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حضور هوشمندانه مردم در انتخابات
جام جم نوشت: جمهوري اسالمي ايران 
داراي يك نظام مردم ساالر ديني است 
و محصللول انقللالب اسللالمي ايجاد 
بزرگ ترين نظام دموكراتيك بر مبناي تفكر اسالمي در سطح دنياست. در 
 تمامي نظام هاي مردم ساالر، اقتدار كشور محصولي است كه در كارخانه 

به نام صندوق هاي رأي به دست مي آيد. 
در چنين شرايطی اقتدار كشور نيز درون زا و غير وابسته به قدرت هاي 
خارجي اسللت. طبيعتاً در چنين شللرايطي هر تفكر، رفتار، عمل و 
رويه اي كه در كاهش مشاركت عمومي در انتخابات تأثيرگذار باشد 
در راستاي منافع ملي نيسللت و اين بحثي كاماًل منطقي و مبتني 
بر دليل و برهان اسللت، در عين حال بايد توجه داشت شرايطي كه 
در آرايش صحنلله انتخابات پيش آمده، باعث شللده برخي فرصت 
پيللدا كنند و حرف هايللي در جهت سللرد كردن فضللاي انتخابات 

رياست جمهوري ۱۴۰۰ بزنند. 
شللواهد حاكي از اين اسللت كه دولت دوازدهم و حامالن گفتمان تكرار 
از وضعيت پيش آمده بسلليار خرسللندند، به اين علت كلله رويكردها و 
عملكردهاي دولت روحاني طي هشللت سللال اخير مبين ناكارآمدي و 
ناكامي در تحقق مطالبات مردم بود، اين رويه باعث شد متأسفانه اعتماد 

مردم مورد خدشه و آسيب قرار بگيرد. 
بر اين بللاورم كه اگر اين جريان سياسللي مي توانسللت بللا نامزدهاي 
خوش اقبال خود پاي به عرصه ميدان رقابت بگذارد حتماً با رأي قاطع 
مردم رد مي شللد. حال با چنين شللرايطي آنها با جوسللازي هايي كه 
مي كنند دست پيش را گرفتند كه پس نيفتند. اين جريان سياسي طي 
۳۲سال گذشته مديريت قوه مجريه كشور را به دست داشت و به  نوعي 
اختيارات اين قوه بيش از سللاير قوا بود، بنابراين آنها بايد پاسخگوي 

عملكرد خود باشند. 
در عين حال بايد توجه داشت به رغم همه كارشكني ها و فضاسازي هايي 
كه در مسير دعوت مردم به مشاركت عمومي و حضور گسترده در پاي 
صندوق هاي رأي صورت مي گيرد باز هم مردم ما هوشمند و باذكاوتند و 
اهميت حضور حماسي را در بازتوليد قدرت ملي مي دانند و هيچ وقت از 
مسير انقالب خارج نشده اند. آحاد جامعه در ايران اسالمي در پي تقويت 
جبهه انقالب و جمهوري اسالمي هستند و از انقالب دفاع مي كنند و در 
پي تحقق شعارها و آرمان هاي جمهوري اسالمي مبتني بر استقالل، 

آزادي و عدالت هستند. 
مردم ايران بهتر از مسللئوالن مي دانند كه اهميت حضور و شللركت 
در انتخابات و مشللاركت باال بللراي توليد قدرت ملللي از چه اهميتي 
برخوردار است، از اين رو  پيش بيني مي كنم جامعه ايراني مثل قبل با 
حضور فعاالنه در عرصه انتخابات، گرمي بخش فضاي سياسللي باشد، 
بنابراين ضروري اسللت ملت ايران روز ۲۸خرداد در انتخابات رياست 
جمهوري۱۴۰۰ پللاي صندوق هاي رأي حضور حماسللي پيدا كنند. 
طبعاً اين حضور گسترده در اقتدار جمهوري اسالمي ايران نقش مهمي 
خواهد داشت و به دنيا نشان مي دهد مردم ايران اسالمي هميشه و در 
همه حال براي آباداني و عزت كشور به ميدان مي آيند و نمايشي شگفت  

از اقتدار ملي را به نمايش خواهند گذاشت. 
........................................................................................................................

