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حضرت آ يت اهلل مكارم شیرازی با     نکته
بیان اينك�ه انتخاب�ات بايد آب و 
رنگ اسالمي داشته باشد، عنوان كرد كه انسان براي چهارَ روز 
حكومت نبايد دست به دروغ، تهمت و تخريب بزند، كسي كه 
عقی�ده ب�ه قیام�ت دارد قطع�ًا چنی�ن كاري نمي كن�د. 
به گزارش رسا، حضرت آيت اهلل ناصر مكارم شيرازي از مراجع تقليد 
در درس خارج خود كه در مسجداعظم قم برگزار شد، با اشاره به 
انتخابات پيش رو بر ضرورت رعايت اخالق از سوي همگان تأكيد 
كرد و ابراز داشت: اختراعاتي كه بشر دارد شمشير دو دم است كه 
مي توان در مسير خوب و بد استفاده كرد اما غالباً در مسير نادرست 

استفاده مي شود. 
وي عن��وان كرد: يك��ي از اختراع��ات فضاي مجازي اس��ت كه 
مي تواند وسيله پيشرفت جامعه بشري شود، همچنين زشتي ها، 
آلودگي ها، انواع گناهان و ش��ايعات بي اساس در اين فضا وجود 
دارد، امروز بيش از جنبه مثبت از جنبه منفي استفاده مي شود. 
وي اضافه كرد: يكي از جنبه هاي منفي پخش شايعات است، در 
ايام انتخابات بازار شايعات داغ ش��ده و كارهاي خالف، دروغ و 
تهمت از طريق فضاي مجازي بين مردم پخش مي شود، كساني 
در خارج نشس��ته اند و مي خواهن��د انتخابات را بر ه��م بزنند يا 

حضور مردم را كمرنگ كنند، معلوم اس��ت ك��ه ايمان به خدا و 
قيامت ندارند و براي پيشبرد اهداف خود هر كاري مي كنند كه 

حسابشان معلوم است. 
حضرت آي��ت اهلل مكارم ش��يرازي با بي��ان اينكه كس��اني كه 

در داخل هس��تند بايد مراقب باش��ند، گفت: اين اف��راد نبايد 
ش��ايعات دروغين را مطرح و مردم هم نبايد آنها را نقل كنند، 
شايعه سازان و نقل كنندگان شايعه گناهكار هستند، قرآن در 
آيات 60 و 61 سوره احزاب درباره چنين افرادي مي فرمايد : اي 
پيامبر اگر منافقان، كساني كه در دل آنها بيماري نفاق است و 
كساني كه شايعات دروغ پخش مي كنند از كار خود خودداري 
نكنند به آنها حمله كن چنانكه نتوانند در مدينه بمانند و هر جا 

بروند مطرود خواهند شد. 
وي افزود: شايعه پراكني از نظر اس��الم مهم است و مي تواند يك 
جامعه را متزلزل كند، آيا سزاوار است كه براي چهار روز حكومت 
انسان دس��ت به دروغ، تهمت و تخريب بزند، كسي كه عقيده به 
قيامت و جزا دارد قطع��اً چنين كاري نمي كند، ب��راي چند روز 
حكومت هر كاري نبايد انجام داد. اس��تاد برجسته درس خارج 
حوزه علميه قم با بيان اينكه انتخابات بايد آب و رنگ اسالمي 
داشته باشد، اظهار داشت: هر كسي بايد خدمات خود را بيان 

كند نه اينكه دس��ت به تخريب ديگران بزن��د، وعده ها نبايد 
دروغين باش��ند، افراد نبايد پيش��رفت خود را در تخريب و 
نابودي ديگران بدانند، از همه بدتر گاهي نظام را براي اهداف 

خود تخريب مي كنند و كشور را زير سؤال مي برند. 
وي ادامه داد: خوشبختانه كشوري مقتدر و توانا داريم و به دليل 
همين توانايي دشمنان براي كشور مشكالتي ايجاد و مانع تراشي 
مي كنند، البته كشور مشكالتي دارد و بايد بر آنها فائق شد، نبايد 
كاري كرد كه مردم مأيوس و نااميد ش��وند، گاه��ي طرفداران و 
س��ايت هاي مربوط به افراد چنين كارهايي مي كنند كه بايد اين 

