
5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5851 پنج ش��نبه 3 بهم��ن 1398 | 27 جم��ادی االول 1441 |

  تنها شرط برقراري ارتباط مان با دنيا
ياسر جبرائيلي كارشناس مسائل اقتصادي در كانال   
تلگرامي خود نوشت:  در ۹ماهه ۹۸ به كشورهاي عضو 
اتحاديه اوراسيا )ارمنس��تان، بالروس، قرقيزستان، 
قزاقس��تان و روس��يه( ۷۸۳ميلي��ون دالر صادرات 
داشته ايم كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۲درصد افزايش نشان 
مي دهد. همه جهان را اگر فقط امريكا نبينيم، ارتباطمان با جهان نه تنها 

قطع نيست، رو به رشد هم است!
........................................................................................................................

 رضا پهلوي هم به بيماري پدرش دچار شده است
منابع خبري و كانال هاي تلگرامي از جمل��ه كاربري به نام »رزنانس« 
نوش��تند: رضا پهلوي فرزند محمدرضا پهلوي كه ه��م اكنون خود را 
گزينه جدي براي فرداي براندازي جمهوري اسالمي مي داند، به بيماري 
سرطان مبتال شده است. به گفته منابع مطلع، بيماري وي از همان نوعي 

است كه پدرش را به كام مرگ كشاند. 
انتظار مي رود پروسه درمان او در آينده نزديك آغاز شود و يكي از مقاصد 

احتمالي او براي پيگيري درمان، اسرائيل خواهد بود. 
........................................................................................................................

  حمله موشكي به مأرب ؛ تسويه حساب هاي دروني ائتالف
كانال تلگرامي مطالعات يمن نوش��ت: در حالي كه عربستان در حال 
بازسازي نيروهايش در يمن براي تشديد فشارهاي ميداني به انصاراهلل 
بود، حمله موشكي به يكي از اصلي ترين پادگان هاي تحت اختيار حزب 
اصالح موجب شد عالمت سؤال ها در مورد توانايي رياض براي تجميع 

مجدد نيروها تحت پرچم ائتالف عربي افزايش يابد. 
به عقيده صنعا اين عمليات نوعي تسويه حساب بين نيروهاي طرفدار 

امارات و حزب اصالح )شاخه اخوان المسلمين در يمن( بوده است. 
به گفته وزارت خارجه دولت هادي اين حمله منجر به كش��ته شدن 
بيش از 100نفر از نيروهاي لش��كر چهارم گارد رياست جمهوري به 
فرماندهي مهران القباطي از فرماندهان نظامي طرفدار حزب اصالح 

شده است. 
يك منب��ع نظامي در صنعا تأكي��د كرد كه اگر انصاراهلل قصد داش��ت 
نيروهاي مشاركت كننده در درگيري هاي منطقه نهم را هدف قرار دهد 
بدون شك پادگان صحن الجن را هدف قرار مي داد و نه پادگان آموزشي 
و نيروهايي كه هفته گذشته از شبوه به اين پادگان آورده شده بودند تا 
براي اجراي توافق رياض و مستقر شدن در مناطق مورد اختالف انتقالي 

و دولت هادي به كار گرفته شوند. 
........................................................................................................................

 ترامپ ۱۶هزار و ۲۴۱بار  دروغ گفته است 
اخيراً ويدئوي��ي از جيمي كيمل كمدين مع��روف امريكايي در فضاي 
مجازي منتشر شده كه او درباره ركورد ترامپ در دروغ گفتن ادعا هاي 

جالبي مي كند. 
كيمل در اين ويدئو ادع��ا مي كند كه ترامپ از لحظه اي كه با دس��ت 
گذاشتن روي انجيل قسم خورد به قانون اساسي كشور امريكا پايبند 

باشد، دروغگويي را آغاز كرده و تاكنون ادامه داده است. 
او مي گويد، حتي رنگ صورت رئيس جمهور امريكا نيز دروغ اس��ت و 
اگر دروغ هاي او به صورت كلمه Lie در آس��مان باش��د، تعدادشان از 
س��تاره هاي قابل مشاهده در شب بيشتر مي ش��ود و اگر كيك كره اي 
به قطر يك اينچ باشد ارتفاعش از ساختمان معروف امپاير استيت هم 

فراتر مي رود. 
جيمي كيمل همچنين مثال ه��اي جالب ديگري درب��اره دروغ هاي 
ترامپ زده و مي گويد او روزانه به طور ميانگين ۲۲بار دروغ مي گويد و 
اين فقط مربوط به مسائلي است كه در مأل عام مطرح مي كند و طبيعتاً 

تعداد دروغ هاي او از اين ميزان بسيار بيشتر است.

