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درمکتب امام

انتخابات؛ یکی از بزرگترین واجبات دینی
امروز رشکت در انتخابات ریاست جمهور نه فقط یک وظیفه اجتامعی و ملی 

اســت، بلکه یک وظیفه رشعی اســامی و الهی است که شکست در آن، شکست 

جمهوری اسامی است، که حفظ آن بر جمیع مردم از بزرگرتین واجبات و فرایض 

است و وسوسه در آن از شیطان بلکه عامل شیطان بزرگ است.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

یک اعتراف کلیدی؛
انتخاب میان حفظ وضع موجود و تغییر است

سرویس سیاسی - 
روزنامه »ایران« ارگان دولت که طی روزهای اخیر در راستای خط تخریب دولت در رقب 
هراسی گوی سبقت را از دیگر روزنامه های زنجیره ای ربوده، آنچنان در شوک استقبال عظیم 
و با شــکوه مردمی از رئیسی در استانهای مختلف کشــور بویژه در شیراز و اصفهان و تهران 
فــرو رفتــه بود که در گافی عجیب عبارتی را به عنوان تیتر یک خود انتخاب کرد که به جای 
ترساندن مردم از رقیب روحانی، مخاطبان را به گرایش به سمت رقیب وی تشویق می کند .

این روزنامه در تیتر یک خود با عنوان »ایرانیان در دوراهی تدبیر یا تغییر«، در اقدامی ناشیانه  
»باصطالح تدبیر روحانی« را در مقابل »تغییر رئیســی« قرار داده و مردم را مخیر به انتخاب 
میان این دو کرده، حال آنکه امروز در کشور تقریبا کسی نیست که معترف به نارضایتی مردم 
از شــرایط موجود و لزوم تغییر نباشد. با این گاف روزنامه ارگان دولت باید پرسید که به نظر 
آنها در شرایطی که مردم نتیجه ای 4 سال »تدبیر« روحانی را با گوشت و پوست و استخوان 

خود لمس کرده اند، عاقالنه ترین و بهترین تصمیم شان رای به »تغییر« نیست؟!

دستان خالی زنجیره ای ها در حمایت از دولت 
و باز نشر ادعاهای مضحک و تکراری  

بعد از شوک سهمگین حمایت های گسترده مردمی از سید ابراهیم رئیسی بر اردوگاه حامیان 
دولت، تقالی روزنامه های زنجیره ای هم برای ترساندن مردم از وی شدت گرفته و این روزنامه 
و رســانه های مستاصل  که در کارنامه تهی از عملکرد دولت بهانه ای برای دفاع پیدا می کنند 
و برغم پاسخ منفی افکار عمومی به چند هفته حمالت همه جانبه دولت و اعضای کابینه  به 
رئیسی هراسی، اما تنها راه چاره خود را در ترساندن مردم از رقیب روحانی دیده اند و این روزها 

به آن شدت بخشیده اند تا شاید احتمال شکست وی در انتخابات را کاهش دهند. 
روزنامه زنجیره ای بهار در یادداشــتی با عنوان»انتخاب با شماست« مجددا همان ادعاهای 
مضحک و تکراری  مطرح شــده از ســوی دولت و جریان ستادی و تشکیالتی حامی آن علیه 
رئیسی طی چند هفته گذشته  را  باز نشر داد و نوشت: »بیاییم فرض کنیم امروز شنبه هفته 
آینده است و ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت دوازدهم برگزیده شده است. تصویر آینده 
ایران چه خواهد بود؟ در حوزه اقتصاد، سیاســت خارجی و داخلی، فرهنگ و... به چه سمتی 
خواهیم رفت؟... حال انتخاب با شماست که کدام شیوه و روش مملکت داری را انتخاب کنید؛ 
عقبگرد به دوران ســیاه گذشته و یا پیش به ســوی آینده و رونق اقتصادی به همراه تعاملی 

سازنده با جهان«.
این روزنامه های زنجیره ای برای تخریب نامزد رقیب روحانی  و متقاعد کردن مردم، اندک 
احترامی برای شعور مخاطبان خود هم قائل نیستند و چنان خود را به آلزایمر سیاسی زده اند و 
درباره دولتی که هنوز عملکردی از آن ندیده اند سیاه نمایی می کنند که انگار نه انگار مشکالت 
و معضالت متعدد به وجود آمده در حوزه های مختلف بویژه معیشــت و اقتصاد مردم حاصل 

عملکرد 4 ساله دولت تدبیر و امید بوده است. 

فعاالن اقتصادی با مشکل جدی مواجه اند...
روزنامه وقایع اتفاقیه  در یادداشــتی با عنوان »خوب ها و بدها را با هم ببینیم« نوشــت: 
مشکل روحاني درباره اقتصاد این است که تمام تخم مرغ هایش را در سبد کاهش تورم و ورود 
سرمایه گذار خارجي گذاشته است. آقاي روحاني باید بداند که اقتصاد صرفا تورم نیست بلکه 
ایجاد شغل و رونق کسب وکار هم در محدوده جدي اقتصاد قرار دارد. االن بسیاري از فعاالن 

اقتصادي با مشکل جدي مواجه هستند؛ بنابراین باید در آینده تدبیري بیندیشند.
این روزنامه ها در حالی در پایان عمر  دولت یازدهم  به این واقعیت تلخ اعتراف می کنند که  
متاسفانه  طی 4 ساله گذشته این دولت فرصت های بسیاری را از دست داد و به جای شنیدن 

نقد مشفقانه دلسوزان، آنها را  تندرو، افراطی، عصر حجری، برید به جهنم و.... خطاب کرد.

