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   نحوه سرويس دهي سرشبكه هاي فساد به يكديگر
سلمانه يعقوبي در توئيتي نوشته: اكبر طبري در قوه 
قضائيه، حسين فريدون در دولت، رسول دانيال زاده 
در حوزه كارآفريني و.. . اين ش��كار اطالعات سپاه رو 
دست كم نگيريد كه با دستگيري دانيال زاده قراره خيلي از نقاط تاريك 

روشن بشه.. . 
........................................................................................................................

     فساد محرز
اكانت نود اقتصادي نوش��ته: محمود صادقي نماينده ليس��ت اميد در 
مجلس: فس��اد اقتصادي »علي اصغر پيوندي« رئيس جمعيت هالل 

احمر، محرز است ولي آقاي روحاني وي را نگه داشته است. 
........................................................................................................................

     لزوم شفافيت در مورد چگونگي فرار دانيال زاده
سيدپويان حسين پور در توئيتي نوشته:  خوب است حاال كه  دانيال زاده 
دستگير شده، تحقيق جدي هم در مورد شبكه نجات مفسدان صورت 
بگيرد تا معلوم شود مسير فرار از كشور اين مفسد اقتصادي و امثال او، 

چطور طراحي و تأمين شده بود. 
........................................................................................................................

     چه باليي سر ملت آورده ايد.. . 
 مهدي مهرپور نوشته: روحاني در انتخابات 92: چنان رونقي ايجاد كنم 
كه كسي به اين 45هزار تومان نياز نداشته باشد. ربيعي سخنگوي دولت، 
آبان 98: 60ميليون ايراني مشمول طرح حمايتي دولت می شوند كه اين 
تعداد اقشار ضعيف و متوسط جامعه اند. چه باليي سر كشور آورديد كه 

60ميليون نفر محتاج سيستم هاي حمايتي دولت شدند!
........................................................................................................................

     پرونده حذف مشكوك كارت سوخت بررسي شود
علي قلهكي در توئيتي نوشته: حسن روحاني۱۳مهر 95، ابالغيه حذف 
كارت س��وخت را صادر كرد. ۳4هزارميليارد تومان خسارت ناشي از 
حذف كارت س��وخت بود. حاال با تأخير سه س��اله بازگشتيم به عقب! 
كاش كنار بررس��ي پرونده »ضايع ش��دن ۱8ميليارد دالر ارز حياتي 

كشور«، پرونده »حذف مشكوك كارت سوخت« هم بررسي شود. 
........................................................................................................................

     توجيهات اصالح طلبانه و دولتي!
 مرتضي قرباني در توئيتي نوشته: بنزين گرون نشده ارزش ريال اومده 

پايين، گرون نشون ميده، از فردا در روزنامه هاي زنجيره اي!
........................................................................................................................

     واكنش امريكا به وقوع اعتراضات مردمي در عراق
ابوذر گوهري تحليلگر مس��ائل بين المل��ل در كانال 
تلگرامي خود نوشت: واكنش امريكا به وقوع اعتراضات 

مردمي در عراق دو مرحله داشته است:
در فاز اول، امري��كا اعتراضات را ب��ر منطق بهار عربي 
تحليل نمود با اين ويژگي كه شيعيان عراق، عليه اكثريت حاكمان شيعه 
ش��ورش كرده اند. در اين فاز پس از وقوع اعتراضات به س��رعت مقامات 
امريكايي تالش كردند جنبه ضدايراني اين تحوالت را برجسته س��ازي 
نمايند و از طريق عوامل ميداني و وابس��تگان محيطي خود برشدت و 
دامنه اعتراضات ضدايران��ي بيفزايند. در اين مرحله سياس��ت اعالمي 
امريكا حمايت از دولت عراق به همراه دعوت به خويشتنداري در واكنش 
به معترضان و نيز هشدار عليه دخالت ايران بود. امريكا فساد در عراق را 
به دليل ارتباط با ايران دانسته و قصد تحريك گسترده مردمي داشت. 
اما در فاز دوم و پس از مديريت انجام ش��ده به كمك ايران و توافق ميان 
گروه ها و احزاب عراقي در جهت انج��ام اصالحات، امريكا به اين نتيجه 
رسيد كه فضا در حال كنترل و عامل فشار بر ايران در حال كاهش است، 
لذا بالفاصله تغيير موضع داده و در اين فاز از انجام انتخابات زودهنگام 
باهدف ايجاد تنش سياسي و مديريت فرايند به سمت تحوالت ضدايراني 
بيشتر گام برداشته است. هدف امريكا در اين مقطع آن است كه در عراق 
از اصالحاتي با هدف گذار از جامعه مذهبي به جامعه اي سكوالر استفاده 
نمايد تا در نهايت به تعبير خود نفوذ ايران را در اين كشور كاهش دهد و 