زاكاني:
 برخي نمي خواهند سالمت  كانديداها 

بررسي شود 
نقض س�خن ع�ده اي ك�ه مي خواهند س�المت  كانديداها بررس�ي 
نشود تا مشاركت افزايش پيدا كند، ش�وراي شهر دوم تهران است. 
به گزارش فارس، عليرضا زاكاني، نماينده مردم تهران در دوره هاي هشتم 
و نهم مجلس شوراي اسالمي با اشاره به برخي س��خنان در خصوص تاثير 
ش��وراي نگهبان بر ناكارآمدي سياس��ي كش��ور گفت: بنده معتقد هستم 
كانديداها براي حضور در انتخابات نيازمند تأييد صالحيت هستند، يعني 
نامزدها بايد سالمت داش��ته باشند. وي، س��المت نامزدها را در پنج دسته 
قابل تقسيم دانست و گفت: يك نوع سالمت امنيتي است، يعني اينكه افراد، 
دوتابعيتي نبوده يا به گروه هاي محارب و آنها كه عليه نظام و مردم اسلحه 
دست گرفتند مرتبط نباشند. يك نوع سالمت اعتقادي است، به اين مضمون 
كه به قانون اساسي معتقد باشند. سالمت سوم سالمت سياسي است يعني 
اينكه قانون شكن نباشند و سالمت چهارم سالمت اقتصادي، مالي و سالمت 
پنجم، صالحيت اخالقي است. زاكاني با تأكيد بر اينكه شوراي نگهبان وظيفه 
دارد اين پنج نوع سالمت را لحاظ كند، تصريح كرد: اگر شورا اين چند سالمت 
را لحاظ كرد، مي شود گفت كه هم مردم مشاركت شان باال خواهد رفت و هم 

اينكه اين اطالع رساني درست، تضمين سالمت مجلس خواهد بود. 
نماينده مردم تهران در مجلس نهم در ادامه يادآور شد: درباره اينكه عده اي 
عالقه  دارند س��المت ها لحاظ نش��ود تا مش��اركت افزايش پيدا كند، بايد 
گفت نقض اين ادعا در تاريخ انتخابات ما وجود دارد. نمونه آن ش��وراي دوم 
است؛ شورايي كه سالمتش لحاظ نشد و حداقل مش��اركت را هم در طول 
انقالب اسالمي در انتخابات داشت، لذا اين حرف صحيح نيست و به معني 
سياست بازي است. زاكاني تصريح كرد: ش��وراي نگهبان بايد به وظيفه اش 
عمل كند و البته بايد پاس��خگو هم باشد و ش��فاف عمل كند و اگر كساني 
هم خواستند، نتايج را به آنها اعالم كند تا باعث سوءاستفاده ديگران نشود. 
اين فعال سياسي اصوالگرا با اشاره به اينكه رس��انه، نقش مهم و فوق العاده 
با اهميتي در حوزه آگاهي رساني و روش��نگري در خصوص انتخابات دارد، 
تصريح كرد: نقش رسانه ها به ويژه رسانه ملي از اين جهت پررنگ است كه 
هم در دسترس عموم بوده و هم اينكه بخشي از جامعه از اين طريق ارتزاق 

فكری مي كنند. 
........................................................................................................................

