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اغماضوتنازلبرايمصلحتبزرگتر
محمد ايماني فعال رسانه اي در كانال تلگرامي خود 

نوشت:
 تهي��ه ليس��ت انتخابات��ي معط��وف ب��ه ائتالف، 
ذات��اً اختالف برانگيز اس��ت. احتماالً ه��ر كدام ما 
مي خواستيم براي شوراي وحدت نيروهاي انقالب فهرست 30نفره 
در تهران تدوين كنيم، احتماالً ش��ماري از نامزده��اي موجود را با 

ديگران جا به جا مي كرديم. 
اين اتفاق حتي اگر اصول و چارچوب هاي انتخاب از پيش مشخص 
ش��ده بود، در تش��خيص مصاديق رخ مي داد، چه رس��د ب��ه اينكه 

چارچوب ها به شكل كامل تدوين نشده است. 
درست تر اين بود كه برنامه ها و اولويت هاي طيف انقالبي براي مجلس 
يازدهم، از چند ماه قبل تدوين مي شد و بر اساس آن – و همچنين 
تراز هاي كالن نمايندگي مجلس- نامزدها گلچين مي ش��دند، بلكه 
حتي افراد توانمند در قالب يك تقسيم كار جمعي و تيمي، تشويق به 

نامزدي در انتخابات مي شدند. 
اينها ويژگي هاي مطلوب كار تشكيالتي جمعي است: راهبرد نگاري، 
برنامه نويسي، تدوين فهرس��ت ظرفيت ها و موانع موجود بر سر راه 
دس��تيابي به راهبردها، هم افزايي و تعامل با ديگران، كادر س��ازي و 
تمرين تيمي جمعي در ميان مدت، شناساندن افراد به افكار عمومي 
و شخصيت س��ازي تدريجي و با حوصله در مرور زمان، تش��ويق به 
حداكثر سازي مش��اركت و بس��يج گري عمومي با وعده هايي تعهد 

مسئوليت آور شمرده مي شود. 
اينها ايده ال و مطلوب ما در تراز جايگاه رفيع انقالب اسالمي و ملت 
بزرگ ايران است و متأسفانه به خاطر غفلت، روزمرگي، هم فرسايي 
و غلبه هيجان بر دورانديش��ي، آن چنان كه بايد م��ورد اهتمام قرار 

نگرفته است. 
اين قصور و تقصيرها )چه در جمنا و ش��انا و چه جبهه پايداري و...( 
سزاوار نقد جدي است و تا آنجا كه مقدور بوده، دوستان انقالبي به آن 

پرداخته اند اما اكنون چه بايد كرد؟
 نگاه صفر و صدي به عرصه داشت و با دلزدگي، انتخابات مهم مجلس 
را واگذاشت يا نهايتاً يك رأي منفعالنه به ليست يا تركيبي از ليست 

و غير آن داد؟
كمال طلب��ي منفي و مذم��وم آن اس��ت كه انس��ان نتوان��د ميان 
آرمان خواه��ي و واقع بيني جمع كن��د و از ش��دت آرمانگرايي فعاًل 
ناممكن، به انفعال يا وحدت شكني و ايجاد تفرقه بيفتد كه مطلوب 
»غيِر بدخواه« اس��ت. اكنون كه عمده نيروه��اي انقالب به وحدت 
در ليست رس��يده اند، مصلحت در تقويت اين انس��جام و اهتمام به 

بسيج گري عمومي است. 
........................................................................................................................

ليستيرأيبدهيميانه؟
مهديان فعال رسانه اي در كانال تلگرامي خود نوشت: 

بايد ليستي رأي داد به يك دليل ساده. چون رأي تان حيف و ميل 
نشود. مي گويد پس تكليف چه مي شود؟ تكليف همين است. تكليف 
اين اس��ت كه رأي مؤثر دهيد، توجه كنيم كه نتيجه درون تكليف 
است. يك تكليف نداريم و يك نتيجه. قرار نيست كه رأي دهيم تا 

فقط از پل صراط سالمت عبور كنيم. 
قرار است رأي دهيم كه پيروز شويم تا اسالم روي زمين محقق شود. 
اينطوري آبرومندانه تر هم از پل صراط عبور مي كنيم. امر خدا را مدد 
داديم و مددمان مي دهند، خالصه حداقلي نباشيم. مي گويد خب 

برخي را نمي شناسم. 
با كدام حجت رأي دهم؟ اتفاقاً به همين دليل ليس��تي رأي دهيد. 
منم برخي را نمي شناسم. به فرآيند ليست با حسن ظن اعتماد كنيم. 

