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رسول سنائیراد

درسیکهباید
از حماسه سوم خرداد آموخت

آزادسازی خرمشهر از دست اشغالگران رژیم بعثی عراق در سوم خردادماه
سال ،1361به دست رزمندگان اسالم از رخدادهای مهم دفاع مقدس به
حساب میآید که به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) نه فتح خاک بلکه فتح
ارزشهای الهی بود.
این حماسه بزرگ و پرافتخار در عملیات الی بیتالمقدس ،پس از زمان
کوتاهی از انجام عملیات فتحالمبین انجام ش��د و همین موضوع موجب
غافلگیری ارتش بعثی عراق در مراحل اولیه نبرد و س��پس وحشت آنان
در مراحل پایانی شد ،چراکه نیروهای متجاوز با برتری تجهیزات و آتش و
قرار داشتن در موضع دفاع و آن هم برخوردار از استحکامات مهندسی و
پیچیده و استفاده از موانع طبیعی و مصنوعی و سرزمین مسلح ،هرگونه
موفقیت رزمندگان ایرانی را ناممکن دانسته و از این رو صدام مدعی شده
بود که اگر ایرانیها بتوانند خرمشهر را بگیرند ،او کلید فتح بصره را نیز به
آنان تقدیم خواهد کرد.
زمانی که در سوم خردادماه ،رزمندگان اسالم وارد خرمشهر شده و پس
از نبردی سخت و نفسگیر با آزادسازی بیش از پنجهزار کیلومتر مربع از
اراضی اشغالی ،کشتن 16هزار نیروی اش��غالگر و متجاوز بعثی و اسارت
19هزار نفر از آنان پرچم ایران را بر فراز گنبد مسجد جامع خرمشهر به
عنوان نماد مقاومت مظلومانه در برابر متجاوزان به اهتزاز درآوردند ،ابتدا
صدام این شکست را انکار کرده و آن را یک عقبنشینی تاکتیکی نامید و
سپسدرواکنشبهاینشکستخفتبار ،تعدادیاز فرماندهانارشدارتش
خود را تیرباران کرد.
این حماسه بزرگ دارای پیامدهایی راهبردی در تاریخ جنگ تحمیلی بود
که مهمترین آنها عبارتاند از:
 -1اثبات قدرت تهاجمی و مزیتآفرین رزمندگان اسالم.
 -2تغییر قطعی موازنه در جن��گ با افزایش اعتماد ب�� ه نفس نیروهای
ایرانی و بهدست آوردن غنائم جنگی در دو عملیات بزرگ فتحالمبین و
الیبیتالمقدس.
 -3وا داشتن نیروهای عراقی به عقبنشینی تا مرزهای بینالمللی در180
کیلومتر و افزایش تهدید به ورود به خاک عراق و تسلط بر عوارض حساس
برای اشراف بر نیروهای متجاوز.
با توجه به این پیامدها بود که نهتنها ص��دام دیکتاتور و مغرور به پذیرش
آتشبس رو آورد ،بلکه حامیان منطق��های او نیز بر پایان جنگ از طریق
مذاکره رو آورده و درحالی که صدام هنوز بخشهایی از خاک جمهوری
اسالمی ایران را در اشغال خود نگه داشته و ادعای واهی شروع تجاوز را پس
نگرفته و اصل تجاوز را نیز نپذیرفته و نسبت به تجاوزگری متنبه و پشیمان
نشده بود ،سخن از صلح به میان میآوردند.
حال آنکه عدم تنبیه و پشیمانسازی دشمن متجاوز و پذیرش آتشبس
و صلح ،پس از این دو عملیات ،تنها دادن فرصت بازسازی توان نظامی به
او برای تجاوز و ادامه آتشافروزی بود که رزمندگان اسالم ،چنین فرصتی
را از دشمن و حامیان آن سلب و مقاومت هشتساله مردم و نظام در برابر
متجاوزان ،س��رانجام منجر به صدور قطعنامهای شد که در آن به شرایط
پذیرش آتشبس و صلح پایدار از جمله شناخت متجاوز اشاراتی رفته بود.
همانگونه که ادامه مقاومت در برابر متجاوزان ،صدام را مجبور به پذیرش
ت شناخته شده در آن کرد ،یعنی
دوباره توافق  1975و مرزهای به رسمی 
پذیرش همان توافقی که آن را پاره کرده و با نقض آن به جنگی بیهوده و
نافرجام رو آورده و با تصور قرار داشتن ایران در موضع ضعف ،ظرفیتها و
سرمایههای بزرگی از دو کشور ایران و عراق را برای تحقق اوهام خود به
ورطه نابودی کشانده یا در معرض فرسایش قرار داده بود.
درس بزرگ برآمده از این حماسه بزرگ و به یادماندنی ،برای ملت بزرگ
ما این است که «قوی ش��دن» و «با قدرت عمل کردن» تنها راه مقابله با
زورگویان و قلدرهای متوهم و متکبر و وا داشتن آنان به پذیرش حقیقت
است.
گرچه خرمشهر به برکت مجاهدتهای رزمندگان اسالم و خونهای پاک
ل خواهی و آزادگی
شهیدان آزاد شد ،اما در مسیر ملتی که پرچم استقال 
برافراشته و زورگویی و ستم را برنمیتابد ،خرمشهرها در پیش است که
آزادی و حفظ آن همچنان محتاج «قدرت» است.
یکی از فرصتها و ظرفیتهایی که میتواند در روند قدرتیابی کشورمان
تأثیرگذار باشد ،انتخابات پیش رو است که حضور پرشور مردم در آن نمادی
از قدرت مردمی کشور به حس��اب میآید و چنانچه به انتخاب اشخاص
شایسته برای ریاستجمهوری و شوراهای اسالمی منجر شود ،زمینهها
و بسترهای قوی شدن ایران اسالمی در پرتو کارآمدی و تالش جهادی و
همسو با رزمندگان و شهیدان دفاع مقدس را فراهم و آینده کشور عزیزمان
را تأمین میکند.
ادای دین به مجاهدتهای رزمندگان و شهیدان فتح خرمشهر ،حضور
پای صندوقهای رأی و انتخاب شایستگانی از جنس شهید خرازی ،شهید
کاظمی و شهید سلیمانی برای میدانداری است که گرچه در میدانی آرام
و بیخطر صورت میگیرد ،اما پیامدهایی همچون حماسه فتح خرمشهر
برای کشور اسالمی ایران و مأیوس ساختن دشمنان آن دارد.