اتقوا اهلل
روزنامه رسالت نوشت: مناظره سوم 
هم برگزار شد و مطابق پيش بيني ها 
بداخالقي هللا، تخريب ها، توهين ها و 
تهمت ها تداوم يافت. از دروغ هاي آشللكاري كه با كمتر از يك دقيقه 
جست وجو قابل صحت سنجي است تا تهمت هايي كه با مرور عملكرد 
اشخاص، بطالن آنها محرز مي شود. در اواسط اين مناظرات، دعوتي از 
سوز دل و عمق جان توسط مرد بااخالق، محبوب و مورد اقبال مردم در 
اين مناظرات صورت گرفت؛ »اتقوااهلل«اين دو كلمه در آن چارچوب، 

كار يك دهه سخنراني را انجام مي دهد. 
تقوا از ماده »وقي يقي وقايه« به معناى قرار دادن خويشتن در پناهگاه 
است و در اصطالح به معناى خويشتندارى و كفّ نفس در برابر گناهان 
اسللت. اتقوااهلل در آن موقعيت يعني به چه قيمتي مي خواهيد پيروز 
شويد؟ به قيمت آلودگي به حرام هايي چون دروغ و تهمت و افترا؟ به 
قيمت تخريب و نوميدسازي مردم و تلبيس حق و باطل يا كتمان آن؟

اتقوااهلل يعني به عاقبت و عقوبتش نمللي ارزد، خودت را ارزان نفروش! 
به روش علي سياست ورزي كن نه معاويه، مشاورانت را از تبار مؤمنان 
انتخاب كن نه منافقان. اتقوااهلل يعني بارت را از اين سنگين تر نكن، راه 
دور و درازي در پيش داري. اتقوااهلل يعني حواسللت را جمع كن براي 
فردايت چه پيش مي فرستي؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اگر حتي در 
رقابت، اوضاع نزديك و شانه به شانه بود هم مكلف و موظف به رعايت تقوا 
هستيم، حاال كه مطابق همه داده كاوي ها، نظرسنجي ها و پيمايش هاي 
دستگاه هاي مختلف، فاصله بسيار اسللت، اين اتقوااهلل معناي ديگري 
هم دارد، يعني مراقب باش كه خسر الدنيا و اآلخره نشوي، نه به گندم 

پاستور برسي و نه جوابي براي يوم الجزا داشته باشي. 
........................................................................................................................

اين هشدار را جدي بگيريد!
حسين شريعتمداري مدير مسئول روزنامه 
كيهان نوشللت: اخبار موثقي كلله به كيهان 
رسلليده حاكي از آن اسللت كه شللماري از 
مدعيان اصالحات با پوشللش سللرخوردگي از اصالح طلبان در ستاد 
برخي از نامزدهاي جبهه انقالب حضور يافته و با ارائه اطالعات غلط 
درباره ميزان رأي آنها، تالش مي كنند آنان را از انصراف به نفع ديگران 
منصرف سللازند! بي ترديللد مي توان گفت كلله هر پنج نامللزد احراز 
صالحيت شده از جبهه نيروهاي انقالب، شايستگي الزم براي حضور 
در جايگاه سرنوشت ساز رياسللت جمهوري را دارند و برخالف ادعاي 
آقاي همتي پوششللي نيسللتند بلكه آمده اند تا در جريان رقابت هاي 
انتخاباتي حضور داشته و پست رياسللت جمهوري را براي خدمت به 

مردم در اختيار بگيرند. 
حضور هر پنج نامزد جبهه انقالب در انتخابات و خودداري چهار تن آنها 
از كناره گيري به نفع نفر پنجم، خطاي بزرگي است كه دود آن به چشم 
جبهه انقالب مي رود و مي توان اين خطا را با توجه به دامنه اثر نامطلوب 
و خسارت آفريني كه درپي دارد، گناهي نابخشودني دانست. اگر هر پنج 
نفر در صحنه بمانند، آراي هريك از آنها به هر  اندازه اي كه باشد از سبد 
نامزدهاي ديگر جبهه انقالب كم مي شود و نتيجه آنكه احتمال موفقيت 
عامالن وضعيت فاجعه بار امروز، قوت مي گيرد و اين حالت در صورت 

وقوع ضربه سنگيني بر پيكر نظام است
اظهارات آقاي همتللي در دور اول مناظره كلله در مناظره هاي بعدي 
نيز بارها تكرار شللده اسللت ، ترفند حساب شللده مدعيان اصالحات 
اسللت كه براي ادامه وضع فاجعه بار هشت سال گذشته طراحي شده 
و از طريللق فاصله گذاري ميان نيروهاي انقالب و شكسللت آراى آنها 

دنبال مي شود. 
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عل�ي صوف�ي، عض�و نه�اد اجماع س�از 
اصالح طلب�ان معتق�د اس�ت كانديداه�اي 
دولت�ي و اصالح طل�ب در مناظره ه�اي 
انتخاباتي اخير نمي توانستند شعار بدهند، 
چون عملكردشان آنها را محدود كرده بود. 
او مي گويد: »وقتي حرف ه�اي كانديداهاي 
اصالحات با عملكردش�ان مقايسه مي شود، 
حرف هايش�ان بي اث�ر و بی فاي�ده اس�ت.«
در سللال هاي گذشللته اصالح طلبللان تالش 
بسياري كردند ميان خود و دولت حسن روحاني 
فاصله گللذاري كنند. اين رويكرد با سلله محور 
در جبهه اصالحللات دنبال شللد؛ اول تأكيد بر 
اينكه روحاني هيچ گاه اصالح طلب نبوده است، 
دوم اينكلله در تركيللب دولت تدبيللر و اميد از 
اصالح طلبان كمي استفاده شده و اغلب كابينه 
غيراصالح طلب بوده اند، سللوم اينكلله ما خود 

