
اخبار كشور
صفحه 11
   پنج شنبه اول اسفند 1۳۹۸
۲۵ جمادی الثانی 1۴۴1 - شماره ۲۲۴1۰

سرویس سیاسی- 
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان »جلسه سرنوشت ساز FATF درباره ايران« نوشت: 
»نرخ دالر در روزهاي اخير بار ديگر روند صعودي به خود گرفته و ديروز با حفظ روند رو به باالي خود 
از عدد 14200 تومان نيز عبور كرد. فعاالن بازار مي گويند سردرگمي بر سر تصويب لوايح FATF از 
يك طرف و تصميم گيري اين كنوانسيون براي ورود ايران به ليست سياه FATF از طرف ديگر موجب 
شــده تا نرخ ارز بار ديگر به كانال هاي باالتر از 13 هزار تومان كه ماه هاست در آن بوده، متمايل شود. 
اين تحوالت از آنجا مهم اســت كه نشســت FATF در پاريس، با موضوع بررسي اقدامات ايران براي 
تصويب كنوانسيون هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي  تروريسم برگزار خواهد شد و به نظر مي رسد 

اين نشست براي آينده بازار ارزي ايران بسيار سرنوشت ساز باشد.« 
اين روزنامه اصالح طلب در حالی تالش دارد در آســتانه برگزاری انتخابات افکار عمومی را نسبت 
به قيمت ارز مشــوش كرده و آن را به تصويب لوايح FATF مرتبط ســازد كه روز گذشته علی ربيعی 
سخنگوی دولت به صراحت هرگونه اثرگذاری تصميمات FATF بر اقتصاد ايران را رد و تأكيد كرد كه 

اقتصاد ايران با تصميمات FATF آسيبی نخواهد ديد.
همچنين طی چند روز گذشته نيز عبدالناصر همتی رئيس كل بانك مركزی پاسخ مدعيان اصالحات 
در اين فضاسازی های دروغين را اين گونه داد: به اعتقاد من، تأثيری كه FATF می خواهد بگذارد اتفاق 
نخواهد افتاد. ســودجويان ســعی دارند كه از اين فرصت در جهت التهاب بازار ارز استفاده كنند. اين 

اقداماتی كه سودجويان در بازار ارز انجام می دهند هيچ تأثير معناداری نخواهد داشت.
انکار نقش دولت در ایجاد امید در جامعه

مصطفی  هاشــمی طبا در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: »دليل اين ســردي فضاي انتخابات عدم 
هماهنگي نيروهاي سياسي در كشور است. يعني در حالي كه همه مي گويند در انتخابات شركت كنيد 
به يکديگر تهمت و اتهامات زيادي مي زنند. به خصوص كساني كه با دولت مخالفند خيلي بيشتر از آنچه 

كه ضدانقالب عليه دولت عمل مي كنند عليه دولت تبليغات مي كنند«.
هاشــمی طبا در ادامه گفت:»در فضاي مجازي شــايد هيچ يك از كشورهاي خارجي و ضدانقالب 
آن قدر كه در داخل عليه دولت تبليغ مي كنند نسبت به انجام كاري مبادرت نورزند. لذا زماني كه مردم 
مي بينند چنين فضايي در كشور است و دولت از نظر بخشي از جامعه كه خود را انقالبي مي داند اين 
همه مورد هجمه قرار گرفته و ناكارآمد و فاسد جلوه گر مي  شود اعتقادشان به مشاركت در انتخابات و 
تاثير رأيشان در روي كار آمدن مجلسي كارآمد كاهش مي يابد. به نظر من تبليغاتي كه ضد دولت است 

خيلي در عدم مشاركت مردم تاثير دارد«.
برخالف ادعای  هاشمی طبا، عملکرد دولت- به جهت امکانات و اختيارات گسترده ای كه دارد-  نقش 