مي گويد قبول. 
اين براي كساني است كه نمي شناسم. كساني كه مي شناسم چي؟ 

براي برخي هيچ حجتي ندارم رأي دهم. 
اين سؤال جدي است. 
من اينطور حل كردم. 

دو حالت دارد؛ يك وقتي حجت ما براي رأي ندادن به فرد خاص، 
كمتر از حجيت مربوط به پيروزي ليس��ت است، مثاًل فالن فرد را 
قبول نداريد اما ب��ه جهت اهميت پيروزي مقابل رقيب، تس��اهل 

مي ورزيد. اينكه هيچ. تكليف روشن است. 
بازهم ليس��تي رأي مي دهيد. اما يك وقت هست حجت ما براي رأي 
ندادن به فردي يا دادن به فرد ديگري خارج از ليست، فراتر از حجيت 
پيروزي ليست است، مثاًل مي گوييد فالني پيروز شود ضررش كمتر از 

پيروزي رقيب نيست. اينجا چاره اي نيست. 
به آنچه رس��يديد عمل كنيد. فقط دقت كنيم كه با ش��نيده ها و 
عمليات رواني ديگران براي خودمان حجت وهمي نساخته باشيم. 
واقعاً شناخت باشد. اينجا هم كسي را وارد ليست كنيد كه بدانيد 

رأي مي آورد. دنبال صالح مقبول باشيد نه اصلح بي اعتبار. 
........................................................................................................................

بالگردامريكاييدرتيررسمجاهداننجباء
كانال تلگرامي مقاومت اس��المي نَُجباء فيلمي از بالگرد امريكايي در 

تيررس مجاهدان نجباء را منتشر كرد. 
واحد رسانه  نظامي مقاومت اسالمي نجباء فيلمي از پرواز بالگرد امريكا 
در يكي از پايگاه هاي امريكايي در عراق را منتش��ر كرد كه در تيررس 
نيروهاي اين جنبش بوده است. اين فيلم كه با دوربين هاي ديد در شب 
ضبط ش��ده حاكي از رصد دقيق تحرك نظاميان امريكايي در عراق از 

سوي مجاهدان نجباء است.
 نجباء پيشتر تصويري از يك خودروي نظامي امريكايي را در نزديكي 
پايگاه عين االسد منتشر كرده بود. دبيركل نجباء جمعه وعده داده بود 
كه پاسخ غافلگيركننده اي را به امريكايي ها در انتقام از خون مجاهدان 

شهيد، سردار سليماني و ابومهدي المهندس خواهد داد.

علويدرحاشيهجلسهدولت:

 دستگاه هاي اطالعاتي 
امنيت انتخابات را حفظ مي كنند

دس�تگاههايامنيت�يت�اپاي�انانتخاب�اتب�ااش�رافكام�ل
اطالعات�ي،امني�تانتخاب�اتراحف�ظوتأمي�نميكنن�د.
به گزارش مهر، س��يدمحمود علوي وزير اطالعات در حاش��يه جلسه 
روز گذش��ته هيئت وزيران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در 
مورد امنيت انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسالمي گفت: همه 
دس��تگاه هاي مؤثر بر امنيت كشور با اش��راف اطالعاتي خود امنيت 

انتخابات را حفظ مي كنند. 
وي تأكيد كرد: دستگاه هاي امنيتي تا پايان انتخابات با اشراف كامل 

اطالعاتي، امنيت انتخابات را حفظ و تأمين مي كنند. 
وزير اطالعات در واكن��ش به اظهارات برخي كش��ورها در مورد 
انتخابات ايران تصريح كرد: اگر نظارت اس��تصوابي هم به صورت 
صددرصدي برداشته شود آنها باز هم همين حرف ها را مي زنند. 
علوي در خصوص اهميت حضور مردم در انتخابات گفت: حضور 
مردم در انتخابات مسئله كمي نيست بلكه حاوي پيام هاي خاص 
خود است. مشاركت گسترده مردم در انتخابات به دشمنان ثابت 
مي كند كه اراده ملت ايران تزلزل ناپذير اس��ت و م��ردم با نظام 
پيوند دارند. مردم اي��ران گاليه هاي خود را پاي صندوق نش��ان 

نمي دهند.