منتقد دولت روحاني هستيم. 
اين تالش البته نزد افكار عمومي با شكسللت 
مواجه شد، چه آنكه فراتر از خدشه بر هر سه 
محور ذكر شللده و وجود گزاره هللاي مخالف 
متعدد در رد اين سلله محور، آنچلله نزد افكار 
عمومي خيلي پررنللگ و نهادينه شللده بود، 
دفاع تمام قد اصالح طلبان از حسن روحاني و 
سياست ها و برنامه هايش در دو انتخابات 9۲ 
و 96 بود. مردم به درستي در خاطر دارند كه 
اصالح طلبان از هيچ اقدامي براي رئيس جمهور 
شدن روحاني در هر دو دوره فروگذار نكردند. 
اصالح طلبان دههللا يادداشللت و مصاحبه و 

سخنراني منتشر كردند تا لكه مسئوليت دولت 
تدبير و اميد را از روي كارنامه شان حذف كنند، 
اما پررنگ تللر از همه آنها، »تكللرار مي كنم« 
محمد خاتمي در ذهن مردم مانده بود. موضوع 
يك فرد نبود كه گفته شود روحاني اصالح طلب 
بود يا نبود، موضوع سياست ها و برنامه ها بود، 
موضوع اعضاي ستاد ميرحسين موسوي بود 
كه اغلب در كابينه روحاني حضور داشتند و اگر 
اصالح طلب ترين فرد هم بود و رئيس جمهور 
مي شللد، آدم هللاي كابينلله اش و برنامه هاي 
دولتش هميني بودند كه در اين هشللت سال 

مثاًل تدبير و اميد شاهد بوديم. 
نشللانه شكسللت سياسللت اصالح طلبان در 
جدايي طلبي از حسللن روحانللي، مناظرات 
انتخاباتللي ۱۴۰۰ اسللت. در ايللن مناظره ها 
دو كانديداي اصالح طلب تللالش كردند مهر 
نمايندگان وضعيت موجود روي پيشاني شان 
نباشد، اما نشللد به خصوص آنكه يكي از آنها 
يعني عبدالناصر همتي، بيش از يك سوم عمر 
هشت ساله دو دولت روحاني را در اين دولت 
حضور داشللته و رئيس كل بانك مركزي آن 
بوده است. همتي تالش كرد ميان خود و دولت 
روحاني و شخص رئيس جمهور فاصله گذاري 
كند، ادعا كند بركنار شللده و اين بركناري به 
دليل اختالفات ميان او و روحاني بوده اما اين 
ادعاها باور نشللد و عالوه بللر آن هم، محمود 
واعظي رئيس دفتر رئيس جمهللور ادعاهاي 
او را رسماً رد كرد و گفت هيچ اختالفي ميان 

آقاي همتي و دولت نبوده و نمي شود كه كسي 
اين همه اختالف داشته باشد و در سمت خود 
آنقدر باقي بماند تا نهايتاً به خاطر انتخابات و 
كانديداتوري كنار گذاشته شود. مهرعليزاده 
هم تالش كرد انتقادات  ريزي به دولت داشته 
باشللد و حتي با عبور از دولت روحاني، دولت 
احتمالي خللود را دولت سللوم خاتمي بنامد، 
اما از اساس كسللي او را در اين سللطوح باور 
نكرد. كانديداهاي ديگر هم كه اصرار بر تغيير 
وضعيت موجود داشللتند، سلليبل انتقادات 
در مورد دولللت را متوجه ايللن دو كانديداي 
اصالح طلب دانستند، آنچنان كه افكار عمومي 
هم آنان را نماينده دولت مي دانست، گرچه اين 
نمايندگي، رسمي نباشد، لذا آنان نتوانستند 
از سنگيني ناكارآمدي دولت روحاني رهايي 
يابند و جدا از وضعيت خودشان كه نكته قابل 
دفاعي نداشت، بار مسئوليت هشت سال دولت 
روحاني را هم در اين سه مناظره، ناخواسته بر 

دوش كشيدند. 
   صوفي: چيزي براي دفاع نداشتيم

علي صوفي، عضو نهاد اجماع ساز اصالح طلبان 
با اشاره به اينكه آقايان مهرعليزاده و همتي در 
مناظره هاي انتخاباتي هيچ دستاوردي نداشتند، 
گفت: در هر سلله مناظره تقابل عملكردها بود؛ 
اصالح طلبان در سال 9۲ عملكرد خاتمي را براي 
بيان داشتند و اصولگرايان عملكرد احمدي نژاد 
را، بنابراين مي توانستيم پيش بيني كنيم برد با 

چه كسي است. 