مسکن مهر، زمینه فالکت و فقر در جامعه را افزایش داد!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »پرداخت یارانه یا طرح های فکر نشده و ساده  اندیشانه چون 
مســکن مهر، زمینه فالکت و فقر در جامعه را افزایش داد و اقداماتی در افزایش بیش از حد 
تورم، رکود و رشد پایین اقتصادی را به عنوان شاخص های منفی اقتصادی برای کشور رقم زد«.
توهین به مردم به یک روال عادی در روزنامه های زنجیره ای و ادبیات برخی دولتمردان تبدیل 
شده است. پیش از این »آخوندی« وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم مسکن مهر را »مزخرف«، 
»طرح گمراه کننده«،»طرح فاجعه آمیز« و...نامیده بود. این اظهارنظرهای توهین آمیز در حالی 

است که مسکن مهر موجب خانه دار شدن 8 تا 10 میلیون نفر از هموطنان مان شده است.
علی رغم تخریب های دولت یازدهم علیه مســکن مهر، نتایج یک نظرسنجی نشان داد در 
مقایســه طرح های »مسکن اجتماعی«، »مسکن اســتیجاری« و »مسکن مهر« بیش از 65 
درصد مردم به مســکن مهر رأی داده اند.طی این نظرسنجی که اوایل خردادماه 95 در برنامه 
تلویزیونی »ثریا« انجام شــد، در پاسخ به این سؤال که از بین طرح های »مسکن اجتماعی«، 
»مســکن استیجاری« و »مســکن مهر«، کدام شیوه حمایتی را برای تأمین مسکن مورد نیاز 

مردم و زوج های جوان مناسب می دانید؟ بیش از 65 درصد مردم به مسکن مهر رأی دادند.
اما بی توجهی دولت به مسکن، به توهین های دولتمردان به مسکن مهر خالصه نمی شود. 
مقامات ارشد دولت به صراحت از ساخت مسکن برای مردم شانه خالی کردند. روحانی در  جلسه 
توسعه و سرمایه گذاری  آذربایجان غربی- خرداد 95- گفت:» اصوالً، احداث فرودگاه، کشیدن 
خط آهن، ســاخت مســکن یا احداث اتوبان به  عهده دولت نیست بلکه دولت موظف به بهبود 
شرایط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار و ارتقای روابط کشور با دولت های خارجی است تا 

امکانات الزم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم آورد«.
 این اظهارنظر تامل برانگیز در حالی است که در فصل سوم قانون اساسی و زیرفصل »حقوق 
ملت« اصل سی و یکم با تاکید بر این که داشتن  مسکن  متناسب  با نیاز، حق  هر فرد و خانواده  
ایرانی  اســت، دولــت  را موظف کرده  با رعایت  اولویت  برای  آنهــا که  نیازمندترند به  خصوص  

روستانشینان  و کارگران  زمینه  اجرای  این  اصل  را فراهم  کند.

فرافکنی پوپولیستی خط خبری هماهنگ زنجیره ای ها
روزنامــه ایران طی گزارشــی همانند خط خبری این روزهــای روزنامه های زنجیره ای در 
فرافکنی نســبت به اقدامات پوپولیستی دولت، نوشت: »در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست 
جمهوری یک بار دیگر برنامه در برابر وعده قرار گرفته است. در یک سو برخی از کاندیداها با 
ارائه وعده های نجومی و پوپولیســتی سعی در جمع آوری رأی دارند و در سوی دیگر تفکری 
قرار گرفته که به حرکت در مدار توســعه بر اساس برنامه ریزی و اصول اقتصادی اعتقاد دارد. 
همان برنامه هایی که در ســایر مناطق دنیا و حتی در برخی از برهه های زمانی کشــور ایران 

تجارب موفقی داشته است«.
حامیان دولت که وعده های نامزدهای منتقد دولت را پوپولیستی می دانند، به مردم نمی گویند که 
روحانی نه تنها برخی از همان وعده ها مانند افزایش یارانه را مطرح کرده بلکه از چند ماه قبل آن را 
عملیاتی هم کرده است. البته این تنها بخشی از اقدامات پوپولیستی دولت در شب انتخابات است.

ایران در ادامه این گزارش از قول یک کارشــناس اقتصادی درباره مناظرات و صحبت های 
اقتصادی کاندیداهای ریاســت جمهوری، نوشت: »چه کسی توانست، مردم را متقاعد کند که 

واقعا برنامه دارد. من تصور می کنم اکثر افراد نشان دادند فاقد برنامه هستند«.
در حالی که روحانی و جهانگیری در مناظرات انتخاباتی نه تنها برنامه  جامعی ارائه نکردند بلکه بارها 
به دیگر نامزدها تهمت های ناروا زدند، حامیان دولت با نادیده گرفتن این تاکتیک های ناجوانمردانه، در 
اقدامــی غیرمنصفانه دیگر نامزدها را متهم می کنند. چنان که در این گزارش بی برنامگی دولت از قول 
مصاحبه شــونده اینگونه پنهان شده اســت: »بعضی از کاندیداها اطالعات خوبی داشتند اما زمانی که 
می خواستند آنها را ارائه دهند، با توهین ها و تهمت ها مواجه می شدند و مجبور بودند به آنها پاسخ دهند«.

فیل زنجیره ای ها یاد سال 88 کرد 
روزنامه زنجیره ای شــرق پیش از برگزاری انتخابات و با استناد به نظرسنجی های مبهم و 

مجعول مدعی پیروزی روحانی در انتخابات شد!
این روزنامه نوشــته است: نظرســنجی ها منابع اطالعاتی مستقیمی از افکار عمومی مردم 
فراهم می کنند. آنها ابزاری ارزشمند برای جامعه هستند که می توانند  به صورت مبنایی دقیق 
و مفیــد برای رویداد های تازه عمل کنند. برای جامعــه و کمپین های انتخاباتی که به دنبال 
مجموعه ای از اعداد  و ارقام موجود در نظرسنجی ها هستند  تنها نظر سنجی که باید گزارش 
شود نظرسنجی »علمی« است.  شبه نظرسنجی های غیرعلمی بسیار گسترده شده اند که گاهی 
هم سرگرم کننده اند، اما هیچ گاه نمی توانند اطالعاتی متعلق به گزارشات جدی فراهم آورند.