»مشاركتحداقليدرانتخابات«راهبرداصلي
غربدرقبالآوردگاههايانتخاباتيمختلفدر
ايرانوبهتبعآنرسانههايفارسيزبانوابسته
بهمراكزجاسوس�يامريكاوانگليسوبرخياز
رسانههاينش�انهدارداخليازماههاقبلبوده
است،بهطوريكهطيروزهاياخيرمهمترين
ابزاربرايمنصرفك�ردنمردمازحضورجهت
مشاركتدرانتخابات»نوشتنناكارآمدييك
جريانخاص«درعرصهاجرايي-قانونگذاري،
ب�هپ�ايحاكمي�تسياس�يكش�وراس�ت.
راهبرد دشمنان انقالب اسالمي از »اصل تشكيك 
در سالمت انتخابات« به صورت نرم و غيرمحسوس 
به » ايج��اد تردي��د در كارايي و كارآم��دي نظام 
اسالمي« اس��ت، به طوري كه اگر تا چندي قبل 
و به وي��ژه بع��د از انتخابات مجلس شش��م، يك 
جماعت داخلي با همراهي و حمايت هاي گسترده 
غرب، دستورالعمل هايی از جمله تحريم انتخابات 
و تش��كيك در س��المت را دنب��ال مي كردند در 
انتخابات يك��ي دو دوره اخير »ايج��اد ترديد در 
كارايي و كارآمدي نظام اسالمي « مهم ترين هدف 

به شمار مي آيد. 
راهبردسابق؛راهبردمدرن

از انتخابات مجلس ششم به بعد كه شوراي نگهبان 
برخي از نمايندگان افراطي آن مجلس را به داليل 
قانوني از جمله ايجاد انس��داد سياس��ي- اجرايي 
در كش��ور ردصالحيت كرد، جري��ان غرب گراي 
داخلي تالش كرد با اتهام افكني نسبت به شوراي 
نگهبان، اص��ل انص��اف و بي طرفي اعض��اي اين 
ش��ورا و تصميم گيري آن را به دلي��ل حمايت از 
نامزدهاي جري��ان رقيب زير س��ؤال ببرد، چنين 
روش��ي در انتخابات مجالس هفتم، هش��تم، نهم 
و حتي دهم نيز تكرار ش��د و در عرص��ه انتخابات 
رياس��ت جمهوري نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم 
نيز چني��ن روش��ي را در پيش گرفتن��د تا جايي 
كه رس��انه هاي فارس��ي زبان بيگانه ني��ز در تمام 
انتخابات مورد اش��اره اصل تش��كيك در سالمت 
انتخابات و ناظر آن را با به كارگيري عباراتي مانند 
»مهندس��ي انتخابات«، »تقل��ب در انتخابات«، 
»ردصالحيت هاي گسترده«و »كميته صيانت از 

آرا« و نظاير آن دنبال مي كردند. 

در هر كدام از انتخابات مورد اش��اره كه نامزدهاي 
طيف غرب  ب��اور داخلي حائز اكثريت آرا ش��د و در 
جاي��گاه نمايندگي م��ردم چ��ه در عرصه مجلس 
شوراي اس��المي و چه رياس��ت جمهوري و حتي 
شوراي شهر، تالش كردند تا اهداف جناحي و حزبي 
را در اولويت قرار داده و منافع ملي كش��ور را مورد 

بي مهري قرار دهند. 
تغييرفازباحفظاصولسابق

اوج ايج��اد ترديد در س��المت انتخاب��ات و ايجاد 
ش��بهه افكني نسبت به بي طرفي ش��وراي نگهبان 
را مي توان در انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال 
88 مش��اهده كرد، چند ماه مانده به روز برگزاري 
انتخابات س��ال 88، از تريبون رس��مي نماز جمعه 

تهران، ضرورت شكل گيري كميته اي به نام »كميته 
صيان��ت از آرا« مورد اش��اره قرار گرف��ت و نهايتاً 
خروجي چنين روشي ايجاد آشوب و شورش هاي 
گسترده در كش��ور به مدت هش��ت ماه بود. از آن 
سال تاكنون »اصل تشكيك در سالمت انتخابات« 
توسط رهبران و تئوريسين ها و رسانه هاي وابسته به 
جريان غرب گراي داخلي، همواره مهم ترين راهبرد 
انتخاباتي آنها به ش��مار آمده است اما همانطور كه 
اشاره ش��د طي انتخابات برگزار ش��ده از سال92 
تاكنون به رغم حفظ چنين رويكردي »ايجاد ترديد 
در كارايي و كارآمدي نظام اسالمي« را اولويت اصلي 
خود قرار داده است، آن هم بر اساس اين تلقي كه 
اگر جامعه نسبت به كارايي و توانمندي اركان اصلي 