فرقه گرايي را از طريق تقويت جامعه مدني از ميان بردارد.

سرلشكر موسوي:
زمان اخراج بيگانگان از منطقه فرارسيده است
فرمان�ده كل ارت�ش ب�ا بي�ان اينك�ه بيگان�گان نمي توانن�د 
گف�ت:  باش�ند،  ات�كا  قاب�ل  منطق�ه  كش�ورهاي  ب�راي 
زم�ان اخ�راج بيگان�گان از منطق�ه ف�را رس�يده اس�ت. 
به گزارش مهر، امير سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوي كه به منظور بازديد 
از يگان هاي مختلف ارتش در استان بوشهر به اين استان سفر كرده بود، 
در جمع خبرنگاران با تأكيد بر اينكه جوانان ما در سطح بااليي از روحيه و 
آمادگي قرار دارند، اظهار داشت: شايد در يك شرايط عادي ۳0 تا 40سال 
طول مي كشيد تا به يك سطح اينچنيني از تجربه عملياتي برسيم، اما 
مي بينيم كه جوانان ما مانند مجّربين عمل مي كنند و از طرف ديگر وقتي 
كساني را كه سال هاي خدمت بيشتري را سپري كرده اند، مي بينيم به 
دليل اينكه در مقابل تهديدات، دائم خود را در سنگر مي بينند يك نشاط 
جواني در وجود آنها مش��اهده مي كنيم. امير سرلش��كر موسوي گفت: 
راهبرد جمهوري اسالمي ايران در مقابل امريكا، راهبرد مقاومت فعال 
اس��ت و اراده الزم در بين نيروهاي انقالبي به بهترين شكل براي تحقق 
آن وجود دارد. وي عنوان كرد: امنيت تنگه هرمز و خليج فارس، فقط با 
مساعدت كشورهاي منطقه خليج فارس و شكل گيري يك امنيت درون 
منطقه اي ميسر است نه با ائتالف هاي دروغين، بنابراين وقت آن رسيده 
كه بيگانگان از منطقه اخراج ش��وند. فرمانده كل ارتش افزود: امروز به 
بركت مقاومت فعال ملت ايران در مقابل فشار حداكثري امريكا مي بينيم 
جمهوري اسالمي ايران در اوج اقتدار و سردمداران امريكايي در موضع 

استيضاح، استيصال و اضمحالل قرار گرفته اند.
........................................................................................................................

 كوهكن:تحقيق و تفحص  از يارانه ها را رو كنيم 
به ضرر روحاني تمام مي شود

عضو فراكس�يون نمايندگان واليي مجلس شوراي اسالمي گفت: 
رئيس جمهور مدام مي گويد كه همه ما بايد در اتاق شيشه اي باشيم 
اما نتيجه تحقيق و تفحص  از يارانه ها خالف اين ادعا را ثابت مي كند. 
محسن كوهكن در گفت وگو با مهر با اشاره به اظهارات اخير رئيس جمهور 
مبني بر اينكه »در دولت وي يك ريال يا يك دالر هم گم نشده است«، 
اظهار داشت: رئيس جمهور حرف درستي زده است چراكه دولت منابع 
ارزي و ريالي بسيار زيادي در اختيار دارد و قطعاً يك دالر و يك ريال گم 
نمي كند! وي با اشاره به اينكه رئيس جمهور مدام مي گويد كه همه ما بايد 
در اتاق شيشه اي باشيم اما اطالعات خود آنان داخل اتاق شيشه اي نيست، 
ادامه داد: ما مي توانيم گزارش هايي چون تحقيق و تفحص از س��ازمان 
هدفمندي يارانه ها را رو كنيم تا مشخص شود كه بسياري از اعداد و ارقام 
در اين دولت غيرشفاف است. كوهكن با بيان اينكه اين روزها رفتارهاي 
روحاني كاماًل سياسي اس��ت در حالي  كه بايد در اين مقطع پاسخگوي 
عملكرد خود باشد، گفت: اين رفتارهاي رئيس جمهور كاماًل نشان دهنده 
آن است كه وي به دنبال بسترسازي براي انتخابات پيش رو است تا در دوم 
اسفندماه انتخابات به گونه اي كه آنان مي خواهند، رقم بخورد. كوهكن در 
واكنش به بخش ديگري از اظهارات رئيس جمهور مبني بر اينكه »تندروها 
جامعه را با مشكل مواجه مي كنند«، گفت: روحاني بايد مشخص كند كه 