دستگیری عامالن انفجار سراوان
به دست وزارت اطالعات

مرک�ز رواب�ط عموم�ی و اطالعرس�انی وزارت اطالع�ات اعلام
کرد ک�ه ب�ا تلاش س�ربازان گمن�ام ام�ام زم�ان در ادارات کل
اطالع�ات سیس�تان و بلوچس�تان و آذربایج�ان غرب�ی ،س�ه
تی�م تروریس�تی متالش�ی و عاملان انفج�ار تروریس�تی اول
فروردین س�ال جاری س�راوان شناس�ایی و دس�تگیر ش�دند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اطالعات با تالش
سربازان گمنام امام زمان در ادارات کل اطالعات سیستان و بلوچستان و
آذربایجان غربی ،سه تیم تروریستی متالشی و عامالن انفجار تروریستی
اول فروردین سال جاری سراوان شناسایی و دستگیر شدند.
این انفجار کور تروریس��تی که در میدان کوزه س��راوان رخ داد ،منجر
به شهادت یک نوجوان  16ساله بلوچ و زخمی شدن چند عابر بیگناه
شد .عناصر این تیم وابسته به گروهک تروریستی جیش الظلم ،آموزش
نظامی را در یک کشور خارجی دیده و با هدایت گروهک ،اقدام به این
جنایت کردند .از این تیم که به دنبال اقدامات تروریستی دیگری بود
یک قبضه کلت کمری ،ش��صت کیلو مواد منفجره ب��ه همراه ریموت
کنترل و چاشنی انفجاری ،کشف و ضبط گردید .یک تیم دیگر نیز در
سیستان و بلوچستان شناسایی و با دستگیری آنها از چند اقدام ایذایی
و تروریس��تی جلوگیری ش��د .این تیم با هدایت گروهک تروریستی
جنایتکار مستقر در اروپا ،به دنبال اقدامات تروریستی در سطح استان و
انفجار وحشیانه در اماکن مذهبی ،برای تفرقه افکنی و اختالفات مذهبی
بود .از سرکرده شرور این تیم تروریستی که سابقه قاچاق مواد مخدر
و قتل دارد دو قبضه کلت کم��ری ،دو قبضه کالش به همراه مقادیری
ابزار و مواد ساخت بمب کشف گردید .همچنین یک تیم مسلح که برای
اخاذی و اقدام تروریستی از اقلیم عراق وارد کشور شده بود ،تحت رصد
قرار گرفت و پس از درگیری مسلحانه در منطقه مرزی ارومیه ،دو نفر از
آنها کشته و یک نفر متواری شد .از این تیم تروریستی ،دو قبضه کالش،
نارنجک ،مواد انفجاری و مهمات به دست آمد.
وزارت اطالعات به گروهکهای تروریستی هش��دار میدهد هرگونه
اقدام علیه امنیت کشور ،با واکنش قاطع و مؤثر مواجه خواهد شد .ضمن
اینکه کشورهایی که مأمن فعالیت این گروههای تروریستی هستند،
باید پاسخگوی اقدامات تروریستی آنها نیز باشند.
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نمایندگان مخفی وضع موجود در انتخابات!
چرا کسی خود را نماینده دولت در انتخابات نمیداند؟