شرق با وجود اذعان به اینکه شبه نظرسنجی های غیرعلمی تنها سرگرم کننده اند در ادامه نوشته است: 
طبق نظرسنجی روحانی 55/47 درصد پیشتاز و رئیسی با 28/46 درصد رای در رتبه بعدی قرار دارد!

در سال 88 نیز پیش از اتمام انتخابات یکی از نامزدها به استناد اظهارات و ادعاهای اطرافیان 
و نیز برنامه از پیش تعیین شده از پیروزی در انتخابات با درصد رای باال خبر داد و زمانی که 
آرا شمرده و شکست نامبرده در انتخابات قطعی شد دست به فتنه ای عظیم زد که هشت ماه 

کشور را با مشکالت زیادی روبرو کرد.

ویژگی های اصلح
 در نظام اسالمی 

قریحه عقالیی اقتضا می کند که انسان در هر امری که مقابل چند 
گزینه قرار می گیرد و می تواند یکی را اختیار کند، سعی کند بهترین 
گزینه را انتخاب کند و مقتضای عقل آدمی نیز انتخاب بهترین است، 
لذا درصورت انتخاب غیراصلح، هم مخالف مقتضای عقل عمل کرده ایم، 
هم ســبب بهره نبردن )و چه بســا ضرر به( خود شده ایم و هم اگر به 

واسطه انتخاب ما دیگران هم ضرر کنند، مسئولیم.
هــم قریحه عقالیی و هم دلیل عقلی ایجاب می کند که بهترین را 
انتخــاب کنیم؛ چرا که در غیر این صورت ضررهایی به خود و جامعه 
و دینمــان می زنیم؛ البته حتی در آنجایی که به اصلح رأی می دهیم، 
نمی توان صد در صد نتیجه دلخواه را انتظار داشت؛ چرا که شاید اشتباه 
کنیم؛ شاید آن فرد بعدها تغییر رویه دهد، یا شاید اکثریت مردم فرد 

دیگری را انتخاب کنند.
اگر شرکت در انتخابات صرفا یک حق باشد، شرکت نکردن امری 
مذموم نیست، زیرا حقی است که عرفاً، قانوناً یا شرعا به فرد داده شده 
اســت و او نمی خواهد از آن اســتفاده کند؛ اما اگرشرکت در انتخابات 
تکلیف باشد، وجوب پیدا می کند؛ اما اینکه حق است یا تکلیف مسئله ای 
جدی اســت که علما باید با تحقیق و تبیین علمی پاســخ روشنی به 

آن بدهند.
ولی فقیه؛ شبیه ترین به معصوم

 گاه خداونــد حاکمی را تعیین می فرماید، همان گونه که ما اعتقاد 
داریــم خداوند متعال برخی پیامبران ماننــد حضرت داوود و  پیامبر 
اسالم)ص( و نیز امامان معصوم)ع( را تعیین کرده و تبعیت از ایشان را 
بر مردم واجب کرده است. اما در غیر این موارد، چه باید کرد؟ تئوری 
والیت فقیه می گوید: خداوند برای شرایط غیبت، اوصافی را تعیین کرده 
است که شخص متصف به آن شرایط، باید حکومت را به دست بگیرد، 

که در واقع تعیین نوعی است و نه تعیین شخصی.
کسانی که والیت فقیه را قبول ندارند، معتقدند خدا در این شرایط 
با مردم قهر کرده و آنها را به خودشان واگذاشته است! ولی حکمت الهی 
در آفرینش انسان و برقراری نظام عالم، نشان می دهد که خداوند قهر 
نمی کند و مردم را به خودشان وانگذاشته است؛ بلکه روشی جایگزین را 
برای تعیین حاکم تعیین کرده است؛ به عبارت بهتر، خداوند در زمانی 
که دسترسی به معصوم نیست، شبیه ترین افراد به معصوم را به عنوان 

ولی و حاکم قرار داده است.
از طرفی حکومت الزم است و علم داریم که خداوند راضی نیست 
قانون اسالم روی زمین بماند و از سوی دیگر، شخص ایده آل )معصوم( 
در دســترس نیست؛ بنابراین عقل حکم می کند که باید به شبیه ترین 

افراد به گزینة ایده آل مراجعه کرد.
برای تشــخیص ویژگی های الزم برای حاکم و ولی فقیه را ه هایی 
وجــود دارد که مراجعه به روایات مربوط یکی از این راه ها اســت، اما 
این روش مخالف ســبک و روش اصولیون است که بیشترین تکیه را 

بر ادله عقلی دارند.
روش دیگر تحلیل عقلی مســئله حکومــت و اهداف حکومت در 
اسالم است تا از این طریق شرایط حاکمی که بتواند این اهداف را بهتر 
برآورده کند، شــناخته شــود؛ در این باره هم مانند همه امور عقالیی 
باید به متخصص و خبره در این باره رجوع کرد تا بهترین فرد - یعنی 

اصلح - را شناسایی و معرفی کنند.
طبیعی است که مالک اصلح برای هر کسی می تواند متفاوت باشد؛ 
کســی که بیمار باشد، اصلح را کسی می داند که بهتر به وضع درمان 
برسد و کسی که دغدغه امور نظامی را دارد اصلح را فردی می داند که 

امور نظامی را سروسامان بهتری بدهد.
مهمترین هدف حکومت از نگاه عقال )و حتی بدبین ترین فیلسوفان 
اجتماعی(، تأمین نظم داخلی و امنیت خارجی اســت؛  لذا حاکم باید 
قدرتی باشــد که از وی حســاب ببرند. البته امروزه بهداشت و تأمین 
رفــاه را هم جزء اهداف حکومت می داننــد؛ که همه آنها به این نکته 
برمی گردد که هدف از حکومت این است که مردم بتوانند در این دنیا 

راحت زندگی کنند و پیشرفت کنند.
نگاه دین به زندگی دنیا این اســت که آن را صرفاً  مقدمه زندگی 
حقیقی ابدی می دانــد، هدف دین از حکومت، عالوه بر امنیت و رفاه 
مادی، تأمین رشد معنوی انسان ها درسایه ارتباط با خداست  و به همین 
دلیل، حاکم اصلح کسی است که دین شناس باشد، تا بتواند عالوه بر 

امنیت مالی، جانی و رفاه مردم، امکان رشد الهی آنها را فراهم کند.
چند شــرط اساسی باید در حاکم وجود داشته باشد که نبود آنها 
ســبب ایجاد خأل اساســی در ارکان و اهداف حکومت می شود و آنها 
عبارتند از: دین شناسی، مدیریت و دشمن شناسی؛ و بدون یکی از این 
سه شرط اساسی، حکومت به اهداف اصلی مورد نظر اسالم نمی رسد.

