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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

روزنامه حامی  دولت: روحانی از سال 92، 
فاقد استراتژی و انسجام در عملکرد بود

سرویس سیاسی- 
روزنامه آرمان در مطلبی به قلم صادق زیباکالم نوشت: »رئیس جمهوری از همان خرداد ۹۲ نشان داد که استراتژی، 
وحدت رویه و انسجام در عملکرد خود ندارد... آقای روحانی در این یک سال باقی مانده از دولت خود دیگر نمی تواند پل های 
گذشته را بازسازی کند و عماًل بیشتر حامیان اعتماد خود را نسبت به دولت از دست داده اند. دیگر هیچ صحبت و شعاری 
از سوی رئیس جمهوری نظر مردم را مثل گذشته تغییر نمی دهد... پیش بینی من این است که رئیس جمهوری تا انتهای 

دولت می خواهد همین روند را ادامه دهد و تغییر رویکرد خاصی ایجاد نخواهد شد«.
هرچه به انتخابات مجلس و به تبع آن به انتخابات ریاست جمهوری دور بعد نزدیک می شویم، تحرکات مدعیان اصالحات 

برای فاصله گذاری با دولت بیشتر می شود.
این در حالی اســت که اکثریت مطلق دولت روحانی در اختیار مدعیان اصالحات است. به عبارت دیگر طیف مدعی 
اصالحات، عامل اصلی ایجاد وضع موجود در کشــور است. وضعیتی که مشکالت عدیده معیشتی برای مردم ایجاد کرده 
اســت. بنابراین مدعیان اصالحات به جای توهین به شــعور مردم و گرفتن ژست منتقد، باید درباره وضع موجود به افکار 

عمومی پاسخگو باشند. 
تورم ناشی از گران شدن ناگهانی بنزین تخلیه شد!

روزنامه ایران ارگان دولت روز گذشته در گزارش تیتر یک خود با عنوان »تب بنزینی تورم افتاد«، نوشت: »تورم 
بنزینی که در آذرماه با 3/۲ درصد رشــد خود را نشــان داد، پس از گذشت یک ماه فروکش کرد. در حالی که افزایش 
50 درصدی بنزین ســهمیه ای )از هزار به هزار و 500 تومان( و ۲00 درصدی بنزین آزاد )3 هزار تومان( باعث رشــد 
1/6 درصدی تورم ماهانه و 0/8 درصدی تورم نقطه ای شده بود، تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که در 
دی ماه با فروکش کردن آثار افزایش قیمت بنزین، تورم ماهانه دراین ماه به 0/8 درصد رســید که ۲/4 درصد از تورم 
آذرماه کمتر اســت. این در حالی اســت که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 0/۹ درصد است که نسبت به ماه 
قبل، ۲/1 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 0/5 درصد بوده که نسبت به 

ماه قبل 3/7 واحد درصد کاهش داشته است.«
گفتنی اســت روزنامه دولت در حالی مدعی اســت که  تورم ناشــی از گران کردن ناگهانی بنزین تخلیه شده که 
شتاب تورم، چیز دیگری می گوید اما فرض کنیم ادعای مذکور درست است. آیا اگر به خاطر لجبازی و سیاسی کاری 
انتخاباتی، کارت سوخت در سال ۹4 حذف نمی شد و قیمت برای چهار سال ثابت نمی ماند، با شوک سه برابر کردن 

قیمت بنزین مواجه شدیم؟
این روزنامه همچنین پاسخ نمی دهد زندگی چند ده نفری که قربانی موج سواری دشمن و فتنه بنزینی شدند، چه 

می شود؟ برمی گردد؟! چرا حتی یک دولتمرد از مردم عذرخواهی نکرد؟
رابطه ما با آل سعود نباید به توصیه های نظامیان 

یا رجزخوانی های خطیبان گره بخورد!
روزنامه اصالح طلب اعتماد روز گذشته در یادداشتی با عنوان »ایران و عربستان« نوشت: »به  نظر می رسد مشکل مشترک 
ایران و عربستان، فراموشی این اصل ساده است که هر دو کشور در یک منطقه ناآرام قرار گرفته و بالطبع دارای نگرانی های 
مشترک زیادی هستند که شامل عموم مسائل اقتصادی و سیاسی- امنیتی می شود، به ویژه ظهور داعش هر دو کشور را 
با خطر مهمی  مواجه کرد.فراموشی این اصل ساده موجب شده است روابط ایران و عربستان بیشتر تحت تأثیر متغیرهای 
فردی- به خصوص هیجانات روحی، احساس بی نیازی و بی تجربگی ها- قرار گیرد و حتی در دوره اخیر برانگیختن عامدانه 
حساسیت ها و نگرانی های طرف مقابل در دستورکار قرار گیرد. این مسئله باعث ورود دو کشور به یک مسابقه بی سرانجام 
شــده و هر یک به  دنبال پشت سر گذاشتن دیگری اســت، بدون آنکه به واقعیات امروز خاورمیانه توجه کند. جالب اینکه 
طرفین در خالل این رقابت نفسگیر به سرمایه گذاری بچگانه بر دوستان و رقبای یکدیگر در منطقه هم روی آورده اند؛ یکی 

)عربستان( در اندیشه کنترل یکسویه سوریه و عراق و لبنان است و دیگری )ایران( فکر می کند...«.
روزنامه اعتماد تأکید کرد: »باید به این اصل توجه شود که منافع و مصالح ملی هر دو کشور مهم تر از آن است که به 
تحوالت داخلی یا روحیات فردی سیاست گذاران یا توصیه های امنیتی نظامیان یا رجزخوانی های خطیبان یا نقش آفرینی 

کشورهای واسط گره بخورد«.
اصالح طلبان بارها با انتقاد از اقدامات منطقه ای ایران، مدعی شده اند که پرونده مبارزه با  تروریسم باید از سپاه قدس به 
وزارت خارجه منتقل شود. آنها بارها مدعی شده اند که به »زبان دیپلماسی« مسلط هستند. اما همیشه عکس این ادعا ثابت 
شده است. برجام تنها یک نمونه از بی اطالعی و بیگانگی طیف اصالح طلب با مسائل مربوط به سیاست خارجی است.نوع نگاه 
طیف اصالح طلب به مسئله آل سعود نیز مصداق دیگری از بیگانه بودن این جماعت با روابط بین الملل و مسائل جهانی است.

