
   انتخابات 

حل مشکالت با دولت انقالبی جوانگرا
انقاب اس��امی طی بیش از چهار ده��ه تجارب گرانس��نگی را در کوران 
بحران   ها به دست آورد و از دل چالش ها، فرصت   هایی برای ملت ایران خلق 
شد که بهره گیری از این تجربه ها، یکی از سرمایه های بی مانند امروز ماست. 
از جمله این تجارب، موفقیت آمیز و کارآمد بودن سپردن کار های پیچیده 
و مسیر های دشوار به جوانان مؤمن و انقابی است. موفقیت های چشمگیر 
انقاب در حراست از تمامیت ارضی و امنیت ملی در دهه نخست انقاب، 
سازندگی کشوری که سال های سال تحت آوار ویرانه های استعمار و نفوذ 
بیگانه بود و نهایتاً جهش های خیره کننده علمی در دهه های سوم و چهارم 
انقاب، همه و همه آورده های دادن فرصت کافی و اعتماد به جوانان انقابی 

مؤمن برای نظام بود. 
اینک اگر در بخش   هایی همچون اقتصاد و معیشت نقاط ضعف جدی ای به 
چشم می خورد که زیبنده نظام جمهوری اسامی و این انقاب کبیر اسامی 
نیست، باید بار دیگر سراغ جوانان مؤمن رفت و کار را به دست آنان سپرد. 
تجربه میدان دادن به جوانان در ابتدای انقاب، باید دوباره تکرار شود. جوانان 
مؤمن و انقابی باید از سوی مدیران همه قوا و دستگاه ها، به فعالیت پرنشاط 

در تمام سطوح مدیریتی برای پیشبرد انقاب بپردازند. 
تحلیل نسلی انقاب اسامی و نظام برخاسته از آن نشان می دهد با چهار 
نسل پیاپی مواجه بوده ایم؛ نسل اول انقاب در شکل گیری انقاب اسامی و 
زمینه سازی برای تشکیل نظام اسامی در ایران تاش کرده و تحت رهبری 
حضرت امام )ره( موفق به انجام وظیفه اساسی خود شد. نسل دوم انقاب نیز 
عاوه بر مشارکت در شکل گیری انقاب اسامی به تثبیت و پاسداری از نظام 
اسامی، به خصوص در عرصه های جهاد و شهادت و زمینه سازی و پیشبرد 
ایجاد دولت اسامی مبادرت ورزید. نسل س��وم و چهارم انقاب اسامی، 
نسل   هایی هستند که در دوره جمهوری اسامی تربیت و رشد یافته و در 
واقع اولین ثمرات سرمایه س��ازی انسانی انقاب هس��تند. با توجه به گذر 
زمان و سپری شدن چرخه عمر نسل های اول دوم، طبیعی است که اکنون 
زمان ورود نسل سوم و چهارم انقاب اسامی است که عرصه کارآمدسازی 
دولت اسامی آوردگاه اصلی اوست. الگوسازی از جمهوری اسامی ایران و 
شکل گیری جامعه اسامی نیازمند انجام این مأموریت مهم به دست این 

نسل   ها است که نهایتاً پی ریزی مرحله تمدن اسامی را به دنبال دارد. 
 از سویی برخاف نظریات غربی ارائه شده در خصوص انقاب   ها که معتقدند 
گذر زمان و تغییر نسلی منجر به بروز شکاف نسلی در خصوص اهداف انقاب 
شده و باعث رویگردانی نسل های آتی نسبت به آرمان   ها و ارزش های انقاب 
می شود، خوشبختانه انقاب اسامی ایران شاهد گرایشی عمیق تر در نسل 
سوم نسبت به ارزش   ها و آرمان های اصیل انقابی است. ازاین جهت همه چیز 

برای نقش آفرینی نسل سومی   ها و چهارمی   ها آماده است. 
ابتکار عملی که نسل جوان مؤمن و متخصص در س��ال های اخیر چه در 
عرصه های پیشرفت های علمی و فناورانه و چه در فعالیت های خودجوش 
فرهنگی رسانه ای از خود بروز داده اند، خود کارنامه ای قابل اعتماد از این نسل 
در جهت تحقق اهداف عالی انقاب اسامی، چه در مقطع کنونی و چه اثرات 

و نتایج آن در بلندمدت به نمایش گذارده است. 
اکنون کش��ور با چالش ه��ای گوناگون در ح��وزه اقتص��ادی و اجتماعی 
دست وپنجه نرم می کند که تبعات آن کم وبیش معیشت و آرامش عموم 
مردم را هدف گرفته است. بیشتر این چالش   ها ریشه در ناکارآمدی ای دارد 
که یا به فرسودگی سامانه های مدیریتی و اجرایی بازمی گردد یا به فرتوتی 