بوده اند فقیهانی که در فقه بسیار متبحر بوده اند، اما به خاطر عدم 
شناخت جامعه و دشمن و ساده لوحی، به وسیله ای در دست دشمنان 
اسالم تبدیل شدند. پس این سه مالک یعنی شناخت دین، مدیریت و 
شناخت دشمن، مهمترین مالک ها برای فرد اصلح در نظام اسالمی است.

بیانات آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( در سی و سومین 
نشست انجمن فارغ التحصیالن مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی )ره( با موضوع »انتخاب اصلح: شاخص ها، مراتب 
و اولویت ها«؛ قم؛96/2/1

زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

رئیس شــورای مرکــزی جبهه مردمی 
نیروهای انقالب اســالمی با صدور نامه ای 
درباره تخلفات گســترده دولتی ها به وزیر 

کشور هشدار داد.
حجت االسالم محمدحسن رحیمیان رئیس شورای 
مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی با صدور 
نامه ای درباره تخلفات گسترده دولتی ها به وزیر کشور 

هشدار داد.
در این نامه خطاب به وزیر کشور آمده است: 

احتراما نظر به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری اسالمی ایران و لزوم قانون مداری 
و رعایت قوانین و مقررات از ســوی همگان خصوصا 
حامیان و ستادهای دولت مســتقر، به استناد ماده 
31 قانون انتخابات ریاســت جمهوری اسالمی ایران 
کــه وزارت کشــور را مأمور اجرا و مســئول صحت 
جریان انتخابــات می داند، مواردی از تخلفات بارز و 
تخطــی از قوانین و مقررات را که از ســوی دولت و 
قوه مجریه خصوصا دســتگاه های ذیل وزارت کشور 
صورت پذیرفته و بخشی از آن ذیال اعالم می شود به 

استحضار می رساند.
انتظار دارد در فرصت کوتاه باقی مانده نسبت به 

پیگیری و توقف این گونه تخلفات و تذکر به مسئوالن 
اجرایی انتخابات اقدام نموده و سوءجریان پیش  آمده 

را مرتفع سازید.
1ـ ارســال پیامک هایــی از ســوی ســازمان 
هدفمندسازی یارانه ها به اقشاری که در طول سه سال 
اخیر یارانه آنــان مطابق با قانون و مصوبات مجلس 
شورای اسالمی قطع گردیده مبنی بر بازبینی مجدد 
در خصوص دریافت یارانه، عمال با این اقدام مردم را 
امیدوار به دریافت یارانه و ترغیب به رأی به کاندیدای 
دولت می نماید. )این مطلب از سوی مسئوالن دولت و 

وزارت کار مورد تأیید قرار گرفته است(.
2ـ دخالت معاون وزیر کشــور و رئیس سازمان 
دهیاری ها و شهرداری ها در راستای مأموریت خالف 
قانون دهیاران برای ترغیب اهالی روستاها برای رأی 
به رئیس جمهور موجود و انعقاد تفاهم نامه با پســت 
بانک )دولتی( جهت اعطای وام های100/000/000 

ریالی به دهیاران )پیوست 1(
3ـ وعده استخدام 33500 نفر دهیار در سراسر 
کشور، در حالی که بنا بر مصوبات سازمان امور اداری 
و اســتخدامی و قوانین موجود از جمله قانون برنامه 
ششم توسعه، اســتخدام نیروهای رسمی و افزایش 

کارکنان دولت بدین صورت ممنوع می باشــد و این 
بی گمان اقدامی در راستای تبلیغات انتخاباتی است!

4ـ اقدام اســتانداری همدان مبنی بر پرداخت 
5/000/000 ریال به حســاب افرادی که در ســفر 
ریاســت جمهوری تقاضای کمــک نموده اند. یقینا 
این پرداخت ها در زمان انتخابات مصداق بارز تخلف 
و خریــد رأی از صندوق دولت محســوب می گردد. 

)پیوست 2، نامه شماره 4469 مورخ 2/2/96(
5ـ دخالت مستقیم فرماندار بوئین زهرا با همراهی 
دهیار مربوطه در مراجعه به روستای آزانبار و ترغیب 
اهالی برای رأی به آقای حســن روحانی، نمونه ای از 
قانون شــکنی فرمانداران خصوصا در اســتان قزوین 

می باشد. )پیوست 3، استشهاد محلی(
ضمنا جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی به 
موجــب بندهای 1، 11، 15 و 17 از ماده 33 قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری اسالمی ایران حق خود 
را در خصوص شــکایت به مبادی ذی ربط از جمله 
نهادهای نظارتی و قضایی محفوظ می داند، خواهشمند 
است جنابعالی به عنوان مسئول اجرا و صحت جریان 
انتخابات به این تخلفات رســیدگی نموده و از تکرار 

آن جلوگیری نمایید.