گزارش

زینب شریعتی

مهدی بلوریان | فارس

«دول�ت در انتخابات نمایندهای ن�دارد» .این
حرف عل�ی ربیعی ،س�خنگوی دولت اس�ت
که هفته گذش�ته در پاسخ به س�ؤالی درباره
ثبت نام برخی اعض�ای کابینه تدبی�ر و امید
ب�رای کاندیدات�وری در انتخاب�ات ریاس�ت
جمهوری گفت .او تأکید کرد که این ثبت نا مها
دس�توری نبوده ،با هماهنگ�ی رئیسجمهور
و یا به ش�کل تش�کیالتی انجام نشده ،دولت
کس�ی از این افراد را نماینده خود نمیداند و
کس�ی از این افراد هم نگفتهاند ک�ه نماینده
دولت هس�تند .س�خنان ربیعی گرچ�ه برای
اعالم بی طرفی دولت در انتخابات بیان ش�د
که یک ام�ر قانونی اس�ت و دول�ت موظف به
رعایت آن است ،اما خود دو شبهه را ایجاد کرد:

اول آنکه درس��ت اس��ت که دولت قانوناً ملزم به
رعایت بی طرفی اس��ت ،ام��ا کاندیداها که نباید
بی طرف باش��ند .چرا آنها از اینکه نماینده دولت
شناخته شوند ،پرهیز دارند؟
دوم آنکه آیا کاندیدایی را که دولت حامی اوست
و عالقه دارد که رأی بیاورد ،الزاماً از میان کابینه
کنونی دولت خواهد بود؟
و یک سؤال مهمتر ،آیا نمایندگی وضعیت کنونی
الزاماً رسمی و علنی و صریح خواهد بود؟
تحلیل

    هم خدا و هم خرما!
کسی نمیخواهد نماینده دولت شناخته شود .این
گزاره دیگر امری نیست که انکار شود .نارضایتیها
از دولت زیاد و در حوزههای مختلف است .سطح
محبوبیت حس��ن روحانی به ش��دت افت کرده
و مردم از وضعی��ت موجود گالیهه��ای جدی و
عمیق دارند .به همین دلیل هیچ یک از کاندیداها
نمیخواهد نماینده این وضعیت کنونی و مدافع
آن باش��د ،اما نکته جالب توجه ک��ه تناقض این
اتفاق را جلوی چشم میآورد ،این است که برخی
از ثبت نامکنندگان عضوی از دولتی هستند که
این وضعیت را رقم زده اس��ت و خود در ایجاد و
شکلگیری وضعیت موجود دخیل هستند.
اف��راد ثب��ت نامکننده خ��ود را نماین��ده دولت
نمیدانن��د ،اما اف��کار عمومی نمیتوان��د آنها را
نماینده دول��ت نداند .آنه��ا اکن��ون از ایدهها و
برنامههای جدید میگویند ،اما به طور جدی در
برابر این سؤال هستند که اگر کاری از دست آنها
برمیآمد ،چطور در این هشت سالی که در دولت
حضور داشتند ،انجام ندادند؟ ممکن است گفته
شود که ش��اید برنامههای خود را ارائه کردهاند و
مورد موافقت قرار نگرفت ه اس��ت ،اما واقعیت این
است که حتی چنین ادعایی هم ندارند!

گزارههایی همچون نداشتن اختیار برای تغییر
منشی ،مقدمه چینی برای آن بود که گفته شود
مس��ئولیت دولت و اقداماتش با ما نیس��ت .اما
معاون و وزیر بی اختیار چرا باید در دولت بماند و
استعفا ندهد؟ نمیشود هم از امتیازات حضور در
دولت بهره برد و هم مسئولیت خود در اقدامات
دولت را برعهده نگرفت که مصداق همان ضرب
المثل میش��وند که هم خدا را میخواهند و هم
خرما را! آنها میخواهند بگویند وضعیت متحول
و جدید ایجاد خواهند کرد ،اما کسانی که خود در
دولت بودند ،این فرصت را پیش از این داشته و
استفاده نکردهاند و حتی شرایط را بدتر کردهاند؛
پس چرا باید فرصت مجدد در اختیارش��ان قرار
بگیرد؟!
بنابراین ،فرقی نمیکند کس��ی خود را نماینده
دولت بداند یا نداند؛ افراد به اندازهای که در دولت
هش��ت س��اله روحانی نقش ایفا کرده و تدبیر و
امیدیه��ا را در به وجود آوردن ش��رایط کنونی
یاری کردهاند ،نماینده دول��ت و در واقع نماینده
وضعیت موجود هستند و نمیتواند مدعی تحول
خواهی شوند.
   نماینده غیردولتی دولت!
دولتیها بعض��اً در انتخابات نق��ش دارند و برای