مدیران مسلط بر این سامانه ها. 
البته به هیچ عنوان نمی توان و نباید تجربه   ها را نادیده گرفت و از ظرفیت 
مدیران مجرب و توانمند متعهد به نظام و انقاب بهره گیری نکرد. پس ازآنکه 
رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار سال گذشته با دانشجویان »دولت 
جوان حزب اللّهی « را عاج مشکات کش��ور دانستند، در طی یک سال 
گذشته بحث های مفصلی در رسانه   ها در خصوص دولت جوان حزب اللهی 
و شاخص های آن مطرح شده و برداشت های گوناگونی از تعریف چنین 
دولتی طرح گردید. برخی دولت جوان را دولتی دانستند که در رأس آن 
فردی در سن جوانی )مثًا زیر 50 سال( قرار دارد و این در حالی است که 
بسیاری از کارشناسان نشاط و شادابی را ماک و شاخص جوانی می دانند 
و ماک و معیار سنی را شاخص درستی نمی دانند. »جوان « بودن دولت، 
لزوماً به معنای تعیین عدد خاصی برای سن »رئیس جمهور « آتی نیست، 
بلکه شاخصه   هایی همچون نشاط، روحیه جهادی، پرتاش و آماده به کار 
بودن سنجه   هایی است که رئیس جمهور تراز این دولت را ترسیم خواهد 
کرد. مثال بارزی که معظم له چندین بار مطرح کردند – یعنی شهید حاج 

قاسم سلیمانی – خود توضیح دهنده دقیق این مسئله است. 
معظم له در س��خنرانی اخیر نیز در همین باره فرمودن��د: »ما که گفتیم 
»دولت جوان انقابی«، بعضی تصّور کردند یک دولتی که مثاً فرض کنید 
عمرشان یکدست باید بین ۳0 و ۳5 و مانند اینها باشد! قضّیه این نیست؛ 
حضور جوان   ها چیز الزمی است و حتماً بدون حضور جوان   ها کاری صورت 
نمی گیرد اّما معنایش این نیست که مجّربین و کارآزمودگان و دنیادیدگان 
در کنار جوان   ها نباشند. شرط اساسی و اصلی در همه  اینها -چه آن جوان، 
چه آن که از جوانی عبور کرده و به میان س��الی یا کهنسالی رسیده- این 
است که ایمان و انگیزه  صادقانه و انقابی در آنها وجود داشته باشد که به 
نظر من یک دولت جوان انقابی -همان طور که گفتیم- می تواند جامع 

همه  اینها باشد .«
البته ناگفته پیداست که نقش آفرینی جوانان در این برهه حساس تنها 
محدود به حضور در پست های مدیریتی و جایگزینی در مشاغل حکومتی 
نیست؛ اکنون کش��ور به دولتی معتقد و متکی بر حضور جمعی جوانان 
تاش��گر در عرصه های گوناگون فکری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی نیاز دارد تا با نگاه مؤمنانه و انقابی و با رویکرد اندیشه ورزانه و 
دانش بنیان، در خصوص چارچوب های عبور کشور از چالش های کنونی 
چاره اندیشی کرده و هریک به سهم خود باری از دوش مردم بزرگوار ایران 
بردارند. به بیان رهبر معظم انقاب »دولت یک مجموعه ی وسیعی است 
که صد  ها مدیریّت مؤثّر و تعیین کننده در آن وجود دارد و همه  اینها می تواند 
به اصطاح میزبان جوان های مؤمن و نخبه و انقابی ما باشد که باید بتوانند 
در تصمیم سازی   ها و تصمیم گیری   ها و اجرا حضور داشته باشند؛ یعنی 
بایستی بعضی  جوان   ها در بخش های تصمیم گیری، بعضی در بخش های 
تصمیم سازی، بعضی هم در بخش اجرا حضور داشته باشند و بتوانند عمل 
بکنند و به نظر من این کاری است کاماً شدنی؛ یعنی اگر واقعاً یک دولتی 
سر کار بیاید که مس��ئولین باالی دولت اعتقاد به جوان  ها داشته باشند، 
اطمینان به جوان  ها داشته باشند، همچنان که امام بزرگوار داشت و کار را با 
جوان  ها پیش برد، اگر یک چنین دولتی سر کار بیاید، به نظر من مشکات 
خیلی زود حل خواهد شد؛ همه ی این مشکاتی که امروز جلوی چشم 
ما است و با همه ی دش��واری   ها و پیچیدگی   ها و مانع   ها و مانع تراشی   ها و 
دشمنی   هایی که از خارج و بعضاً از داخل صورت می گیرد، به نظر من همه ی 

این کارها، همه  این آرمان   ها و خواسته   ها و مطالیب، قابل تحّقق است .«

محمدجواد اخوان

نامزدهای اصلی جناح های سیاسی که امید می رود رقابت اصلی را رقم بزنند،  ظاهراً با ناز می آیند تا نیاز را بیشتر کنند!