در حالی که چندی پیش »سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی« در پاسخ به این ادعا گفته بود: »برخی اوقات ما 
از راه دیپلماسی اقداماتی می کنیم که اقدامات خوبی هم هست اما برخی گره ها و مشکالت فقط با دیپلماسی حل نمی شود 
و آنجا اتفاقات دیگری اســت که از همه رفتارهای دیپلماســی معمولی عبور می کند، درها را می گشاید، پیوندها را ایجاد و 

یخ ها را ذوب می کند و اخوت و صمیمیت ایجاد می کند و خون شهید نصیری)از شهدای مدافع حرم( از این خون ها بود«.
اصالح طلبان مدعی هستند که ایران با تجدیدنظر در رفتار منطقه ای خود باید به توافق برد- برد با آل سعود برسد. این 
در حالی است که آل سعود در سال های اخیر دست به جنایات متعددی زده است. از فاجعه منا که منجر به شهادت حدود 
500 ایرانی شد تا کشتار زنان و کودکان بی گناه در یمن و بحرین و حمایت از گروهک های  تروریستی در عراق و سوریه و 

افغانستان و لبنان و نیجریه.
این ادعا که اقدامات منطقه ای ایران، عامل اختالف با آل سعود است، در حقیقت پذیرش اتهام آمریکا و انگلیس و فرانسه 
)حامیان و تجهیزکنندگان  تروریسم در منطقه( و آل سعود )گماشته و نوچه نظام سلطه و گاو شیرده  ترامپ( مبنی بر نقش 
ایران در بی ثبات کردن منطقه است. جالب آنکه همین روزنامه اصالح طلب چندی پیش  با اذعان به خسارات دیپلماسی 
انفعالی نوشته بود: »بسیاری از افراد درک درستی از ماهیت روابط بین الملل و سیاست واقع گرایانه ندارند و روابط بین الملل را 

به گفت وگو و صلح خواهی تقلیل می دهند، در حالی که روابط بین الملل در اصل متکی به قدرت است و بس«.

درمکتب امام

منتظر دیگران ننشینید
ما گرفتار به چنگال یک دیوهایی هستیم که باید خودمان، خودمان 
را نجات بدهیم. ننشینیم به اینکه دیگری بشود، دیگری هم ما نداریم، 
مــا خودمانیم، ما اآلن دیگری نداریم که او بیاید ما را نجات بدهد. ما 
خودمان باید خودمان را نجات بدهیم، و این بسته به دست شماهاست، 

و بسته به دست علمای اسالم است، و بسته به دست مجلس است .
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یکی از نعمت های خداوند متعال بازداشــتن دشمنان از زیان رساندن به 
مؤمنان در بسیاری از مراحل مختلف زندگی است. شکرانه این نعمت، تقوای 

الهی یعنی انجام واجبات و  ترک محرمات است.
خداوند متعال، بالهایی را از ملت و نظام ما دور کرد که باید آن را همواره 
به یاد داشته باشیم و تقوا پیشه کنیم. طبیعتاً وقتی ملتی فتنه بزرگی مانند 
فتنه 88 را با موفقیت پشت سر می گذارد، می تواند آن را نشانه قدرت و عظمت 
خود بداند و در مقابل دشمنان با اتکا بر آن، به نمایش قدرت بپردازد؛ اما باید 
توجه داشت این مسئله ممکن است آفاتی داشته باشد که زیبنده ملت مؤمن 
نیســت و اصل آن آفت، خودمحوری و خودبزرگ بینی اســت؛ این امر ممکن 
اســت انســان را از خدا غافل کند و گمان کند این خودش و قدرت خودش 

بوده که توانسته دشمن را از خود دور کند.
همه پیروزی ها و موفقیت ها از جانب خداست

مؤمنان باید در همه امور، فقط و فقط به یاری خدا اعتماد داشته باشند؛ 
حتی به بازو و توان خودشــان اعتمــاد و تکیه نکنند؛ خداوند مؤمنان را تنها 
به وسیله اسباب مادی و ظاهری یاری نمی کند، بلکه در صورت توکل بر خدا، 

امدادهای الهی نیز شامل حال مؤمنان  خواهد شد.
در جنــگ بدر، از همان ابتدا معلوم بود که مســلمانان با آن تعداد کم و 
تجهیزات اندک نمی توانند پیروز شوند؛ اما واقعاً به خدا استغاثه کرده و بر او 
توکل کردند و خدا نیز با نزول فرشــتگان، آنها را بر دشمن مجهز پیروز کرد. 
اســتغاثه و توکل بر خدا، همیشــه سبب نصرت الهی می شود و عدم توجه به 

خدا، سبب می شود تا خدا شما را به خودتان با همان امکانات تان واگذارد.
غیر از شکرگزاری نعمت ها، وظیفه دیگری نیز داریم، باید از این نعمت های 
الهی، در راه خدا و کسب رضای او استفاده کرد؛ به فکر حزب، خانواده و جیب 

خود نبود، بلکه از این نعمت ها برای انجام وظیفه بهره بگیریم.
برخی از عوامل سبب می شود تا اوال انسان متوجه نباشد که برخی امور، 
امتحان الهی است. امتحان الهی سنت کلی است و خداوند برای اجتماعی که 
در مسیر سعادت هستند، با امتحاناتی، زمینه را برای رشد آنها فراهم می کند؛ 
باید مراقب باشیم تا مبادا در این سنت ها و امتحانات رد شویم. اولین وظیفه 
ما در امتحانات الهی این است که دستمان را جلوی خدا دراز کنیم و بدانیم 
همه امور به دســت خداست و حتی اگر بیشترین کمبودها را داشته باشیم، 

خداوند می تواند آن را جبران کند.
چشم امید داشتن به دشمنان، نشانه حماقت و کفران نعمت

بعد از توکل بر خدا نیز نباید مأیوس بود، باید امیدوار بود؛ طبیعی اســت 
که گرفتاری، بیکاری، تحریم و حتی تحریم داروی بیماران ســبب دلسردی 
و یأس می شــود؛ اما این ضعف ها را باید با آموزه اســالمی توکل جبران کرد. 
اگر این درس را گرفتید، پیروزی نهایی از آن شماســت، هم بال رفع خواهد 
شــد، هم رفاه و آسایش همین دنیا نصیبتان می شود، بر دشمنتان نیز پیروز  
خواهید شد؛ اما رسیدن به این نقطه هزینه نیز دارد؛ هزینه اش این است که 
از همه قطع امید کرده و چشــم به کمک انسان های دیگر ندوزید، مخصوصاًً 

کسانی که دشمن شما هستند.
آیا احمقانه نیست که انسان امیدش به دشمنانی باشد که به خونش تشنه اند 
و می خواهند عزتش را از بین ببرند؟ آیا احمقانه نیست که کسی دست به طرف 
اینها دراز کند، در خفا به آنها پیشــنهاد مذاکره کند و پیام تســلیم و مذاکره 
برای آنها بفرســتد؟! خداوند به شما عزت داده و ضمانت کرده اگر در خانه او 
بروید، این عزت را حفظ کرده و بر آن می افزاید؛ آیا احمقانه نیست که کسی 
بگوید من عزت را از خدا نمی خواهم، خودم عزت را از دشمنانم تقاضا می کنم؟!
اگر چنین روحیه ای در مردم یا مســئوالن جامعه ای پیدا شود، به معنای 
کفران الهی خواهد بود که طبیعتاً عذاب الهی را نیز در پی خواهد داشت؛ البته 
بحمــداهلل در جامعه ما به برکت مکتــب اهل بیت  )ع( از بابت این ملت نگرانی 
نیســت؛ چرا که آنها با وجود این همه ســختی ها، مانند کوه، مقابل دشــمن 
می ایســتند و خم به ابرو نمی آورند و هیچ پیام تسلیم و خضوعی به دشمنان 