نظام اسالمي نااميد ش��ود و به اين قطعيت برسند 
كه روي كار آمدن نامزدهاي هر كدام از جريانات و 
احزاب داخلي هيچ گونه تاثيري بر فضاي اقتصادي، 
سياسي و اجتماعي و معيشتي كشور ندارد و در هر 
ش��رايط و موقعيتي نظام اسالمي فاقد كارايي الزم 

براي مرتفع كردن مشكالت كشور است. 
بازيگراناصلي

مهم ترين ابزار براي س��اختن چني��ن ذهنيتي در 
افكار عمومي كشور آن اس��ت كه  مقامات رسمي 
وابسته به جريان غرب باور داخلي در هر جايگاهي، 
چه با تصريح و چه با تلوي��ح و زبان كنايه و طنز، در 
لباس نقد و دلسوزي سالمت انتخابات را زير سؤال 
برده و پس از آن با به كارگيري اصول عمليات رواني 

مانند »فرافكني«، »ايجاد حس ترحم در مردم به 
واسطه مظلوم نمايي« و »آدرس غلط دادن به افكار 
عمومي« اركان اصلي نظام و نهادهاي انقالبي كشور 
را مقصر شرايط موجود معرفي كرده و خود را در حد 

آبدارچي نظام تنزل جايگاه دهد. 
راهبرداساسيچيست؟

عدم ارائه ليس��ت منس��جم نيز ارتب��اط معنايي 
مشهودي با راهبرد اصلي اين جريان در انتخابات 
پيش رو دارد، به اين معنا كه عدم ارائه ليست اساساً 
به دليل ردصالحيت نامزدهاي متصل به اين طيف 
افراطی در عرصه انتخابات نيست و چنين تاكتيكي 
تنها براي ايجاد ترح��م در افكار عموم��ي، فرار از 
پاسخگويي نس��بت به عملكرد بحث برانگيز دولت 
و مجلس متبوع آنها و پافش��اري بر راهبرد سابق 
مبني بر تشكيك در سالمت انتخابات است. اما از 
آنجايي كه اكثريت نامزدهاي وابسته به اين جريان 
در تهران و ساير اس��تان ها تأييدصالحيت شده اند 
و حتي طيف كارگزاران ليس��ت 30نفره اي از اين 
افراد را به عنوان ليست نهايي تهران معرفي كرده 
است، تشديد يك باور تصنعي درباره نظام اسالمي 
است مبني بر اينكه، تصاحب كرسي هاي مجلس 
نيز تغيي��ر آنچنانی در عرصه اقتصادي، سياس��ي 
و معيشتي كش��ور ايجاد نمي كند چراكه تنها راه 
تغيير ايجاد تحوالت اساس��ي در مبان��ي و اصول 

انقالب اسالمي است.

افراطيون اصالح طلب از تشکيک به تردید رسيدند
ع�دمارائهليس�تاساس�ًابه
دلي�لردصالحي�تنامزدهاي
متص�لبهاي�نطي�فافراطی
درعرص�هانتخاب�اتنيس�ت
وچني�نتاكتيكيتنه�ابراي
ايجادترح�مدرافكارعمومي،
فرارازپاس�خگويينس�بتبه
عملك�ردبحثبرانگيزدولتو
مجلسمتبوعآنهاوپافشاريبر
راهبردسابقمبنيبرتشكيك
درس�المتانتخاب�اتاس�ت

حت�يب�ارفت�ناي�رانب�هليس�تس�ياهFATFاتفاق
داد. نخواه�د رخ كش�ور اقتص�اد ب�راي خاص�ي
به گزارش »فارس«، علي ربيعي روز گذشته در حاشيه جلسه 
هيئت وزيران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه هيئت 
دولت ش��خص رئيس جمهور و وزرا از حضور پرش��ور مردم در 
راهپيمايي 22بهمن تقدير كردند و همچني��ن انتخابات دوم 
اس��فند مورد بحث قرار گرفت. اعضاي هيئ��ت دولت از مردم 
درخواست دارند كه به رغم همه گاليه ها و انتقادات در انتخابات 