كارها كنترل شود. 
اين مرجع تقليد با بيان اينكه در ايام انتخابات نبايد تخريب، دروغ 
و شايعه سازي صورت گيرد، ابراز داشت: بايد آبروي نظام اسالمي 
را حفظ كرد، اگر مس��لمان هس��تيم و قيامت را قبول داريم بايد 
حواسمان جمع باش��د، انتخابات بايد آبرومند، پر شور، بر اساس 

موازين اسالمي و دشمن شكن برگزار شود. 
وي در پايان عنوان كرد: ما در مس��ئله انتخابات دخالتي نكرده و 
نخواهيم كرد، اصل انتخابات را تقويت ك��رده و دعوت به حضور 
مي كنيم اما درباره جناح ها مطلقاً ورود نمي كنيم، حال اگر عده اي 

دروغ مي گويند خودشان مسئول هستند.

عضو فراكسیون نمايندگان واليي 
مجلس ش�وراي اس�المي تأكید    نگاه

كرد: كانديداي انتخابات رياس�ت جمهوري به سبك غرب 
تبلیغات نداشته باش�ند و با وعده هاي دروغین مردم را به 

مرور دلسرد نكنند. 
به گزارش خانه ملت، محمدجواد ابطحي با اشاره به تأكيدات مقام 
معظم رهبري در خصوص تبليغات انتخابات، اظهار داشت: اخالق 
امر مطلق است اما در مصاديق نسبي مي شود و در بيشتر مسائل 
اخالق عنصر گمشده اس��ت اما اگر خالق نبوي و علوي را الگوي 

رفتاري خود قرار دهيم مي توانيم در تمام امور موفق باشيم. 
نماينده مردم خميني شهر در مجلس دهم شوراي اسالمي ادامه 

داد: در تبليغات انتخاباتي اخالق بايد عنصر اصلي باش��د، تفاوتي 
نمي كند كه انتخابات رياست جمهوري باش��د يا شوراي شهر يا 
مجلس شوراي اسالمي، كانديداها بايد بر اساس توان خود وعده 
دهند نه اينكه تنها براي رأي آوري وعده هاي دروغين سر دهند. 

وي گفت: متأسفانه كانديداها با وعده هاي مختلف، نظر مردم را 
جلب مي كنند اما بعد از انتخابات تمام وعده هاي خود را فراموش 
مي كنند يا تأكيد دارند كه انجام وعده ها از توان آنها خارج است. 

اين نماينده مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه تبليغات انتخاباتي 
مردم را به اشتباه انداخته است، اظهار داشت: كانديداها با تبليغات 
متعدد مردم را ب��ه رأي دادن ترغيب مي كنن��د و باعث افزايش 
مشاركت مردم مي شوند اما اگر وعده ها عملي نشود به مرور زمان 
ملت از حكومت دلس��رد مي ش��وند و در نهايت منجر به كاهش 

مشاركت اجتماعي و سياسي مردم مي شود. 
ابطحي تأكيد كرد: اگر به همين روش تبليغات انتخابات صورت 

گيرد، به س��مت تبليغات غرب��ي خواهيم رف��ت، پول هاي كالن 
و وعده هاي دروغي��ن در فض��اي انتخاباتي موج خواه��د زد و با 
جذابيت هاي تبليغاتي مردم را پاي صندوق هاي رأي خواهند آورد 

و همين امر باعث افزايش توقع مردمي مي شود. 
وي گفت: وعده هاي دروغين باعث دلسردي مردم از نظام مي شود 
و متأس��فانه به مرور زمان نظام پش��توانه مردمي خود را از دست 
خواهد داد. عضو فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس ش��وراي 
اس��المي با بيان اينكه مقام معظم رهبري تأكيد داشتند نگاه ها 
به بيرون از كشور نباشد، اظهار داشت: كانديداها قول بدهند كه 
مشكالت را بدون نگاه به بيرون و با عزت ملي برطرف و بر سر وعده 

و قول هاي خود ايستادگي مي كنند. 