کاندیدایی خاص تبلیغ میکنن��د .در واقع اصل
بی طرفی تا همین جا هم زیر س��ؤال است .بعضاً
از سوی تیم تبلیغاتی در اختیار کاندیدا قرار داده
ش��ده یا کارهای تبلیغاتی او را در فضای مجازی
پیش میبرند و در ثنای برنامههایش یادداش��ت
مینویسند .گرچه که نماینده دولت در انتخابات،
فردی از دولت نباش��د .دول��ت روحانی حتی در
انتخابات هیئت رئیس��ه مجلس هم اعمال نفوذ
و قدرت میکرد ،ریاس��ت جمهوری ک��ه بماند.
اما نیازی نیس��ت نامزدی که دولت حامی اوست
یا او ش��بیه دول��ت کنونی فکر میکن��د و تیمی
مش��ابه دولت روحانی دارد ،کسی از میان دولت
کنونی باشد.
آنچنان که برای شریک بودن در اقدامات کنونی
دولت هم الزامی ندارد که فرد در سالهای گذشته
عضوی از دولت تدبیر و امید باشد .همین که دولت
را در رسیدن به شعارهای نادرست کمک رسانده
باشند ،کفایت میکنند.
    نمایندگی مخفی!
ی
نکته دیگری که قابل تأمل است آنکه خیلی بدیه 
اس��ت که دولت نمیتواند همچون یک حزب یا
جریان سیاس��ی ،کاندیدای رسمی معرفی کند.
دولت طبق قانون باید بی طرف باشد و حداقل در
ظاهر این ژست بی طرفی را حفظ خواهد کرد .اما
در باطن ،نگاهی به ش��عارها و وعدههای نامزدها
عیان میکند که چه کسی قرار است ادامهدهنده
وضع موجود باشد و برنامههایش امتداد عملکرد
دولت حسن روحانی است .پشتوانه دولت هم در
حمایت از چنین کاندیدایی نیازی نیست که علنی
و صریح باش��د؛ در پس پرده اتفاقات و توافقات و
قراردادهایی نانوشته رقم میخورد و ائتالف غیر
رسمی را رقم میزند.
    شریک وضع موجود نمیتواند از تحول
و تغییر بگوید
در روزه��ای آین��ده تکلی��ف نامزده��ای تأیید
صالحیت شده ،روشن خواهد شد و با آغاز فرصت
قانونی تبلیغ��ات انتخابات ریاس��ت جمهوری،
صفبندیها علنی خواهد شد .با این حال مردان
سیاست به خوبی بلدند که در پشت کلیدواژههای
ساختگی و ادعاهای دروغین ،تصویری نو از خود
بسازند و گذشته همراه ش��ده با حمایت از دولت
روحانی را رنگ کنند و به جای تحول و تغییر به
مردم تحمیل کنند .آنها بخشی از وضعیت کنونی
کشور هستند؛ بخش��ی از تغییری که باید اتفاق
بیفتد .اگر قرار است تحول به معنای اصلی خود
روی دهد ،چارهای نیست جز آنکه مردان تکراری
هم کنار روند و چهرههای جدی��د با برنامههایی
جدید جایگزین شوند.