اميري در حاشيه جلسه هيئت دولت:
رئيس جمهور در حال بررسي گزينه هاي 

وزارت جهاد كشاورزي است
مع�اون پارلمان�ي رئيس جمهور گف�ت: روحاني در حال بررس�ي 
گزينه هاي وزارت جهاد كش�اورزي براي معرفي به مجلس است. 
به گزارش مهر، حسينعلي اميري معاون پارلماني رئيس جمهور در حاشيه 
جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: به موجب قانون اساسي 
هرگاه به هر دليلي وزارتخانه اي فاقد وزير باشد، رئيس جمهور اختيار دارد 
كه تا سه ماه آن وزارتخانه را با سرپرست اداره كند. وي در خصوص وزارت 
جهاد كشاورزي گفت: بعد از استعفاي حجتي، رئيس جمهور به كشاورز 
سرپرستي وزارت كشاورزي را ابالغ كرد. اميري ادامه داد: رئيس جمهور 
در حال بررس��ي بهترين گزينه براي وزارت جهاد كشاورزي است. اين 
وزارتخانه بسيار مهم اس��ت، زيرا مباحثی همچون امنيت غذايي كشور 
و كاالهاي اساسي و اس��تراتژيك مربوط به اين وزارتخانه است. معاون 
پارلماني رئيس جمهور تأكيد كرد: در موعد قانوني وزير پيشنهادي جهاد 

كشاورزي به مجلس معرفي خواهد شد.

رئيس جمهور از وحدت و آشتي ملي مي گويد. 
او روز ۲5دي ماه در بخش�ي از س�خنانش در 
جلسه هيئت دولت گفت: »بياييد اين مشكالت 
ي�ك هفت�ه و ۱۰روز را مقدمه كني�م و اين غم 
و مش�كالت ب�زرگ را ب�ه يك تصمي�م بزرگ 
تبديل كني�م. آن تصميم بزرگ، آش�تي ملي 
اس�ت. بياييد همه با هم آش�تي كنيم. كينه ها 
را از دل برداري�م، اي�ن انتخاب�ات، ۲۲ بهمن و 
روزهاي آينده ق�دم اول اين حركت باش�د.« 
اين س�خنان البت�ه ظاه�ر زيباي�ي دارد، اما 
مرور مواضع رئيس جمه�ور در همين ماه هاي 
اخير چندان رنگ و بوي آش�تي ندارد و حتي 
بيش�تر ب�ه چاش�ني هاي انفج�اري مي ماند!

  عليه قوه قضائيه
خبرگزاري فارس مي نويسد: رئيس جمهور 1۹آبان 
ماه سال جاري يعني تنها چند س��اعت تا شروع 
پرحاشيه گران كردن بنزين توسط دولت در جمع 
مردم يزد تصريح كرد: »اينكه چند نفر را به دادگاه 
كشانده و تبليغ مبارزه با فساد شود، بدانيد كه سِر 

مردم كاله نمي رود...« 
اين س��خنان در زماني مطرح ش��د ك��ه برخي از 
نزديكان دول��ت چون حس��ين فري��دون، برادر 
رئيس جمه��ور به اتهام اخذ رش��وه به پنج س��ال 
حبس قطعي و ردمال به مبلغ ۳1ميليارد تومان 
محكوم ش��ده، پرونده ش��بنم نعم��ت زاده دختر 
محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت دولت يازدهم 
نيز به اتهام »احتكار دارو« در حال رسيدگي است، 
پوري  حس��يني رئيس س��ازمان خصوصي سازي 
نيز به اتهام خصوصي س��ازي هاي ب��دون ضابطه 
و افسارگس��يخته در بازداش��ت به س��ر مي برد و 
صحبت هايي از دستگيري پيوندي رئيس سازمان 
هالل احم��ر و از نزديكان روحاني ني��ز به گوش 
مي رسد. اما اين تنها س��خنان حاشيه دار روحاني 
در ميدان امير چخماق يزد نبود، روحاني در ادامه 
سخنراني پرحاش��يه خود بيان داشت: »يك عده 
آدمي كه نه اخالق و نه ايم��ان دارند و نه با منافع 
ملي آش��نا هس��تند چنين مي گويند كه پارسال 
1۸ميليارد دالر گم شده است!... مردم بدانند در 
اين دولت يك ريال يا يك دالر گم نخواهد شد و آن 
در دوران ديگري بود كه ميلياردها دالر گم مي شد 
و هنوز هم پيدا نشده است، بنابراين راه را اشتباه 
نرويد... از قوه قضائيه كه با فس��ادهاي ميليوني و 
ميلي��ارد توماني برخورد مي كن��د مي خواهم كه 
مبارزه با فس��اد ميليارد دالري را هم براي مردم 
توضيح ده��د... اينكه هنوز بعد از گذش��ت چند 
سال براي ما روشن نيس��ت آقايي كه ۲ميليارد و 
۷00ميليون پول مردم را خورد و او را دس��تگير 
كرده و حتي حك��م اعدام هم برايش صادر ش��د 
و اكنون در زندان اس��ت االن، اين پول كجاست 
و چه كساني مس��ئول هس��تند و چرا آنهايي كه 
در اين زمينه نقش داش��تند ب��راي مردم توضيح 