آ يت اهلل مكارم شیرازی:
 كساني از خارج مي خواهند انتخابات را بر هم بزنند

عضو فراكسیون نمايندگان واليي:
وعده هاي دروغ مردم را دلسرد مي كند

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات 
رياس�ت جمه�وري خ�ارج از       خبر

كشور، با اش�اره به رأي گیري از ايرانیان در ۱۰۳ كشور، از 
بي توجهي دولت كانادا به حقوق ايرانیان براي مشاركت در 

انتخابات انتقاد كرد. 
به گزارش مهر، حسن قشقاوي رئيس هيئت نظارت بر انتخابات 
رياست جمهوري خارج از كش��ور، در جريان يك نشست خبري 
اظهار داشت: از پنج ماه پيش فرايند انتخابات رياست جمهوري 
خارج از كش��ور با معرفي آقاي محمدي به عن��وان رئيس هيئت 
اجرايي و ستاد انتخابات خارج از كش��ور كار خود را شروع كرده 
اس��ت. وي گفت: با حكم آيت اهلل جنتي، بن��ده هم رئيس هيئت 
نظارت بر انتخابات رياست جمهوري در خارج از كشور هستم كه 
در اين مدت، جلس��ات منظمي با حضور نماينده شوراي محترم 

نگهبان در وزارت خارجه يا در محل شوراي نگهبان داريم. 
قشقاوي افزود: در 10۳ كشور انتخابات رياست جمهوري برگزار 
خواهيم كرد و عالوه بر اين در 1۳۲ نمايندگي اعم از سفارتخانه ها 
و سركنس��ولگري ها و مراكز و در ۲۷۹ ش��عبه اخذ رأي خواهيم 

داشت و اگر نياز باشد مي تواند بيشتر از اين هم باشد. 
معاون امور كنس��ولي وزير امور خارجه كشورمان گفت: به دليل 
عدم روابط ديپلماتيك با كانادا، با وجود حضور ۴00 هزار ايراني 
كه در كانادا هستند، متأسفانه تاكنون رايزني هاي انجام شده براي 
توجه به حقوق شهروندي ايرانيان در كانادا و انجام تمهيدات الزم 

توسط دولت كانادا به نتيجه نرسيده است. 
قشقاوي با بيان اينكه ۳0 صندوق اخذ رأي در شهرهاي مختلف 
امريكا داريم و انتخابات در آن كش��ور طب��ق روال دوره هاي قبل 
برگزار مي ش��ود، ادامه داد: در ام��ارات 1۹ ح��وزه انتخابيه و در 
انگليس 1۲ حوزه اخ��ذ رأي داريم كه اينها به نس��بت جمعيت 

ايرانيان حاضر در آن كشورهاست. 
رئيس هيئت انتخابات رياست جمهوري خارج از كشور افزود: يكي 
از مشكالت ما در برگزاري انتخابات براي ايرانيان خارج از كشور 
كه با آن مواجه هستيم اين است كه طبق قانون انتخابات بايد روز 
جمعه و در ساعاتي معين برگزار شود و همانطور كه مي دانيد اين 
روز در كشورهاي خارجي روز كاري به حساب مي آيد و هموطنان 
ما بايد براي ش��ركت در انتخابات مرخصي بگيرند كه همين امر 

منجر به كاهش حضور آنها در انتخابات مي شود. 
قشقاوي گفت: ما درخواست كرديم در صورت امكان بتوان به طور 
مثال در برخي نقاط همچون امريكا كه اختالف زماني زيادي با ما 
دارد ساعات برگزاري انتخابات را به نحو مقتضي با آن نقاط تغيير 
دهيم، اما دوستان در وزارت كشور استعالم گرفتند و آنطور كه به ما 

اعالم كردند به اين دليل كه قانون تأكيد كرده است كه روز جمعه و 
در ساعاتي مشخص بايد اين انتخابات انجام شود عماًل امكان تغيير 

ساعت و روز وجود ندارد و ما هم به قانون احترام مي گذاريم. 
قش��قاوي گفت: هر دوره انتخاب��ات كه پيش مي رود ما ش��اهد 
مشاركت بيشتر هموطنان مان در خارج از كشور هستيم. همچنين 
از دولت هاي ميزبان به دليل فراهم كردن زمينه الزم جهت حضور 
هموطنان مان در اين انتخابات تشكر مي كنيم كه امنيت و شرايط 

الزم را جهت مشاركت هموطنان مان فراهم مي آورند كه اين اقدام 
آنها احترام به اصول دموكراسي است. 