 

آنها تا دیروز ثبت نام نکردند. رئیسی، الریجانی، صالحی، هاشمی و جهانگیری امروز در آخرین روز ثبت نام ها فرصت نامزدی دارند

اصلی  ها امروزمی آیند

امروز آخری��ن روز ثبت ن��ام نامزد ه��ای انتخابات 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است 
و پس از این مهلت قانونی ، روند بررسی صاحیت  ها 
در ش��ورای نگهبان آغاز خواهد ش��د. س��خنگوی 
شورای نگهبان هم روز گذشته برای دقایقی در ستاد 
انتخابات وزارت کشور حاضر شد تا بر روند ثبت نام  ها 
نظارت کند. کدخدایی با بیان اینکه امسال جشنواره 
ثبت نام نداشتیم، گفت: شورا برای بررسی صاحیت 
داوطلبان پنج روز فرصت دارد و در صورت لزوم این 

فرصت را می تواند پنج روز دیگر تمدید کند. 
تا پایان روز چهارم ثبت نام  ها اگرچه جز تعداد معدودی، 
چهره های شاخصی در س��تاد انتخابات کشور حاضر 
نش��دند، لیکن به نظر می رس��د این اشخاص مطرح 
تصمیم گرفته اند حضور در رقابت ه��ای انتخاباتی را 
به دقیقه نود واگذار کنند که حضور آیت اهلل رئیسی، 
جهانگیری ، محسن رضایی و علی الریجانی از جمله 

این اشخاص است. 
بر این اساس وزارت کش��ور روز چهارم ثبت نام را با 
حضور شهروندان عادی آغاز کرد. داوطلبی با مدرک 
دکتری فقه و حقوق گفت برای ساماندهی کشور آمده 
است و شهروند ۷0 ساله دیگری مدعی شد در صورت 
انتخاب برای ریاست جمهوری کاری خواهد کرد که 
کسی جرئت فکر کردن به کار خاف را نداشته باشد. 
پوشش متفاوت یکی از داوطلبان حاضر و شباهت 
آن به لباس شخصیت »حاجی فیروز « سبب جلب 
توجه خبرنگاران شد و این شهروند هدف حضور و 
ثبت نام خود در انتخابات را افزایش سرانه شادی و 
نشاط در کشور اعام کرد. داوطلب جوان دیگری 
که خود را کارمند جهاد کش��اورزی معرفی کرد، 
پیش از ثبت نام دلیل مش��کات کنونی کشور را 
بی مشکل بودن جوانان اطراف مسئوالن دانست. 
سید وحید خوانساری استاد دانشکده عمران هم 
شعار دولتش را کار اعام کرد و خطاب به داوطلبان 
ثبت نام گفت وقتی که من هس��تم شما چرا ثبت 

نام می کنید!

     چهره های روز چهارم
علیرضا افشار، فرمانده پیشین نیروی مقاومت بسیج 
با حضور در وزارت کش��ور داوطلب نامزدی انتخابات 
ریاست جمهوری شد.   فریدون عباسی رئیس پیشین 
س��ازمان انرژی هم در چهارمین روز نام نویس��ی از 
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور 
مراجعه کرد و گفت به طور مستقل در انتخابات شرکت 
می کند. عباسی در پاسخ به این پرسش که آیا با آمدن 
آقای رئیسی کنار می کشید یا نه گفت: مگر قرار است 
آقای رئیسی بیاید؟  چه ضرورتی دارد کنار بکشم؟ کنار 
کشیدن کلمه غلطی است. همه با هم همراهیم تا کشور 
را با مردم اداره کنیم. مصطفی تاجزاده فعال سیاسی 
اصاح طلب که سابقه محکومیت امنیتی در کارنامه 
خود دارد، برای داوطلبی سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری ثبت نام کرد. وی پس از بیانیه خوانی 
حاضر به پاسخ دادن به سؤاالت خبرنگاران نشد و سالن 
نشست خبری را ترک کرد  .هرچند تاجزاده با اباغیه 
جدید ش��ورای نگهبان )به دلیل داشتن محکومیت 
قطعی در حوادث سال ۸۸( مجاز به ثبت نام نبود، اما با 
دستور اخیر روحانی وی نیز توانست به ستاد انتخابات 
کش��ور برود. همانند احمدی نژاد که گروهی را تحت 
عنوان هوادار به محل ثبت نام فراخوانده بود، تاجزاده 
نیز با همراهی گروهی که شعار  هایی در حمایت از او سر 

می دادند وارد وزارت کشور شد. 
     304 نفر تاپایان روز چهارم

سخنگوی س��تاد انتخابات با بیان اینکه ۳0۴ نفر تا 
کنون برای داوطلبی س��یزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند، گفت: بطور قطع 
زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد و داوطلبانی که قصد 
نام نویسی دارند امروز در بازه زمانی مقرر می توانند به 

وزارت کشور مراجعه کنند.
سید اسماعیل موس��وی روز گذش��ته پس از ثبت 
نام داوطلبان انتخابات ریاس��ت جمهوری در جمع 
خبرن��گاران اف��زود:  چهارمی��ن روز از فرآیند ثبت 
نام داوطلبان س��یزدهمین دوره انتخابات ریاست 

جمهوری به پایان رسید و طی چهار روز، ۳0۴ نفر 
برای داوطلبی انتخابات ریاست جمهوری به وزارت 