نمي  دهند.«
   بگم بگم هاي روحاني

نگاه رايج روحاني در سخنراني اش در روز پرحاشيه 
يزد تمامي نداش��ت، او در ادامه س��خنراني خود 
بيان داش��ت: »مي خواهم نهادهاي��ي كه بيش از 
۷00ميليون دالر بدهكارند به مردم توضيح داده 
شود و در همه اين زمينه ها از وزير نفت مي خواهم 
كه اين آم��ار و ارق��ام را براي مردم روش��ن كند، 
همچنين رئيس بانك مركزي را مسئول مي كنم 
تا پرونده ۲ميليارد دالري را به مردم گزارش كند و 
از دستگاه هاي نظارتي نيز مي خواهم كه سرنوشت 

۹4۷ميليون دالر را براي مردم روشن كنند.«
اين سخنان روحاني هيچ گاه با افشاگري دقيق يا 

سپردن پرونده ها به قوه قضائيه همراه نشد. 
  نسبت رفتار خود با ديگران

ساعاتي پس از اين س��خنراني روحاني در جلسه 
شوراي اداري استان يزد باز هم همين تاكتيك را 
اجرا كرد و بيان داشت: »بعد از انتخابات چهار سال 
بايد آتش بس اعالم شود، در زمان جاهليت هم كه 

همه باهم جنگ و درگيري داشتند، چهار ماه، ماه 
حرام بود و جنگ تعطيل مي شد، اما گويا در كشور 

ما، ماه حرام هم نداريم.« 
مقايسه با عصر جاهليت جالب توجه بود اما مهم تر 
آن بود كه اين خود روحاني و حاميان و دولتمردان 
او بودند كه همچنان نيز به برخي مسئوالن كشور 
به چش��م رقيب انتخاباتي نگاه مي كردند تا جايي 
كه وقتي محمدباقر قاليباف براي انتخابات ثبت نام 
كرد، دولتي ها به رغم منع قانون��ي براي دخالت 

جناحي در انتخابات، عليه او موضع گرفتند. 
  شنود؛ اسم رمز ادعايي براي پرت كردن 

حواس مردم
برهم زدن امنيت رواني مردم در سفر رئيس جمهور 
به كرم��ان ه��م ادامه ياف��ت. فرداي هم��ان روز 
س��خنراني در يزد، روحان��ي در مراس��م افتتاح 
طرح هاي اقتصادي اس��تان كرمان بدون در نظر 
گرفتن عدم ارتباط س��خنانش با موضوع مراسم، 
گفت: »هر كس نقصي دارد و اگر شما در زندگي 
كسي شنود بگذاريد، در نهايت در زندگي آن فرد 
خطا پيدا مي كنيد... خداوند ستارالعيوب است و 
چرا با پول مردم دستگاهي خريده مي شود و سپس 

آن دس��تگاه را در زندگي و كار آنان مي گذارند و 
اطالعات جمع آوري مي كنند، اين راه نيس��ت و 
نبايد مردم را آزار دهيم و بر مبناي اخالق اسالمي 
با هم رفتار كنيم و عيب ها را بپوشانيم كه البته اين 
به معناي عدم برخورد با جنايتكار و فاسد نيست. 
وقتي پرونده هس��ت رس��يدگي مي كنيم اما يك 
زماني مي خواهيم پرونده بسازيم و رسيدگي كنيم 