نمی دهند.
تالش دشمنان برای تضعیف والیت فقیه

جامعه ایرانی ما از اوایل صدر اسالم تاکنون، در طول این 1400 سال تا 
به حال موفق نشــده بود که دولتی بر اساس دین، اطاعت خدا و بزرگداشت 
ارزش های اسالم تشکیل دهد. اما از حدود 41 سال پیش تاکنون خدا نعمتی 
به ما داده که به هیچ امتی نداده اســت و آن نعمت برقراری نظام اسالمی به 
دســت نائب امام زمان)عج( است. این نظام اسالمی، از بزرگ ترین نعمت های 
اجتماعی اســت که خدا به ما داده اســت و یکی از مواردی اســت که باید 

شکرگزار آن باشیم.
اما متأسفانه  دست شیطان بسته نیست، دائما در صدد است تا این نعمت 
را از بین ببرد تا به وظیفه ای که ما در قبال این نظام اسالمی و الهی داریم که 
اصل آن تبعیت از والیت است را با ایجاد شبهاتی فراموش کنیم و ما را از این 
نعمت الهی محروم کند. شبهاتی درباره والیت فقیه، رابطه مردم با والیت فقیه 
و نظایر آن از داخل و بیشــتر از خارج با رســانه ها و شیوه های مختلف وارد 
می کنند تا مردم را از نظام جدا کنند. راز تالش دشمن نیز معلوم است؛ چون 
فهمیده اند که رمز چهل ســال پیروزی نظام اســالمی و شکست دشمنان در 

عرصه های گوناگون، پیروی از این رهبری الهی است.
دشــمنان ســعی می کنند به گونه ای القا کنند که بسیاری از ضعف های 
جامعــه امروز، به خاطر رهبری اســت؛ در حالی کــه می دانیم حتی در زمان 
رسول اهلل) صلی اهلل علیه  وآله( که خود ایشان عهده دار حکومت بودند و مسئولیت 
هدایت جامعه را داشــتند، مشــکالت مادی نیز وجود داشت؛ سخت ترین و 
دردناک ترین بالها بر سیدالشــهدا )ع( که رحمت مجسم بود وارد شد، آن هم 
توســط همان کسانی که توسط پیامبر  مسلمان شده بودند؛ آیا این مشکالت 
تقصیر رهبر جامعه بود؟! حقیقت این اســت که امتحانات الهی همواره وجود 
دارد و افراد در این امتحانات متفاوتند. اما همین بال و شــهادت نیز امتحان 
الهی بود که سبب شد تا بسیاری از مردم، دینشان را مرهون سیدالشهدا )ع( 

و قیام او باشند.
مهم تریــن وظیفه ما به خصوص روحانیان، حفظ این نعمت، یادآوری آن 
و آشــنا کردن مردم با وظایفشــان درخصوص رهبری جامعه اســت، آن هم 
رهبری که در طول ســی سال زعامت نمی توان یک نمونه اشتباه قابل اثبات 

از ایشان یافت.
وظیفه دیگری که به عنوان شــکر این نعمت برعهده  داریم، این است که 
هر کس هر پســت و شغلی که دارد، ســعی کند کسانی در پست های کشور 
ســرکار بیایند که بتوانند وظیفه شــان را به بهترین نحو انجام دهند. کسانی 
که مســئولیتی برعهده می گیرند، باید سه ویژگی داشته باشند، اول شناخت 
اسالم، دوم شناخت اجتماعی و بصیرت که دشمن را بشناسند و نگاهشان نه 
به دشــمن بلکه به خدا و یاری مردم باشد، سوم هم اینکه کار را با اخالص و 

برای خدا انجام دهد و نه منافع شخصی و حزبی.
 بیانات آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله(  در مراسم بزرگداشت
حماسه نهم دی مدرسه فیضیه قم؛ 98/10/9

زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

تالش دشمنان 
برای تضعیف والیت فقیه

روحانی:

از 100 قلم كاالی ضروری 
قیمت 54 قلم در یک ماه گذشته روند كاهشی داشته

دبیر شــورای ائتالف نیروهای انقالب می گوید این شورا در راستای 
رسیدن به لیست تهران فرآیندی را طراحی کرد که این فرآیند بر اساس 
زمان بندی صورت گرفته در حال اجرا اســت و بــا دعوت از 15۹ نامزد 

انتخاباتی تهران از طریق مصاحبه نهایی شدند.
مهدی اقراریان، دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب با تشریح آخرین 
فرآیندهای تشکیل لیســت 30 نفره تهران در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی گفت: شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی در راستای رسیدن 
به لیست تهران فرآیندی را طراحی کرد که این فرآیند بر اساس زمان بندی 

صورت گرفته در حال اجرا است.
وی با  اشاره به اینکه شورای ائتالف تهران در روز پنج شنبه یک گام 
دیگر به نهایی شــدن لیست تهران نزدیک  خواهد شد افزود: با توجه به 
بررســی های به عمل آمده و دعوت از 15۹ نامزد انتخاباتی تهران که بر 
اساس نظر احزاب، اقشار، اصناف، تشکل ها و چهره های شاخص معرفی 
شدند و از طریق مصاحبه نهایی شدند. در روز پنج شنبه این امکان برای 
اعضای مجمع عمومی تهران فراهم  خواهد شد تا بتوانند اطالعات علمی 

 و عملی این 15۹ نفر را در سایت شورا مشاهده کنند.
دبیر شــورای ائتالف نیروهای انقالب در تهران تصریح کرد: پیش از 
این امکان بارگذاری اطالعات از سوی کاندیداها را در سایت فراهم کرده 
بودیم تا اعضای مجمع تهران با شــناخت بهتر به رأی دادن و تشــکیل 

لیست 30 نفره اقدام کنند.
اقراریان با  اشاره به اینکه شورای ائتالف نیروهای انقالب در گام دوم 
انقالب با نگاه به تجربه سیاست ورزی در چهار دهه گذشته به دنبال وحدت 
بین تمام جریان ها و سلیقه های داخل جبهه انقالب اسالمی است عنوان 
کرد: تالش می کنیم در تهران به یک لیست واحد دست پیدا کرده و در 

راستای ائتالف جریانات مختلف انقالب اسالمی گام برداریم.
اقراریان در ادامه تأکید کرد: لیست منتشر شده در رسانه ها به عنوان 
لیست شورای ائتالف، لیست نهایی نیست چرا که ممکن است  ترکیب این 
لیست در پی جلساتی که با هدف دستیابی به وحدت حداکثری در حال 
برگزاری است تغییر کند که در این صورت لیست نهایی قبل از رأی گیری 