وي با بيان اينكه همان موقع به آقاي عارف گفته 
بودم شللما فقط درباره عملكردهللا بگوييد و از 
چيزهاي ديگر در مناظره ها نگوييد، ادامه داد: 
آن زمان اصالح طلبان از نظر عملكردي چيزي 
براي گفتن داشتند اما در اين مناظره ها رقباي 
جريان اصالحات و دولتي آمدنللد و ما را از نظر 
عملكردي زير سؤال بردند و ما هم چيزي براي 

دفاع نداشتيم. 
صوفللي با اشللاره بلله اينكه نلله آقللاي همتي 
در موقعيتي بود كلله بتوانللد از عملكرد دولت 
دفاع كند نه آقاي مهرعليللزاده ادامه داد: آقاي 
همتي خود منتقد عملكرد دولت است ولي نه 
مي توانست از عملكرد خود دفاع كند، چون در 
دولت بوده و نه مي توانست از عملكرد دولت دفاع 

كند، چون بالعكس منتقد دولت است. 
عضو نهاد اجماع سللاز با اشللاره به اينكه آقاي 
مهرعليللزاده هم منتقللد وضع موجود اسللت، 
تصريح كرد: اين دو كانديدا نتوانستند در مقابل 
رقبا دستاوردي داشته باشند، به خصوص آقاي 
زاكاني كه اهللل مناظره بود و تبحللري در اين 

زمينه داشت. 
   حرف نامزده�اي اصالح طلب در مقابل 

عملكردشان بي اثر است
وزير دولت اصالحات در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا قائليد كلله دو كانديداي نزديللك به جريان 
اصالحات و دولللت دسللتاوردي در مناظرات 
نداشتند، عنوان كرد: بله، دقيقاً همين طور است؛ 
زماني يك طرف در حاكميت است و طرف مقابل 
در حاكميت نيست، سال ۷6 آقاي ناطق نوري 
در حاكميت بللود و عملكرد داشللت، بنابراين 
نمي توانست شعار بدهد، در مقابل آقاي خاتمي 
چون در حاكميت نبود، شعار مي داد، پس برد 
با خاتمي بللود. در رقابت بين آقللاي احمدي و 
هاشمي هم چون آقاي هاشمي عملكرد داشت، 

عملكردش او را محدود مي كرد. 
صوفي با اشللاره به اينكه كانديداهاي دولتي و 
اصالح طلب هم در اين مناظره ها نمي توانستند 
شعار بدهند، چون عملكردشان آنها را محدود 
كرده بللود، تصريللح كللرد: وقتللي حرف هاي 
كانديداهاي اصالحات با عملكردشان مقايسه 

مي شود، حرف هايشان بي اثر و بی فايده است. 
   2 كانديداي اصالح طلب 

جانب مردم را نگرفتند
صوفي تصريح كللرد: جالب اين اسللت كه اين 
دو كانديللدا هيچ گاه جانب مللردم را نگرفتند، 
آقاي مهرعليزاده اسللتاندار بود و نمي توانست 
در دوران مسللئوليت خود منتقد دولت باشد و 
جانب مردم را بگيللرد و آقاي همتي هم رئيس 
كل بانللك مركزي بود و هيللچ گاه جانب مردم 
را نگرفت، بنابراين از نظر پيشللينه عملكردي 
كارنامه اي براي حمايت از مردم ندارند، ضمن 
اينكلله عملكرد دولللت دامن هللر دوي آنها را 

گرفته است.

فرمانده كل ارتش: 
 انتخابات فرصت مناسبي 

براي حل مشكالت كشور و مردم است
فرمان�ده كل ارت�ش ب�ا تأكي�د ب�ر اينك�ه انتخاب�ات فرص�ت 
مناس�بي ب�راي ح�ل مش�كالت كش�ور و م�ردم اس�ت، از 
فرمانده�ان ارت�ش خواس�ت بس�تر الزم ب�راي حضور پرش�ور 
و آگاهان�ه خان�واده بزرگ ارت�ش در انتخاب�ات را فراه�م كنند. 
به گزارش فارس، سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي فرمانده كل ارتش 
جمهوري اسالمي ايران در همايش فرماندهان و مسئوالن ارشد ارتش 
در آسللتانه انتخابات ۱۴۰۰ كه به صورت ارتباط صوتي و تصويري با 
يگان هاي عمده ارتش در سراسر كشور برگزار شد، گفت: انتخابات حق 
طبيعي مردم است و مردم در قبال اين حق مسئوليت دارند و بايد از حق 