كه اين بد است.«
  بي اطالعي عجيب و خنده هاي عجيب تر 

روحاني
دو س��ه روز بعد از اين س��خنان، دولت ناگهان 
و بدون زمينه س��ازي عمومي قبلي، دس��ت به 
س��هميه بندي بنزين و افزاي��ش قيمت آن زد و 
جامعه را با يك شوك خبري و رواني مواجه كرد. 
خود اين بي تدبيري رسانه اي دولت به حد كفايت 
متناقض با س��خنان روحاني در دعوت به آشتي 
ملي است اما چند روز بعد، روحاني در اظهاراتي 
عجيب، مدعي ش��د كه از زمان س��هميه بندي 
بنزين نه تنها مطل��ع نبوده، بلكه اساس��اً گفته 
بوده كه به من زمان اجرا را نگوييد! اين سخنان 
روحاني كه با خنده هاي عجي��ب او همراه بود، 

انتقادات بس��ياري را موجب ش��د و باري ديگر 
فضاي رواني جامعه را به هم ريخت. 

  ش�وراي نگهبان؛ س�يبل جديد تفنگ 
روحاني

با ش��روع دي ماه فضاي اعتراض��ي آذر ماه نيز 
مجدداً رو به آرامش مي گذاشت كه خبر شهادت 
سردار سپهبد حاج قاسم سليماني همه را شوكه 
كرد و در ادامه آن ني��ز آن حضور ده ها ميليوني 
در شهرهاي مختلف آرامش نهايي را براي كشور 
به ارمغ��ان آورد اما روحاني باز هم نتوانس��ت از 
ظرفيت مشروعيت مدني دولت استفاده كند و 
تنها پس از چند روز از ترور سردار ايراني توسط 
امريكا و غم حادثه س��قوط هواپيماي اوكرايني 
پيكان حمالت خود را به سمت شوراي نگهبان 
نش��انه رفت، هر چند اين اظهارات در چارچوب 
وظايف ش��خص رئيس جمهور و دولت نبود اما 
دخالت در وظايف قانوني نهاده��ا و قواي ديگر 

جزئي از نطق هاي روحاني است. 
رئيس جمهور در دي ماه و پس از 10روز پرحادثه 
در كشور بيان داش��ت: »همه آنهايي كه در اين 
انتخابات نقش داريد از ش��ما خواهش مي كنم، 

آن جايي كه روشن است تا صالحيت فردي رد 
شود، آن را رد كنيد اما آن جاهايي كه نامشخص 
است يا احتماالت ضعيف است، مردم را ناراحت 
نكنيد، به مردم نگوييم كه در برابر يك صندلي 
مجلس 1۷نفر، 1۷0يا ه��زارو۷00 نفر كانديدا 
هس��تند، ببينيم از چند جناح ه��زارو۷00 نفر 
كانديدا هس��تند؟ 1۷نفر از چن��د جناح، از يك 
جناح؟ اينكه انتخابات نمي ش��ود. مثل اينكه در 
مغازه اي از يك جنس، ۲هزار عدد وجود داشته 
باشد. مردم تنوع مي خواهند. بگذاريد در ميدان 
انتخابات همه احزاب و گروه ها ش��ركت كنند، 
قطعاً ضرر نمي كنيد. با يك جناح نمي شود كشور 
را اداره كرد. كشور متعلق به همه است. اگر تمام 
۸۳ميليون متحد باشيم و يك نفر مخالف، بايد 
تالش كنيم آن يك نف��ر را هم جذب كنيم. يك 
نفر مخالف هم براي ما زياد است در حالي كه شما 
يك جناح و جمعيت بزرگ را مخالف مي كنيد. 

بايد حواسمان را جمع كنيم.«
  تذكر ۶سال پيش

مدل عصبانيت روحاني پيش از اين مورد تذكر 
قرار گرفته بود. محس��ن رضاي��ي در مناظرات 
انتخاباتي س��ال۹۲ گفته بود كه اگ��ر بخواهد با 
اين عصبانيت و داد و بيداد كردن سكان كشور را 

دست بگيرد خدا رحم كند به اين كشور!
حال ما بايد حسن روحاني را به آشتي ملي دعوت 
كنيم؛ دعوت به اينكه كمتر فضاي رواني جامعه را 

دستخوش به هم ريختگي و تفرقه كند.
   كدام مصوبه تنش زا؟!