در مجمع عمومی اعالم خواهد شد.
دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب در تهران خاطرنشان کرد: مجمع 
عمومی تهران که قرار بود این هفته برگزار شود با هدف وحدت حداکثری 
هفته آینده با حضور اقشار مختلف از شهروندان تهرانی برگزار خواهد شد.
شورای نگهبان وظیفه دارد این پنج نوع سالمت را لحاظ کند

علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در دوره های هشتم و نهم مجلس 
شــورای اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری فارس درباره اظهارات عباس 
عبــدی در برنامه بدون توقف مبنی بر اینکه رد صالحیت های شــورای 
نگهبان باعث ناکارآمدی مجلس و همچنین حضور و مشــارکت کمتر 
مردم در انتخابات می شــود، گفت: بنده معتقد هســتم کاندیداها برای 
حضور در انتخابات نیازمند تأیید صالحیت هســتند، یعنی نامزدها باید 

سالمت داشته باشند.
وی، ســالمت نامزدها را در پنج دسته قابل تقسیم دانست و گفت: 
یک نوع ســالمت امنیتی است، یعنی اینکه افراد، دو تابعیتی نبوده و یا 
به گروه های محارب و آنها که علیه نظام و مردم اســلحه دست گرفتند 
مرتبط نباشند. یک نوع ســالمت اعتقادی است، به این مضمون که به 
قانون اساسی معتقد باشــند. سالمت سوم سالمت سیاسی است یعنی 
اینکه قانون شکن نباشند و سالمت چهارم سالمت اقتصادی، مالی و سالمت 

پنجم، صالحیت اخالقی است. 
زاکانی با تأکید بر اینکه شــورای نگهبان وظیفه دارد این پنج نوع 
ســالمت را لحاظ کند، تصریح کرد: اگر شورا این چند سالمت را لحاظ 

کرد، می شود گفت که هم مردم مشارکت شان باال  خواهد رفت و هم اینکه 
این اطالع رسانی درست، تضمین سالمت مجلس  خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم در ادامه یادآور شد: درباره اینکه 
عده ای عالقه  دارند سالمت ها لحاظ نشود تا مشارکت افزایش پیدا کند، 
باید گفت نقض این ادعا در تاریخ انتخابات ما وجود دارد. نمونه آن شورای 
دوم است، شورایی که سالمتش لحاظ نشد و حداقل مشارکت را هم در 
طول انقالب اســالمی در انتخابات داشت، لذا این حرف صحیح نیست و 

به معنی سیاست بازی است.
زاکانی تصریح کرد: شورای نگهبان باید به وظیفه اش عمل کند و البته 
باید پاسخگو هم باشد و شفاف عمل کند و اگر کسانی هم خواستند، نتایج 

را به آنها اعالم کند تا باعث سوءاستفاده دیگران نشود.
مجلس مقتدر؛ دولتی کارآمد

»ضرغام صادقی« عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب در گفت وگو 
با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه تغییر شــیوه حکمرانی برخی مسئولین 
نیاز جامعه و مطالبات مردم است گفت: تدوین قوانین و ریل گذاری های 
درست می تواند زمینه روی کار آمدن دولتی کارآمد را فراهم کند و این 
مستلزم حضور افرادی آگاه و با علم قانون شناسی در مجلس است تا هم 
قانون گذاری و هم نظارت به درســتی انجام و هم شفاف ســازی در همه 

زمینه ها عملی شود.
عضو شورای ائتالف محرومیت زدایی را اولویت مهم تغییر و تحول در 
شرایط جامعه دانست و عنوان کرد: باید تحرکی در عرصه اقتصادی شکل 
بگیرد تا مردم احساس کنند معیشت آنها دیده می شود و مشکالتی مانند 

بیکاری و تورم حل  خواهد شد.
وی حضور افراد شایسته و سالم را دلیل روی کار آمدن مجلسی کارآمد 
و تأثیرگذار خواند و تصریح کرد: نمایندگان مجلس یازدهم باید برخالف 
نمایندگان دوره قبل در بُعد اساســی قانون گذاری و نظارت با هیچ کس 
تعارف نداشــته باشــند، چون حضور نمایندگان شجاع و توانمند زمینه 
مجلس مقتدر و ریل گذار را فراهم می کند که هم مطالبات مردم را پاسخ 
دهد و هم قوانین را به سمتی هدایت کند که  اشتغال و تولید را زنده کند.

صادقی افزود: آگاه بودن نمایندگان از مشکالت جامعه، داشتن برنامه 
مدون برای حل مشکالت، دغدغه مندی مشکالت مردم و دلسوز بودن برای 
جامعه، قطعاً می تواند اعتماد از دست رفته مردم را بازگرداند، نمایندگانی 
که قرار است راهی مجلس یازدهم شوند باید بدانند نماینده مردم هستند 

و نباید در تحقق منافع ملت با دولت تعارف داشته باشند.
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب در پایان امید به آینده را دلیل 
پیروزی در هشت سال دفاع مقدس دانست و خاطرنشان کرد: در سال های 
جنگ مردم حامی  رزمندگان بودند و زمینه ساز پیروزی شدند؛ امروز هم اگر 
مردم کمک و حمایت کنند و افراد توانمندی را به مجلس بفرستند آنها نیز 
می توانند با پیگیری و تالش، قدرت اقتصادی و معیشت مردم را باال ببرند.

آخرین وضعیت نمایندگان اصالح طلب
»محمد خونچمن« عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
آخرین وضعیت اصالح طلبان برای ارائه لیست انتخاباتی در یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی را این چنین تشریح کرد: اصالح طلبان 
در شهر تهران هنوز قادر به ارائه لیست انتخاباتی نیستند و ما امیدواریم 
که نتایج اعتراضات به بررسی  صالحیت ها بتواند امکان رقابت در تهران و 
برخی از استان های کشور را فراهم آورد. در وضعیت فعلی اصالح طلبان در 
16 استان کشور فاقد نامزد، در ۹ استان دارای یک نامزد که از چهره های 
شاخص نیستند و در 6 استان باقی مانده نیز بین ۲ الی بیشتر نامزد دارند.

عضو شــورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان در پاسخ به این 
پرسش که چند دبیرکل از احزاب اصالح طلب توانسته اند تائید صالحیت 

شــوند، گفت: فقط 4 دبیرکل توانستند تائید صالحیت شوند که آقایان 
مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم ساالری، علیرضا محجوب دبیرکل 
خانه کارگر، داوود محمدی دبیرکل انجمن اسالمی معلمان و محمدرضا 
راه چمنی دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی از جمله این افراد هستند.

