان منطقه اي و فرامنطقه اي در 
القاي دگرهراسي به ويژه در باره كشورهاي روسيه، 

چين و ايران است. 
سردار دهقان در ادامه با تشريح مواضع جمهوري 
اسالمي در اين باره اظهار كرد: باور ايران اين است كه 
امريكا و هيچ كشور ديگري قادر نيست در خاورميانه، 
شمال آفريقا و شبه قاره با حمايت از جنگ و ترور و 
سازمان هاي تروريستي به اهداف سياسي و توسعه 

طلبانه خود برسند. 
وي خاطرنش��ان كرد: باور جمهوري اسالمي ايران 
براين است كه اگر تروريسم نظامي در سوريه و عراق 
نابود نش��ود، به زودي تمامي حاميان ريز و درشت 
خود از جمله عربستان، تركيه، امريكا و اروپا را تحت 
وحشيانه ترين اقدامات تروريستي قرار خواهند داد.  

دهقان ادام��ه داد: ايران باور دارد كه جبهه ش��كل 
گرفته در سوريه توسط روسيه، ايران و دولت قانوني و 
مشروع سوريه و ملت مقاوم اين كشور بر تروريست ها 
غلبه خواهند كرد و ما منطقه و جهاني امن تر و باثبات 

تر را در پايان اين كارزار خواهيم داشت. 
وزير دفاع افزود: »جمهوري اسالمي ايران با عزمي 
راسخ و احساس مسئوليتي انساني و بشردوستانه 
به حمايت خ��ود از دولت هاي قانوني و مش��روع 
سوريه، عراق، خواست ملت مظلوم يمن و مبارزه 
قاطع و سرنوشت س��از با جريانات تروريس��تي و 
تكفيري در تمامي مناطق درگير ادامه مي دهد.« 
وزير دفاع افزود: اعتقاد قاطع ما بر آن اس��ت كه 
بحران هاي موجود در كش��ورهاي عراق، سوريه، 
يمن و س��اير مناطق درگير هيچ گون��ه راه حل 
نظامي نداشته و يگانه راه مذاكرات داخلي بدون 
هرنوع مداخله خارجي است و به همكاري با كشور 
قدرتمند روسيه در مقابله با جريانات تروريستي تا 

آخر ادامه مي دهيم. 
وزير دفاع در ادامه همچنين تأكيد كرد: جمهوري 
اس��المي ايران ك��ه خ��ود بزرگ تري��ن قرباني 

س��الح هاي ش��يميايي بوده و در س��ايه اتهامي 
موهوم ساليان طوالني در معرض غيرانساني ترين، 
غيرقانوني تري��ن و ب��ي رحمانه تري��ن تحريم ها 
قرار داش��ته با هرگونه توليد، انباش��ت و كاربرد 
سالح هاي ش��يميايي مخالف است. به »برجام« 
پايبند خواهد بود، اما در مقاب��ل هرنوع تهديد و 
تشرزدن امريكا و كشورهاي مرعوب نظام سلطه 

مقابله جدي خواهد كرد. 
س��ردار دهقان گفت: ايران معتقد است، استفاده 
صلح آميز از انرژي هس��ته اي ح��ق طبيعي همه 
كشورها است و هيچ مرجعي نمي تواند، مانع اين 
حق ش��ود و در عين حال معتقديم باي��د اراده اي 
جهاني براي خلع سالح اتمي شكل گيرد و حداقل 
در منطقه خاورميانه الزم است، اسرائيل از هرگونه 
جنگ افزار كش��تار جمعي از جمله ش��يميايي و 
هسته اي خلع سالح گردد تا سطحي از امنيت در 

منطقه تضمين شود. 
وي همچنين افزود: عبارت مضحك و تكراري »همه 
گزينه ها روي ميز است«، نمي تواند محملي براي اخذ 

امتيازهاي سياسي-نظامي از كشورها قرار گيرد. 