بسيار تعيين كننده ای در ايجاد اميد در جامعه و افزاش مشاركت مردم دارد.
متأسفانه علی رغم اينکه دولت در هفتمين سال فعاليت خود قرار دارد، به هيچ عنوان كارنامه قابل 

دفاعی ندارد. 
مدعيان اصالحات با انکار نقش دولت در ايجاد اميد در جامعه، قصور و تقصير هم قطاران خود را به 

گردن منتقدان دولت می اندازند.
موانع داخلی تولید جدی تر از موانع خارجی

ارگان دولت در مطلبی نوشت: »بهبود محيط كسب و كار همواره يکی از اولويت های اصلی اقتصاد 
ايران بوده اســت كه همچنان در اولويت اســت. هم اكنون در بســياری از بخش ها با ازدحام قوانين و 
مقررات روبه رو هســتيم و می توان با حذف قوانين زائد فضــای بهتری برای فعاليت فعاالن اقتصادی 
فراهم كرد. اين درحالی است كه به اعتقاد توليدكننده ها در بسياری از موارد موانع داخلی جدی تر از 

موانع خارجی بوده است.«
ادعای غیررقابتی بودن برخی حوزه های رأی، خالف واقعیت های عینی است

محمدجواد حق شناس، عضو شورای شهر تهران ديروز در روزنامه دولتی ايران نوشت: »وظيفه مردم 
نسبت به صندوق های رأی چيست؟ در پاسخ بايد گفت: در جايی كه رقابت وجود دارد طبيعتاًً وظيفه 
مردم همچنان شركت در انتخابات است. قطعاً حضور مردم در پای صندوق های رأی يك ضرورت است 
و قهر كردن هيچ معنا و مفهومی ندارد. اما در حوزه هايی كه رقابت تنها بين يك جريان سياسی وجود 
دارد هم به نظر می رسد مشاركت در چنين شرايطی حداقل می تواند انتخاب بين گزينه بد و بدتر باشد 
و همين معادله برای كسانی كه فکر می كنند كانديداهای مورد نظرشان حضور ندارند الزم است چرا كه 
باالخره تأثيرگذاری خود را خواهند داشت. در ارتباط با حوزه هايی كه گفته می شود، تکليف انتخابات 
از قبل روشن است و اصاًل رقابتی در آن وجود ندارد به نظر می رسد كه بهترين كار اين باشد كه اختيار 

را به خود مردم واگذار كنيم.«
مدعيان اصالحات از درد ناكارآمدی و كارنامه غيرقابل دفاع شان، سناريوی »نامزد نداريم« را اجرا 
كردند تا با مظلوم نمايی و تخريب شورای نگهبان، هم از پاسخگويی فرار كنند، هم شکست در انتخابات 
را توجيه كنند اما واقعيت، خالف اين بازی فريبکارانه بود. ماهيت  ترفندآلود اين رويه، آنجا روشن تر شد 
كه اين طيف امروز 6 ليست انتخاباتی را مطرح كرده است. افزون بر اينها، اين طيف رقابت انتخاباتی 
را ميان خود و جريان ديگری خالصه كرده است در حالی كه طيف وسيعی از داوطلبان انتخابات، در 
گروه مســتقلين هستند و وابســتگی به هيچ كدام از احزاب ندارند. از اين رو، آمار غيررقابتی بودن 44 

حوزه  انتخابيه كه از سوی دولت ارائه شد، نيز برخالف واقعيت های عينی است.
اصالح طلبان نگاه دقیق و ملی ندارند