با صدور نامه ای از سوی حجت االسالم رحیمیان صورت گرفت

هشدار به وزیر کشور درباره تخلفات سازمان یافته دولتی ها

جلیلی در جمع مردم رودان: در این چهار 
ســال در کدام عرصه موفق بودید؟ در بحث 
نفت و گاز که مزیت کشور است چه دستاوردی 
داشتید؟ امروز کار به جایی رسیده که با قیمت 
کمتر، نفت بیشــتری می فروشــید اما چون 
نمی توانید پولش را وارد کشور کنید به جایش 
کاالی خارجی وارد می کنید که موجب تضعیف 

تولید ملی و اشتغال شده است. 
سعید جلیلی در جمع مردم رودان حاضر شد و 
گفت: اگــر می خواهیم وضع موجود تغییر کند و به 
کسانی که حقوق های نجومی می گیرند »ذخیره های 
نظام« گفته نشود، باید با آگاهی در روز جمعه درست 

انتخاب کنیم.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با حضور 

در جمع حامیان حجت االســالم رئیســی در استان 
هرمزگان افزود: در این چهار ســال در کدام عرصه 
موفق بودید؟ در بحث نفت و گاز که مزیت کشــور 
اســت چه دستاوردی داشــتید؟ امروز کار به جایی 
رسیده که با قیمت کمتر، نفت بیشتری می فروشید 
اما چون نمی توانید پولش را وارد کشور کنید به جایش 
کاالی خارجی وارد می کنید که موجب تضعیف تولید 

ملی و اشتغال شده است.
بــه گزارش رجا، جلیلی ادامه داد: چرا در این 4 
سال بیکاری زیاد شد؟ تازه برای محاسبه نرخ اشتغال 
می گویند اگر کســی در طول هفته فقط یک ساعت 
کار کند شــاغل محسوب می شود! آیا می خواهیم با 
ایــن حرفها فقط آمار بدهیم و نمایش بازی کنیم یا 

مشکالت مردم را حل کنیم؟

وی ادامــه داد: تفکری که بــا توهین به مردم 
می گوید حد و توان مردم ایران ســاخت آبگوشــت 
اســت نمی تواند مشکالت را حل کند. هر چند بعدا 
از همین حرف خودشــان هم عقب نشینی کردند و 
سرویس غذای قطار را به یک کترینگ اتریشی دادند! 
یعنی به این نتیجه رسیدند که ایرانی حتی نمی تواند 
آبگوشت درست کند و تامین غذای قطار را هم دست 
خارجی ها دادند! با این وضعیت انتظار دارید مشکل 

بیکاری جوانان حل شود؟
وی در پایان گفت: اگر امروز وضع موجود خوب 
است نتیجه انتخاب خودمان است و اگر هم بد است 
و از آن رضایت نداریم، باز هم نتیجه مستقیم انتخاب 
خود ماســت و باید با تجربه از 4 سال گذشته تالش 
کنیم تا آگاهانه رئیس جمهور آینده را انتخاب کنیم.

جلیلی در جمع مردم رودان:

پول نفت را نمی توانید وارد كشور كنید
سیل واردات راه انداخته اید كه تولید داخل را ببرد!

دعوت گروه های مختلف از مردم برای حضور با شکوه و حداكثری در انتخابات
بقیه از صفحه 2

دعوت دفتر تحکیم وحدت از مردم حماسه ساز ایران 
برای حضور حداکثری و انتخابی شایسته در انتخابات

بر اساس این گزارش، همچنین دفتر تحکیم وحدت 
طی بیانیــه ای ضمن دعوت از مردم برای شــرکت در 
انتخابات اعالم کرد: براستی چه کسی باور می کند ایران 
اســالمی پس از گذشت سی و هشت سال از انقالب، با 
وجود غنی ترین منابع کشــاورزی، صنعتی، معدنی و با 
حضور نخبگان و اندیشمندانی نامور، هنوز با بحران های 
اقتصادی و صنعتی دســت و پنجه نــرم کند؟ چگونه 
می توان باور کرد کشوری در علوم و فناوری های روز دنیا 
چون بیو تکنولوژی، هوافضا، نانو، هسته ای، پیشرفت های 
چشمگیر جهانی داشته باشد اما در اقتصاد و صنعت، دچار 

ضعف و بحران باشد؟ 

در ادامه این بیانیه تصریح شــده است: آیا از خاکی که 
دانشمندانی همچون بوعلی و خیام و خواجه نصیر تا کاظمی 
آشتیانی و شهریاری و طهرانی مقدم را تربیت کرده، نمی توان 
انتظار مدیران و تصمیم سازان الیق و متعهد داشت؟ با وجود 
تجربه های خارق العاده ســال های جهــاد و دفاع مقدس آیا 
نمی توان راه حلی را برای عبور از این دوران سخت ارائه نمود؟ 
چگونه می توان پذیرفت که دولتمردان نظام در طول 4سال، 
تمــام هم و غم خود را صرف تعامل و گفت وگو با قدرت های 
جهانی کنند و در نهایت امر نتیجه ای جز تمدید تحریم ها و 
تعلیق فعالیت های هسته ای عاید ملت نشود؟ آیا چند هواپیمای 
مستعمل و فروش فرمایشی نفت به این همه زحمت و هزینه 
می ارزیــد؟ و یا اگر هم ارزش داشــت چند درصد از مردم از 

سود آن بهره مند شدند؟
دفتــر تحکیــم وحدت در ایــن بیانیه ابراز داشــت: ما 

دانشــجویان در شورای مرکزی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت 
مردم حماســه ســاز ایران را به حضور حداکثری و انتخابی 
شایســته در انتخابات پیش رو دعوت کرده  و اعالم می داریم 
که بــه امید ظهور دولت عدالت گســتر جهانی به وعده »و 
نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین« تا آخر ایستاده ایم؛ چرا که تا 
کفر و ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم.