وزیر دفاع:  امریکا دنبال نمایش جدیدی از فاشیسم جهانی است  

كنار آمدن با كدخدا 
نتيجه اي جز تحقير ندارد

تصور كردند با  برجام
 همه چيز گل و بلبل می شود 

محمدجواد الريجان�ي، قاليب�اف را نيروي 
جه�ادي بس�يار توانمن�دي مي دان�د ك�ه 
مي توان�د كاره�اي بزرگ�ي انج�ام ده�د. 
وي رئيس�ي را ني�ز نام�زدي شايس�ته 
مي دان�د كه قادر اس�ت در مبارزه با فس�اد 
و تح�ول در مديريت كش�ور موفق باش�د. 
به گزارش تس��نيم، محمد جواد الريجاني در 
گفت وگويي بر لزوم توجه ب��ه تفكر كانديداها 
در مورد سياس��ت خارجي كه ش��امل برجام، 
مسائل منطقه و روابط با دنيا و غرب به خصوص 
تعامل با امريكا مي شود، تأكيد كرد و گفت: يك 
تفكر اين است كه ما بايد با امريكا كنار بياييم 
تا مسائل كشور حل ش��ود. اگر اين نوع تفكر را 
دارد به مردم بگويد. يك تفكر ديگر اين اس��ت 
كه اين كنارآمدن با كدخدا جز با حذف و تحقير 
ما همراه نيست و ما بايد كاًل انقالب، دستاوردها 
و استقاللمان را از دس��ت بدهيم و مانند ساير 
نوكران منطقه اي امريكا شويم. فراموش نكنيم 
كه ۹۰ درصد سياست خارجي، كار با دشمنان 
اس��ت چراكه كار با دوس��تان چندان دش��وار 

نيست. 
  وي درباره دس��تاوردهاي دولت فعلي و شيوه 
رقابت با او نيز گفت: دولت چون بر سر كار بوده، 
برنامه هايش در همه زمينه ها نقدپذير اس��ت. 
البته اين دولت بدون دستاورد نيست چرا كه 
دستاورد دولت، »دس��تاورد ملي« همه مردم 
است و هيچ آدم وطن پرستي، دولتي كه بر سر 
كار بوده را مطلقاً ناموفق توصيف نمي كند، ولو 

اينكه از جناح ديگري باشد. 
جواد الريجان��ي با تأكيد بر اينك��ه بر عملكرد 
اقتصادي دولت نقد وارد اس��ت، تصريح كرد: 
»اقتصاد مقاومتي« متأسفانه در حال حاضر حد 
يك »بازيچه« است و حتي دوستاني كه واقعاً 
به اقتص��اد مقاومتي معتقد هس��تند به مباني 
نظري اقتصاد مقاومتي خ��وب نپرداخته اند و 

نسخه هايي هم كه نوشته مي شود نسخه هايي 
ساده و سطحي اس��ت، در حالي كه نظر مقام 

معظم رهبري يك نظر اساسي است. 
معاون سابق وزارت خارجه در خصوص ادعاي 
حذف س��ايه جنگ از كش��ور به كمك برجام 
گفت: اين ح��رف را دوس��تان رئي��س دولت 
اصالحات هم مي زدن��د و مي گفتند اگر آقاي 
ناطق رئيس جمهور مي شد، جنگ مي شد. االن 
هم اين حرف زده مي شود، اما اين حرف اساساً 