منظورش از تندروها چه كساني است؟

رئيس و مس�ئوالن سازمان بس�يج مستضعفين 
روز پنج ش�نبه با حضور در دفاتر برخي مراجع و 
علماي قم از س�خنان آنان در وصف بس�يج بهره 
بردند. اي�ن ديدارها در آس�تانه چهلمين س�ال 
تاسيس بس�يج به دس�تور آينده نگرانه حضرت 
امام)ره( برگزار ش�د. تمجيد از اقدامات بس�يج 
در عرصه دفاع نظامي، تأمين امنيت، س�ازندگي 
هنگام صلح، خدمت رساني به مناطق محروم و... 
كليدواژه هاي س�خنان علما بود. رئيس سازمان 
بس�يج هم اظه�ار اميدواري ك�رد ك�ه بتوانند با 
استفاده از تجربه 40ساله بسيج، نوگرايي هايي را با 
توجه به اقتضائات و ضرورت هاي جمهوري اسالمي 
ايران داش�ته باشند. بخشي از س�خنان آيت اهلل 
جوادي آملي در اين ديدار جالب توجه تر از نكات 
ديگر بود: »در حالي كه م�ا دهه كرامت و واليت و 
امثالهم داش�تيم، برخي دهه غ�ارت و چپاول در 
كش�ور به راه انداختند، با اين تفاوت كه دهه هاي 
ما 10روزه است، اما دهه آنها 10سال طول كشيد.«

   خدمت رساني بسيج به مردم 
حضرت آيت اهلل حسين نوري همداني در ديدار رئيس 
سازمان بسيج مس��تضعفين و نماينده ولي فقيه در 
بسيج با تبريك ميالد رسول گرامي اسالم)ص( و امام 
جعفر صادق)ع( بسيج را شجره طيبه و يادگار ماندگار 
امام راحل دانست و گفت: برخي مسائل مانند درختي 
با ريشه هاي ثابت هس��تند كه ثمره چنين درختي 
براي مردم مفيد است. بسيج يك نعمت بزرگ الهي 
براي انقالب اس��المي و مردم ايران است و در طول 
تاريخ انقالب هميشه حماسه آفرين بوده و در هشت 
سال دفاع مقدس نقش كليدي در مقابله با دشمنان 
داشت. اين مرجع تقليد با اشاره به حضور موفق بسيج 
در عرصه هاي فرهنگي، سياس��ي، سازندگي و ساير 
عرصه ها اظهار داشت: حضور بسيج در صحنه و بودن 
در كنار مردم و ياري انقالب اسالمي بركات فراواني 
دارد، در هر عرصه اي كه نياز به كمك باشد بسيج در 

آن حضور دارد. 
وي خدمت رساني به محرومان و مس��تضعفان را از 
ديگر خدمات و بركات بسيج دانست و ادامه داد: بسيج 
نقش ويژه اي در كادر س��ازي و حف��ظ انقالب دارد و 
تمام كرامت، شرافت و عظمت ايران اسالمي و مردم 
مرهون انقالب اسالمي است. وقتي كشورهاي منطقه 
را مشاهده مي كنيم متوجه مي شويم كه در چه نعمتي 
از امنيت و عزت قرار داريم، بسيج از عوامل مهم حفظ 

و ماندگاري انقالب اسالمي است. 
حضرت آيت اهلل نوري همداني با بيان اينكه بس��يج 
پناهگاهي براي مردم در زمينه هاي مختلف اس��ت، 
عنوان كرد: امنيت، عدالت و مسائل رفاهي و اقتصادي 
بايد در دستور كار همه مسئوالن و نهادها باشد، رسول 
گرامي اس��الم)ص( فرمودند هركس خير و منفعت 

بيشتري به ديگران برساند در پيشگاه الهي محبوب تر 
خواهد بود و شجره طيبه بسيج محبوبيت دارد. 