خونچمن درباره صالحیت داوطلبان حزب جوانان ایران اسالمی برای 
انتخابات مجلس نیز گفت: 7 نفر از سوی حزب جوانان ایران اسالمی در 

سراسر کشور داوطلب شده بودند که هر 7 نفر رد صالحیت شدند.
حزب جوانان ایران اسالمی از جمله احزاب اصالح طلب است که در 
دو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان و شورای هماهنگی جبهه 

اصالحات عضویت و حق رای دارد.
تشریح دالیل ردصالحیت ها

»عباسعلی کدخدایی« با  اشاره به جزئیات پرونده یکی از نمایندگان 
 رد صالحیت شــده با اســتناد به گزارش یکی از مراجع رسمی  گفت: 

بر اســاس این گزارش، تخلفاتی از این فرد گزارش شده که یکی از آن، 
دخالت در امور اجرایی با تهدید شــماری از مدیران و مســئوالن محلی 

شهرستان و استان حوزه انتخابیه اوست.
وی، تــالش برای تبرئه متهمان در حوزه قاچاق را از دیگر تخلفات 
این نماینده مجلس دانست و افزود: این موضوع را مراجع رسمی  نوشته اند 
نه اینکه موضوع در حد پیگیری ساده برای دفاع از یک شهروند آن هم 
با تصور بی گناهی او بوده باشــد بلکه تالش برای تبرئه فردی بوده است 
که قاچاقچی کالن و تخصصی محسوب می شود و وضعیتش معلوم است.

کدخدایی تصریح کرد: وقتی این نماینده از چنین فردی حمایت و 
کارش را پیگیری می کند سبب بروز مسئله برای دستگاه های ما می شود؛ 
البی کردن و کارچاق کنی در حوزه های اقتصادی با همکاری شرکت ها و 

نهادهای مختلف، مسائلی است که وجود دارد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: البته اینها را برای خود این نماینده 
هم توضیح دادیم؛ گرچه ممکن است بگوید این گونه نبوده و شکل دیگری 
اســت، اما به هر حال، مرجعی رسمی  مستنداتی را درباره این تخلفات 

فرستاده است و ما آن مستندات را اعالم می کنیم.
وی نمونه هــای دیگــر تخلفــات نمایندگان رد صالحیت  شــده   
را شــامل رانت خواری و سوءاستفاده از موقعیت نمایندگی و خرید چند 

هکتار از اراضی مرغوب در یک محل برشمرد.
کدخدایی گفت: در این تخلف، این گونه نمایندگان از یک ســو این 
زمین ها را به عناوین مناطق آزاد، ویژه و گردشگری می گیرند و از سوی 
دیگر، پیگیری می کنند تا با زد و بندهای مالی، تسهیالت بانکی دریافت 
کنند. اینها تخلفات مالی بسیاری دارند که نه فقط مراجع رسمی  ما که 
حتی مراکز اجرایی مانند اســتانداری ها، بانک مرکزی و دیگر نهادها که 
مســئولیت کارها را برعهده دارند گزارش می کننــد که فالن نماینده، 

پیگیری های غیر قانونی دارد.
کدخدایــی در عین حال گفت: البته، اکثر نمایندگان، انســان های 
شایسته و صالحی هستند که در چارچوب قانون، ایفای وظیفه می کنند و 
ما هم به عنوان شهروند سپاسگزاریم و از زحماتی که در مقاطع مختلف در 
دفاع از منافــع ملی و حقوق مردم انجام دادند تشــکر می کنیم. قطعاً 
اگر تعداد اندکی از نمایندگان، مشــکالتی دارند و ما در شورای نگهبان، 
نه بنابر ســلیقه و میل شــخصی بلکــه به عنوان مجری قانــون درباره 
صالحیت شان اظهارنظر کنیم، این ها هیچ شائبه ای برای کلیت مجلس و 

نمایندگان ایجاد نمی کند.
کدخدایی افزود: متأســفیم که گاهی برخــی نمایندگان اقداماتی 
می کنند که ما بر حکم قانون، ناچاریم درباره صالحیت شــان اظهارنظر 
کنیم، اما چاره ای نیست؛ مگر اینکه قانون گذار، شورای نگهبان را معاف 
کند و بگوید این وظیفه را انجام ندهد. بیان نظرات شورای نگهبان درباره 
شــمار اندکــی از نمایندگان، هیــچ گاه این نگاه را ایجاد نکرده اســت 
که مجلس شــورای اســالمی یا کلیت نمایندگان در چارچوب وظایف 

قانونی عمل نکرده اند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به ادعای برخی، مبنی بر اینکه 
رد صالحیت ۹۲ نماینده مجلس مبتنی بر استعالم مراجع چهارگانه نبوده 
اســت و تحقیقات محلی قابل استناد نیست؛ گفت: قانون برای ما معین 
کرده است که از مراجع چهارگانه استعالم کنیم، اما از سوی دیگر، مانع 

نشده و حصری ایجاد نکرده است که فقط از این مراجع استعالم کنیم.

 طرح شورای ائتالف نیروهای انقالب
 برای رسیدن به لیست واحد در تهران

تا انتخابات

 رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: 
راهپیمایی گرامیداشــت ۲۲ بهمن ســوخت 
انتخابات شورانگیز است و باید صدای وحدت از 

آن شنیده شود.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی صبح 
دیروز در دیدار رؤسای کارگروه های بزرگداشت ایام اهلل 
دهه فجر چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
و رؤســای دفاتر استانی شــورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی گفت: باید توجه شود در چه شرایطی مراسم 
گرامیداشــت دهه فجر برگزار می شود و دیگران چه 

تصوری نسبت به این حرکت مردمی دارند.
رئیس مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: 
همزمانی سالگرد صدور بیانیه گام دوم انقالب با ایام 
دهه فجر و همچنین چهلمین روز شهادت سردار سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی و یارانش بدون شک انرژی جدیدی 
برای حرکت آینده کشور رقم  خواهد زد و تحول بزرگی 

در روحیه ملی کشور ایجاد  خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه دشمنی آمریکا پس از پیروزی 

انقالب اسالمی هیچ وقت به این اندازه همه جانبه نبوده 
اســت، افزود: در کشور ما جنگ 8 ساله ای رخ داد که 
با حمایت آمریکا از صدام همراه بود اما امروزه شــاهد 
مصاف همه جانبه ای هستیم که در آن آمریکایی ها اقدام 

به  ترور می کنند.
الریجانی با بیــان اینکه بحث آمریکایی ها صرفاً 
اقتصادی نیست، افزود: آمریکایی ها از نفوذ جمهوری 
اسالمی نیز هراس دارند؛ نتیجه این هراس  ترور دولتی 
است ســابقاً رژیم صهیونیستی اقدام به چنین کاری 
می کرد. البته همچنان تمرکز مباحث دشمنان بر مسائل 
اقتصادی است و در این مسیر پیچیدگی های زیادی 
ایجاد کرده اند، آنها از همه ابزارها، فنون و شیطنت هایی 
که طی 40 سال گذشته فرا گرفته اند استفاده می کنند 
تا مسیر اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار داده و ُکند 

کنند که طبعاً فشار اقتصادی به مردم وارد می شود.
وی ادامه داد: آمریکایی ها به خوبی می دانند انقالبی 
که پویا است و برای دفاع از ارزش هایش ایستاده است 
اگر از نظر اقتصادی نیز پویا باشد به هیچ وجه نمی توانند 

جلوی آن را بگیرند لذا تالش می کنند به اقتصاد ایران 
لطمه بزنند.