درست نيست. 
الريجاني با اين نتيجه گي��ري كه »دو قطبي 
جنك و غيرجنگ كاماًل دو قطبي غيرموّجهي 
اس��ت و اين براي فرار از پرداختن به مسائل 
اصلي است«، افزود: هر رئيس جمهوري كه در 
ايران بر سر كار بيايد رفتار بيروني اش در حد 
بسيار زيادي نمي تواند از استراتژي نظام خارج 
شود، حتي اگر خودش يك نظري داشته باشد 
استراتژي نظام با نظر شخصي تغيير نمي كند.   
وي با اشاره به فرمايش��ات مقام معظم رهبري 
مبني بر پرهيز از دو قطبي شدن فضاي انتخابات 
گفت: معناي اين فرمايش��ات رهبرانقالب اين 
نيست كه رقابت ميان دو گروه نباشد. انتخابات 
در كش��ور ما براي انتخاب رئيس جمهور است 
تا كش��ور را بر اس��اس هم��ان اداره كند. حال 
عده اي مي گويند كه اي��ن انتخابات رفراندوم 
است. انتخابات در كش��ور ما براي اين نيست 
كه عده اي بگويند افرادي ك��ه تمايل به رابطه 
با امري��كا دارند، به فالن كاندي��دا و آنهايي كه 
نمي خواهند با امريكا ارتباط داشته باشيم، به 
فالن كانديدا رأي دهند يا اينكه بگويند آنهايي 
كه موافق برجام هستند، به آن كانديدا و كساني 
كه مخالف برجام هس��تند، ب��ه آن كانديداي 
ديگ��ر رأي دهند. در واقع اين اق��دام يعني دو 
قطبي كردن انتخاب��ات؛ در حالي كه انتخابات 

براي اين كارها نيست. 

زاكاني خبر داد
    عناصر دولت يازدهم و حلقه انحرافي 

پروژه مشترک دارند 
نماينده سابق مجلس از پروژه مشترك 
رس�انه اي برخي عناص�ر دولت يازدهم 
و حلق�ه انحرافي دولت ده�م خبر داد. 
به گزارش تسنيم، عليرضا زاكاني، نماينده 
س��ابق مردم ته��ران در مجلس ش��وراي 
اسالمي، با اشاره به برخي اتهامات زده شده 
به وي، اظهار داشت: اتهاماتي كه اخيراً در 

يك پروژه مشترك رسانه اي توس��ط عناصري ضعيف النفس از دولت 
يازدهم و حلقه انحرافي دولت دهم به بنده وارد شده كاماًل كذب است. 
وي ادامه داد: طبق پيام هشت ماده اي رهبرانقالب همواره سعي كردم 
با گردن كلفت ها مقابله كنم و بنابراين اگر اين نعره ها بلند نمي شد بايد 
در صحت اقدام خود شك مي كردم.  نماينده مردم تهران در مجلس نهم 
تأكيد كرد: همين احساس خطر مش��ترك و اتحاد رسانه اي دو جريان 
دنياطلب اش��راف و انحراف عليه روش��نگري بنده نشان مي دهد آنچه 
گفته ام دقيق بوده و پيوند برادر آقاي معاون با عناصر اصلي انحرافي دولت 

دهم حقيقت دارد و همه بدانند تاكنون بدون سند حرفي نزده ام.
 زاكاني همچنين از پيگيري حقوق��ي اتهامات اخير خبر داد و گفت: به 
دليل افترا، نشر اكاذيب به قصد اضرار به غير و تشويش اذهان عمومي در 
خصوص سه مورد اتهام كذب شامل »ارتباط كاري با آقاي جهانگيري«، 
»دريافت وام از بانك گردش��گردي ب��راي احداث كارخانه در اس��تان 
سمنان« و »فعاليت در داروهاي خاص در جمعيت هالل احمر« از آقايان 
حبيب اله جزء خراساني و عبدالرضا داوري و كانال هاي خبري روزنامه 
ايران و دولت بهار شكايت خواهد شد و البته محكمه اصلي آنها در پيشگاه 
الهي خواهد بود. وي ضمن دعوت از رسانه ها به رعايت اخالق و انصاف، 
خصوصاً در روزه��اي منتهي به انتخابات افزود: مرتبطين با فس��اد، در 
تمامي سال هاي گذشته به دنبال پرونده سازي براي من بوده اند اما اين 

بار حتي نتوانسته اند سندي درباره اكاذيب خود، منتشر كنند. 