    رهبر ولو علي)ع( باشد، مادامي كه مردم 
در صحنه نباشند، شكست قطعي است 

آي��ت اهلل »عب��داهلل جوادي آملي« در ديدار س��ردار 
»غالمرض��ا س��ليماني« رئي��س س��ازمان بس��يج 
مستضعفين و مسئوالن اين سازمان با اشاره به جهاني 
بودن دعوت پيامبر اسالم)ص( اظهار داشت: ما نيز دو 
وظيفه داريم؛ يك وظيفه محلي و منطقه اي داريم كه 
مربوط به ارتباط ما با يكديگر و موحدان است و يك 
وظيفه بين المللي و جهاني داريم كه مربوط به ارتباط 
ما با همه بشر اس��ت، براي اين منظور وظيفه ما اين 
اس��ت كه جهاني فكر كنيم و جهاني عمل كنيم، اما 
اينگونه نيست كه دش��من، ما را به حال خود بگذارد 

و ما را تحمل كند. 
آيت اهلل جوادي آملي تأكيد كرد: همه مردم بسيجي 
هستند چراكه بايد همواره در صحنه باشند، داشتن 
رهبر خوب نيمي از قضيه اس��ت، رهب��ر ولو علي بن 
ابيطالب)ع( باشد، مادامي كه مردم در صحنه نباشند، 

شكست قطعي است. 
استاد برجسته حوزه علميه ادامه داد: در حالي كه ما 
دهه كرامت و واليت و امثالهم داش��تيم، برخي دهه 

غارت و چپاول در كشور به راه انداختند، با اين تفاوت 
كه دهه هاي ما ۱0روزه اس��ت، اما دهه آنها ۱0سال 
طول كش��يد، لذا بيان حضرت امير)ع( اين است كه 
وقتي ش��ما مي خواهيد يك نظ��ام را اداره كنيد هم 
نس��بت به اعمال خود و اتفاقاتي كه در داخل كشور 
رخ مي دهد در صحنه باشيد و هم نسبت به عملكرد 
دشمن هوشيار باشيد و فعاليت هاي آنها را هم مرتباً 
رصد كنيد كه اين كار يك برنامه ريزي و تقسيم كار 

دقيق مي طلبد. 
آيت اهلل جوادي آملي گفت: حضرت امير)ع( در نامه اي 
خطاب به مردم مصر بيان داش��تند: خواب سياسي، 
خواب فرهنگي، خواب اجتماعي و خواب اقتصادي 
بايد در چشم شما در حد مزمزه باشد، هرگز نگذاريد 
خواب از محدوده چشم شما فراتر برود و وارد محدوده 
هوشياريتان شود، چون دشمن ش��ما نمي خوابد و 
هميشه بيدار است، در نتيجه بايد همواره در صحنه 

بود و اين معناي بسيجي بودن است. 
   بس�يج باعث زن�ده ماندن جامع�ه انقالبي 

مي شود
آيت اهلل س��يدمحمدعلي علوي گرگاني هم در ديدار 
س��ردار غالمرضا س��ليماني اظهار داش��ت: خداوند 
مي فرمايد، من با آن دسته از بندگاني هستم كه اهل 

تقوا باشند و ديگران را نيز به تقوا سفارش كنند و اين 
موضوع در بيشتر آيات قرآن كريم سفارش شده است. 
استاد برجسته حوزه علميه قم با استناد به آيه اي از 
قرآن كريم افزود: بسيج از بركات امام راحل و نيرويي 
مردمي است كه جنبه عمومي دارد و خدمت و نفعش 
به مردم مي رسد. بسيج همچون خوني در رگ هاي 
بدن است و هر جا خون باش��د، بدن زنده است و اگر 