روز گذشته هم حسن روحاني در جلسه هيئت 
دولت بر حرف خود مبني بر عدم ايجاد تنش در 
جامعه تأكيد كرد: »اگر كسي در كشور مي خواهد 
اقدامي انجام دهد كه با قدرت ملي كش��ورمان 
سازگار نيست، حتماً مسئول است و بايد در برابر 
مردم پاس��خگو باشد. اگر كس��ي كالم، سخن و 
مصوبه اش به يك تنش غيرضروري تبديل شود، 

بايد به مردم پاسخگو باشد.«
اما رئيس جمه��ور در ادامه همين س��خنان، 
از طعن��ه و كناي��ه به ش��وراي نگهب��ان دريغ 
نمي ورزد: »بدون ترديد تنها عامل ايجاد چنين 
شرايطي وجود فضاي رقابتي است و مردم بايد 
به س��المت، امنيت و رقابتي ب��ودن انتخابات 
اطمينان داشته باشند... اگر توصيه و نصيحت 
به ديگران مورد رضايت آنها نيست اما به وزارت 
كش��ور، اس��تانداران، فرمانداران و مردم عزيز 
توصيه مي كنم اهميت انتخابات را مدنظر قرار 
داده و با قوت به پاي صن��دوق آرا بيايند. همه 
بايد بدانند كه باالتر از م��ردم و باالتر از قانون 
نداريم. هيچ نهادي مقدس نيست، مگر اينكه 
در چارچوب قانون و خواست مردم حركت كند. 

اينها براي ما روشن است.«
روحاني در شش سال گذش��ته، بارها و بارها از 
لزوم وحدت و همدلي ح��رف زده، اما در عمل 
طوري پيش رفته كه جز ايجاد تنش نتيجه اي 
در برنداشته اس��ت، بعضاً حتي همچون همين 
س��خنراني ديروزي در نقد سخن تنش زا گفته، 
ولي چند دقيقه بعد سراغ طعنه زدن به ديگران 
رفته است. از س��ويي تأكيد روحاني بر »مصوبه 
تنش زا« و لزوم پاس��خگويي به مردم در صورت 
داش��تن چنين مصوب��ه اي، خاط��رات افزايش 
قيمت بنزين و تنش و آشوب و اغتشاشات بعد 
آن را به ذهن متبادر مي كند. عجيب است كه در 
حالي كه فقط كمي بيش از دو ماه از اغتشاشات 
بنزيني آبان ماه گذشته، روحاني از لزوم پاسخگو 
بودن به مردم در صورت داشتن مصوبه تنش زا 
مي گويد! تناقض در سخنان او به حدي رسيده 
كه عماًل به موضع گي��ري روحاني عليه خودش 
تبديل شده است. گويا مشاوران روحاني آنقدر 
مش��غول جدل ه��اي توئيت��ري و غيرتوئيتري 
با نهادهاي ديگر هس��تند كه اعتناي��ي به اين 

تناقضات آشكار ندارند.

تناقض روحاني از حرف تا عمل در بيان تبديل غم بزرگ به تصميم بزرگ 

آشتي ملي يا عصباني كردن ملي؟!

رئيس مجلس شوراي اس�المي با تأكيد بر اينكه ۲۲بهمن 
روز وفاق اس�ت نه تبليغ�ات جناحي، گف�ت: راهپيمايي 
گراميداشت ۲۲بهمن س�وخت انتخابات شورانگيز است، 
بايد صداي وحدت از آن شنيده شود، لذا نبايد به ميتينگ 
انتخاباتي تبدي�ل و براي اف�راد يا جناح ه�ا هزينه گردد. 
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، رئيس مجلس شوراي اسالمي 
روز گذشته در ديدار رؤساي كارگروه هاي بزرگداشت ايام اهلل 
دهه فجر چهل و يكمين س��الگرد پيروزي انقالب اس��المي 
و رؤساي دفاتر استاني ش��وراي هماهنگي تبليغات اسالمي 
گفت: بايد توجه ش��ود در چه ش��رايطي مراسم گراميداشت 
دهه فجر برگزار مي شود و ديگران چه تصوري نسبت به اين 
حركت مردمي دارند. رئيس مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: همزماني س��الگرد صدور بياني��ه گام دوم انقالب با ايام 
دهه فجر و همچنين چهلمين روز ش��هادت س��ردار سپهبد 
حاج قاسم سليماني و يارانش بدون شك انرژي جديدي براي 
حركت آينده كشور رقم خواهد زد و تحول بزرگي در روحيه 