الریجانــی تصریح کــرد: آمریکایی ها در مصاف 
همه جانبه با کشورمان تالش می کنند بازوهای ایران را 
معطل کنند که شیطنت های رخ داده در عراق و لبنان 

از همین حیث است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با  اشاره به اینکه در 
برخی از زمینه ها آسیب هایی رخ داده که نمی خواهیم 
آنها را کتمان کنیم، گفت: به عنوان مثال وقتی بودجه 
کشور را بررسی می کنیم مشکالتی برای تأمین منابع 
مالی وجود دارد که ســبب کندی توسعه می شود و 

مسائلی مانند  اشتغال را تحت تأثیر قرار می دهد.
الریجانی با  اشــاره به اینکه رفتــار اروپایی ها در 
مواجهه با مسئله هسته ای کشورمان برگرفته از رفتار 
آمریکایی ها اســت، گفت: اینکه اروپایی ها صحبت از 
بهره گیــری از ماده 36 می کنند، نشــان می دهد که 
چه غرضی دارند البته ایران پاســخ آنها را  خواهد داد 
اما از چنین رفتاری که شبیه آمریکایی ها است معلوم 

می شود آنها در چنین اردوگاهی قرار گرفته اند و البته 
طبیعی اســت که زد و خورد سیاســی برای طرفین 

تبعاتی خواهد داشت.
رئیس مجلس شورای اسالمی با  اشاره به اینکه 
شهادت سردار ســپهبد قاسم سلیمانی و یارانش در 
داخل کشــور و همچنین منطقه بیداری ایجاد کرده 
اســت، افــزود: وفاق در داخل و همبســتگی ملی و 
همچنین مخدوش شدن وجهه آمریکا از مصداق های 
این بیداری است. اینکه ابرقدرتی مهمان کشوری دیگر 
را  ترور کند و بخواهد به راحتی از کنار آن بگذرد امری 
امکان پذیر نیست لذا مشــاهده شد که آمریکایی ها 

آسیب دیدند.
وی با تأکید بر اینکه ۲۲ بهمن روزی تاریخی و ملی 
برای کشور محسوب می شود، ادامه داد: انقالب اسالمی 
دورنمایی را برای ملت ایجاد کرد و بر این اساس همه 
آحاد مردم را تحت پوشش قرار داد بنابراین ۲۲ بهمن 
مهم ترین روز سیاســی کشور است که سرنوشت این 

سرزمین را تغییر داد.

الریجانی: 

راهپیمایی 22 بهمن باید تجلی وحدت جامعه ایرانی باشد

رئیس جمهور گفت: بر اساس گزارش وزیر 
صنعت از 100 قلم کاالی ضروری، قیمت 54 قلم 
در یک ماه گذشته روند کاهشی داشته و ۲4 
قلم هم از افزایش بسیار اندکی برخوردار بوده 
است و نظارت بر اقالم ضروری با جدیت ادامه 

دارد تا مردم در مشکل نباشند.
حجت االسالم روحانی روز چهارشنبه در جلسه 
هیئت دولت با  اشــاره بــه خطبه های مقام معظم 
رهبری در نماز جمعه تهران و تأکید ایشان بر مسئله 
قدرت ملی و توانمند شدن گفت: بزرگ ترین قدرتی 
که خداوند در کشــور ما قرار داده است قدرت ملی 
و مردمی اســت و مردم ایران بزرگ ترین قدرت ما 
هســتند و هیچ قدرتی باالتر از حضور، ایستادگی، 

فداکاری و اتحاد مردم نداریم.
روحانی تقویت قدرت اقتصادی را مورد تأکید 
قرار داد و گفت: اینکه امروز در سایه صادرات غیرنفتی 
درآمدهای کشورمان افزایش یافته و ۲0 میلیارد دالر 
صادرات به بانک مرکزی و سامانه نیما واریز شده، 
این نشان دهنده قدرت اقتصادی کشورمان در سایه 
صادرات غیرنفتی است.رئیس جمهور تصریح کرد: 
باید دستورالعمل رهبری را مبنی بر افزایش قدرت 

به صورت حساب شده عملی کنیم.
روحانی گفت: اگر کســی در کشور می خواهد 
اقدامی انجام دهد که با قدرت ملی کشورمان سازگار 
نیســت حتما مسئول اســت و باید در برابر مردم 

پاسخگو باشد. اگر کسی کالم، سخن و مصوبه اش 
به یک تنش غیرضروری تبدیل شود باید به مردم 
پاســخگو باشــد و اگر قوانین و مقرراتی تصویب 
می شود که رابطه بانکی و مالی کشورمان را با دنیا 
دچار مشکل می کند باید در مقابل آن مسئول بوده 

و به مردم جوابگو بود.
این اظهارات رئیس جمهور در حالی است که 
افکار عمومی همچنان منتظر پاسخگویی درست و 
مسئوالنه دولت درباره فاجعه مدیریتی در مقاطعی 
همچــون توزیع ارز4۲00 تومانــی و اجرای طرح 

سهمیه بندی سوخت هستند. 
رئیس جمهور با  اشاره به اهمیت انتخابات آتی 
و قدرت سیاســی و اجتماعی حاصل از آن، اظهار 
داشت: باید همه پای صندوق آرا حضور پیدا کنند 
و درست اســت که باید با دقت افرادی که شرایط 
الزم را دارنــد، برگزینند اما نباید هدف را فراموش 
کنیم و هدف اصلی حضور اکثریت قاطع مردم پای 

صندوق آرا است.
روحانی تصریح کرد: کسانی که در کاخ سفید 
نشسته اند نمی توانند برای ملت ایران تصمیم بگیرند 
بلکه این مردم هســتند که در کاخ ایمان مقاومت 
و روحیه بلندشــان تصمیم گیری می کنند. امروز 
باید با اتحاد و در کنار یکدیگر در مســیر پیشرفت 

حرکت کنیم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود 

خطاب به سه کشــور اروپایی تأکید کرد: دوستان 
اروپایی دچار خطا و اشتباه نشوند، شما می دانید در 
توافقی که به نام توافق هسته ای با هم انجام دادیم 
همه تعهداتی داریم و باید به آنها عمل کنیم، این 
چه حرف مستکبرانه ای است که یک دولتی بگوید 
من به تعهد خود عمل نمی کنم اما شما باید به آن 

متعهد باشید.
وی با طرح این پرســش که شما بعد از خروج 
آمریکا، مگر به ما یازده تعهد ندادید که به آن عمل 
کنید؟ به کدام یک از آنها عمل کرده اید؟  تأکید کرد: 
بی تردید وفای عهد، اخالق، تاریخ و شرافت باالتر از 
تعرفه ماشین است. انسان که شرافت و عهدش را 