طبيعي خود استفاده و به مسئوليت خود عمل كنند. 
فرمانده كل ارتش خاطر نشللان كرد: ميزان مشللاركت در انتخابات، 
نشان دهنده سللطح آگاهي و بصيرت مردم اسللت و با ميزان احساس 

مسئوليت ملت نسبت به سرنوشت خودشان رابطه مستقيم دارد. 
سرلشكر موسوي با بيان اينكه انتخابات موجب يأس هرچه بيشتر دشمن 
مي شود و پيام روشن و مهمي براي دشمنان دارد، تصريح كرد: از مدت ها 
پيش دشمنان با توطئه هاي رسانه اي تالش كردند مردم را نسبت به آينده 
نااميد و القا كنند كه حضوريافتن يا حضورنيافتن مردم در انتخابات هيچ 
تأثيري در سرنوشت شان ندارد، مطمئناً مردم بصير و انقالبي ايران اسالمي 
با حضور پرشور در انتخابات، تودهني محكمي به دشمنان خواهند زد و 
ثابت خواهند كرد كه حافظ آرمان شهدايي كه خونشان را هديه كردند، 
جانبازاني كه سللالمتي خود را نثللار آن كردند و ايثارگرانللي كه از هيچ 
كوششي دريغ نكردند، هسللتند. وي انتخابات پرشور را موجب امنيت، 
اقتدار، اعتال و سربلندي جمهوري اسالمي ايران دانست و گفت: انتخابات 
پرشور همانند سللپري مستحكم، كشللور را در برابر توطئه هاي دشمن 
مصون ساخته و فرصتي براي تقويت قدرت نرم نظام و اعتالي موقعيت 
كشللور در منطقه اسللت. فرمانده كل ارتش همچنين با تأكيد بر اينكه 
انتخابات، فرصتي براي مشاركت مردم در سرنوشت كشور و حل مشكالت 
مردم است، افزود: مشكالت فقط با مشاركت حداكثري و انتخاب آگاهانه 
حل خواهد شد. امير موسللوي همچنين افزايش مقبوليت نظام مقدس 
جمهوري اسالمي ايران، كاهش تهديد هاي خارجي، اثر مثبت در كاهش 
و رفع تحريم ها و افزايش اراده براي مبادالت اقتصادي و سرمايه گذاري 

خارجي را از جمله پيامدهاي انتخابات در بُعد خارجي دانست. 
فرمانده كل ارتش در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح انتظارات 
از فرماندهان، كاركنان و خانواده هاي ارتللش در انتخابات پرداخت و 
گفت: فرماندهان بستر الزم را براي حضور همگاني، پرشور، آگاهانه و 
هوشمندانه  تمامي واجدين شرايط خانواده بزرگ ارتش در انتخابات 

فراهم كنند.  
.....................................................................................................................

رئيس كميسيون فرهنگي:
 نامزدهاي انتخابات 

از وعده هاي غيرمنطقي دوري كنند
رئي�س كميس�يون فرهنگ�ي مجل�س ب�ا اش�اره به مج�ادالت 
كنون�ي در عرصه انتخاباتي كش�ور گف�ت: نامزده�اي انتخابات 
رياس�ت جمهوري نبايد به م�ردم وعده ه�اي غيرمنطقي دهند 
و بايد نش�ان دهند اه�ل عم�ل و خدمتگزاري به مردم هس�تند. 
به گزارش مهر، حجت االسالم مرتضي آقاتهراني با اشاره به فرمايشات 
اخير رهبر معظم انقالب مبني بر اينكه نامزدهاي انتخابات وعده هاي 
بدون پشللتوانه ندهند چراكه اگللر اين وعده ها عملي نشللود، موجب 
دلسردي در ميان مردم خواهد شد، اظهار داشت: نامزدهاي انتخابات 