بانیان وضع موجود ضد مشارکت عمل میکنند

اگر «مش��ارکت در انتخابات» خود به شکل یک
ش��خصیت ،نظارهگر انتخابات  1400بود ،بیش
از همه نگران چه بود و برای مطرح کردن اهمیت
خود چه میکرد و چه پیشنهادی میداد؟ مردم
در کاری مشارکت میکنند که امید تغییر در آن
داشته باشند .این قدرتمندترین عامل مشارکت
است .در دوقطبیهای ش��دید انتخاباتی هم به
این علت مشارکت باال میرود که مردم احساس
میکنند فضا برای تغییر یا جلوگیری از تغییر-که
آن هم در مفه��وم نوعی تغییر اس��ت -میتواند
اثرگذار باش��د .با این توصیف ب��رای افزایش باور
مردم به امکان ایجاد تغییر و به دنبال آن باال رفتن
مش��ارکت در انتخابات چه کاری میتوان کرد و
چگونه باید عمل کرد؟
بحث راهب��ردی «تغییر» یکی از دس��تاویزها و
دس��تاوردهای بزرگ حکومتهای مردمنهاد در
برگ��زاری انتخاباتها و ش��رکت دادن مردم در
سرنوشت خویش است .یک مشارکت باالی 70
درصد از جهت مقابله با نیروی متخاصم خارجی،
مثل تجهیز ی��ک ارتش بزرگ کارای��ی دارد و از
جهت تأمین سیاس��ی و اجتماعی داخلی مانند
ملی شدن صنعت نفت برای ما یا مشابه آن برای
کشورهای دیگر عمل میکند .پس اگر کشورها
خبر

بتوانند مش��ارکت انتخابات خود را ب��اال ببرند،
بیمزد و منت و با تکیه ب��ر اراده ملتهای خود،
دس��تاورد بزرگی در حوزه سیاسی و اجتماعی و
امنیتی داشتهاند.
بحث تغییر فق��ط هم در تغییر بع��د از انتخابات
محدود نمیشود .بخش��ی از تغییرات باید قبل و
همزمان با فرآیند انتخاباتها و همس��و با نیازها
و دغدغههای «بیبرو و برگرد» مردم باشد .مردم
از همه اقش��ار کمدرآمد گرفته ت��ا پردرآمد و از
مردمان با تحصیالت ابتدایی تا تحصیالت عالی
دغدغههایی مش��ترک دارن��د .از نمونه زنده این
نیازهای مش��ترک ،بحث کنت��رل کرونا و بهبود
عملکرد بهداشت و درمان از جمله موضوع بیبرو
و برگرد واکسیناسیون است که انجام آن حداقل
برای گروه هدف ت��ا قبل از برگ��زاری انتخابات
نشانهای از ایجاد تغییر است که با توجه به اهمیتی
که خانواده ایرانی برای کهنس��االن و بزرگساالن
خود میدهند ،میتواند رضایت جمعی یکدستی
را ایجاد کند.
رفع تحری م یا بیاثر شدن تحریمها نیز که احتماالً
به دنبال خود گشایشهای معیشتی و اقتصادی
و فعال ش��دن بازارها را به دنبال دارد ،از دس��ته
همان مطالبات بیبرو و برگرد عمومی اس��ت که

کمدرآمد و پردرآمد هر دو به دنبال آن هس��تند
و در این میان تفاوتی در مردم بهجز یک دس��ته
کاسب گرانی که معدودند ،نیست .واضح است که
بیاثرکردن تحریمها زمانبرتر از رفع آنهاست و
کار این دولتی که خود را تاکنون نشان داده هم
نیس��ت اما این دولت که مدعی بل��د بودن زبان
دنیا است و نش��ان مذاکره بر س��ینه دارد باید با
حفظ همه منافع و حقوق حقه ملت در مذاکرات
هس��تهای این مذاکرات را تا قبل از انتخابات به
ثمر بنش��اند و نتایج ملموس افزایش ارزش پول
ملی و برخی گرهگش��اییهای اقتصادی آن را به
مردم بچشاند.
مطالبات دیگری هم هست که شاید مطالبه قشر
نخبه و تحصیلکرده باش��د یا مطالباتی که صرفاً
خواست یک بخش خاص از جامعه باشد .این گونه
مطالبات هم نباید از آن دریغ شود.
در ورای این گونه خواس��تهها که بیشتر معیشتی
و صنفی و در حوزه درد و درمان اس��ت ،باید به دو
موضوع مهم دیگر هم توجه کرد .اول اهمیت حضور
نمایندگان جناحهای مختلف سیاس��ی در میان
نامزدها و دوم ،کنار کشیدن خود به خود کسانی که
نمایندگان و مدافعان وضع موجود هستند.
افرادی مثل نامزده��ای برآمده از دل این دولت