جليلي: 
امروز بهترين فرصت براي ارزيابي وعده هاست

عضو مجمع تش�خيص مصلح�ت نظام 
با بيان اينكه ملت ما ي�ك تجربه چهار 
ساله پشت سر گذاشت و امروز بهترين 
فرصت براي ارزيابي وعده هاست، گفت: 
بايد ب�راي چهار س�ال آين�ده تصميم 
بگيريم و از اين لح�اظ صحنه انتخابات 
نه تنها طريقت بلكه موضوعيت هم دارد. 

به گزارش فارس، سعيد جليلي در همايش مردمي حمايت از نامزد اصلح 
»سيد ابراهيم رئيسي« با »عنوان تأملي بر چهار سال گذشته و آينده« اظهار 
داشت: چهار سال از انتخابات سال ۹2 گذشت و اين افتخار تفكر انقالبي 
است كه به رأي مردم احترام مي گذارد. ملت ما يك تجربه چهار ساله پشت 
سر گذاشت و امروز بهترين فرصت براي ارزيابي وعده هاست. جليلي با بيان 
اينكه تكليف تفكر انقالبي همواره ادامه دارد، افزود: بايد براي چهار سال 
آينده تصميم بگيريم و از اين لحاظ صحنه انتخابات نه تنها طريقت بلكه 
موضوعيت هم دارد، بنابراين صحنه انتخابات براي چالش عقالني و اقناع 
است نه اغوا. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه امروز 
فرصت خوبي است كه در صحنه انتخابات ملت ما درباره وعده ها و تدبيرها 
محاسبه كند، تصريح كرد: اگر درك صحيحي از چهار سال گذشته نداشته 
باشيم نمي توانيم براي چهار سال آينده هم تصميم بگيريم. جليلي ادامه 
داد: بايد به سؤاالت مردم پاسخ معتبر داد؛ برخي ادعاي كاهش هزينه دارند 
اما اين سرمايه هاي نظام است كه كاهش پيدا مي كند، در سرمايه هاي ملي 
كشور بتن ريخته و به خارج منتقل كردند اما خودشان مي گويند طرف 

مقابل به متن برجام پايبند نيست. 

عبداهلل متوليان

شن
رو
يه
سا

دراين۴سال،۱۰۰روزجانميشد؟ 
حسن روحاني كه روز سه شنبه براي ضبط برنامه انتخاباتي 
به صدا و س��يما رفته بود، به خبرنگاران گفته باز هم برنامه 
صد روزه دارد. س��ؤالي كه مطرح مي ش��ود اين است كه آيا 
نمي ش��د اين برنامه صد روزه، ۱۰۰ روز پيش اجرا مي ش��د 
و كار به وعده براي دور دوم رياس��ت جمهوري نمي رسيد؟ 
و تازه در آن صورت، م��ردم اثرات خ��وب آن را مي ديدند و 
به خاطر اين پيروزي عظيم باز هم به روحاني رأي مي دادند. 
حتي اگر همين پنج روز پيش و با آغاز ارديبهشت ماه هم اين 
برنامه عملياتي مي ش��د، تا پايان عمر دولت يازدهم در ۱۱ 
مرداد به پايان مي رسيد. اصاًل چهار س��ال چند تا ۱۰۰ روز 
مي ش��ود و روحاني براي اين صدروزه ها چقدر وقت داشته 
تا ديگر نيازمند چهار س��ال دوم و وعده س��ازي ها نباش��د؟ 
بين ارديبهشت ۹2 تا ارديبهشت ۹۶ براي وعده دادن فرق 
بسياري است و حاال بعد از چهارسال عهده دار بودن رياست 
اجرايي كشور، هر وعده اي كه روحاني براي رياست جمهوري 
دوباره اش مي دهد، با خود اين سؤال را دارد كه پس چرا در 