فاطمه دانشور فعال سياسی اصالح طلب و عضو سابق شورای شهر تهران در بخشی از يادداشت خود 
در روزنامه اصالح طلب آرمان نوشته است: »عماًل اصالح طلبان از فرصتي كه مردم در مجلس و شوراي 
شــهر به  آنها دادند نتوانســتند بهره كافي را ببرند و در ادامه عدم ارائه ليست از سوي جبهه اصالحات 
اين پروسه را تکميل كرد. بايد دقت كرد كه جريان اصالحات مي توانست ليست ارائه دهد اما اين كار را 
نکرد زيرا به راه دادن نخبگان به ليست خود اعتقاد كافي ندارد و صرفا حزب خود را مدنظر مي گيرند. 
ريشه تمام اين اتفاقات در اين مقوله است كه هيچ گاه احزاب در ايران همچون ساير كشورهاي جهان 
عمل نکرده اند و اين احزاب صرفا تبديل به گروه هاي خانوادگي شده است. احزاب بايد در نخستين گام 
افراد متعهد، متخصص و وطن دوست را درون خود سازماندهي كنند. عماًل اصالح طلبان به علت اينکه 
از احزاب خود كسي تاييد صالحيت نشد تصميم گرفتند تا ليست ارائه ندهند؛ زيرا فقط به اطراف خود 
نگاه مي كنند و نگاهي دقيق و ملي ندارند. اين روزها حتي شاهد بوديم حتي برخي افراد اصالح طلب 

به علت اينکه از نزديکان شوراي مركزي نبودند مورد حمايت قرار نگرفتند«.
رد صالحیت علی مطهری کفران نعمت است!

اعتماد به نقل از اكبر  تركان، مشــاور ســابق رئيس جمهور و صاحب تئوری »آبگوشت بزباش«  در 
واكنش به رد صالحيت علی مطهری، از چهره های برجسته حاشيه سازی در مجلس دهم گفته كه اين 

كار كفران نعمت است!
تركان گفته است: »اين بساطي كه عده اي از كانديداها در تبليغات انتخاباتي خود به راه انداخته اند 
از هم اكنون نشان مي دهند كه از معيارهاي مورد نظر انقالب به دور است. اميدواريم در مجلس بعدي 
چنين افرادي راي نياورند و انتخاب نشــوند. اينهايي كه با طبل و تنبك و تشــريفات راه انداختن به 
اســتقبال انتخابات مي روند چه آورده اي براي خانه ملت و مردم خواهند داشــت؟ علت به وجود آمدن 
چنين شرايطي نيز بدين دليل است كه برخي از اوقات كفران نعمت هايي صورت مي گيرد كه موجب 
بروز چنين اتفاقاتي مي شود. وقتي افرادي چون آقاي علي مطهري رد شوند و افرادي كه شرحشان رفت، 
وارد انتخابات و مجلس شوند، مسلما نبايد انتظار كاركرد مثبت و درست از مجلس آينده داشته باشيم. 
ما از داشتن برخي نمايندگان خوب ناشکري مي كنيم و نتيجه آن اين است كه عده اي مي خواهند با 

دايره، تنبك و كباب وارد مجلس شوند«.
بايد به آقای  تركان گفت كه اتفاقا كفران نعمت وقتی تحقق پيدا می كند كه شورای نگهبان بخواهد 
افــرادی نظير علی مطهری، محمود صادقی، الياس حضرتــی و... را تأييد صالحيت كند. باالتر از اين 
موضوع آن اســت كه افراد توفيق پيدا كرده بــرای تکيه بر صندلی های خدمت، فرصت پيش آمده را 
صرف حاشيه ســازی كنند و با كفران نعمت، روزهای خدمت را ســپری كرده و حتی با برخی اعمال و 

رفتارشان، اسباب خوشحالی ضدانقالب را هم فراهم كنند.