ملت ایران 29 اردیبهشت 96 را 
در منظومه انقالب اسالمی چونان ستاره ای روشن

 به یادگار خواهد گذارد
بنا بر این گزارش، جهاددانشگاهی نیز با صدور بیانیه ای 
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر 
و روستا از ملت بزرگ ایران برای حضور در پای صندوق های 

رأی دعوت کرد.
در این بیانیه تاکید شــده است: امروز، قدردانی از نعمت 

بزرگ جمهوری اســالمی و مراقبت از عــزت و آبروی ملی 
در مشــارکت باالی مردم عزیز ایران اســالمی در انتخابات 

دوازدهمین دوره ریاست جمهوری تجلی می یابد.
در بخش دیگری از این بیانیه خاطرنشان شده است: این، 
سر انگشتان ملت ایران است که بار دیگر گره گشایی کرده و 29 
اردیبهشت 96 را در منظومه انقالب اسالمی چونان ستاره ای 

روشن به یادگار خواهد گذارد.
جهاد دانشــگاهی در این بیانیه همچنین ابراز داشــت: 
جهادگران جهاددانشــگاهی ضمن دعوت از ملت شهیدپرور 
ایران اســالمی برای حضور پرشور در پای صندوق های رأی 
انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها، از کاندیداهای 
محترم می خواهند در مراحل پیش رو با متانت، قانون مداری 
را سرلوحه کار خود قرار دهند تا به فضل الهی این انتخابات 

به سربلندی و پیروزی کشور اسالمی مان بیانجامد.

نامزد  دو  مقصد  آخرین  دیروز  مشهد 
با عصبانیت  روحانی  بود.  انتخابات  اصلی 
پرخاش کرد و گفت شما برای جوانان شغل 
ایجاد نکردید و رئیسی در سخنان خود از 
کارنامه دولت پرسید و گفت چرا عصبانی 

هستید؟!
انتخابــات  نامــزد  روحانــی  حســن 
ریاست جمهوری عصر دیروز در حالی در جمع 
حامیان خود در ورزشگاه تختی مشهد حاضر شد 
که پیش تر ستاد انتخاباتی حجت االسالم رئیسی 
این مکان را برای ســخنرانی وی پیشنهاد داده 
بود که به بهانه عدم استحکام بنا ، تجمع حامیان 

رئیسی در این مکان ممنوع اعالم شد.
 وی خطاب به مخالفان خرید هواپیما تاکید 
کرد: امیــدوارم دلتان برای هواپیماهای جنوب 

خلیج فارس تنگ نشده باشد.
روحانی عنوان کرد: ما می خواهیم ایرانیان 
سوار هواپیماهای شرکت های هواپیمایی ایرانی 
شوند و حمل و نقل مدرن در اختیار ملت قرار 

گیرد.
وی بــا تاکید بر اینکه مردم فهیم ایران روز 
جمعه تصمیم خود را خواهند گرفت خاطرنشان 
کرد: آیا شما به فکر حاشیه نشینان هستید؟ در 
حالی که نخستین دولتی که برای حاشیه نشینان 
تصمیم گیری کرد دولت سید محمد خاتمی بود، 
در روزهایی که فراوانی پول بود نه شغلی ایجاد 
کردید و نه پیشرفت کشور را محقق نمودید؛ آیا 

امروز هم ادعا دارید؟
روحانی درحالی که طی ماه ها و هفته اخیر 
با گروگانگیری بودجه ای ، صدا و سیما را به ستاد 
انتخاباتی خود تبدیل کرده بود در جمع حامیان 
خود گفت:  ما نمی گوییم که صدا و سیما نباشد 
چرا که امروز صدا و سیما هست و به لطف خدا 
هر روز تعداد کانال های آن نیز بیشتر می شود. 
ما فقط یک تقاضا داریم و می گوییم که صدا و 
سیما بر اساس قانون اساسی عمل کند. بر اساس 
قانون این رسانه باید زیر نظر سه قوه قرار بگیرد.

روحانی ادامه داد: شما می گویید دولت،  وزیر 
بهداشت و پزشکان زحمتی نکشیده اند؛ اشکالی 
ندارد اما چرا از پرستاران تشکر نمی کنید؟  ما 
بازار نفت را که دیروز در اختیار عربســتان قرار 
داشت بازپس گرفتیم، اشکال ندارد که از وزیر 
نفت، مســئوالن وزارت خانه و مهندسین نفتی 
تشــکر نکردید، اما ای کاش الاقل از کارگران 

نفتی تشکر می کردید.
وی همچنیــن گفت: من از بــرادرم دکتر 
جهانگیری تشکر می کنم. به صحنه آمد، سخن 
حق را گفت، مسائل الزم را بیان کرد و به موقع 
هم برای وحدت و پیروزی به نفع روحانی کنار 
رفت. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی اولین کسی بود 

که با من  راجع به دولت دوازدهم صحبت کرد 
به روحش درود می فرستم.

از ســوی دیگــر پس از ســونامی خروش 
حماســی حامیان حجت االســالم رئیسی در 
کالنشــهرهای تهران، اصفهان، شیراز و غیره، 
اینبار مشــهد مقدس شاهد قیام پر شور مردم 
انقالبی این شهر در حمایت از کاندیدای جبهه 
انقالب بود. صدها هزار نفر از مجاوران علی بن 
الموسی الرضا)ع( که از هفته ها قبل با تشکیل 
ستادهای انتخاباتی خودجوش و مردمی  حمایت 
و اســتقبال از خادم امام هشــتم )ع( را انتظار 
می کشیدند، عصر دیروز خود را به میدان شهداء 
)ع( رسانده و  ضمن اعالم حمایت از  مشهدالرضا 
کاندیدای جبهه انقالب اسالمی ، حماسه ای دیگر 

در مسیر تغییر به نفع مردم  آفریدند.
اســتقبال بی نظیر و باشکوه مردم مشهد از 
سید ابراهیم رئیسی کاندیدای دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری،  به حدی بود که وی 
از بدو ورود به مشــهد مقدس تا میدان شهداء 
این شهر ســاعت ها در ازدحام خیابان های این 
شــهر و در بین حامیان خــود مانده بود . بنا به 
گفته مسئوالن برگزاری این همایش ،  استقبال 
عظیم و باشــکوه مردم والیت مدار و شهیدپرور 
مشهد فوق تصور و پیش بینی ها بود و به دلیل 
کثرت جمعیت و پر شدن ظرفیت خیابان های 
اطراف میدان شــهدا، حامیان رئیسی به باالی 
ســاختمان های نیمه کاره رفته بودند و تصاویر 
این حضور شورانگیز و حماسی ، روزهای آغازین 