رياست جمهوري نبايد به مردم وعده هاي غيرمنطقي دهند. 
وي بيان كرد: افرادي كه به دنبال تكيه زدن بر مسند رياست جمهوري 
هستند، بايد نشان دهند اهل عمل و خدمتگزاري به مردم هستند و 
بايد از ارائه وعده هاي غيرمنطقي و نشللدني دوري كنند. آقاتهراني با 
بيان اينكه نامزدهاي انتخابات رياسللت جمهوري بايد در عمل نشان 
دهند انقالبي هسللتند و يكي از مصاديق انقالبي بودن آن اسللت كه 
نبايد به مردم وعده هاي بي پشتوانه دهند، گفت: مسئوالن بايد كمتر 
وعده دهند و بيشتر كار كنند تا كارنامه آنان از فردي كه بيشتر وعده 
وعيد مي دهد، درخشان تر باشد و مردم رضايت بيشتري از وي داشته 
باشند. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي تأكيد كرد: اگر 
فردي به مللردم در انتخابات وعده هاي پوچ و بي اسللاس دهد، اگر آن 
وعده ها را محقق نكند، به دروغگويي متهم مي شود و بعداً نبايد از اين 
بابت ناراحت شللود چراكه خودش با ارائه وعده وعيد رنگارنگ، سطح 
توقعات را باال برده است و بايد به وعده هايش عمل كند. در اين شرايط، 
مقصر خود اين افراد هستند كه وعده هاي زياد و قول هاي بي اساسي 
را به مردم مي دهند كه قابل تحقق نيست. رئيس كميسيون فرهنگي 
مجلس شوراي اسالمي گفت: نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري 
هم بايد كمتر قول دهند و بيشتر عمل كنند و نبايد وعده اي دهند كه 

از توان آنان خارج است و از عهده آن برنمي آيد. 
.....................................................................................................................

يک كارشناس حقوقی: 
 رئيسی به جای تخريب رقيب

 كارنامه خود را تبيين كرد
معاون اس�بق حقوقي دولت با اشاره به ش�رايط جديد كشور و به 
خصوص توقعات مردم از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري گفت: 
امروز مردم ايجابي فكر مي كنند و مي خواهند به فردي رأي دهند كه 
كارها را اصالح كند و به تغيير وضع موجود به طور بنيادين بپردازد. 
به گزارش فارس، الهام امين زاده با اشاره به برگزاري مناظره سوم نامزدهاي 
سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و با بيان اينكه آيت اهلل رئيسي 
در سه مناظره انجام شده به جاي تخريب رقيب با اخالقمداري به تبيين 
برنامه و كارنامه اش پرداخت، اظهار داشللت: مناظره ها فرصتي بود براي 
تبيين ظرفيت حقوقي، اقتصادي، سياسللي و اجتماعي كشللور، در واقع 
الزم است هر چهار سللال يك بار در زمان اين مناظره ها به عمل گذشته 
دولتمردان نگاهي شود و ارزيابي گردد كه در چه مواردي كم كاري كرده اند، 
كجا مي توانسللتند بهتر عمل كنند و كجا اصاًل ورود نكرده اند. وي با بيان 
اينكه اين فرصت خوبي اسللت كه مردم در جريان مسائل قرار مي گيرند، 
افزود: در اين مناظره ها، قدرت تحليللل و توان انتخاب مردم باال مي رود و 

احتماالً حاال هم توانسته اند به يك گزينه برتر دست پيدا كنند. 
معاون حقوقي رئيس جمهور در دولت يازدهم ادامه داد: در حال حاضر 
در شرايطي قرار داريم كه مردم ايجابي فكر مي كنند و مي خواهند به 
فردي رأي بدهند كه كارها را اصالح كند و بلله تغيير وضع موجود به 

طور بنيادين بپردازد. 
امين زاده افزود: در اين امر، نبايد صرفاً به عوض كردن چهره ها و عوض 
كردن وزرا بسنده شود بلكه رئيس جمهور بعدي بايد اساساً به اصالح 
ساختاري كشور اعتقاد داشته باشد. وي با اشللاره به عملكرد آيت اهلل 
رئيسي در مناظره هاى انتخاباتي اظهار داشت: به نظر من، آقاي رئيسي 
اخالقمدار عمل كرد و براي جلب رأي سعي نكرد از خط قرمزها عبور 
كند، در واقع ايشان به معناي واقعي به منافع ملي اعتقاد داشت و اين 
را هم در صحبت ها و هم در نگرش خود به مسللائل نشللان داد. معاون 
حقوقي پيشللين رئيس جمهور ادامه داد: در مقابل، ديديم كه برخي 
نامزدها وارد گسل هايي شدند و حرف هايي  زدند كه خطرناك بود، البته 
ملت هوشيار و هوشمند هستند، ولي واقعاً باعث تأسف است كه افراد از 
يكسري مسائل كه منافع ملي كشور را زير سؤال مي برد، ابزاري بسازند 

كه بخواهند هم بقا پيدا نمايند و هم رأي جمع كنند.