درمکتب امام

با شرکت در انتخابات دشمن را رسوا کنید
دشمنان اسالم و نهضت، در خارج و داخل، تبليغات زهرآگين خود 
را شــروع كردند، و چنين وانمــود می كنند كه مردم در اين انتخابات 
بی تفاوتند و به ســردی و سستی گراييده اند. می خواهند شما را متهم 
كنند كه از جمهوری اسالمی رو برگردانيده ايد. از شما ملت مبارز انتظار 

دارم كه با شركت همگانی خود ياوه سرايان را رسوا كنيد.
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شايد برای عده ای سؤال باشد كه چرا بايد در ارتش، نهاد عقيدتی 
سياســی وجود داشته باشــد، باالتر از اين حتی در ذهن بسياری از 
سياستمداران اين سؤال مطرح است كه وجود مقامی در كشور باالتر 
از ساير مقامات، به عنوان مرجع دينی چه ضرورتي دارد كه در قانون 
اساسی ذكر شــده است؟ مگر دموكراسی نيست؟! مردم به هر كس 
خواســتند، رأی می دهند؛ رهبری يك فقيه در رأس حکومت براي 
چيســت؟! اين شبهه در عمق دل بسياری از سياستمداران ما وجود 
دارد و اگر می بينيم برخی از آنها در عمل التزامی به فرمايشات رهبری 

ندارند، به خاطر عدم باور آنها نسبت به اين جايگاه است.
دین و معنویات، 

عامل شکل گیری و تداوم انقالب 
كســانی كه چنين سؤالی در ذهنشان وجود دارد، از نکته اصلی 
غافلند كه روح اين انقالب، دين اســت؛ مردم از همه چيز خودشان 
گذشتند و انقالب كردند تا »لتکون كلمهًْ اهلل هی العليا«. مردم فقر و 
گرفتاری، صف های نفت در زمستان های سرد، نبود مايحتاج ضروري و 
بسياري از مشکالت را تحمل كردند و خم به ابرو نياوردند، چون هدف 
اصلی شــان دين بود. در ابتداي پيروزي انقالب آنچنان روح معنوی 
در جامعه نفوذ كرده بود كه حتی مهريه های نوعروسان، حفظ قرآن 

و امور معنوی شده بود.
چه بسيار مادرانی كه خودشان فرزندانشان را راهی جبهه ها كردند؛ 
مادران شهيدی كه هنوز هم سعی می كنند به خاطر شهادت فرزندشان 
 اشــك نريزند. آيا آموزش نظامی می تواند چنين روحيه اي در مردم 
به وجود بياورد؟ بايد توجه داشت كه هم علت محدثه )ايجادكننده( 
انقــالب، معنويات بود، هم علت مبقيه )نگه دارنده( آن همين روحيه 
است. لذا برای بقاء اين انقالب، بايد اين عامل را تقويت كرد. ارتش و 
قواي نظامي ما در صورتی ارزشمند است كه روح دين در آن وجود 
داشته باشد. سّر پيروزی مردم پابرهنه بر قوی ترين ارتش منطقه هم 

همين عامل ايمان بود.
شــيطان هميشه با اموری كه سبب ســعادت انسان ها می شود، 
دشــمنی می كند،نسلی كه تربيت می شــود، قبل از آموزش نظامی، 
بايد آموزش دينی ببيند و براي انجام وظيفه دينی به دنبال آموزش 
نظامی برود؛ در چنين صورتی نهاد دفاعی شکست ناپذير خواهد بود؛ 
اما اگر هدف اصلی نيروهای مســلح صرفاً داشتن يك شغل و درآمد 

باشد، تفاوتی با نيروهای مسلح ديگر كشورها نخواهد داشت.
اگر هدف، دين نباشد و نيت اصلی افراد صرفاً امور مادی و حتی 
دفاع از خاک باشد، ما با طرف بعثی در جنگ هشت  ساله چه تفاوتی 
داشتيم؟! او هم برای كسب منافع مادی و در جهت منافع وطن خود 
به ميدان آمده بود! يعنی كشته های بعثی با شهدای ما فرقی ندارند؟! 
آری، كشته شدن برای ميهن اسالمی  كه خاک آن به خاطر برقراری 
نظام اســالمی در آن ارزشمند شده، مطلوب است؛ اما اگر فدا كردن 
جان صرفاً برای خاک باشــد، ارزش خاصی ندارد؛ آن هم خاكی كه 
مرزهای آن امری اعتباری و قراردادی است و خود انسان هم نقشی 