مجلس شوراي اسالمي مشاركت داشته باشند. 
وي ادامه داد: همگان بايد بپذيريم اين انتخابات هر چند از منظر 
بعضي ها محدود شده اما مش��اركت در انتخابات با منافع ملي 
سازگار تر است. دولت معتقد اس��ت هيچ كس نبايد با صندوق 
رأي قهر كند. سخنگوي دولت تصريح كرد: صندوق رأي محلي 
خاص براي تغيير شيوه اداره كش��ور است، بنابراين شركت در 
انتخابات، رأي به بقاي صندوق رأي است. در اين انتخابات پيروز 

نهايي صندوق رأي خواهد بود. 
»FATF«حتيبارفتنبهليستسياه

اتفاقخاصيبراياقتصادكشوررخنخواهدداد
س��خنگوي دولت در رابطه ب��ا FATF و ت��الش دولت براي 
برگرداندن اين لوايح گفت: اين موضوع در دولت بحث ش��د و 

ما تمامی تالش هاي خود را انجام داديم كه كمترين آسيب در 
مورد اين موضوع متوجه كشور ش��ود. بر اساس گزارش ها، در 
جلسه ديروز اكثريت كشورها از جمله چين و آفريقاي جنوبي 

حمايت خود را از كشور ما اعالم كردند. 
وي ادامه داد: بسيار عجيب است كه كشورهايي كه خود حامي 
تروريسم هستند براي ورود ايران به ليست سياه تالش مي كنند. 
دولت يازدهم كشور را از ليست سياه خارج كرد و تالش خواهيم 

كرد اگر به ليست سياه رفتيم، خروج مان امكانپذير باشد. 
س��خنگوي دولت افزود: هر تصميمي در جلسه FATF اخذ 
شود، قرار است اقتصاد كشور به گونه اي طراحي شود كه آسيبي 
نبيند، حتي با رفتن به ليست س��ياه اتفاق خاصي براي اقتصاد 
كشور رخ نخواهد داد. رئيس كل بانك مركزي هم اين موضوع 

را به خوبي توضيح دادند. 
سخنگوي دولت در رابطه با آخرين مرحله بررسي جعبه سياه 
اوكرايني، بيان كرد: وقتي پذيرفتيم اتفاق غيرعمد روي داده 
است، باالترين چيزي را كه بايد حاصل شود پذيرفتيم. امكانات 
مورد نياز براي خواندن جعبه س��ياه هواپيماي اوكرايني را در 
اختيار ايران قرار ندادند، اين موضوع جاي سؤال و ابهام دارد، 
جمهوري اسالمي اصرار دارد، بر اساس قواعد بين المللي جعبه 
سياه در كشوري كه س��انحه رخ داده بررسي ش��ود، اين كار 

صورت خواهد گرفت. 
وي ادامه داد: ما مشكلي نداريم كه اين بازخواني در كشورهاي 
ديگر انجام شود، ما پيشنهاد داديم از تمام ظرفيت ها استفاده 
كنيم، خواندن جعبه براي ما هم مهم اس��ت، مايل هس��تيم، 
نرم افزارهاي الزم فراهم شود تا جعبه سياه هواپيماي اوكرايني 
در داخل كشور خوانده شود اما براي خواندن در بيرون از كشور 

مانعي نداريم. 
ربيعي در مورد ارائه آمار كشته شدگان آبان ماه گفت: آنچه آقاي 
رئيس جمهور گفتند بر اين اساس بوده كه پزشكي قانوني مرجع 

اعالم آمار اس��ت. بايد منتظر ارائه آمار از سوي پزشكي قانوني 
باشيم. آمار دقيق طي چند روز آينده از سوي مراجع ذي ربط 
اعالم خواهد بود. مرجع اصلي اعالم اين آمار پزشكي قانوني بود 

كه صورت گرفت و گزارش به دولت ارائه شد. 
سخنگوي دولت در مورد آخرين اقدامات دولت براي جلوگيري 
از شيوع ويروس كرونا گفت: متأس��فانه چند روز پيش نامه اي 
جعلي در اين خصوص منتش��ر ش��د. بايد جامع��ه را از طريق 
رسانه ها آماده كنيم، تصميم بر آن است كه حتي اگر يك مورد 
ابتال به كرونا در كشور مشاهده شد به صورت شفاف اعالم شود. 
تا به امروز به موردي نرسيده ايم. در جلسه ديروز هيئت دولت 
اعالم شد كه آنفلوآنزاي نوع B شايع شده است. رعايت شست و 