کشور مراجعه کردند.
 امروز آخرین روز ثبت نام از داوطلبان است و تاکنون 
چهره   هایی چون سردار حسین دهقان وزیر پیشین 
دفاع، سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه خاتم االنبیا، 
محمد حس��ن نامی وزیر پیش��ین ارتباطات، وهاب 
عزیزی، محم��د زارع فومنی از فع��االن اصاح طلب، 
محمود احمدی نژاد، رئی��س دولت های نهم و دهم، 
امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس، 
رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم، محمد عباسی وزیر 
پیشین ورزش و جوانان، حسن سبحانی نماینده اسبق 
مجلس، محمد شریف ملک زاده رئیس پیشین سازمان 
میراث فرهنگی، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی 
دولت دهم، محمد حس��ن قدیری ابیان��ه دیپلمات 
پیشین، قدرتعلی حشمتیان رئیس جبهه مستقلین 
و اعتدالگرایان، محمود صادقی، علی مطهری، محسن 
مهرعلیزاده، رامین مهمانپرست و محمدرضا صباغیان 
از مهم  ترین چهره های سیاسی هستند که داوطلب 

انتخابات ریاست جمهوری شده اند. 
    انصراف عارف قطعی نیست

مسئول رسانه ای محمدرضا عارف با اشاره به انتشار متن 
انصراف محمدرضا عارف از انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: نباید متنی که در فضای مجازی به عنوان انصراف 
دکتر عارف در حال انتشار است مورد اعتنا قرار گیرد 
یکسری مباحث درون گروهی بوده که به عنوان خبر 

منتشر شده است. 
علیرضا خامسیان مسئول رسانه ای محمدرضا عارف 
در گفت وگو با ف��ارس درباره انتش��ار بیانیه ای مبنی 
بر انص��راف محمدرضا عارف از ش��رکت در انتخابات 
ریاست جمهوری گفت: آقای دکتر عارف تا این لحظه 
تمایلی برای حضور در عرصه انتخابات ندارند و چرایی 
این موضوع را به وقتش اعام خواهیم کرد. وی ادامه 
داد: درخواس��ت  ها برای حضور ایشان زیاد است ولی 
نباید متنی که در فضای مجازی ب��ه عنوان انصراف 

دکتر عارف در حال انتشار است مورد اعتنا قرار گیرد؛ 
یکسری مباحث درون گروهی بوده که به عنوان خبر 
منتشر شده است. خامس��یان ادامه داد: هر زمانی که 
دکتر عارف بیانیه دادند زمان نیامدن شان صددرصدی 
شد، در فضای اینستاگرام ایشان بیانیه منتشر خواهد 
شد اما در حال حاضر این مسئله دعوت از دکتر مطرح 

است که ایشان تا این لحظه آن را نپذیرفته اند. 
    قان�ون را قبول ندارید چ�را نامزد انتخابات 

شدید؟
آیت اهلل سید احمد خاتمی، عضو فقهای شورای نگهبان 
صبح دیروز در خطبه های نماز عید فطر که در صحن 
جامع مهدوی مس��جد مقدس جمکران برگزار شد، 
تأکید کرد: کسانی باید به این عرصه وارد شوند که نظام، 
قانون اساسی، جمهوریت، اسامیت و والیت فقیه را از 
بن جان قبول داشته باشند و کسانی که قبول ندارند 

شایسته کاندیدا شدن نیز نیستند. 
عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به اینکه شورای 
نگهبان حداقل  ها را تعیین می کند و تعیین سقف که 
اصلح است با مردم بصیر و انقابی است، تصریح کرد: 
به همان اندازه که حضور حداکثری مهم است انتخاب 
اصلح نیز مهم اس��ت. آیت اهلل خاتمی خطاب به ثبت 
نام کنندگان در انتخابات نیز گفت: این افراد بدانند که 
سر سفره نظام نشستند و با قانون اساسی سرکار می آیند 
و با این راهکار انتخاب می شوند و اگر قانون ردشان کرد 
بگویند انتخابات را تحریم می کنیم یعنی نظام و قانون 
اساس��ی را قبول ندارند. اگر قبول ندارید برای چه به 
صحنه آمدید. وی افزود: کسانی باید به این عرصه وارد 
شوند که نظام، قانون اساسی، جمهوریت، اسامیت و 
والیت فقیه را از بن جان قبول داشته باشند و کسانی که 

قبول ندارند شایسته کاندیدا شدن نیز نیستند. 
    رئیسی امروز ثبت نام می کند

آیت اهلل رئیسی که این روز  ها مطالبه مردمی و همچنین 
احزاب و گروه های سیاسی از او برای شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری فزونی گرفته است، امروز با حضور در 
ستاد انتخابات به این درخواست  ها لبیک خواهد گفت. 
یک منبع مطلع با بیان این خبر به جوان گفت: آیت اهلل 
رئیسی تصمیم خود را برای حضور در انتخابات سیزده 
ریاست جمهوری گرفته و او امروز ثبت نام خواهد کرد. 