در به دنيا آمدن خود در آن ندارد.
اعتقاد به دین، منشا عزت و قدرت کشور

اگــر اين روحيه دينی را در خودمان تقويت كرديم و جوانانی كه 
برای خدمت در نيروهای مســلح استخدام می شوند يا دوره خدمت 
ســربازی را می گذرانند نيز با اين روحيه تربيت شدند، هيچ نگرانی 
نبايد داشــته باشيم؛ حتی گرانی، سختی و كمی ارزاق هم نمی تواند 

آنها را از هدفشان دور كند و پيروزی را از آنها بگيرد.
عامل اصلی عزت، پيروزی و افتخارات كشور اعتقاد به دين است. 
اگر اين حقيقت را مدنظر نداشته باشيم، از اينکه به خاطر تحريم ها، 
گرانی و تورم در كشــور زياد شود، می ترسيم و نتيجه می گيريم كه 
بايد ســازش كنيم تا تحريم ها رفع شود؛ البته اين وعده رفع تحريم 
نيز دروغين است؛ اما كساني كه چنين روحيه اي دارند عليرغم افزايش 
تحريم ها دست از اين رويه برنمی دارند. در حالي كه كسی مانند رهبر 
انقالب كه مسائل را با نور الهی می ديد، فرمود به اين مذاكرات اميدی 

ندارم، هر چند با آن مخالفت نمی كنم.
البته ديديم كه براي چندمين مرتبه ثابت شد كه آمريکا به هيچ 
وجه قابل اعتماد نيســت. با اين وجود آيا باز هم مي توانيم به آنها يا 
به اروپايی ها اعتماد كنيم؟! اين مصداق همان ضرب المثل »سگ زرد، 
برادر شغال« است. همه آنها يك هدف دارند؛ فقط شکل حقه بازی های 
آنها تفاوت دارد؛ آيا باز هم بايد فريب آنها را بخوريم؟! با چه منطقی 

می توان اين امر را توجيه كرد؟!
وظیفه مردم انقالبی، تربیت اعتقادی نسل آینده

ايشان آنچه را كه ما نمی توانيم ببينيم، می بيند. سنت های الهی 
نقض نمی شــود؛ اگر دنبال هوای نفس رفتيم، ايمان از بين می رود؛ 
يعنی همان عامل عزت و اقتدار و موفقيت ها را از دست می دهيم؛ اما 
اگر به دنبال كسب رضای الهی بوديم، خداوند نيز نصرتش را شامل 
حالمان می كند. از اين رو يکی از مهم ترين وظايفی كه بر عهده مردم 
انقالبی است، تربيت نســل آينده بر اساس اعتقادات قوی و صحيح 
است؛ اعتقاد واقعی به خدا و نصرت های الهی. اگر اين اعتقاد نباشد، 
حداكثر به اين نتيجه می رسيم كه بايد از آمريکا و اروپا قوی تر باشيم 
تا خودمان را حفظ كنيم؛ اما كســی كه به خدا اعتماد دارد می داند 
كــه اگر در راه خدا كم نگذارد، حتي با دســت خالی در مقابل تمام 

دنيا پيروز می شود.
سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( در دیدار با جمعی

 از اساتید عقیدتی سیاسی و کارکنان وزارت دفاع؛ قم؛ 97/12/9 
زالل بصيرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

تقویت اعتقادات نسل آینده، 
راه قوی شدن كشور

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

بازی روزنامه اصالح طلب با قیمت دالر 
در آستانه انتخابات

خبرنگار فرانسوی: اگر مشاركت زیر 50 درصد باشد چه می شود؟
كدخدایی: تازه می شود مثل انتخابات فرانسه!