خوني جريان نداشته باشد، زنده نيست. 
آيت اهلل علوي گرگاني ادامه داد: بس��يج اگر بتواند به 
وظيفه خ��ودش عمل كند، جامعه زنده اس��ت و اگر 
در اين زمينه كوتاهي كند و روحيه بس��يجي وجود 
نداشته باشد، آن قسمت جامعه از نظر انقالب مرده 
تلقي مي شود. استاد برجسته حوزه علميه قم با بيان 
اين نكته كه نبايد در مقابل دشمن به گونه اي رفتار 
كنيم كه دش��من از رفتار ما بهره برداري كند، تأكيد 
كرد: امريكا فرزند شيطان است و از آنجا كه شيطان 
قسم خورده كه دست از سر انس��ان برنمي دارد و به 
قسم خود هم عمل مي كند، امريكا نيز شبانه روز در 

حال نقشه و دسيسه است. 
  تفكر بسيجي گره هاي كور را باز مي كند

آيت اهلل س��يدمحمد س��عيدي نماين��ده ولي فقيه 
در اس��تان ق��م و توليت آس��تان مق��دس حضرت 

معصومه)س( در ديدار سردار »غالمرضا سليماني« 
رئيس س��ازمان بس��يج مس��تضعفين، ب��ا تبريك 
فرارسيدن ۱۷ربيع االول اظهار داشت: در قرآن كريم 
تأكيد شده كه اگر ايمان و اميد به روز قيامت داريد، 
بهترين اسوه، رس��ول اهلل)ص( است، البته اسوه هاي 
ديگري هم داريم، ولي قله آنها حضرت رسول)ص( و 

تأسي به وجود آن بزرگوار است. 
توليت آس��تان مقدس حضرت معصومه)س( ادامه 
داد: تأسي به پيامبر)ص( يك محدوه اي دارد، زيرا آن 
شخصيت بزرگوار س��مت ها و منصب هايي دارند كه 
هيچ احدي نمي تواند به مقامات و مراتب آن تأسي و 
طمع داشته باشد، اما به برخي مقامات ايشان مي توان 
تأسي كرد. اگر در اين زمينه تعلل كنيم، فرصت ها از 
بين مي رود و چه بهتر ك��ه در اين ايام ميالد، فرصت 
تأسي به اخالق و سيره نبوي را از دست ندهيم. تأسي 
به سيره اهل بيت)ع(، در واقع نزديك شدن به مقام 
اولياءاهلل اس��ت و در اين صورت اس��ت كه آگاهي به 
غيب و كرامت انساني شامل حال افراد مي شود. وي 
با اش��اره به اهميت تفكر بس��يجي و نيروي مردمي 
بس��يج تصريح ك��رد: خداوند اين موقعيت ه��ا را در 
اختيار بسيج گذاشته است تا به آن مقام ها برسد و در 
عصر ما شايسته ترين افرادي كه مي توانند به اخالق و 
سيره پيامبر اسالم)ص( و اهل بيت)ع( تأسي كنند، 

بسيجيان هستند. 
نماينده ولي فقيه در اس��تان قم خاطرنش��ان كرد: 
نيرو هاي مسلح در دوران دفاع مقدس نقش آفريني 
كردند، اما حماسه آفريني بس��يج، چيز ديگري بود 
كه نشان داد مي توان با تفكر بسيجي و نيروي بسيج 
مردمي مشكالت عديده را حل و گره هاي كور را باز 
كرد. امام جمعه قم با اش��اره به مفاد بيانيه گام دوم 
انقالب و ضرورت پرداختن به معنويات و اخالقيات در 
سپاه و بسيج، تأكيد كرد: اگر از خود و خانواده شروع 
كنيم و آن را در جامع تسري ببخشيم، در آن صورت 
اس��ت كه مديريت، مس��ئوليت و فرماندهي بسيار 