به خاطر تعرفه زیر پا نمی گذارد!
روحانی گفت:  به ســه کشــور اروپایی تأکید 
می کنم که اگر تخلفــی کردید و تعهدی را زیر پا 

گذاشتید، مسول تمام تبعات آن شما هستید.
رئیس جمهــور با بیان اینکه مــردم ایران در 
روزهای گذشته نسبت به هموطنان خود با محبت 
و برادری و تعاون رفتار کرده که بســیار پسندیده 
است، گفت: مردم کشــورمان در این روزها رفتار 
بســیار ارزشمندی نسبت به سیل زدگان سیستان 
و بلوچســتان، هرمزگان و کرمان داشتند مردمان 
این مناطق انســان های بسیار شریفی هستند که 
با سختی ها آشنایی دارند چرا که در کنار طبیعت 
سخت و کویر زندگی می کنند. البته در این حادثه، 

همــه نیروهای امــدادی، هالل  احمــر، اورژانس، 
دســتگاه های دولتی و نیروهای مسلح به موقع به 

صحنه آمده و به مردم کمک و یاری کردند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: به رئیس سازمان 
برنامه و بودجه دستور دادم که به استان سیستان و 
بلوچستان سفر کرده و طراحی ها و اعتبارات الزم را 
برای بازسازی مناطق سیل زده در سه استان مذکور 
انجام دهد و تقریبا 17 هزار و 500 واحد مسکونی 

باید در این استان ها بازسازی شود.
وی در ادامه به شرایط اقتصادی کشور  اشاره کرد 
و گفت: امروز بر اساس گزارش وزیر صنعت از 100 
قلم کاالی ضروری، قیمت 54 قلم در یک ماه گذشته 
روند کاهشی داشته و ۲4 قلم هم از افزایش بسیار 
اندکی برخوردار بوده است و نظارت بر اقالم ضروری 

با جدیت ادامه دارد تا مردم در مشکل نباشند.
روحانی افزود: مرکز آمار گزارشی نسبت به تورم 
و شرایط اقتصادی کشور داشته که نشان می دهد این 
شرایط به سمت حل و فصل مسائل اقتصادی پیش 
می رود. نرخ تورم که در آذرماه 3/۲ درصد بوده، در 
دی ماه تورم یک ماهه 0/8 درصد شده است. تورم 
نقطــه به نقطه نیز در آذرماه ۲7/8 درصد بوده که 
در دی ماه به ۲6/3 درصد رسیده است ضمن اینکه 
تورم ســاالنه نیز در آذرماه 40 درصد و در دی ماه 
38/6 درصد بوده است و این روند مثبت اقتصادی 

همچنان ادامه  خواهد داشت.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

»مکتب سلیمانی« راه حل مشکالت كشور
بقیه از صفحه ۲

ما ملت شهادت هستیم، ما ملت امام حسین)ع( هستیم. 
بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم. بیا! ما منتظریم؛ ما 
مرد این میدان برای شما هستیم. شما می دانید این جنگ یعنی 
نابودی همه امکانات شما، این جنگ را شما شروع می کنید اما 
پایانش را ما  ترسیم می کنیم. بنابراین نباید به ملت ایران اهانت 
بکنیــد، نباید به رئیس جمهور ما اهانت بکنید، باید بدانید که 
چه می گویید. از پیشینیان خودتان بپرسید. از تجربه آنها بهره 
ببرید. یقیناً در داخل آمریکا کسانی هستند و مؤسسات مطالعاتی 
فراوانی هستند که اینها را مطالعه می کنند، به او گوشزد می کنند 

و به او یادآوری می کنند.«
تدبیر، باور به داشته ها و اتکا به آن

دستیابی به اهداف روشن ثمره باور به توانمندی ها و داشته ها 
و بهره گیری به هنگام از آنهاست. مقتدای انقالب در دیدار مردم 
قم، ابراز داشتند؛ »شهید سلیمانی، هم شجاع بود، هم با تدبیر 
بود؛ ِصرف شــجاعت نبود؛ بعضی ها شجاعت دارند اّما تدبیر و 
عقل الزم برای به کار بردن این شجاعت را ندارند. بعضی ها اهل 
تدبیرند اّما اهل اقدام و عمل نیستند، دل و جگر کار را ندارند. 
این شهید عزیِز ما هم دل و جگر داشت - به دهان خطر می رفت 
و ابا نداشت؛ نه فقط در حوادث این روزها، ]بلکه[ در دوران دفاع 
مقّدس هم در فرماندهی لشکر ثاراهلل همین جوری بود؛ خودش 
و لشکرش-  هم با تدبیر بود؛ فکر می کرد، تدبیر می کرد، منطق 
داشت برای کارهایش. این شجاعت و تدبیِر توأمان، فقط در میدان 
نظامی هم نبود، در میدان سیاست هم همین جور بود؛ بنده بارها 
به دوستانی که در عرصه سیاسی فّعالند این را می گفتم؛ رفتار او 
را، کارهای او را ]می دیدم[. در عرصه سیاست هم، هم شجاع بود، 
هم با تدبیر بود؛ سخنش اثرگذار بود، قانع کننده بود، تأثیر گذار 
بود. از همه اینها باالتر، اخالص او بود؛ با اخالص بود؛ این ابزار 
شجاعت و ابزار تدبیر را برای خدا خرج می کرد؛ اهل تظاهر و ریا 
و مانند اینها نبود. اخالص خیلی مهم است. ماها تمرین کنیم 

در خودمان اخالص را.«
وحدت شیعه و سنی

اتحاد و همبستگی شیعه و سنی موضوعی حیاتی و راهبردی 
برای امت اسالم است و تصریح امامین انقالب اسالمی بر وحدت، 
در کنار واقعیت های عینی تبلور یافته از آن، منشا دستاوردهای 
مهمی  بوده است. سپهبد سلیمانی تأکید کرده بود؛ »بسیاری 
تصور می کردند این جنگ، به جنگ شیعه و سنی تبدیل می شود 
ولی می بینیم که امروز وحدت و اتحاد و محبت بین تشــیع و 
تسنن، از هر زمانی بیشتر است چون خون جوانان شیعه، برای 

دفاع از نوامیس اهل سنت ریخته شده و می شود.«
اقدام و عمل

روحیه کار و تالش و عمل موتور پیش برنده  ملت هاست. این 
ویژگی را سپهبد سلیمانی همراه ابتکار و اخالص و صفا داشت 

و توانست گام های بزرگی برای اعتالی اسالم و انقالب بردارد.
او 30 شهریور ۹6 در مراسم چهلمین روز شهادت »مرتضی 
حسین پور« از شهدای مدافع حرم در گلزار شهدای شهر شلمان 
شهرستان لنگرود اعالم می کند: »ما انتقام خواهیم گرفت و ما 
باید به وعده خودمان صادق باشیم؛ آن انتقام کمتر از 3 ماه دیگر، 
اعالم پایاِن داعش و حکومتش در این کره خاکی خواهد بود. ما 
ضربات خودمان را قاطعانه و بدون وقفه ادامه خواهیم داد برای 
اینکه 3 ماه را به ۲ ماه تبدیل کنیم تا این شجره خبیثه و این 
غده سرطانی خطرناِک ساخته شده به دست آمریکا و اسرائیل 
را  ریشه کن کنیم و جشن آن را در ایران و در بین همه  منطقه 