سرويس سياسی ـ
سخنگوی شورای نگهبان دیروز در 
نشست خبری پاسخ جالب و معناداری 
به خبرنگار شبکه لیبراسیون فرانسه داد. 
وی پرسید: شما در ابتدای فرمایشاتتان 
تصریــح کردید که هیــچ موقع نرخ 
مشارکت مردم ایران در انتخابات کمتر 
از 50 درصد نبوده، حاال اگر طبق شرایط 
اخیر، این اتفاق بیفتد، چه پیش خواهد 
آمد؟ کدخدایی پاسخ داد: می شود تازه 
مثل کشور فرانسه! که در برخی انتخابات 
زیر 50 درصد هم مشــارکت داشتند. 
مانند انتخابات اخیر ریاســت جمهوری 

این کشور.
اشــتراک نظر ديگر باره اصالح طلبان با 
رســانه ها و فضای سياســی خارج از كشور، 
نسبت به وقايع داخلی ايران در نشست خبری 
ديروز ســخنگوی شــورای نگهبان رونمايی 
شد. عباســعلی كدخدايی كه برای پاسخ به 
خبرنگاران داخلی و خارجی به ســالن گلزار 
هتل الله آمده بود، با پرســش های مشــابه 
پيرامون رد صالحيت ها از ســوی رسانه های 
اصالح طلــب و رســانه های خارجی مواجه 
شــد. سؤاالت، حول اين محور مشترک و در 
موضوعاتی مانند معيارهای بررسی صالحيت 
و ادعای رد صالحيت اطالح طلبان بود كه به 
طرز پی در پی از ســوی ايــن دو گروه مطرح 
می شد. سخنگوی شورای نگهبان اما به سياق 
هميشــگی و با همان رويه روشن و منطقی 
تصريح كرد كه اين شــورا باشــگاه سياسی 
نيســت، نگاه سياسی در بررسی صالحيت ها 
ندارد، نسبت به جناح های سياسی با چشمان 
بسته قضاوت می كند و مالک فقط و فقط مر 

قانون است.
مالک شورای نگهبان؛ 

فقط و فقط ُمّر قانون
خبرنگار روزنامه انگليســی اينديپندنت 
ابتدا درباره قوانين بررسی صالحيت ها پرسيد 
و كدخدايی گفت: شورای نگهبان تابع قوانين 
و مقرراتی است كه نمايندگان مجلس در ادوار 
مختلف وضع كرده اند. همان قانون انتخابات. 
به عنوان مجــری قانون بايد اين قانون را به 
نحو احســن اجرا كنيم و ايــن بار هم مانند 
ادوار گذشــته تالش ما اين بود كه قانون به 

درستی اجرا شود.
خبرنگار اينديپندنت ســؤال ديگری هم 
داشــت؛ اينکه درست اســت كه می گويند 
تعداد زيــادی از اصالح طلبان رد صالحيت 
شده اند؟ سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ، 
بيان داشت: طبيعتا اين ادعا مطرح می شود 
و در ادوار گذشــته هم مطرح شده است اما 
عملکرد شورای نگهبان و شکل گيری مجالس 
و رياســت جمهوری در ادوار گذشــته پاسخ 
روشنی است كه هيچ گاه شورای نگهبان نگاه 
سياسی نداشته اســت و فقط قانون مصوب 

مجلس را مدنظر داشته است.
شــورای نگهبان نســبت به جناح های 

سياسی با چشمان بسته قضاوت می كند

وی تصريح كــرد: بارها عرض كردم كه 
شورای نگهبان نسبت به جناح های سياسی 
با چشــمان بسته قضاوت می كند و آنچه كه 
محل قضاوت است، مستندات پرونده و رعايت 
مواد مندرج در قانون انتخابات مجلس شورای 

اسالمی است.
مسئوالن قبل از موضع گیری

 مطالعه کنند
ســؤال خبرنــگار كيهان از ســخنگوی 
شــورای نگهبان از اين قرار بود؛ بعد از اعالم 
نتايج بررسی صالحيت ها، طيف اصالح طلب 
اعالم كرد كه به قدر كافی، كانديداهای تأييد 
صالحيت شده برای بســتن ليست ندارد و 
به سياق معمول شــروع به تخريب شورای 
نگهبان كرد اما در روزهای اخير تا 6 ليســت 
را مطرح كرده اســت. وزير محترم كشور هم 
به اين موضوع اشاره داشتند. اينگونه رفتارها را 