پیروزی انقالب اسالمی را تداعی می کرد . 
حجت االسالم و المسلمین رئیسی کاندیدای 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست  جمهوری  در 
اجتماع عظیم حامیان خود در میدان شــهداء 
مشهد الرضا با بیان اینکه امروز زندگی، معیشت 
و کار و کســب مردم با مشکالت جدی مواجه 
اســت، گفت: امروز در ســایه همه افتخارات و 
عزت ها و اقتداری کــه نظام ما به برکت خون 
شــهدا دارد، امکان شکل گیری هیچ قراردادی 
بدون نقش ایران اســالمی امکان پذیر نیست. 
این همه عزت و اعتبار ایران و کوتاه شدن سایه 
جنگ از این مرز و بوم به دلیل حضور قهرمانانه 

مردم در صحنه است.
وی افزود: ســایه جنگ با یــک قرارداد از 
کشــوری جمع نمی شــود، مگر اینکه اجتماع 
عظیم و نیرومندی حضور داشته باشد که یکی از 
صحنه های باشکوه آن همین حضور مردم است.

رئیسی گفت: سؤال این است که با این همه 
ظرفیت و ثروت های عظیمی که خداوند به این 
کشور داده است و با این همه نیروهای انسانی 
فرهیخته که بزرگترین سرمایه است، چرا امروز 
رشد زندگی مردم، در کار و کسب آن ها،  اشتغال 

آن ها و در میان تحصیلکرده ها متوقف شــده و 
پدران و مادران را نگران کرده است؟ 

وی تصریح کرد: بیش از 50 درصد از ظرفیت 
صنعتی کشور تعطیل یا نیمه تعطیل است، چرا 
بسیاری از منابع کشور به جای اینکه در حوزه 
تولید و به حرکت درآوردن چرخ ها صرف شود، 
به افراد بدحساب تسهیالت داده شده و کشور 

ما را دچار مشکل کرده است؟
رئیســی گفت: مردم با کمبود می ســازند 
اما با تبعیض هرگز. مردم با مشــکالت زندگی 
و کمبودها می ســازند اما با فساد اداری هرگز. 
مشکل این اســت که آقایان به جای اینکه رفع 
مشکل و حل مشکل را در دستان توانای جوانان 

برومند بدانند، در دست بیگانگان می دانند.
وی تصریــح کــرد: رکود امروز در کشــور 
»رکورد« زده است، بحران بیکاری و فساد اداری 
نیز وجود دارد، کلید این مشــکالت در دست 
توانای این ملت و جوانان برومند آن است. مگر 
بیگانگان تاکنون گره از مشکالت کدام کشور و 

ملت گشوده اند که دومی آن ما باشیم؟
رئیسی تاکید کرد: 4 سال اقتصاد و نیروی 
انســانی کارآمد را معطل گذاشتن، به چه دلیل 
اســت؟ دولت مستقر باید پاسخگوی این مردم 
باشد. مگر نگفتید روز انتخابات 4 سال قبل که 
بازار باید چنین و چنان شود، اما امروز وضعیت 
بــه چه صورت اســت؟ در دولت هــای قبل 5 
میلیارد دالر کاالی چینی وارد می شــد اما در 
این دولت ساالنه 10 میلیارد دالر کاالی چینی 

وارد می شود.
وی افــزود: آقــای روحانی چــرا عصبانی 
هســتید؟ اینکه مردم از شما سؤال می کنند 4 
سال چه کرده اید، از بیکاران و مشکالت بیکاری 
که آنها را به ســتوه درآورده ناراحت و عصبانی 
هســتید؟ از مردمی کــه صادقانه می گویند ما 
تحمــل شــنیدن اختالس و فســاد را نداریم، 
عصبانی هســتید؟ به جای پاسخ دادن به مردم 

عصبانی هستید؟
رئیسی ادامه داد: تمام این اجتماعات سؤال و 
حرف دارند اما شما می گوئید این ها آمده اند دیوار 
بکشند، ما آمده ایم دیواری بلند بین چپاولگران 

و حقوق مردم ایجاد کنیم.
کاندیــدای دوازدهمیــن دوره انتخابــات 
ریاست جمهوری گفت: آقای محترم مگر شما به 
زنان آزادی دادید؟ خداوند زنان را آزاد خلق کرده 
است. شما جلسه تشکیل می دهید و از حقوق 
شهروندی رونمایی می کنید. حقوق شهروندی 
ادعایی نیست، قانون اساسی و قوانین موضوعه 
خودش حقوق شهروندی است، آقای روحانی، 
حق شهروندی آن است که بیکاری از خانواده ای 
خجالت نکشد. حق شهروندی آن است که سفره 

فقرای ما روز به روز کوچک تر نشود.
وی بیان کرد: مگر دیپلماســی این نیست 
کــه وزارت خارجه زمینه صــادرات داخلی در 
کشــورهای دیگر را پیدا کند؟ مناسبات شما با 
15 کشور همسایه چگونه است؟ بازار عراق دست 
ماست یا ترکیه؟ این نتیجه دیپلماسی شماست. 
مگر دیپلماسی فقط رابطه با 4 کشور است، 180 

کشور در دنیا برای برقراری رابطه داریم.
رئیسی خاطرنشان کرد: حق شهروندی که 
شما نسبت به آن ســمینار تشکیل می دهید، 
این حق گفتنی و ادعاکردنی نیست، باید آزادی 
دانشجو در سخن و انتقاد و آزادی فرهیختگان 
در سخن گفتن رعایت شــود. چرا کسانی که 
انتقاد می کنند به آنها برچســب می زنید؟ این 
حق شهروندی است؟ شما اسم هنرمندان، زنان 
و اهل سنت را می برید اما در عمل برای این ها چه 
کردید؟ اینکه هنرمندی گوشه بیمارستان جان 
دهد، ادای حق هنرمند است؟ اینکه سرپرست 
خانواده آبرو نداشته باشد حق شهروندی است؟