شيرين و نافذ خواهد بود. 
    اميدواريم نوگرايي در بسيج داشته باشيم

سردار سرتيپ غالمرضا س��ليماني رئيس سازمان 
بس��يج نيز در ديدار با آيت اهلل سيدمحمد سعيدي، 
نماينده ولي فقيه در استان قم و توليت حرم مطهر 
بانوي كرامت كه در سالن محراب حرم مطهر كريمه 
اهل بيت)س( برگزار شد، طي سخناني عنوان كرد: 
امروز بسيج با حضور جوانان انقالبي نقش و رسالت 
س��نگيني در جامعه دارد. وي اف��زود: اميدواريم با 
استفاده از تجربه گرانسنگ بسيج در طول 40سال 
بعد از پيروزي انقالب اسالمي و همچنين منظومه 
فكري ام��ام راحل و رهب��ر معظم انق��الب بتوانيم 
نوگرايي هايي را با توجه به اقتضائات و ضرورت هاي 

جمهوري اسالمي ايران داشته باشيم.

در ديدار رئيس و مسئوالن سازمان بسيج با علماي قم مطرح شد

بسيج اميدوار به نوگرايی با توجه به ضرورت هاست

رئيس س�ازمان اطالعات س�پاه در جمع اعض�اي هيئت هاي 
نظارت بر انتخابات با اش�اره به ضرورت ايجاد سدي در مقابل 
نفوذ به داخل ارگان هاي حساس كش�ور به تالش اين سازمان 
ب�راي برگردان�دن مفس�دان اقتص�ادي گفت: ما مفس�دان 
اقتص�ادي را به كش�ور بازمي گرداني�م و بدانيد ك�ه مقابله با 
مفسدان اقتصادي، دير و زود دارد، اما س�وخت و سوز ندارد. 
نزديك شدن انتخابات مجلس شوراي اسالمي در اسفند ماه سال 
جاري سبب شده تا نهادهاي برگزار كننده انتخابات به دنبال ايجاد 

آمادگي در ساختارهاي زيرمجموعه خود باشند. 
وزارت كش��ور در هفته جاري ستاد انتخابات كش��ور را به صورت 
رسمي راه اندازي كرد و از آمادگي اين وزارتخانه و استانداري هاي 
زيرمجموعه خود ب��راي برگزاري انتخابات خب��ر داد. در كنار اين 
شوراي نگهبان قانون اساس��ي نيز اجالس سه روزه اي را در مشهد 
مقدس براي هماهنگي بين هيئت هاي نظارت اين شورا برگزار كرد. 
در اين همايش مقامات مختلفي از جمله وزير كشور، رئيس سازمان 
اطالعات سپاه و وزارت اطالعات و همچنين دادستان كل كشور به 

بيان نظرات خود در خصوص برگزاري انتخابات پرداختند. 
  وظيفه داريم در برابر جريان نفوذ، سد ايجاد كنيم

امريكا و اسرائيل مي خواهند مانع از قدرت يابي نظام اسالمي شوند 
و براي ايجاد اين مانع، هر كاري از دستشان بربيايد، انجام مي دهند، 
اما تاكنون موفق نبوده و بعد از اين نيز موفق نخواهند بود. وي در 
تحليل وضعيت كنوني، طرح امري��كا و غرب براي مقابله با انقالب 
اسالمي را تشريح كرد و گفت: امريكايي ها با گزاره هاي مختلفي با 
انقالب اسالمي مواجهه داشته اند؛ ابتدا قدرت سخت و نرم مطرح 
بود، اما از س��ال 2005 ادبيات جديدي در مس��ائل امنيتي شكل 
گرفت و عنوان »قدرت هوشمند« و »تهديد هوشمند« وارد ادبيات 
امنيتي شد كه اين قدرت هوشمند در مواجهه با انقالب اسالمي به 

كار برده شده است. 
رئيس سازمان اطالعات سپاه، هدف نهايي امريكا و غرب را كشاندن 
ايران به پاي ميز مذاكره براي امضاي برجام هاي دفاعي و منطقه اي 
براي »تأمين امنيت اسرائيل« اعالم كرد و گفت: جريان نفوذ يك 
جريان جدي است و ما وظيفه داريم در برابر جريان نفوذ، سد ايجاد 
كنيم چراكه آنها مي خواهند عناصر وابسته به خود را وارد مجلس 
كنند و ما وظيفه داريم مراقبت كنيم تا افراد ضدانقالب و مفس��د 

وارد مجلس نشوند. 
  ما مفسدان اقتصادي را به كشور بازمي گردانيم

وي ادام��ه داد: در ح��ال حاضر يك��ي از اقدامات جدي دش��من، 
شبكه سازي در حوزه سياس��ي و نفوذ در بدنه نظام است، از اين رو 
شوراي نگهبان مس��ئول جلوگيري از ورود ش��بكه نفوذ به درون 

نظام است. 