     چهار روز فرصت، برای ثبت اعتراض
هیئ��ت مرکزی نظ��ارت ب��ر انتخابات ش��ورا  ها در 
اطاعیه ای اعام کرد داوطلبان رد صاحیت شده 
در هیئت های عالی نظارت استان از تاریخ اباع نتایج 

برای ثبت اعتراض چهار روز فرصت دارند. 
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا  ها در اطاعیه 
ش��ماره 2 اعام کرد: به اطاع تمامی داوطلبان رد 
صاحیت ش��ده در هیئت های عالی نظارت استان 
می رساند؛ مستند به تبصره های ۴ و 5 ماده ۶۳ قانون 
تشکیات، وظایف و انتخابات ش��وراهای اسامی 
کشور معترضان )شامل کلیه ش��هرهای زیر 200 
هزار نفر و باالی 200 هزار نفر( از تاریخ اباغ نتایج 
چهار روز برای ثبت اعتراض خود وقت دارند. هیئت 
مرکزی نظارت بر انتخابات شورا  ها از همه داوطلبان 
درخواست کرد با توجه به شرایط همه گیری کرونا 
برای ثبت اعتراضات به فرمانداری های مس��تقر در 
شهرستان حوزه انتخابیه خود و یا هیئت های عالی 
نظارت استان مراجعه کنند. هیئت مرکزی نظارت 
بر انتخابات ش��وراهای اسامی کش��ور در اطاعیه 
خود تأکید کرد که به کلیه اعتراضات طبق قانون و با 

اولویت رسیدگی خواهد کرد. 

دکتر روحانی در تماس تلفنی با امیر قطر:
ضرورت اتحاد اسالمی 

برای مقابله با اشغالگری صهیونیست ها
رئیس جمهور با استقبال از مواضع قطر در محکومیت اقدامات اخیر رژیم 
صهیونیستی در مسجد االقصی و حمالت شدید و جنایات این رژیم 
علیه غزه، گفت: حوادث تلخ چند روز اخیر و جنایات رژیم صهیونیستی، 
بیش از گذش�ته ضرورت اتحاد و همکاری کش�ورهای اسالمی برای 
مقابله با زورگویی و اش�غالگری صهیونیس�ت   ها را یادآور می شود. 
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر ریاس��ت جمهوری ، دکتر روحانی در 
گفت وگوی تلفنی با امیر قطر، ضمن تبریک عید س��عید فطر به دولت و 
مردم این کشور، تأکید کرد: الزم است کشورهای اسامی برای دفاع از مردم 
فلسطین و آزادی این کشور و مقابله با تجاوزات و اقدامات خصمانه و نژاد 
پرستانه رژیم صهیونیستی که در روزهای اخیر و در ماه مبارک رمضان شاهد 

آن بودیم، با یکدیگر همکاری کنند. 
دکتر روحانی فلسطین را پاره تن جهان اسام دانست و افزود: حمات و 
تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و غزه باید فورا متوقف شود 
و نباید اجازه دهیم این مردم مظلوم بیش از این مورد ظلم و ستم قرار بگیرند. 
رئیس جمهور با بیان اینکه هم افزایی کشورهای اسامی با محور فلسطین 
یک هدف اساسی اس��ت، اظهار داشت: س��ازمان همکاری های اسامی 
درخصوص تحوالت اخیر در فلسطین باید نقش فعال تری داشته باشد زیرا 
این سازمان اساساً برای بحران فلسطین و مسجد االقصی ایجاد شده است. 
دکتر روحانی در ادامه با اشاره به اوضاع یمن و با تأکید بر اینکه بحران یمن 
راه حل نظامی نداشته و ندارد، بر ضرورت همکاری و تاش برای حل بحران 
این کشور تأکید و ابراز امیدواری کرد انگیزه های صلح جویانه با محوریت 

سازمان ملل برای برقراری صلح و آرامش در یمن نتیجه دهد. 
رئیس جمهور در این گفت وگوی تلفنی همچنین با اشاره به روابط خوب و 
رو به گسترش دو کشور و رویکرد دوجانبه خوبی که در این زمینه آغاز شده 
است بر توسعه و تعمیق روابط در زمینه های مختلف سیاسی ،اقتصادی و 
تجاری تأکید و ابراز امیدواری کرد اجرایی و عملیاتی ش��دن طرح عظیم 
ارتباط حمل و نقل معروف به جاده ابریشم، موجب رونق بیشتر اقتصادی 
بین کشورهای ش��مال و جنوب خلیج فارس شود. » شیخ تمیم بن حمد 
بن خلیفه آل ثانی « امیر قطر نیز در ای��ن گفت وگوی تلفنی با تبریک فرا 
رسیدن عید سعید فطر به دولت و ملت ایران از موضع جمهوری اسامی 
ایران درباره تحوالت و درگیری های اخیر فلسطین قدردانی کرد و گفت: 
قطر در محکومیت و پیگیری توقف هر چه سریع تر حمات به فلسطینیان 
با ایران هم نظر بوده و خواهان نقش آفرینی مؤثر سازمان کنفرانس اسامی 