وي با بيان اينكه حداكثر اپوزيس��يون جمهوري اس��المي ايران 
بين ۳ تا ۵ درصد هس��تند، افزود: نبايد كاري كرد كه اين اقليت 
حقوق ۹۵ درصد ديگر ايرانيان خارج از كشور را مبني بر شركت 
در انتخابات تضييع كنن��د و دولت هاي ميزب��ان نبايد به برخي 
اعتراضات و راهپيمايي هايي كه مي خواهند در مقابل صندوق هاي 
رأي به ابراز مخالفت بپردازند، مجوز بدهن��د كه اين خالف روح 
دموكراسي است و آزموني اس��ت براي كشورهاي غربي و غير آن 
كه ميزان پايبندي آنها به دموكراس��ي مشخص شود. قشقاوي با 
بيان اينكه تعداد هموطنان خارج از كش��ور ما بر اس��اس آماري 
اس��ت كه از تعداد تشكيل پرونده هاي كنس��ولي آنهاست، اظهار 
داشت: حدود ۲/۵ ميليون نفر از اين ميزان واجد شرايط شركت 

در انتخابات هستند. 
رئيس هيئت انتخابات رياست جمهوري خارج از كشور گفت: 
تجربه مي گويد همان شب برگزاري انتخابات معموالً نتايج 
را در نمايندگي هاي ايران در خارج از كشور اعالم مي كنند، 
مگر آنكه اتفاق نادري بيفتد كه چي��زي غير از اين رخ دهد. 
در تمام صندوق هاي اخذ رأي در خارج از كشور نمايندگان 
ش��وراي نگهبان را داريم و اگر كانديداها هم تمايل داش��ته 
باشند مي توانند نمايندگاني پاي صندوق هاي رأي در خارج 

از كشور داشته باشند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري خارج از كشور خبر داد

سنگ اندازي كانادا عليه انتخابات ايران

»من به همه  اين آقايان 

جعفر  تکبیری
      گزارش   یک

نامزده�اي انتخابات 
اين را عرض مي كنم و 
قباًل هم عرض كردم كه تصمیم بگیرند و به مردم 
هم بگويند و در تبلیغاتشان هم بگويند، قول هم 
بدهند كه براي پیشرفت امور كشور، براي توسعه  
اقتصادي، ب�راي بازكردن گره ها، نگاهش�ان به 
بیرون از اين مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملت 
خواهد بود.« اين گفته هاي رهبر معظم انقالب كه 
در روز عید مبعث و در جمع مردم و مس�ئوالن 
نظام مطرح شد را مي توان مانیفست و برنامه اي 
چهار ساله براي دولت آينده در حوزه اقتصادي 
دانست؛ مانیفستي كه بیان كننده دغدغه اصلي 
رهبر معظم انقالب در حوزه كش�ورداري است. 
اين بيانات در حالي از س��وي رهبر انقالب مطرح 
ش��د كه مرور بيانات معظم له طي س��اليان اخير، 
خوانندگان و شنوندگان را به يك كليد واژه اصلي 
به نام اقتصاد مي رس��اند و اين واقعيت را به اثبات 
مي رساند كه شرايط اقتصادي كشور وارد مرحله اي 
شده كه مي تواند نقطه آس��يب پذيري جامعه نام 
بگيرد؛ نقطه اي كه رهبر انقالب در سخنراني هاي 
خود، »جنگ اقتصادي« و مقابله با آن را »جهاد« 