حجت االس��الم طائب در بخش ديگري از س��خنانش به موضوع 
انتخابات اسفند ماه پرداخت و با بيان اينكه هجمه دشمن به شوراي 
نگهبان در نظارت اس��تصوابي و نظارت متمركز شده است، گفت: 
امروز كشور ما در كانال امنيت كامل قرار دارد و احساس مردم نسبت 
به انقالب احساس غرور است و احساس فساد به احساس مبارزه با 
فساد تبديل شده است و دشمن اين را نمي خواهد، لذا قصد دارد كه 
اين فضا را از بين ببرد. وي افزود: هدف ما اين است كه انتخابات در 
كمال امنيت، صحت و سالمت و با حضور حداكثري مردم برگزار 

شود و مجلسي در تراز گام دوم انقالب اسالمي شكل بگيرد. 
حجت االس��الم طائب در بخش پاياني سخنانش اش��اره اي هم به 
ماجراي دستگيري مفسدان اقتصادي داشت و گفت: ما مفسدان 
اقتصادي را به كش��ور بازمي گردانيم و بدانيد كه مقابله با مفسدان 

اقتصادي، دير و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. 
 وزارت اطالعات آم�اده هماهنگي با متولي�ان برگزاري 

انتخابات است
همچنين حجت االسالم سيدمحمود علوي وزير اطالعات در اين 
همايش با اشاره به برگزاري انتخابات پيش رو، گفت: بايد انتخاباتي 
در شأن نظام مقدس جمهوري اسالمي برگزار شود كه مهم ترين 
مولفه اين انتخابات بايد مش��اركت حداكثري مردم باش��د. وزير 
اطالعات با بيان اينكه دس��تگاه هاي امنيتي از جمله »واجا« بايد 
ش��رايطي را فراهم كنند كه فضاي امني براي برگزاري انتخابات 
فراهم باشد، اظهار داشت: انتخابات بايد در اجرا و نظارت، طبق قانون 

انجام شود و الزمه اين امر اين است كه همه دستگاه ها و نهاد هاي 
درگير در اجرا و نظارت بر انتخابات و حتي دستگاه هاي تأمين كننده 
امنيت و دستگاه قضايي، بايد دست به دست هم بدهند تا انتخابات 

به نحو مطلوب و در شأن نظام در چارچوب قانون برگزار شود. 
وي خاطر نش��ان كرد: وزارت اطالعات اراده اش بر اين اس��ت كه 
همكاري تنگاتنگي با تمام متوليان انتخابات از جمله شوراي نگهبان 
داشته باشد. حجت االسالم علوي ادامه داد: ما بايد به گونه اي حركت 
كنيم كه هم انتخابات برگزار شود و هم كمترين آسيب به وحدت و 
امنيت ملي وارد شود، بلكه بايد وحدت و امنيت ملي بر اثر برگزاري 
انتخابات ها ارتقا يابد كه حتم��اً در انتخابات پيش رو نيز اينچنين 
خواهد بود. وي در بخش ديگري از س��خنانش با اشاره به بررسي 
صالحيت كانديدا ها گفت: مسئله بررسي صالحيت ها يك شمشير 
دو لبه است، چون از يك سو حق عامه مردم مطرح است و از سوي 
ديگر، آبروي افراد در ميان اس��ت؛ هر دوي اين حقوق، حق الناس 

است و بايد دقت الزم در تحقق اين حقوق صورت گيرد. 
وزير اطالعات اضافه كرد: نمايندگي مجلس يك امانت است و قرار 
است با انتخابات نمايندگان مجلس، قانونگذاري صورت گيرد و اين 
قانون قرار است براي همه ملت ايران اجرا شود، لذا نماينده مجلس 