ملي كشور ايجاد خواهد كرد. 
وي با تأكيد بر اينكه ۲۲بهمن روزي تاريخي و ملي براي كشور 

محسوب مي شود، ادامه داد: انقالب اسالمي دورنمايي را براي 
ملت ايجاد كرد و بر اين اساس همه آحاد مردم را تحت پوشش 
قرار داد، بنابراين ۲۲بهمن مهم ترين روز سياسي كشور است 

كه سرنوشت اين سرزمين را تغيير داد. 
الريجاني با تأكيد بر اينكه همه بايد در مراسم ۲۲بهمن شركت 
كنند زيرا اين موضوع وظيفه هر فرد مس��ئوليت پذير اس��ت، 
گفت: افراد بايد ديگران را هم براي حضور در اين گراميداشت 
تشويق و توجه كنند كه امام راحل حركتي بدون سالح را آغاز 
كرد و مردم با پشتيباني از ايشان حكومتي سازمان يافته را از 
بين بردند. رئيس مجلس ش��وراي اسالمي با اش��اره به اينكه 
انقالب اسالمي ايران بر مبناي شعار نه شرقي نه غربي و حول 
محور اس��الم و تفكر ديني حركت مي كن��د، گفت: فكر ديني 
انقالب، مبتن��ي بر تفكر روحانيت و مرجعيت اس��ت و همين 
اصالت فكر انقالب اسالمي را تضمين كرده است. الريجاني امام 
خميني)ره( و رهبري را عامل اقتدار انقالب اس��المي دانست 
و تأكيد كرد: س��تون اصلي استقالل كش��ور، استقامت ملي و 
پيشرفت ايران است، برگرفته از راه امام است و بايد اين امر در 

تبليغات مورد توجه قرار گيرد. 

رئيس مجلس شوراي اس��المي با تأكيد بر اينكه مقاومت در 
برابر امريكا بايد در شعارها به رخ دشمنان كشيده شود، تصريح 
كرد: تأكيد بر اين موضوع بر پيشرفت كشور و امنيت ملي تأثير 

مضاعفي خواهد داشت. 
وي برگ��زاري انتخابات ش��ورانگيز را از ديگر ن��كات مهم در 
برگزاري گراميداشت يوم اهلل دهه فجر برشمرد و گفت: دشمنان 
نسبت به حضور كمرنگ مردم در انتخابات اميد دارند، در حالي 
كه خودشان تنها با 40 الي50درصد مشاركت انتخابات برگزار 

مي كنند. دكتر الريجاني برگزاري انتخابات را دستاورد بزرگ 
مردم ساالري دانست و اضافه كرد: انتخابات امري كاماًل مردمي 
است و اين مسئله موجب ش��ده ايران تنها كشوري در منطقه 

باشد كه چنين رويه  مردمي دارد. 
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي با تأكيد بر اينكه راهپيمايي 
گراميداشت ۲۲بهمن بايد سوخت برگزاري انتخابات شورانگيز 
باشد، تصريح كرد: اينكه مردم با ۷0 تا ۸0درصد مشاركت در 
انتخابات حضور داشته باشند موجب برطرف شدن بسياري از 

مشكالت در حوزه داخلي و بين المللي خواهد شد. 
الريجاني با بي��ان اينكه برگ��زاري انتخابات ش��ورانگيز بايد 
محور ۲۲بهمن باشد، تصريح كرد: در عين حال نبايد اين روز 
انتخاباتي شود، به عبارتي نبايد چنين روزي تبديل به ميتينگ 
تبليغاتي و دسته دسته كردن مردم شده و از چنين ظرفيتي 

براي سوءاستفاده يك فرد يا گروه بهره گرفته شود. 
 وي خاطر نشان كرد: اميدواريم ۲۲بهمن امسال پرفروغ تر 
از س��ال هاي گذش��ته برگزار ش��ود و بر اين اساس ظرفيت 
جديدي براي نظام اسالمي و ملت در جهت عبور از مشكالت 

شكل گيرد.