ناميدند. 
   چرا جنگ اقتصادي؟

جمهوري اسالمي ايران از همان روزهاي نخستين 
پيروزي انقالب اس��المي همواره با دسيس��ه هاي 
مختلفي از سوي دش��منان براي سرنگوني روبه رو 
بوده اس��ت. ترور مقامات، كودت��اي نظامي، جنگ 
تحميلي، تهاجم فرهنگي و بران��دازي نرم همه در 
كنار هم مجموعه اقداماتي بود كه عليه كشورمان 
شكل گرفت اما هيچ كدام هدف غايي در خصوص 
سرنگوني جمهوري اسالمي ايران را براي طراحان 

به ارمغان نياورد. 
اما بازي نهايي زماني شكل گرفت كه اتاق فكرهاي 
غربي تمركز خود را ب��راي ورود ايران به يك جنگ 
اقتصادي قرار دادند؛ جنگي كه بر خالف طرح هاي 
ديگر تمامي سطوح جامعه را هدف خود قرار مي دهد 
و مردم را بدون توجه به گرايش��ات سياسي، فكري 
و فرهنگي با آن درگير مي س��ازد. به همين خاطر 
است كه از منظر استراتژيست هاي امريكايي، جنگ 
اقتصادي ن��ه تاكتيكي موقتي كه يك اس��تراتژي 

دائمي است. 
در حقيقت، امريكايي ها هجوم ب��ه اقتصاد ايران 
را به عن��وان يكي از راه ه��اي مهار اي��ران در نظر 
گرفته ان��د. براي مثال »كليف��ور دي مي« رئيس 
بنياد دفاع از دموكراسي ها در خصوص مهار ايران 
معتقد اس��ت، امريكا و كنگره  اين كشور به عنوان 

مخالفان توافق با ايران بايد  ب��ا هجوم اقتصادي، 
بهره برداري اقتصادي ايران را كند كنند، بنابراين 
آنها در مرحله نخست ضمن طرح ريزي مجموعه 
تحريم هاي فلج كننده در حوزه اقتصاد كوشيدند 
بنيان هاي اقتصادي كش��ور را در ابتدا سس��ت و 
سپس تخريب و از ميان ببرند، البته اين پايان كار 
نيست چراكه پس از اين روند، غربي ها با باز كردن 
فضا و س��رازير كردن كاالهاي خود ب��ه اين بازار 
تشنه، عماًل تمام دارايي هاي مردم را از جيب آنها 

خالي و اقتصادي مصرف زده را خلق كنند. 
آنان سپس با بسته نگه داشتن راه هاي توليد اجازه 
بازگش��ت را به اقتصاد مورد هج��وم نخواهند داد؛ 
درست همانند آن چيزي كه در ماجراي تحريم هاي 
اقتصادي پيرامون برنامه هس��ته اي و سپس توافق 

هسته اي شاهد آن بوديم.
 بر همين اساس، بعد از توافق هسته اي امريكايي ها 
تالش كردند چنين القا كنند كه چيزي نس��بت به 
قبل عوض نشده است. از همين رو، تمام تالش آنها 
بر حفظ آن چيزي بود كه از آن با عنوان »ريس��ك 

سرمايه گذاري« در ايران ياد كرده اند. 
    هجوم در روزهاي پس از تحريم 

نگاهي به رفت و آمدهاي سران كشورهاي مختلف 
با مقامات كشورمان طي روزهاي پسا برجام بيانگر 
اين حقيقت است كه آنها در اين مالقات ها، اهداف 

مهمي را در حوزه اقتصاد دنبال مي كنند. 
در همي��ن ارتباط، ه��دف نخس��ت غربي ها براي 
اش��تياق به برقراري تعامل با جمهوري اس��المي 
ايران، تداوم خريد نف��ت ارزان در بازارهاي جهاني 

است. 
ايران به عن��وان يك��ي از بزرگ ترين كش��ورهاي 
توليد كننده نفت كه چند سالي به دليل تحريم هاي 
نفتي فروش و استخراج طالي سياه را به پايين ترين 
حد ممكن رس��انده بود، گزينه اي مناس��ب براي 

كنترل قيمت نفت در سطح فعلي است. 
دومين ه��دف كه برق��راري رابطه ب��ا جمهوري 
اسالمي را توجيه پذير مي كند،  بازار بزرگ و تشنه 
ايران در حوزه هاي مختلف است؛ بازاري كه حاال 
سرخورده از كيفيت پايين اجناس شرقي، ذوق زده 
در انتظار توليدات غربي است. غربي ها نيز با علم 
به اين خواس��ته، مي كوش��ند اين بازار تشنه را با 
محصوالت خود سيراب و از اين راه كمك بزرگي 

به اقتصاد خود كنند. 