در این زمینه است. 
امیر قطر همچنین با تأیید رویکرد کشورمان در قبال درگیری های یمن 
اظهار داشت: قطر معتقد است مش��کات یمن راه حل نظامی ندارد و بر 
این باوریم که همه بازیگران صحنه یمن نیز به این نتیجه رس��یده اند که 
تنها راه حل بحران، نشستن پشت میز مذاکره است. شیخ تمیم بن حمد 
بن خلیفه آل ثانی همچنین از رویکرد حکیمانه و مدبرانه رئیس جمهور 

کشورمان در حل و فصل مسائل منطقه ای و بین المللی تجلیل کرد. 
رئیس جمهور همچنین در گفت وگوی تلفنی با اشرف غنی رئیس جمهور 
افغانستان با ابراز همدردی با دولت و مردم افغانستان به مناسبت حمات 
تروریستی اخیر در این کشور به ویژه کشتار دختران بی گناه دانش آموز در 
غرب کابل، گفت: استمرار حمات گروه های تروریستی علیه مردم بی دفاع 
و نیروهای امنیتی افغانستان، هدفی جز قراردادن دولت در موضع ضعف در 

مذاکرات صلح این کشور نمی تواند داشته باشد. 
روحانی ، با تأکید بر اینکه امنیت در افغانس��تان را امنیت خود می دانیم، 
حمایت از روند صلح با نظر و هدایت مردم و دولت افغانس��تان را سیاست 
اصولی جمهوری اسامی ایران دانس��ت و گفت: برای کمک به برقراری 
صلح و آرامش در این کشور آمادگی داریم. دکتر روحانی گفت: امریکا در 
سیاست هایش در قبال طالبان به دنبال حل مشکات خود بوده و توجهی 

به دغدغه های دولت و مردم افغانستان ندارد. 

پیام سیدحسن خمینی به اسماعیل هنیه
صبح آزادی فلسطین را انتظار می کشیم

ما با ابراز تعظیم در برابر فداکاری های زنان و مردان و کودکان فلسطین 
و ایمانی راس�خ ب�ه وعده اله�ی، صب�ح آزادی را انتظار می کش�یم.

به گزارش جماران، حجت االس��ام سیدحس��ن خمین��ی در پیامی به 
اسماعیل هنیه نوشت: جنایات رژیم صهیونیستی در حق زنان و کودکان 
ملت قهرمان فلسطین، در سرزمین های اشغالی دل هر آزاده ای را به درد 
می آورد. شهادت برادران و خواهران ما توسط دژخیمان اشغالگر، بی تردید 
خون ملت های مسلمانان و آزادیخواهان را به جوش آورده و عزم آنها را با 

همت شما همراه می کند. 
نوه امام تصریح کرده است: اینجانب وظیفه خود می دانم ضمن یادآوری 
اهتمام ویژه امام خمینی )ره( نسبت به قدس شریف و با ابراز احترام ویژه 
خود نسبت به برادران و خواهران مجاهد در فلسطین اشغالی، خود را در 
آالم و مصائب ملت قهرمان فلسطین شریک بدانم و از خدای متعال عاجزانه 
بخواهم تا شرایطی فراهم آورد که در کنار شما به ستیز با سردمداران کفر و 
نفاق مشغول شوم. یا لیتنا کنا معکم! سیدحسن خمینی تأکید کرده است: 
امروز بیش از هر زمان دیگر ملت های مسلمان به وجود فرزندانی چون شما 
افتخار می کنند و از سران خائن کشور های عربی که داعیه مسلمانی دارند و 
شریک جنایت صهیونیست   ها هستند ابراز انزجار می کنند. ما با ابراز تعظیم 
در برابر فداکاری های زنان و مردان و کودکان فلسطین و ایمانی راسخ به 

وعده الهی، صبح آزادی را انتظار می کشیم. الیس الصبح بقریب. 

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد
تمدید بازرسی  آژانس 

منوط به نظر مجلس یا شورای امنیت ملی
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهارات عراقچی درباره احتمال 
تمدید بازرس�ی های آژانس را اشتباه دانس�ت و گفت: این کار با نظر 
مجلس باید انجام شود یا در چارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم    ها با مداخله و صالحدید شورای عالی امنیت ملی انجام شود. 
مجتبی ذوالنوری در گفت وگو با خانه ملت، در واکنش به اظهارات عباس 
عراقچی در مورد تمدید بازرسی   ها در صورت نیاز، گفت: اظهار نظر آقای 
عراقچی اشتباه بود، تمدید بازرسی و موافقت با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در اختیار وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی نیست، این کار با نظر 
مجلس شورای اسامی باید انجام شود یا در چارچوب قانون اقدام راهبردی 

برای لغو تحریم    ها با صاح دید شورای عالی امنیت ملی انجام می شود. 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی، 
افزود: چنین اظهارنظری به ضرر مواضع و منافع جمهوری اسامی ایران 
است زیرا امیدی در طرف های مقابل ایجاد می کند. طرف های مقابل در 
چنین شرایطی امید واهی ایجاد می کنند یا از فرسایشی شدن مذاکرات 
اجتناب نمی کنند و امتیازی هم به جمهوری اسامی نمی دهند. سوم خرداد 
پایان سه ماهه فرصتی است که برای بازرسی به آژانس بین المللی انرژی 
اتمی داده شده است. آنها اگر بدانند که ایران این فرصت را تمدید می کند، 