اعالم خواهیم کرد.«

نداشتن اعتماد به دشمن و نگاه تیزبین 
به سرانگشتان نفوذ و خدعه آن

»چرا این قدر روی برجام دو اصرار دارند؟ برای دشمن این 
برجام ســه ضلعی است نه یک ضلعی اما اوباما فکر می کرد به 
مرور زمان به دو ضلع دیگر می رسد اما آدم عجولی که آمده اصرار 
دارد به سرعت برسد و تصورش این بود که می رسد. اینکه اصرار 
می کنند بر برجام دو در منطقه، برای این است که قدرت اصیل 
و نابی را که در مقابل اسالم وهابی یهودی شکل گرفته است، 
بخشکانند و جریان های اسالمی در برجام دو خشکانده شود؛ البته 
تالش آنها به اینجا منتهی نخواهد شد و برجام سه هم خواهند 
داشت چون دشمنان معتقدند که چشمه باید خشکانده شود و 
این چشمه ایران است.« گزاره های  اشاره شده که بخش هایی از 
بیانات سپهبد سلیمانی - اسفند ۹7 - در اجالسیه 6500 شهید 
استان کرمان است، نشانه ای مهم از »بی اعتمادی به دشمن و 
نگاه تیزبین به سرانگشــتان نفوذ و خدعه آن« از سوی سردار 

عالیقدر مقاومت است.
امید پایان ناپذیر به خدای متعال و باور به نصرت الهی 
سپهبد سلیمانی به نصرت الهی باور و امیدی پایان ناپذیر به 
خدای متعال داشت. او می دانست که با قدرت های جنایت کار 
باید با قدرت ایمان و مقاومت و اتکاء به نصرت الهی، مواجه شد. 
بــه وعده  تخلف ناپذیر خدا که »اِن تَنُصُروا اهللَ یَنُصرُکم« ایمان 
عمیق داشــت. خدا یاری کنندگانش را نصرت می کند و ثبات 
قدم می دهد. کارهای او مصداق قطعی نصرت دین خدا بود و بر 
طبق وعده  الهی، نصرت خدا نصیبش شــد. آنکه را نصرت خدا 
شاملش شد، پیروز است و هیچ قدرتی نمی تواند تضعیفش کند.

اجتناب از  اشرافی گری
خوی کاخ نشینی و  اشرافی گری در هر مسئولی، مسئله ای 
در تضاد با ماهیت انقالب اسالمی است. تجمل، مسئولین را از 
شأن مسئولیت شان دور می کند و عامل گسیخته شدن پیوند 
آنها با مردم است. همراهان حاج قاسم تصریح می کنند که ایشان 
ساده زیست بود اما تظاهر به ساده زیستی هم نمی کرد و ظاهری 
آراسته و منظم داشت. خانه ای نداشت. زمینی نداشت. خانه اش 
ســازمانی بود. در مسائل شخصی و اجتماعی قناعت داشت و 
کارهای بســیار بزرگ را با امکانات محدود انجام داد. در سوریه 
مقابل ده ها لشکر از ده ها کشور با نیروهایی محدود پیروز شد.

»مکتب ســلیمانی« مکتبی جامع و مانع و ثمره حرکت 
هدف دار، سنجیده، خستگی ناپذیر و سرشار از ایمان و اخالص 
حاج قاسم به سوی اهداف واال و الهی است. مجاهدت های او در 
لبنان، عراق، سوریه و... داغ بزرگی را بر دل دشمن گذاشت و 7 
 تریلیون دالر هزینه کرد آنها  را در غرب آسیا دود هوا کرد. »مکتب 
سلیمانی« در دنیا می درخشد. محبت او در دل ها موج می زند اما 
این همه مسئله نیست. مردم با حضور ۲5 میلیونی خود در تشییع 
پیکر مطهر حاج  قاسم در شهرهای مختلف، به استقبال »مکتب 
ســلیمانی« به عنوان راه و خط روشن زندگی رفتند و وفاداری 
خود را به آن اثبات کردند. در سراسر جهان نیز آزادی خواهان و 
حق طلبان خروشیدند و اراده ضداستکباری شان شور و حرارتی 
دیگر یافت. این مکتب جامع در دنیا نقش ها خواهد آفرید. اکنون 
نوبت مسئوالن و مدیران در سه قوه است که پایبند به »مکتب 
ســلیمانی« باشند و با این سرمایه عظیم از گذرگاه های دشوار 
عبور کنند. اعتماد به دشمن و معطل آن ماندن از سوی برخی 
مسئوالن در سال های اخیر مشکالت عدیده ای را به مردم تحمیل 
کرد، خسارت های عمده ای در پی داشت و فرصت های بسیاری 
را سوزاند. مسئوالن کشور با پافشاری بر »مکتب سلیمانی« آن 
را سرمشق خود کنند و افق   های تازه پیش روی ملت بگشایند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت اصالح طلبان 4 برابر کرســی های 

تهران در مجلس، کاندیدا دارند.
غالمرضــا مصباحی مقــدم در گفت وگو 
با خبــر آن الین، ضمن رد برخــی ادعاهای 
اصالح طلبان گفت: رد صالحیت کاندیداهای 
اصالح طلب رد صالحیت ۹0 درصدی نبود و 

چنین عدد و رقمی که ارائه شده است درست 
نیست. خصوصاً در حال حاضر که هنوز بررسی 
نهایی صالحیت ها اعالم نشده است این آمار 

صحت ندارد و با واقعیت منطق نیست.
وی افزود: این طور که من مطلع شــدم 
برای تهران از جریان اصالحات بیشتر از 130 
نفر تا به اینجا تأیید صالحیت شده اند. یعنی 

بیش از 4 برابر ظرفیت تهران تأیید صالحیت 
شــده دارند که ممکن است در نتیجه نهایی 
تعداد دیگــری هم به آن اضافه شــود و در 
این صــورت وضعیت این طیف خیلی خیلی 

خوب است.
یادآور می شــود مظلوم نمایی به شــگرد 
همیشگی مدعیان اصالح طلبی در انتخابات دو 

دهه اخیر تبدیل شده و به ویژه در انتخابات 
آتی، چون این طیف به غیر از زیان و خسارت، 
کارنامه ای برای عرضه به مردم ندارند، ترجیح 
می دهند افکار عمومی را با همین مظلوم نمایی 
و ادعای نداشــتن نامزد کافی سرگرم کنند. 
امــا تا یکی دو هفته دیگر این دروغ هم کنار 

می رود و واقعیت آشکار می شود.

برای 30 كرسی نمایندگی تهران
130 اصالح طلب تأیید صالحیت شده اند