سومين هدف در مسير بهبود روابط غرب با ايران نيز 
موضوع منابع گازي ايران است. اروپا كه زمستان هاي 
سرد خود را همواره با گاز روسيه گرم مي كند، حاال 
با اين كشور دچار چالشي جدي شده و روسيه نيز 
همواره از اه��رم گاز براي تأمين مناف��ع خود بهره 
مي برد، از اين رو اروپايي ها به دنبال آن هستند كه 
از طريق وارد كردن گاز ايران به چرخه اقتصاد خود، 

عماًل اين ابزار فشار را از روسيه بگيرند. 
در نهايت،  آخرين هدف غربي ها در اين مسير، تخليه 
كامل منابع ارزي كشورمان از طريق از كار انداختن 
چرخ توليد كشور و فروش محصوالت خود با قيمتي 
پايين تر از قيمت تمام شده داخل است؛ موضوعي كه 
مي تواند بحراني تازه براي كشورمان در حوزه اقتصاد 
ايجاد كند و زمينه س��از هدف نهايي كه سرنگوني 

جمهوري اسالمي ايران است، باشد. 
    اقتصاد مقاومتي؛ كلید رفع بحران

اما در اين ميان نكته اصلي آنجاست كه كشورمان 
طي دوران تحريم ه��ا، فرصت ه��اي بي نظيري را 
براي تقوي��ت بنيه ه��اي اقتصادي خود داش��ت و 
امروز تجربيات تحريم ه��اي ظالمانه غرب بهترين 
دانش براي ساخت آينده كش��ور است. يكي از اين 
تجربيات موضوع اقتصاد مقاومتي است كه درست 
در روزهاي فشارهاي اقتصادي، به عنوان يك مرهم 
براي تن زخم خورده اقتصاد ايران توسط مقام معظم 

رهبري مطرح شد. 
رهبرمعظم انقالب با طرح موضوع حركت به سمت 
»اقتص��اد مقاومتي« زمينه را ب��راي گذر كم آفت 
از اين دوره س��خت و طاقت فرس��ا فراهم كردند؛ 
ش��يوه اي كه اقتصاد را ملزم به تمركز بر توليدات 
داخلي و كاهش اتكا به محصوالت خارجي مي كند 
تا از اين مس��ير نه تنها اقتصاد داخلي شكوفا شود 
و تحمل ش��رايط بحران اقتصادي را آسان تر كند 
بلكه كشور را به سمت تبديل شدن به يك قدرت 

اقتصادي مي برد. 
   نیاز به يك استراتژي مدون 

حال تأكيد مجدد رهبر معظم انقالب بر لزوم عدم 
توجه به كش��ورهاي غربي تأكيد بر اين نكته است 
كه كانديداهاي انتخاباتي يك استراتژي مدون براي 
پيش��برد اقتصاد مقاومتي ارائه دهند تا مانيفستي 
براي حركت آينده آنان باشد و مردم نيز بتوانند آن 

را مطالبه كنند. 
ش��يوه اي كه اقتصاد را ملزم به تمرك��ز بر توليدات 
داخلي و كاهش اتكا به محصوالت خارجي مي كند 
تا از اين مس��ير نه تنها اقتصاد داخلي شكوفا شود 
و تحمل ش��رايط بحران اقتصادي را آسان تر كند، 
بلكه كشور را به س��مت تبديل شدن به يك قدرت 

اقتصادي ببرد.