حتی اگر از فیلتر صالحیته��ا هم بگذرند باید
بدانند حضور آنها به ش��دت با مش��ارکت مردم
نسبت معکوس دارد و اگر در بررسی صالحیتها
مسئلهای باید اهمیت داده شود ،نه فقط برخی
سوابق خاص افراد بلکه مهمتر از همه کارنامه و
نامه اعمال حال حاضر آنان و اهمیتی اس��ت که
حضور نامزدها میتواند در مش��ارکت یا غیبت
مردم در انتخابات داشته باش��د .چه چیزی در
تأیید ی��ا رد صالحی��ت یک نماین��ده میتواند
مهمتر از این باشد که او تجلیگاه نفرت مردم از
عملکردش باشد و سیمای شورانگیز انتخاباتها
را به فضای یادآوری خاطرات تلخ و ناامیدیها و
بیتدبیریهای یک نامزد تبدیل کند؟
بانیان وضع موجود هش��ت س��ال است که ضد
مش��ارکت عمل میکنن��د و این رفت��ار آنها در
مدت مانده ب��ه انتخابات پیشرو تش��دید هم
شده است!
مش��ارکت م��ردم بای��د ب��ا گرانتری��ن رقم و
ارزش��مندترین کاالیی که دولتها و حکومتها
در دس��ت دارند با کمال احت��رام و منتپذیری
خریداری شود و آن ایجاد و قبول احساس تغییر
در سرنوش��ت خویش اس��ت با هر ابزار مشروع و
قانونی ممکن.

رئیس مجلس شورای اسالمی:

تحوالت عظیم دفاعی در پرتو اعتماد به جوانان ایجاد شد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه
در مس�ائل نظام�ی ب�ه دنب�ال بازدارندگی
و دفاع از س�رزمین خ�ود و به دنب�ال صلح
پایدار ،آرامش و روابط دوستی با همسایگان
و ام�ت اسلامی هس�تیم ،تأکید ک�رد :در
برابر ه�ر تجاوزی ه�م محکم ایس�تادهایم.

به گ��زارش ایرن��ا ،محمد باق��ر قالیب��اف روز
گذشته در آیین افتتاح نمایشگاه پیشرفتها و
دستاوردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مس��لح ،س��وم خرداد را یادآور مجاهدتهای
فرزندان این س��رزمین و ش��هدا عن��وان کرد و
گف��ت :بهرغم آش��نایی که با مس��ائل دفاعی و
امنیت��ی دارم ،تص��ور نمیکردم ک��ه در حوزه
دفاعی و امنیتی زمینی ش��اهد چنین تحول و
تنوعی باشیم .وی در ادامه تولید قدرت را یک
زنجیره عنوان کرد و اف��زود :امروز این بخش از

زنجیره قدرت را که پایه و اساس کار است مایه
افتخار ،امنیت و آرامش در کشور میدانم که با
مجاهدتهای خاموش شما برادران عزیز وزارت
دفاع محقق شده است.
قالیباف خاطرنشان کرد :ساخت این تجهیزات
و امکان��ات برای دف��اع از امت اس�لام ،دفاع از
مظلومان و ایج��اد بازدارندگی برابر دش��من،
مجاهدت است .اگر روزی دشمن چشم طمعی
به این س��رزمین داشته باش��د با این تجهیزات
بهترین دفاع را خواهیم داشت.
رئیس مجلس شورای اس�لامی یادآور شد :در
طول دوران جنگ حسرت تجهیزاتی را داشتیم
که امروز در این نمایش��گاه میبینم اما امروز با
مجاهدت شما به چنین امکاناتی دست یافتیم.
وی با تأکید بر اینکه حرکت م��ا باید مبتنی بر
مردم باش��د ،گفت :امیر حاتم��ی اعالم کردند

که این پیش��رفتها با تکیه بر ت��وان جوانان و
ش��رکتهای دانش بنیان حاصل ش��ده است.
در آن زمان ک��ه خمپاره موج��ود نبود ،همین
تراشکارانی که سرسیلندر ماشین را میساختند
تجهیزات توپ و تفنگ ساختند .تحوالت عظیم
در حوزه هوا فض��ا ،پهپاد و صنای��ع در نقاطی
محقق ش��د که به جوانان اعتماد کردیم ،بهانه
جویی نک��رده و فرصت را در اختی��ار آنان قرار
دادیم .اساس استحکام نظام اسالمی به صنعت
و قدرت موشکی اش نیست بلکه به قلب یکایک
مردم اس��ت .مردم باید باور داش��ته باشند که
عمق استراتژیک ما قلب آنان است و همین باور
موجب تحول در حوزههای مختلف میشود.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه
هرجا که به خدا توکل نکردی��م و به مردم باور
نداشتیم ،نتوانستیم شعار ما میتوانیم را محقق