الريجاني در ديدار رؤساي كارگروه هاي بزرگداشت ايام اهلل دهه فجر:

۲۲بهمن سوخت انتخابات شورانگيز است

گزارش  2

   گزارش  یک 

ك�ه  باش�د  داش�ته  اظهارات�ي  نباي�د  رئيس جمه�ور  آق�اي 
موج�ب  ي�ا  كن�د  نگ�ران  را  عموم�ي  اف�كار  ناك�رده  خ�داي 
گي�رد.  ق�رار  دش�منان  سوءاس�تفاده  م�ورد  و  م�ردم  ي�أس 
به گزارش فارس، آيت اهلل احمد جنتي دبير ش��وراي نگهبان روز گذشته در 
جلسه اين شورا اظهار داش��ت: بايد از اعضاي محترم شوراي نگهبان تشكر 
كنم كه در اين ايام حداكثر وقت خود را گذاشته اند تا رسيدگي به شكايات و 
پرونده هاي داوطلبان با كمال دقت انجام شود. وي در ادامه از همكاري خوب 
مراجع قانوني همچون ناجا، وزارت اطالعات و قوه قضائيه با شوراي نگهبان 
در پروسه بررسي صالحيت ها تشكر كرد و افزود: در كنار مستندات و مدارك 
مراجع قانوني، بررسي هاي محلي نيز به تأييد صالحيت افراد گمنام كمك كرد 
و بسياري از افرادي كه فاقد سابقه بودند از اين طريق احراز صالحيت شدند. 
جنتي تصريح كرد: اگر در مرحله بررسي صالحيت ها در هيئت هاي نظارت 
استاني و مركزي اشتباهي صورت گرفته باشد يا مستندات جديدي به دست 
ما برسد، اعضاي ش��وراي نگهبان با دقت به آنها رس��يدگي خواهند كرد و 
چنانچه تغييراتي در نتايج اوليه صورت گيرد جاي هيچ گونه نگراني نيست 

چراكه شوراي نگهبان صرفاً به وظيفه شرعي و قانوني خود عمل مي كند. 
دبير شوراي نگهبان با گاليه از اظهارات اخير رئيس جمهور نسبت به بررسي 
صالحيت ها و سوءاستفاده وزير خارجه امريكا از آن، متذكر شد: در شرايط فعلي، 
كش��ور نياز به آرامش و اميدآفريني دارد و آقاي رئيس جمهور نبايد اظهاراتي 
داشته باشد كه خداي نكرده افكار عمومي را نگران كند يا موجب يأس مردم و 
مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گيرد. شوراي نگهبان از تأييد يا ردصالحيت 
هيچ فردي متنفع يا متضرر نمي شود و برايش اين جناح يا آن جناح فرقي ندارد 
و فقط به مر قانون عمل مي كند. وي در ادامه خطاب به اعضاي شوراي نگهبان 
تأكيد كرد: بايد در كمال دقت در اين مرحله شكايات داوطلبان بررسي شود تا 

كساني كه حداقل شرايط قانوني را دارند در جمع داوطلبان قرار گيرند. 
جنتي در خاتمه تصريح كرد: يكي از اشكاالت قانون اين است كه شايد فردي 
صالحيت هاي عمومي نمايندگي را پيش از ورود به مجلس داش��ته باشد و 
انسان مومني هم باشد و ش��وراي نگهبان او را تأييد كند، اما پس از ورود به 
مجلس و وقتي دستش به پول و قدرت برسد، گرفتار مقام و موقعيت شود كه 

در اين خصوص هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مسئوليت جدي دارد. 

آيت اهلل جنتي: 

رئيس جمهور نبايد سخناني بگويد كه افكار عمومي را نگران كند

نمای  نزدیک
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