عملكرد دولت روي پيشاني نامزدهاي اصالح طلب
همتي و مهرعليزاده نتوانستند خود را منتقد دولت و وضع موجود معرفی كنند

دفاعی

نيروي دريايي براي كشورهايي همچون ايران 
كه از ويژگي همجواري با دريا برخوردارند و 
مي خواهن�د مس�تقل و قدرتمند باش�ند، 
اهمي�ت حيات�ي دارد، خصوصًا وابس�تگي 
80 درص�د از تجارت كش�ور به دري�ا نيز بر 
اهميت قدرت درياي�ي در آب هاي نزديک 
و دور براي حف�ظ منافع كش�ور مي افزايد. 
اجراي اين دست مأموريت ها نياز به ساخت 
ش�ناورهاي بيش�تري دارد كه هم ش�امل 
نمونه ه�اي مش�ابه فعلي و هم ش�ناورهاي 
بزرگ ت�ر و ني�ز ش�ناورهاي پش�تيباني و 
آموزشي مي شود، از اين رو ساخت و الحاق 
ش�ناور موش�ک انداز زره از رده پي�كان، 
ناوهاي رزمي پروژه موج ش�امل جماران و 
سهند و س�اخت ناوبندر غول پيكر مكران 
از جمله مصاديق تالش براي تجهيز نيروي 
دريايي براي تداوم مأموريت هاي فعلي خود 
و حركت به سمت گسترش مأموريت هاست. 
به گللزارش تسللنيم از سللال ۱۳6۲ كه جهاد 
خودكفايي به فرمان حضرت آيت اهلل خامنه اي 
نماينده وقت امام خميني)ره( در شوراي عالي 
دفاع تشكيل شد تا سللال ۱۳۷6 فعاليت هاي 
عمده شللامل بازسللازي ناو سللبالن، تعمير و 
عملياتي نگهداشللتن واحدهاي شللناور ديگر 
و ارتقللاى تجهيزات مخابراتللي و به كارگيري 
موشك هاي كروز ضدكشتي جديد بود. از دهه 
۷۰ شمسي به اين سللو با فرمان رهبر انقالب 
و فرماندهللي معظم كل قوا مبني بر سللاخت 
ناوشكني با قابليت حمل بالگرد و موشك، پروژه 
موج با محصول اولي به نام جماران تعريف شد و 
در دستور كار قرار گرفت. در سال ۱۳۸۰ پس از 
اتمام طراحي ها، اولين قطعه از ناو، سال ۱۳۸۲ 
كاسه )قسمت زير عرشه از سازه كلي( و در سال 
۱۳۸5 تمام بخش هاي روسازه )سازه و طبقات 
روي عرشه( ساخته شد و در ادامه كار تجهيز 

آن شروع گرديد. 

ناو جماران پللس از نللاوگان دريايللي دوران 
خشايارشاه، اولين شناور نظامي ساخت ايران 
پس از چند هزار سال بود و در شرايطي ساخته 
مي شد كه دانش كشتي سازي نظامي در كشور 

به صورت مدرن و مدون وجود نداشت. 
   ساخت ناو جنگي چطور مديريت شد؟
در سللاخت جمللاران تمامللی توانمندي هاي 
داخلي در سراسللر كشللور شناسللايي شد تا 
بخش هاي غيرقابل دستيابي از خارج، با تكيه 
بر توان داخلي ساخته شود. در فرآيند مديريت 
پروژه ناو جماران اغلب بخش هاي دانشگاهي و 
صنعتي كه همكار پروژه بودند، اطالع نداشتند 
كار آنها براي ساخت يك شناور جنگي در حال 
استفاده است و مديريت مستقل و متمركزي 
در نيروي دريايي ارتش براي پروژه موج اقدام 
به جمع بندي و هماهنگ سازي توانمندي ها و 
تبديل آن به بخشي از محصول نهايي را بر عهده 
داشت. در نتيجه اين فعاليت ها دانش طراحي 
يك شللناور جنگي از مرحله تعريف نيازهاي 
عملياتي تا آزمايش هاي استانداردهاي نظامي 

و دريايي تدوين شد. 
يك ميليون و۴۰۰هزار قطعه در ساخت جماران 
مورد اسللتفاده قرار گرفت. ۱۲هزار نفر ساعت 
مرحله مطالعاتللي، ۱۲۰مركز دانشللگاهي و 
حدود هزار متخصللص كه بيللش از ۱۰۰نفر 
از آنها مرتبه علمللي دكترا داشللتند با صرف 
يك ميليللون و۲۰۰هزارنفرسللاعت كار تحت 
مديريت نيروي دريايي ارتش فعاليت كردند. 
ايجاد دفاتر طراحي با به كارگيري كارشناسان 
ارشللد و دكترا و بللا سللاختار مديريتي بومي 
و بلله كارگيرنللده شللركت هاي دانش بنيان و 
دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي فعال كشور سبب 
شد بزرگ ترين پروژه دفاعي كشور در آن مقطع 
شكل بگيرد. نهايتاً در ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ الحاق 
جماران با حضللور فرماندهللي كل قوا صورت 
پذيرفت.  همچنين قرار شد چند فروند از رده 