شوي دست و امور بهداشتي توصيه مي شود. 
وي در رابطه با ادع��اي برايان هوك مبني ب��ر اينكه انتخابات 
در ايران آزاد نيس��ت، افزود: اين ادعاها جديد نيست. بر اساس 
ادعاهاي او قرار بود چهلمين سال انقالب را نبينيم. اين اظهارات 
براي ما تازگي ندارد و اميدواريم با حضور مردم در انتخابات اين 

ادعاها نيز ابطال شود. 
ربيعي با بيان اينكه امريكا از دولت هاي غيرانتخاباتي در منطقه 
حمايت مي كن��د، تأكيد كرد: امريكا با چني��ن دولت بي آبرو و 

رسوايي شايسته اظهار نظر در مورد ايران نيست.

سخنگويدولتدرحاشيهجلسهدولت:

اقتصاد ايران با تصميمات »FATF« آسيبي نخواهد ديد
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خارجياعالمشدهاست.
به گ��زارش مه��ر، محم��ود واعظ��ي رئي��س دفتر 
رئيس جمهور روز گذشته در حاش��يه جلسه هيئت 
دولت با اشاره به انتخابات دوم اس��فند تصريح كرد: 
انتخابات دوم اس��فند از نظر دولت، نظ��ام و جايگاه 

بين المللي ايران اهميت بسيار بااليي دارد. 
واعظي افزود: هر چقدر مش��اركت مردم بيشتر شود، 
خدعه هاي امريكا و رژيم صهيونيستي خنثي خواهد 
شد. انتخابات دوم اسفند مي تواند بسياري از مشكالت 
امروز كشور را حل كند. دليل آن اين است كه ما يك 
حركت عظيم از س��وي مردم را در مراس��م تش��ييع 
سپهبد شهيد سليماني و مراس��م باشكوه 22بهمن 
شاهد بوديم كه مردم با وجود برف و باران در صحنه 
حاضر شده بودند كه اين عظمت بسيار بزرگي است. 

وي ادامه داد: من مطمئنم دوم اسفند يك مشاركت 
بسيار عظيم را در سراسر كشور ش��اهد خواهيم بود. 
اين حركت و حضور مي تواند موجب انسجام و وحدت 
جامعه ما ش��ود و مجلس با قدرت بيشتري كار خود 
را آغاز كند. در ش��رايطي كه امريكايي ه��ا مرتب در 
خصوص انتخابات ما صحبت و القا مي كنند مردم ما با 

صندوق رأي قهر كرده اند و از شرايط ناراضي هستند، 
حضور گس��ترده مردم بهترين پاسخ به امريكا و رژيم 
صهيونيستي است و نشان مي دهد ممكن است مردم 
ما از برخي مسائل گاليه هايي داش��ته باشند، اما اين 
گاليه ها درون خانوادگي اس��ت و ربطي به دشمنان 
ندارد. رئيس دفتر رئيس جمهور تصريح كرد: مردم ما 
هرگز در طول اين ۴۱سال اجازه دخالت بيگانگان در 
امور داخلي را نداده اند و جلوي بهره برداري آنها از امور 

داخلي را مي گيرند. 
وي در پاس��خ ب��ه س��ؤالي در خص��وص صحبت هاي 
رئيس جمه��ور در نشس��ت خب��ري پيرام��ون تعداد 
كشته ش��دگان آبان م��اه گفت: پزش��ك قانون��ي آمار 
كشته ش��ده ها را دارد و اينكه گفته بودند شوراي عالي 

امنيت ملي بايد اين آمار را اعالم كند، ما بر اساس آنچه 
مصوبه شوراي امنيت است، عمل خواهيم كرد. من هم 
با نظر آقاي رئيس جمهور موافقم كه اعداد و ارقامي كه 
خارجي ها در خصوص تعداد كشته ش��دگان آبان اعالم 
مي كنند، اصاًل درس��ت نيس��ت. واعظي اف��زود: تعداد 
كشته شدگان آبان بسيار پايين تر از اعدادي است كه از 
سوي رسانه هاي خارجي اعالم شده است اما دستگاه هاي 
ذيربط بايد اين اعداد را اعالم كنند و مشخص  شود. در 
اين ح��وادث چند نفر از نيروهاي بس��يج، مردم عادي، 
عابران پياده يا اف��رادي كه در اثر آت��ش زدن خانه ها و 
س��اختمان ها زير آوار مانده اند كه هي��چ ربطي به اين 
اعتراضات نداشته است. به هر حال مشخص مي شود كه 
در آبان ماه چند زن، چند مرد و كودك در حوادث و به 