چهار سال اول اين كار انجام نشده است؟
جالب اينكه روحاني اخيراً در مورد وعده چهارس��ال پيش 
خود در مورد داشتن برنامه هاي مدون صد روزه گفت: »من 
گفتم دولتي هستم كه در پايان صد روز اعالم مي كنم چه كار 
كردم. نگفتم كه در ۱۰۰ روز مشكالت را حل مي كنم. مگر 

آدمي كه عقل نداشته باش��د اين حرف را بزند. مگر مي شود 
مشكالت را در ۱۰۰روز حل كرد!« 

نردبامتخريبازعكسمرتضوي
رسانه هاي اصالح طلب با انتشار عكسي از سعيد مرتضوي در 
مسجد محل سخنراني سيد ابراهيم رئيسي مدعي شده اند 
كه او در سفر به يزد، رئيسي را همراهي مي كرده است. روشن 
نيست حضور در محل سخنراني كه هزاران نفر ديگر بوده اند، 
چطور به همراه سفر بودن تعبير شده است. با اين همه، ستاد 
انتخاباتي ابراهيم رئيسي، با تقبيح شايعه سازي هاي سخيف 
برخي رسانه ها و كانال هاي معلوم الحال اين خبر را تكذيب 
كرده است: »دكتر رئيسي پس از حضور و سخنراني در جمع 
مردم بيرجند با خودروي شخصي ازمسير طبس به شهر يزد 
وارد شدند و در اين سفر هيچ فرد ياشخصيت خاصي وي را 
همراهي نكرده است. چهره هاي مختلف سياسي نيز در اين 
سفرها ممكن اس��ت به اختيار خود در مراسمات سخنراني 
دكتر رئيسي حضور يابند كه اين امر لزوماً به معناي تطابق 

ديدگاه آنان نيست.«
آيا رس��انه هاي س��ازنده اين خبر دروغ خ��ود را موظف به 
بازنش��ر توضيح س��تاد رئيس��ي هم مي دانند؟ و اص��اًل آيا 
نمي دانس��تند در حال نش��ر خب��ر دروغ هس��تند كه حاال 
بخواهند تكذيبيه اش را منتشر كنند؟حسن روحاني اخيراً 
در نشس��ت خبري اش در مورد اخ��الق انتخاباتي گفته بود 

 كه از نردبام دروغ نمي ش��ود به پش��ت بام عدالت رس��يد. 
مجرمانسياسيواقتصادي

درستاديككانديدا
تصاوير منتشر ش��ده از يكي از س��تادهاي انتخاباتي حسن 
روحاني نش��ان مي دهد كه فائزه هاشمي در حال سخنراني 
براي بانوان بنفش پوش حاضر در ستاد است. فائزه هاشمي 
از فعاالن آشوب هاي سال ۸۸ است كه چندين بار در خيابان 
و حين حضور در تجمعات غيرقانوني و اغتشاشي بازداشت 
ش��د. او بعدها نيز به دادگاه فراخوانده و محكوم شد و شش 
ماه را هم براي اجراي حكم خود در اوين به سر برد. بايد ديد 
او چه تجربياتي دارد كه در اختيار اعضاي ستاد روحاني قرار 
دهد. ديدار با سران بهائيت در ايران نيز به شدت جنجالي شد 
و از معدود دفعاتي بود كه مرحوم هاش��مي رفسنجاني را به 
موضع گيري عليه او واداشت. رسانه هاي اصالح طلب از اين 
تصوير حقيقي چشم پوشي كرده و با انتشار يك تصوير مبهم 
از مرتضوي او را به دروغ همراه سفر رئيسي جا زدند. در عين 
حال در روزهاي اخير تصويري غيررسمي از يكي از اعضاي 
ليست اميد با ش��هرام جزايري، مجرم اقتصادي معروف در 
يك رستوران منتشر شده است. جزايري در سال هاي قبل 
از دس��تگيري، به عنوان اسپانس��ر انتخاباتي اصالح طلبان 
شناخته مي شد. از سويي ممكن است در نبود مهدي هاشمي 

اين جريان با مشكالتي مواجه شده باشد. 

       دفاعی