اقتصاد مانیفست 4 ساله دولت آينده

دولت آینده در مسیر جهاد اقتصادی

آيت اهلل جنتی:
 داوطلبان انتخابات بكوشند

 به درد و رنج مردم توجه كنند 

دبیر ش�وراي نگهبان گفت: داوطلبان بايد بكوش�ند ب�ه درد و رنج مردم 
توجه كنند و منتخ�ب مردم تنه�ا به فكر جريان هاي سیاس�ي نباش�د. 
به گزارش تسنيم، آيت اهلل احمد جنتي دبير شوراي نگهبان در جلسه هفتگي 
اعضاي ش��وراي نگهبان با تبريك عيد مبعث و نيز حلول ماه ش��عبان، گفت: 

ان شاء اهلل لياقت بيابيم و از بركات ماه شعبان بهره بيشتري ببريم. 
وي با اشاره اجمالي به روند بررسي صالحيت داوطلبان رياست جمهوري و نيز 
ميان دوره اي مجلس شوراي اسالمي، گفت: مراحل انتخابات تاكنون به خوبي 
پيش رفته است. اميدواريم در انتخابات رياس��ت جمهوري فردي كه به صالح 

مردم است، انتخاب شود. 
دبير ش��وراي نگهبان با اشاره به مشكالت معيش��تي و اقتصادي و نيز بيكاري 
جوانان، تأكيد كرد: ان ش��اءاهلل دولت آينده به مش��كالت معيشتي و اقتصادي 
مردم بيش��تر توجه كند و خداوند مقدر فرمايد آنچه خير و صالح مردم است، 

اتفاق بيفتد. 
آيت اهلل جنتي خاطرنشان كرد: داوطلبان بايد بكوشند به درد و رنج مردم توجه 

كنند و منتخب مردم تنها به فكر جريان هاي سياسي نباشد. 
----------------------------------------------------------

 اتخاذ تمهيدات الزم
 براي برقراري امنيت در ايام انتخابات است

فرمان�ده س�پاه محم�د رس�ول اهلل )ص( 
ته�ران ب�زرگ گف�ت: تمهی�دات الزم براي 
برق�راري امنی�ت در ش�هر ته�ران در اي�ام 
تبلیغ�ات انتخاب�ات رياس�ت جمه�وري 
اس�ت.  ش�ده  اتخ�اذ  ش�هر  ش�وراي  و 
به گزارش مهر، س��ردار محس��ن كاظميني در 
خصوص برق��راري امني��ت انتخابات رياس��ت 

جمهوري و شوراهاي اسالمي، اظهار داشت: هماهنگي ها و برنامه ريزي ها براي 
برقراري امنيت در شهر تهران در روزهاي تبليغات انتخابات رياست جمهوري 
و انتخابات انجام شده و اميد است طبق اين هماهنگي ها انتخاباتي امن و سالم 

را شاهد باشيم. 
وي ادامه داد: پيش بيني مي شود اين انتخابات نيز همچون انتخابات هاي گذشته 
پر شكوه و با حضور حماسي مردم برگزار شود و سپاه تهران بزرگ هم در راستاي 
برگزاري امن و با شكوه انتخابات ۲۹ ارديبهشت ۹6 تالش خواهد كرد تا برگ 

زرين ديگري بر افتخارات انقالب اسالمي و مردم ايران افزوده شود. 
----------------------------------------------------------

 حضور حداكثری 
اصل ثابت در همه انتخابات است

رئی�س كمیس�یون امنی�ت ملي و سیاس�ت 
خارجي مجلس ش�وراي اس�المي خواس�تار 
رعايت قواعد بازي ازسوي اصولگرايان شد و 
عنوان كرد كه انتظار داريم يكي از كانديداهاي 
اصولگ�را ب�ه نف�ع ديگ�ري كن�ار بكش�د. 
به گزارش خانه ملت، عالءالدين بروجردي حضور 
حداكثري را اصل ثابت تمام انتخابات ها دانست 

و گفت: مجلس از برگزاري جلسات با كانديداها استقبال مي كند چراكه هرچه 
ايفاي نقش دس��تگاه ها در حوزه انتخابات بيشتر شود، تش��ويقي براي حضور 