چه دليلي جان خود را از دست داده اند. 
وي افزود: ما فكر مي كرديم مانند همه كشورهاي ديگر 
پزشك قانوني آمار كشته ش��دگان را اعالم مي كند و 
رئيس جمهور هم به همين دليل در نشس��ت خبري 
اين موضوع را گفتند اما رئيس سازمان پزشكي قانوني 
اعالم كردند كه مصوب شده است شوراي عالي امنيت 
ملي آمار را اعالم كند و روز گذشته هم ما در يك نامه 
به آقاي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي و آقاي 
رحماني وزير كشور، از آنها خواستيم كه اگر مصوب 

شده، آمار را اعالم كنند.

واعظيدرحاشيهجلسههيئتدولت:

آمار جانباختگان آبان بسيار پايين تر از ادعاي خارجي هاست

وزيردفاعوپشتيبانينيروهايمسلحبااشارهبهاينكهانتخاباتيكيازمصاديقحضور
مردمدرحمايتازنظاماست،گفت:حضورمردمدرانتخاباتبرايكشورامنيتآفريناست.
به گزارش ايس��نا، امير حاتمي در حاش��يه جلس��ه هيئت دولت با بيان اينكه انقالب اس��المي 
مردمي ترين انقالب جهان است و ادامه انقالب به حضور مردم بستگي دارد، اظهار كرد: انتخابات 
يكي از مصاديق حضور مردم در حمايت از نظام است. دشمن همه تالش خود را انجام داده تا اين 
حضور را مخدوش كند و ما دشمن را يكپارچه مي دانيم. كنگره امريكا تقريباً به ازاي هر روز كاري 
خود، يك طرح عليه ايران داشته است، يعني حدود ۱۱5طرح ضدايراني كه برخي از اين طرح ها 
تصويب شده است. در اين شرايط يك مجلس قوي، با بصيرت، دشمن شناس و حامي انسجام و 
وحدت داخلي مي تواند به قدرت مردم افزون شود. وي در ادامه با اشاره به نقش انتخابات پرشور 
در افزايش قدرت ملي و امنيت كشور، خاطرنشان كرد: امنيت جمهوري اسالمي ايران متكي به 
مردم است. مردم عقبه راهبردي نيروهاي مسلح كشور هستند. حضور مردم مي تواند براي كشور 
در انتخابات امنيت آفرين باشد. وزير دفاع همچنين درباره جعبه سياه هواپيماي اوكرايني اظهار 
كرد: جعبه سياه اين هواپيما آسيب قابل توجهي ديده است و از بخش صنايع دفاعي خواسته شد 
تا براي بازسازي آن كمك كند. قرار است نخست بازسازي جعبه سياه انجام و بعد بازخواني شود. 

االن مشغول اين كار هستند تا بتوانند آن را بازسازي كنند. 
حاتمي در ادامه در واكنش به اعالم برخي كش��ورهاي خارج از منطقه مبني بر اعزام نيرو براي 
تأمين امنيت خليج فارس خاطرنش��ان كرد: سياست جمهوري اس��المي ايران در مورد امنيت 
منطقه و خليج فارس روش��ن اس��ت. ما معتقديم امنيت منطقه بايد به دست كشورهاي خليج 
فارس اتفاق بيفتد و حضور هر عنصر بيگانه اي مي تواند موجب اخالل شود. وي تأكيد كرد: هم به 
كشورهاي منطقه و هم به كشورهايي كه گاهي نظر ما را در اين باره پرسيده اند به صراحت گفته ام 
كه با وجود همكاري كشورهاي منطقه نبايد نگران امنيت خليج فارس و منطقه باشند. كشورهاي 

منطقه به خوبي و به راحتي مي توانند امنيت منطقه و خليج فارس را تأمين كنند.

وزيردفاع:
 حضور مردم در انتخابات

براي كشور امنيت آفرين است

   دفاعی