امتیاز به ما نمی دهند و کار را ادامه می دهند تا مذاکرات فرسایشی شود. 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی، 
تصریح کرد: الفبای فهم سیاسی اثبات می کند که اظهارنظرهای اینچنینی 
به ضرر ما در مذاکرات است و این کار از اساس اشتباه بود. آقای ظریف در 
جلسه اخیر کمیسیون امنیت ملی تمدید این تفاهم را موضوعی محرمانه 
دانستند که به ایشان اعام کردیم آقای عراقچی در این خصوص مصاحبه 

کردند. 
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چراایندومثلهمعملکردند؟
در میان افراد شناخته شده ای که برای ثبت نام انتخابات ریاست 
جمهوری به وزارت کشور رفتند، دو نفر یعنی محمود احمدی نژاد 
و مصطفی تاجزاده قبًا س��اعت و روز خود را اطاع رسانی کرده 
بودند. از قضا فقط برای همین دو نامزد، چند نفر همراه آمده بودند 
و شعار می دادند و بر حس��ب اتفاق همین دو نفر گفتند که دنبال 

آشوب نیستند!
اکنون سؤال این است که چرا بقیه نگفتند دنبال آشوب نیستند؟ و 
چرا برای بقیه مقابل در ورودی وزارت کشور شعاری سرداده نشد؟ 
این دو که از فاصله 1۸0 درجه ای س��ال ۸۸ به با هم نشستن در 
یک قایق سوراخ رس��یده اند، نیک می دانند که اگر نظام با فشار 
و س��ازماندهی حامیان از مواضع اصولی خود عقب می نشس��ت ، 
نه اس��مش جمهوری بود و نه س��ال ۸۸ آنگونه مقاومت می کرد. 
بنابرای��ن جایی نیس��ت که امث��ال احمدی ن��ژاد یا تاج��زاده با 
فش��ار اجتماع��ی از قانون اساس��ی عب��ور کنند و پش��ت مردم 
پنهان ش��وند و با ش��عار آزادی و یارانه مردم را گ��روگان بگیرند. 
این افراد گذش��ته پرتناقضی دارن��د و صاحبان عق��ل و تحلیل 
می دانند که تکیه بر چنین افرادی تکیه بر دیوار شکس��ته است. 

شبههدرموردروایت
دیدارحسنخمینیورهبری

رهبر معظم انقاب، در دیدار دانشجویی سه   شنبه شب گذشته، در 
مورد نظر شخص ایشان درباره کاندیدا شدن یا نشدن افراد مختلف 
در انتخابات فرمودند: »در دوره های گذشته کسانی که می خواستند 
نامزد بشوند، از من می پرسیدند که شما مثاً موافقید؟ من می گفتم 
»من نه موافقم، نه مخالف«، یعنی نظر ندارم. امسال گفتم من همین 
را هم نمی گویم. اگر کسی پرسید که شما موافقید، همین هم که 

»من نه موافقم، نه مخالفم « را هم نخواهم گفت.«
این سخنان از همان دقایق اولیه انتشار، ذهن   ها را به سمت سخنان 
سید یاسر خمینی، پیرامون تصمیم قطعی برادرش سید حسن 
خمینی برای عدم کاندیداتوری در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
برد. 2۳ فروردین ماه س��ال جاری، یاس��ر خمینی از »خواست« 

رهبری برای عدم کاندیداتوری حسن خمینی خبر داد. روایت او 
از دیدار رهبری و حس��ن خمینی اینگونه بود: »حاج حسن آقا با 
تردید در حال مشورت و بررس��ی جوانب امر بودند تا اینکه امروز 
مطابق دیدارهای نوبه خود با رهبری، به دیدن ایش��ان رفتند که 
طی این ماقات، رهبر انقاب کاندیداتوری ایشان در انتخابات را 
به صاح ندانستند و با بیان اینکه حاج حسن آقا را مانند فرزند خود 
می دانند، از ایشان خواستند که در شرایط فعلی به این عرصه ورود 
نکنند. « این سخنان یاسر خمینی در رسانه های اصاح طلب با تیتر 
»درخواست رهبر انقاب از سیدحسن خمینی برای عدم حضور در 
انتخابات « منتشر شد و این ذهنیت را ایجاد کرد که حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رأساً و ابتدائاً و بدون هیچ سؤالی از سوی حسن خمینی، 
از او خواسته که در انتخابات کاندیدا نشود. لذا وقتی رهبر انقاب در 
دیدار ویدئو کنفرانسی با دانشجویان از عدم ابراز نظر موافق و مخالف 
خود در انتخابات گفتند، افکار عمومی با خود گفتند پس ماجرای 