حضرتعالی چگونه ارزيابی می كنيد؟
كدخدايــی پاســخ داد: ارزيابی اينگونه 
مســائل برعهده شماست و ما خيلی توجهی 
به اين مسائل نداريم. وظيفه شورای نگهبان 
اجرای قانون است، فارغ از مسائل سياسی و 
انتقادهايی كه می شــود. انتظار ما به ويژه از 
مسئوالن كشور اين است كه قبل از اظهارنظر 
اطالعات الزم را بگيرند و دقيق مطالعه كنند 
و بعد موضع بگيرند. ما هميشه از اين جهت 
با دستگاه های مربوط در ارتباط هستيم. در 
ابتدا يك موضع گيری هايی شد و بعد اصالح 
شــد و تشکر می كنيم از اصالح مواضعی كه 

برخی مقامات داشتند.
وی سؤال خبرنگار شــبکه ليبراسيون 
فرانســه را مبنی بر اينکه شــما در ابتدای 
فرمايشــاتتان تصريح كرديد كه هيچ موقع 
نرخ مشاركت مردم ايران در انتخابات كمتر 
از 50 درصد نبوده، حاال اگر طبق شــرايط 
اخير، اين اتفاق بيفتد، چه پيش خواهد آمد؟ 
بسيار جالب و معنادار پاسخ داد؛ سخنگوی 
شــورای نگهبان تصريح كرد: می شود تازه 
مثل كشــور فرانسه! كه در برخی انتخابات 
زير 50 درصد هم مشاركت داشتند. مانند 
انتخابات اخير رياســت جمهوری كه ظاهرا 
زير 50 درصــد بود اما من عرض كردم كه 
به دليل تعلق خاطری كه مردم خوب ما به 
نظام جمهوری اســالمی دارند و اين نظام 
مردمی هست، معموال مشــاركت زير 50 
درصد نداشــتيم، بــاالی 50 درصد بوده و 

طبق قوانين دموكراسی اشکال خاصی ايجاد 
نمی كند كما اينکه در كشــورهای اروپايی 

شاهد اين هستيم.
واکنش شورای نگهبان
 به تبلیغات غیر واقعی

ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ 
به ســؤال خبرنگار ايرنا دربــاره تبليغات و 
هزينه های نامتعــارف در انتخابات و واكنش 
شــورای نگهبان، اظهار داشــت: درخصوص 
تبليغــات، اگرچه قانون انتخابات، يك قانون 
حداقلــی اســت و براســاس آيين نامه ها و 
دستورالعمل های اجرايی، نهادهای ديگر هم 
مسئوليت دارند، از جهت شورای نگهبان تنها 
كاری كه می توانيم انجام دهيم، اين است كه 
چنانچه تبليغات غير واقعی يا خالفی صورت 
بگيرد و مؤثر باشد در سرنوشت انتخابات در 
بررســی صحت حوزه های انتخابيه قطعا اين 

مسئله هم مدنظر قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سؤال پرس تی وی، درباره 
ميزان مشــاركت مردم در انتخابات، با بيان 
اينکه پيش بينی ما اين اســت كه مشاركت 
خوبی را در انتخابات پيش رو داشته باشيم، 
گفت: ميانگين مشــاركت در كشور ما كمتر 
از 50 درصــد نبــوده و در اين انتخابات هم 
ان شاءاهلل شاهد مشــاركت باالی 50 درصد 

خواهيم بود.
 CNN پرسش خبرنگار شبکه آمريکايی
دربــاره فرآيند بررســی صالحيــت بود كه 
كدخدايی اين فرآيند را كه بارها توضيح داده 