در برابر تمام ملت ايران مسئول است. 
علوي همچنين اظهار داشت: وقتي احراز اهليت و صالحيت انجام 
شد، امكان شركت فرد در رقابتي كه دسترسي به نمايندگي مجلس 
براي او فراهم مي ش��ود، وجود دارد، لذا احراز صالحيت بايد باشد، 

چون بحث حق هشتادو اندي ميليون نفر از مردم ايران است. 
وي افزود: در حق الناس فردي هم، پاي آبروي افراد در ميان است 
و حرمت آبروي افراد هم، همسنگ كعبه است، بنابراين بايد دقت 
الزم صورت گيرد تا به آبروي افراد، خدايي ناكرده تعدي نشود، ولي 
از سوي ديگر هم، نبايد در بررسي صالحيت ها تسامح صورت بگيرد. 
حق الناس را اسالم از حق اهلل مهم تر مي داند، چون خداوند از حق 

خودش مي گذرد، اما از حق مردم نمي گذرد. 
وزير اطالعات اضافه كرد: درباره انتخابات هم رهبري فرمودند كه 
»مر قانون« بايد اجرا شود و اين راهبردي است كه ولي فقيه تعيين 
كرده و همه  ما تابع آن هستيم، وظيفه ماست كه در چارچوب قانون 

عمل كنيم. 
  تشكيل ستاد پيشگيري از تخلفات انتخاباتي

همچنين حجت االس��الم محمدجعفر منتظري دادستان كل نيز 
در اين همايش مش��اركت مردم در عرصه هاي مختلف به واسطه 
انتخابات را از موارد مورد تأكيد ويژه امام بزرگوار و پس از ايش��ان، 
مقام معظم رهبري عنوان و خاطرنشان كرد: از افتخارات بزرگ نظام 
اين است كه امور كشور در حوزه هاي مختلف به صورت مستقيم يا 
با واسطه به دست مردم است. دادستان كل كشور در ادامه به نقش 
مردم در انتخابات اش��اره و تصريح كرد: نقش مجريان و ناظران در 
هدايت مردم در حوزه انتخابات بسيار مؤثر است و مي تواند مردم را 

در مسير صحيح يا خداي نكرده در مسير غلط هدايت كند. 
حجت االسالم منتظري با اشاره به نقش مهم مجلس شوراي اسالمي 
در اداره كش��ور بر لزوم دقت مردم در انتخاب نامزد هاي انتخاباتي 
تأكيد كرد. وي اضافه كرد: مجلس شوراي اسالمي در طول چهار سال 
همه بخش هاي اداره كشور را چه در قوه مجريه و چه در قوه قضائيه 
و ساير بخش ها ريل گذاري مي كند، بنابراين مردم بايد دقت كنند و 
ببينند چه كساني را به مجلس مي فرستند كه قرار است براي كشور 
ريل گذاري كنند. دادستان كل كشور در بخش ديگري از سخنان 
خود با اشاره به نقش نامزد هاي انتخاباتي گفت: گرايش هاي سياسي 
و جناح ها هر از چند گاهي بحث احراز صالحيت و عملكرد شوراي 
نگهبان را مورد تعريض، نقد و اشكال قرار مي دهند، اما اگر از منظر 
حقوقي و منطق به موضوع بنگريم مي بينيم كه بسياري از حرف ها 
درباره احراز صالحيت ها، حرف هايي است كه منشأ آن گرايش هاي 

سياسي است و مبتني بر منطق و عقالنيت نيست. 
حجت االسالم منتظري همچنين از تشكيل س��تاد پيشگيري از 
تخلفات انتخاباتي در مركز و استان ها خبر داد و گفت: دستورالعملي 
نيز براي ستاد هاي پيشگيري نوشته شده است كه تا يك شنبه ابالغ 
مي كنيم. وي ادامه داد: درباره پيشگيري معتقديم همانگونه كه در 
جرائم و ساير آس��يب هاي اجتماعي بايد تالش كنيم جرمي واقع 

نشود، در حوزه انتخابات هم بايد اينگونه عمل كنيم.

رئيس سازمان اطالعات سپاه:

وظیفه داریم در برابر جریان نفوذ سد ایجاد کنیم

خبر

   گزارش