نهی حسن خمینی از کاندیداتوری چه بود؟
خبرگزاری فارس نتیجه پیگیری خود در این زمینه را اینگونه روایت 
می کند: »ماجرا از این قرار است که سّیدحسن خمینی در ماقات 
با رهبر انقاب از ایشان می خواهد تا درباره ورودش به انتخابات نظر 
دهند. رهبر انقاب طبق همان مشی خود، اظهارنظری نمی کنند. 
اصرار سّیدحس��ن خمینی ادامه پیدا می کن��د و خطاب به رهبر 
انقاب می گوید: »فرض کنید که فرزند شما چنین درخواستی از 
شما داشته اند، پاسخ شما به او چیست؟«. استنکاف رهبر انقاب 
ادامه می یابد تا اینکه در نهایت پس از اصرارهای متوالی سّیدحسن 
خمینی، ایشان می گویند که اگر فرزند من چنین درخواستی داشته 

باشد، می گویم به صاح او نیست در انتخابات شرکت کند .«
مهدی فضائلی، روزنامه نگار و از اعضای س��ایت رهبری هم 
توئیتی نوش��ته که تلویحاً روای��ت اولیه از این دی��دار و نیز 
»درخواس��ت« رهبری از حس��ن خمینی را رد می کند: »نه 
موافقم ونه مخالف، پاس��خی اس��ت که داوطلبان ریاس��ت 
جمهوری با گرایش های مختلف همواره از آیت اهلل خامنه ای 
شنیده اند. اما در این دوره همین پاسخ هم به این تقاضا  ها داده 
نشده است، چنانکه به آقای سیدحس��ن خمینی فرمودند: 

» نظری نمی ده��م « و در پی اصرار وی برای نظر مش��ورتی، 
معظم له ارزیابی خود را ابراز کردند .«

بعداز4سال،دیرنیست؟!
علی مطهری در مصاحب��ه ای، پس از چهار س��ال، طرح موضوع 
دیوارکشی در پیاده رو  ها را که در جریان رقابت های انتخاباتی سال 
9۶ توسط روحانی علیه رئیسی مطرح شد، »بی اخاقی« دانست. 
او که با فارس گفت وگو کرده، طی صحبت در مورد حجاب و پس 
از اشاره خبرنگار به انتخاباتی شدن این موضوع و سؤال خبرنگار که 
»در انتخابات 9۶ این پدیده دستمایه دوقطبی انتخاباتی در جامعه 
شد و برای مثال بحث دیوار کشیدن را آقای روحانی مطرح کردند. 
نظر شما در این مورد چیست «، می گوید: »این کار خوبی نیست و 
حتی همان حرفی که آقای روحانی گفت که اگر اینها بیایند دیوار 
می کشند، واقعاً درست نبود. واقعاً هیچ کدام از کاندیدا  ها چنین 
نظری نداشت و مقداری استفاده ابزاری از این مطلب بود و یک کار 
غیراخاقی بود .«   مطهری پس از چهار سال و آن هم پس از اشاره 
خبرنگار، یادش می آید که کاندیدای مورد نظرش��ان که همه آن 
انتخابات و انتخابات قبلی و کل این هشت سال حامی اش بوده اند، 
استفاده ابزاری و کاری غیراخاقی کرده است. موضع درست باید در 
زمان خودش بیان شود و وقتی نتیجه   ها گرفته شد و قضاوت   ها انجام 
شد، دیگر فایده ای ندارد. بیان این موضع پس از چهار سال می تواند 
حتی شبهه دیگری هم داشته باشد؛ از جمله آنکه وقتی روحانی در 
قدرت و پیروزی بود، او را نقد نمی کردید و حاال که پایگاه اجتماعی 
خود را از دست داده و از طرفی، هفته های پایانی دولت او هم است، 

یاد بی اخاقی او در شب انتخابات 9۶ افتاده اید؟
نکته بامزه اینکه تصادف زمانی سخنان مطهری در مورد بی اخاقی 
انتخاباتی روحانی و نیز سخنان خود حسن روحانی در مورد استفاده 
از دروغ و بی اخاقی در انتخابات است. روحانی روز پنج  شنبه طی 
سخنانی گفت: »آنی که انتظار اس��ت در جمهوری اسامی ایران 
اتفاق بیفتد این است که یک انتخابات پرشکوه سالم، توأم با اخاق 
اسامی داشته باش��یم. تهمت زدن، افترا زدن، دروغ گفتن، برای 

اینکه گدایی رأی کنند، این بد  ترین کار در زندگی آدم است .«

    س�پاه نیوز: روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی س��پاه در 
اطاعیه ای اعام کرد: یک تیم تروریس��تی که اخیراً در به ش��هادت 
رس��اندن دو تن از بس��یجیان مولوی روس��تای هیچان شهرس��تان 
نیکشهر دخیل بوده ، با اشراف اطاعاتی و رصد دقیق ، در تور اطاعاتی 
رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه گرفتار و پس از درگیری 

به طور کامل منهدم شد. 
    فارس: علی مطهری داوطلب انتخابات ریاس��ت جمهوری پس از 
چهار س��ال س��کوت گفت: حرفی که آقای روحانی گفت که اگر اینها 
بیایند دیوار می کش��ند، واقعاً درس��ت نبود چون واقع��اً هیچ کدام از 
کاندیدا  ها چنین نظری نداشت و مقداری استفاده ابزاری از این مطلب 

بود و یک کار غیراخاقی بود.  
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