کنی��م .گفت :هر ج��ا که به س��نتهای الهی و
توان مردم ایمان داش��تیم ،توانس��تیم شعار ما
میتوانیم را محقق کنیم .وی با اشاره به پیروزی
جبهه مقاومت در غزه گفت :در دهه  ۶۰میالدی
کشورهای عربی بیش��تر از پنج روز نتوانستند
برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند .امروز
با وحدت مسلمانان در زیر س��ایه قرآن ،بهرغم
عادیسازی روابط برخی سران مرتجع منطقه
با رژی��م صهیونیس��تی ،غزه توانس��ت  ۱۰روز
شجاعانه برابر دش��من تا دندان مسلح مقاومت
کند و دشمن را شکس��ت دهد این سنت الهی
است .قالیباف با بیان اینکه به دنبال بازدارندگی
و دفاع از س��رزمین خود هستیم ،اظهار کرد :ما
به دنبال صلح پایدار ،آرامش و روابط دوستی با
همسایگان و امت اسالمی هستیم و در برابر هر
تجاوزی محکم ایستادهایم.

تها بی خبرم
    کدخدایی :من هم از نتیجه احراز صالحی 
جلس��ات ش��ورای نگهبان برای بررسی
صالحیته��ا امروز و فردا ه��م ادامه دارد
و سهشنبه جلس��ه نهایی برگزار میشود
و نتیجه نهای��ی را در زمان مقرر به وزارت
کشور ارسال کنیم.
عباسعلی کدخدایی ،س��خنگوی شورای
نگهبان درباره اخبار منتشر شده پیرامون
تأیید صالحیت برخی از نامزدها در فضای مجازی اظهار کرد :اکنون
که دو روز دیگر تا پایان بررس��ی صالحیتها از سوی شورای نگهبان
باقی مانده ،حتی بنده هم نمیدانم نتیجه چه خواهد شد ،لذا نباید به
شایعات توجه کرد؛ خود نامزدها هم به این شایعات دامن نزنند ،چراکه
این اظهارنظرها صحت ندارد.
وی افزود :برخی از آقایان به شورای نگهبان مراجعه کرده اند ،برخی
هم به صورت مکتوب موارد دیگری را به مدارکشان اضافه کرده اند،
طبق قانون اگر مواردی از مدارک داوطلبان دارای ابهام باشد باید با
اعضای ش��ورای نگهبان صحبت کنند ،در طول هفته گذشته هم با
برخی از نامزدها دیدار داش��تیم یا به صورت مکتوب مواردی به آنها
ارائه کردیم .سخنگوی شورای نگهبان درباره برنامه نامزدهای ریاست
جمهوری هم اظهار کرد :خوشبختانه این دور با توجه به توضیحات
گفته شده ،نامزدها عموماً برنامه خود را ارسال کرده اند ،برنامهها هم
مؤثر بودند ،چراکه اعضای شورای نگهبان بر اساس برنامه هم اعالم
نظر کردهاند.
تها
    قرعه کشی مناظرههای تلویزیونی پس از اعالم صالحی 
عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات
ریاس��ت جمهوری میگوید :قرعه کشی
برنامههای انتخابات��ی داوطلبان در صدا
و س��یما در فاصله  ۴۸ساعته پس از اعالم
نتایج بررسی صالحیتها برگزار میشود.
س��ید احس��ان قاضی زاده هاش��می در
گفتوگویی ب��ا خبرگزاری صداوس��یما
درباره قرعه کشی مناظرههای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری
افزود :طبق قانون در ارائه امکانات تبلیغاتی به نامزدها ،هیچ تبعیضی
نباید باش��د و همه نامزدها باید از این امکانات به طور عادالنه و برابر
اس��تفاده کنند .به مردم قول میدهیم که امس��ال حجم متنوعی از
برنامههای معرفی نامزدهای انتخاباتی را در تلویزیون ،رادیو و فضای
مجازی خواهیم داشت.
عضو کمیسیون بررس��ی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تصریح
کرد :اقدامات ترکیبی و بسترهای متنوع و گوناگونی در همه رسانهها
برای نامزدهای انتخابات پیشبینی ش��ده اس��ت تا بتوانند افزون بر
معرفی خودشان ،برنامهها و عملکردشان را توضیح دهند .قاضی زاده
هاشمی همچنین گفت :قرعه کش��ی برنامههای انتخاباتی در صدا و
سیما در فاصله  ۴۸س��اعته پس از اعالم نتایج بررسی صالحیتها تا
آغاز تبلیغات برگزار میش��ود و بنا داریم این مراس��م به طور زنده و
مستقیم پخش شود.
عضو کمیسیون بررس��ی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با بیان
اینکه تاکنون درباره مج��ری مناظرههای انتخاباتی در کمیس��یون،
تصمیمی گرفته نش��ده اس��ت افزود :جمع بندی کمیسیون بررسی