کاندیــدای دوازدهمیــن دوره انتخابــات 
ریاســت جمهوری ادامه داد: کسی از شما بوده 
که وام و تســهیالت صفر درصد گرفته باشد؟ 
آقای روحانی این ها را جواب دهید. آقایی 300 
میلیارد وام صفر درصد گرفته و سود می گیرد، 
این ها را پاســخ دهید. چــرا طفره می روید؟ ما 
می گوئیم این وضع مردم است، شما سر نمی زنید 
بــه مردم اما ما با مردم ارتباط داریم. این مردم 
دولتمردی می خواهند که اشــرافی نباشد. این 
مردم می گویند ما حقوق نجومی را خالف مصالح 

دولتمرد اسالمی می دانیم.
رئیسی خاطرنشان کرد: اعالم کرده ام تمام 
دولت و مدیران باید ثروت و درآمدشان شفاف 
باشد و مردم مطلع شوند، ما معتقدیم دولت باید 
از این حالت بیرون بیاید. مگر نگفتید دالل نفتی 
بوده که 10 ماه دستگاه قضایی بازداشتش کرده، 
االن نفت را چگونه می فروشید؟ دالل هایی امروز 

در حال انجام کار نفتی هستند.
کاندیــدای دوازدهمیــن دوره انتخابــات 
ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنانش 
با بیان اینکه من رقیب این دولت نیســتم بلکه 
رقیبش عملکرد خودش است و من رقیب فقر 
و فساد اداری و ناکارآمدی در این کشور هستم، 
گفت:  می گوئیم چرا کشور 6 میلیون بیکار داشته 
باشد؟ آقای روحانی نه بازگشت به گذشته و نه 
تحمل وضع موجود بلکه صرفاً تغییر به  نفع مردم.

وی بیان کرد: مــا اعالم کرده ایم در دولت 
کار و کرامت، آزادی زنان و دانشجویان و آزادی 
علمی در کشــور داریم، شما فرهیخته هستید، 
امروز تحریم علمی ما کمتر از تحریم اقتصادی 
نیســت، اگر تحریم اقتصادی را برداشتید چرا 
پول ها را با مشکل جابه جا می کنید؟ این پول با 

اجازه کدخدا باید برداشته شود؟
وی ادامه داد: شما نگران مناسبات دیپلماسی 
ما نباشــید، ما دیپلماســی را بلد هستیم. اگر 
دیپلماسی این است که به غربی ها بگوئیم هوای 
ما را در انتخابات داشته باشید ما این دیپلماسی 
را بلد نیستیم، ما با همه کشورهایی که بخواهند 
با جمهوری اسالمی ایران ارتباط داشته باشند، 
بهترین مناسبات فرهنگی و سیاسی را عزتمندانه 
و براســاس اصول حکمت، عــزت و مصلحت 

خواهیم داشت.
رئیسی با تاکید بر اینکه در سیاست خارجی 
نه ظلم به کسی می کنیم و نه زیر بار ظلم احدی 
می رویم، خاطرنشــان کرد: گفتم مالک من در 
انتخابات عقل مردم است، شما مثل اینکه به فهم 
و عقل ما تردید دارید. از برادر مجاهدم قالیباف 
و آقای میرســلیم نیز تشکر می کنم، از خانواده 
معظم معدنچیان که جان فرزندان خود را دادند 
برای حضور در این جلسه تقدیر و تشکر می کنم 
و از همه شما مردم که خدا بخواهد هیچ جایگاه 
و شأنی جز نوکری برای شما نمی شناسم تشکر 
می کنم. هر کدام از شما یک ستاد هستید برای 
اینکه ان شــاء اهلل آنچه رضای خدا و صالح این 

مملکت است، رقم بخورد.

رئیسی: آقای روحانی! چرا عصبانی هستید؟!

در مشهد:

روحانی: شما برای جوانان شغل ایجاد نکردید!

قائم مقام وزیر کشــور گفت: در این دوره 
از انتخابات ریاست جمهوری نتایج شمارش به 
صورت تدریجی به اطالع ملت شــریف ایران 

خواهد رسید.
به گزارش تسنیم، محمد حسین مقیمی قائم مقام 
وزیر کشور گفت: در تبصره 8 ماده 31 قانون انتخابات 
ریاست  جمهوری تصریح شده؛ »نتیجه شمارش آراء 
انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیئت 
اجرایی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعالم می شود«.

وی افزود: با توجه به اینکه این تبصره در سال های 
اخیر به قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق گردیده 
و در رویه گذشته اعالم نتایج مطابق قانون سابق انجام 
شده است، برداشت حقوقی ستاد انتخابات کشور که 
امروز توسط وزیر محترم کشور اعالم شد، این بود که 
»مطابق تبصره الحاقی، نتیجه شمارش آراء ) نه نتایج 
شمارش آرا( مبتنی بر گزارش هیئت اجرایی مرکزی 

می بایست به یکباره توسط وزیر کشور اعالم شود«.
قائم مقام وزیر کشور با اشاره به اعالم نظر شورای 
محترم نگهبان مبنی بر اینکه می توان اعالم تدریجی 
و مقطعی نتیجه شــمارش آراء را نیز از تبصره فوق 
استنباط نمود، گفت: با توجه به اینکه وزارت کشور 
نیز به لحاظ اجرایی با اعالم تدریجی نتایج شمارش 
آراء موافق است و با کسب نظر شورای نگهبان مشکل 
حقوقی فــوق مرتفع می گردد، در ایــن دوره نتایج 
شــمارش به صورت تدریجی به اطالع ملت شریف 

ایران خواهد رسید.
عبدالرضــا رحمانی فضلی، وزیر کشــور دیروز 
در نشســت  خبــری گفته بــود »نتایــج انتخابات 
ریاست جمهوری به صورت تدریجی و لحظه به لحظه 
اعالم نمی شود و وزارت کشور در نهایت نتایج نهایی 

را اعالم خواهد کرد«.

نتایج شمارش آراء 
به صورت تدریجی 

اعالم می شود