جماران سللاخته شللود تا تعداد ناوهاي نوساز 
ناوگان جنوب هللم افزايش پيللدا كند، ضمن 
اينكه بايد هر يك از اين شللناورهاي نوساز از 
جديدترين سللامانه هاي بومي شللده تا زمان 
سللاخت خود بهره برداري كنند. ناوهاي دنا و 
تفتان محصول همين تصميم هستند كه امروز 
كار آماده سازي دنا به پايان رسيده و به زودي 

تمركز روي تفتان آغاز مي شود. 
   هم خانواده هاي »جماران«

پروژه دنا به همان زمان نهايي شللدن طرح 
جماران بازمي گردد و از شللروع سللاخت تا 
الحاق آن ۱۳سال طول كشيده كه هفت سال 
آن زمان مفيد بوده است. ساخت جماران به 
عنوان اولين فروند ۱۲سال به طول انجاميده 
و در بهمللن ۱۳۸۸ تحويل شللد. دماوند كه 
فروند دوم پروژه موج محسللوب مي شللد با 
هشت سال كار در اسللفند ۱۳9۳ و سهند با 
وجود تغييرات در طراحللي بيروني و داخلي 
و برخي تجهيزات متفاوت شللش سللال در 
دست ساخت بوده اسللت و در آذر ۱۳9۷ به 
ناوگان ملحق شد. اين ناو با طراحي جديد در 
بدنه هاي جانبي، سطح مقطع راداري كمتري 
دارد و چند برابر ديرتر از ناو جماران كشللف 
مي شللود. دماوند جديد كه به جللاي فروند 
آسيب ديده و از خدمت خارج شده قبلي در 
شمال طی سه سال ساخته مي شود با وجود 
تغييرات زياد در طراحي داخلي و بدنه و عمده 
تجهيزات آن خصوصاً در بخش هاي داخلي 
ناو نصب شده قرار اسللت به زودي آزمايش 
دريانوردي خود را بگذرانللد. در ناو جماران 
مواد اوليه سازه  آلومينيومي و فوالد دريايي 
كاسلله  اصلي وارداتي بللود و در كارخانجات 
داخلي به اجللزا و قطعللات و ورق هاي الزم 
تبديل شللد اما در ناو دنا كه در اواخر پروژه 
جماران شروع به ساخت آن شد، هم سازه و 
هم كاسه آن از فوالد دريايي ساخت كارخانه 

اكسين اهواز است كه استحكام باالتري هم 
در برابر ضربه دارد. 

تمام ناوهاي پروژه موج مجهز به عرشه يا محل 
نشست و پرواز بالگرد هستند كه قابليت هاي 
عملياتي متنوع تري به شناور دريايي مي دهد، 
ضمن اينكه امروزه با ساخت انواع پهپادها در 
كشور، امكان به پرواز درآوردن و فرود پهپادها 
نيز از روي همين عرشلله وجللود دارد كه در 
افزايش توانايي شللناور در كسللب اطالعات 
از محيللط پيراموني و شناسللايي اهداف در 
فواصل نزديك و دور و هدايت آتش موشك به 

بيشترين برد خود بسيار مؤثر است. 
در جمللاران برخي اقالم در زنجيللره رانش از 
خارج تهيه شللده بود و برخي اقالم هم پيش 
از رسيدن به ايران توقيف و در ايران طراحي و 
ساخته شد كه به طوالني شدن زمان كلي پروژه 
جماران منجر شد اما در ناوهاي بعدي ميزان 
وابستگي كمتر و كمتر شد به طوري كه در دنا 
حتي موتور نيز ساخت ايران است. در زنجيره 
رانش دنا كه سومين شناور رزمي توليدي اين 
رده تناژ براي ناوگان جنوب است براي اولين 
بار از موتور توليد داخل استفاده شده است، اين 
در حالي است كه موتور يكي از عوامل به درازا 
كشيده شدن پروژه هاي مشللابه بوده است. با 
ساخت موتور داخلي و جواب گرفتن از آن در 
آزمايش هاي ميداني واقعي روي شناور قطعاً 
دست متخصصان كشور براي توليد محصول 
در اين رده بازتر مي شود، در نتيجه مي توان ناو 
دنا را نتيجه رسيدن سطح بومي سازي ناوهاي 
رزمي اين رده در كشور به ميزان بسيار باالتري 
نسبت به تعريف بومي سازي در ساير كشورها 
دانست. با اين سللطح از بومي سازي و توسعه 
تجهيزات جديد و مدرن ماننللد پرتابگرهاي 
عمودي موشللك هاي تهاجمللي و تدافعي در 
آينده نزديك شاهد چهره يك نيروي دريايي 

نوساز و پيشرفته در كشور خواهيم بود.

نگاهي به بزرگ ترين پروژه دفاعي كشور براي ساخت ناوشكن
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