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری این است که بتوانیم مناظرههای
بسیار قوی انتخاباتی داشته باشیم.
    مشارکت با حضور من شور میگیرد!
داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری با بیان اینکه با سه گانه رئیسی،
جهانگی��ری و الریجانی ش��ور انتخاباتی
صورت نمیگیرد ،گفت :شکلگیری این
سهگانه ادامه وضع موجود با یک مقداری
گرایش به سمت راست یا چپ است.
عباس آخون��دی در گفتوگو ب��ا ایرنا ،در
خصوص اه��داف و انگیزههای خود از حض��ور در انتخابات گفت :ما دو
مسئله بنیادین در ایران داریم که انگیزههای من برای حضور در انتخابات
است .ما در ایران دچار بیدولتی یا چند دولتی هستیم .عم َ
ال مسئلهای در
ایران حل و فصل نمیشود و هر مسئلهای که سر باز میکند سر جای خود
میماند .وی اضافه کرد :اگر دولتی وجود داشت عم َ
ال امکان حل کردن
مسائل نیز به وجود میآمد .سیاستگذاری به همین واسطه در ایران دچار
امتناع شده و مردم احس��اس بی پناهی میکنند .او که خود را منادی
تحول معرفی کرده ،میگوید :بیشتر در پی این هستم که بر مبنای حفظ
حقوق شهروندی تحول در کشور صورت بگیرد .قطعا گرایش سیاسی
من به سمت نیروهای تحول خواه و اصالح طلب است.
آخوندی درخصوص برخ��ی تحلیلها و گمانه زنیها از ش��کلگیری
سهگانه رئیسی ،الریجانی و جهانگیری در انتخابات اظهار کرد :سه گانه
رئیسی ،جهانگیری و الریجانی اص ً
ال سهگانه نیست .با این صحنه شور
انتخاباتی صورت نمیگیرد و مشارکت باال نمیرود .در این صورت میزان
مشارکت حدود  ۴۰درصد است و این سه گانهای نیست که بتواند حق
انتخاب متنوعی را در اختیار مردم ایران قرار دهد .داوطلب سیزدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری یادآورشد :شکلگیری این سهگانه ادامه
وضع موجود با یک مقداری گرایش به سمت راست یا چپ است .هیچ
تحولی از این سه گانه بیرون نمیآید و شوری را ایجاد نمیکند .اما اگر
در انتخابات چهرههای نماد تحول بیایند ممکن است حق انتخاب فراتر
برود و احتمال حضور در صحنه بیشتر خواهد بود.
   باهنر :از رئیسی حمایت میکنیم
ما در ای��ن دوره ضم��ن احت��رام به همه
کاندیداه��ا از جن��اب رئیس��ی حمای��ت
میکنیم و تمامی شعب اس��تانی جامعه
اس�لامی مهندس��ین (جام ) با ستادهای
مردمی ایشان همکاری داشته و خود نیز
برای پیروزی جبهه اصولگرایی تمام تالش
و امکانات خود را به کار میگیرد.
محمد رض��ا باهنر ،دبیرکل جامعه اس�لامی مهندس��ین ضمن ارائه
تحلیلی از وضعیت رقابتهای انتخاباتی ریاس��ت جمهوری ،1400
اظهار داش��ت :این رقابتها به احتمال زیاد س��ه قطبی خواهد شد و
آقایان رئیس��ی ،الریجانی و یک نفر از اصالح طلب��ان (جهانگیری یا
پزشکیان) رقابتکنندگان اصلی این دوره خواهند بود.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت :متأس��فانه در چند روز
گذش��ته اخبار ناصحیحی در خص��وص موضعگیری م��ن در صحنه
انتخابات در رسانهها منتشر شده،ادامه داد :به طور رسمی اعالم کردم
که جامعه اسالمی مهندسین و جبهه پیروان خط امام و رهبری ذیل
شورای وحدت اصولگرایان در انتخابات نقش آفرینی خواهد داشت و
بحمداهلل با حضور جناب آقای رئیسی وحدت اصولگرایان رنگ و بوی
تازهای به خود گرفت و همه جریانهای اصولگرایی از ایشان حمایت
خواهند کرد .بنابراین ،جامعه اسالمی مهندسین در این دوره با احترام
به همه کاندیداها از جناب رئیسی حمایت میکند و الزم است تمامی
شعب استانی این تشکل با س��تادهای مردمی ایشان همکاری داشته
و خود نیز برای پیروزی جبهه اصولگرایی تمام تالش و امکانات خود
را در استانها به کارگیرند .دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین تأکید
کرد :به هیچ عنوان نباید رقیب را دست کم گرفت و برای پیروزی باید
از همه ظرفیتها استفاده کرد.