حداكثري مردم است. 
نماينده مردم بروجرد و اش��ترينان در مجلس شوراي اسالمي بر همين اساس 
تصريح كرد: كانديداها بايد نقطه نظرات خود را در فضايي آزاد مطرح و با برطرف 

كردن ابهامات، از اصولي كه به آن اعتقاد دارند دفاع كنند. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در پايان 
در خصوص احتمال كنار كش��يدن يكي از كانديداهاي اصولگرا به نفع ديگري 
خاطرنشان كرد: فرض بر كنار كشيدن يكي به نفع ديگري است و اگر غير از اين 
باشد اصولگرايان ضرر مي كنند، لذا انتظار اين است كه اصولگرايان طبق قواعد 

بازي جلو رفته و متعهد عمل كنند. 
----------------------------------------------------------

 دومين گزارش مجلس
از اجراي 6 ماهه »برجام« آماده شد

رئی�س كمیت�ه هس�ته اي مجل�س ش�وراي 
اس�المي، ب�ا اع�الم آم�اده ش�دن دومی�ن 
گ�زارش مجلس از روند ش�ش ماه�ه اجراي 
برج�ام، از بي نتیج�ه ب�ودن نشس�ت هاي 
كمیسیون مش�ترك ايران و ۱+5 انتقاد كرد. 
به گزارش مهر، حجت االسالم مجتبي ذوالنور با 
اشاره به ارائه پنج گزارش سه ماهه از روند اجراي 

برجام از وزارت خارجه به كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، 
اظهار داشت: مجلس تاكنون يك گزارش از روند شش ماهه اجراي برجام ارائه 
داده و دومين گزارش از روند شش ماهه اجراي برجام نيز هم اكنون آماده انتشار 
است. وي افزود: در تدوين اين گزارش شش ماهه بر اساس گزارش هاي سوم و 
چهارم وزارت خارجه اقدام شده و گزارش پنجم كه اخيراً به كميسيون امنيت 

ملي ارائه شده، در گزارش هاي بعدي كميسيون لحاظ مي شود. 
رئيس كميته هسته اي مجلس ش��وراي اسالمي خاطرنش��ان كرد: منتظريم 
تا پس از بازگش��ايي مجلس در اواخر هفته آينده، دومين گزارش ش��ش ماهه 
اجراي برجام را در كميس��يون امنيت ملي مطرح كنيم و پ��س از تصويب در 
كميسيون، در صحن مجلس قرائت كنيم، سرفصل ها و جزئيات اين گزارش هم 
تا لحظه قرائت قابل اعالم نيست. ذوالنور در ادامه با اشاره به نشست روز گذشته 
كميسيون مشترك ايران و 1+۵ در وين براي بررسي موارد نقض عهد امريكا در 
اجراي برجام، اظهار داشت: متأسفانه آنچه انتظار مي رفت، در اين نشست هم 

به دست نيامده است. 
وي تأكيد كرد: خاصيت كميس��يون مش��ترك ايران و 1+۵ بايد اين باشد كه 
جلوي نقض عهد طرف هاي درگير در اجراي برجام را بگيرد و شاكي به نتيجه 
شكايتش برسد. رئيس كميته هس��ته اي مجلس شوراي اس��المي ادامه داد: 
خروجي اين نشست بايد مجبور كردن امريكا به عدم اجراي قانون تحريم هاي 
ايران )آيسا( باشد كه اين اتفاق نيفتاد و حاال هم نگرانيم كه اين كميسيون ديگر 

هيچ خاصيتي نداشته باشد. 
ذوالنور همچنين با اشاره به كارشكني انگليس در كميته خريد با مسئله ورود 
۹۵0 تن كيك زرد از قزاقستان به ايران، اظهار داش��ت: اين مسئله نيز بايد در 
نشست اخير كميسيون مشترك ايران و 1+۵ مطرح مي شد كه متأسفانه در اين 
رابطه هم هيچ  خروجي اي نداش��تيم. وي تصريح كرد: در اولين جلسه كميته 
هسته اي يا كميسيون امنيت ملي با حضور آقاي عراقچي رئيس ستاد پيگيري 

اجراي برجام، اين مسائل را بررسي خواهيم كرد.
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