است، بار ديگر بيان داشت.
در بخــش ديگری از نشســت، خبرنگار 
خبرگزاری صدا و ســيما پرسيد: آيا مدارک 
جديدی به شورای نگهبان رسيده كه منجر 
به تأييد صالحيت افرادی شــود كه قبال رد 
صالحيت شده اند؟ كدخدايی پاسخ داد: نظر 
نهايــی درباره تأييد صالحيت ها را 22 بهمن 
اعــالم كرديم. با توجه بــه ثبت نام 16 هزار 
نفر و حجم وسيع كار، ممکن است اشکاالت 
يا اشــتباهاتی در اعالم اسامی صورت گرفته 
باشــد يا ما نتوانسته باشــيم مدارک الزم را 
بررســی كنيم. اينها بســيار اندک و محدود 
است. چند مورد بود كه تا چند روز گذشته به 
وزارت كشور اعالم كرديم و پس از آن بررسی 
جديدی را نخواهيم داشت. شايعاتی هم كه 

مطرح هست، كذب است.
سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به 

ســؤال خبرنگار كانال تلويزيونی راشــا وان 
روسيه، درباره تدابير درنظر گرفته شده برای 
تأميــن امنيت انتخابات، گفــت: ما هم آرزو 
می كرديم كه زبان روســی را بلد باشيم. آنها 
كه به زبان انگليسی سؤال كردند را مشکلی 
نداشــتيم. بايد وقتی برويم و زبان روسی را 
هم ياد بگيريم. نســبت به امنيت فيزيکی و 
صندوق های رأی هميشه دستگاه های نظامی 
و امنيتی هماهنگی الزم را دارند. هيچ نگرانی 

نداريم.
كدخدايی در پاسخ به پرسش يك شبکه 
تلويزيونــی ژاپنی درباره اينکــه چرا داليل 
رد صالحيت از ســوی شورای نگهبان اعالم 
نمی شود؟ اظهار داشت: قانون مقرر كرده است 
كه داليل رد صالحيت را به صورت محرمانه به 
خود داوطلب اعالم كنيم. چون اين ممنوعيت، 
يك ممنوعيت قانونی است، شورای نگهبان 

نمی تواند آن را به عموم مردم اعالم كند.
خبرنگار آرا نيوز اسپانيا، ضمن عذرخواهی 
از طرح ســؤال تکــراری، ســه دليل اصلی 
ردصالحيت ها را سؤال كرد و كدخدايی گفت: 
ما زبان اســپانيايی بلد نيستيم اما ان شاءاهلل 
ايشــان در مدت اقامت خود زبان فارسی را 
يــاد بگيرند. معموال مبانی رد صالحيت ها يا 
مباحث اقتصادی و سوءاســتفاده های مالی 
است، يا گاهی اوقات مباحث اخالقی و روابط 
نامتعارف است و يا حركت در جهت مخالف 
حاكميت جمهوری اســالمی ايران كه اينها 

برگرفته از مواد قانونی مختلف است.
رقابت را

 بین همه گروه ها ببینیم
خبرنگار تسنيم پرســيد: رئيس جمهور 
اعالم كرد كه 44 حوزه انتخابيه غير رقابتی 
شــده است، نظر شما چيســت؟ سخنگوی 
شــورای نگهبان ابراز داشت: شورای نگهبان 
انتخابات را به عنوان يك شــركت ســهامی 
در نظر نمی گيرد كه بخواهد سهمی را برای 
گروه های سياسی در نظر بگيرد. ما فارغ از نگاه 
سياسی افراد اظهارنظر می كنيم اما آمارهای 
مختلفی را برخی گروه ها اعالم كردند، دولت 
محترم 44 حوزه را اعالم كردند، فکر می كنم 
اين آمار خيلی دقيق نباشــد زيرا اينها فقط 
بين گروه های متعارفی كه در جامعه هستند، 
اعالم نظر كردند. بخش زيادی از افرادی كه 
ثبت نام كردند، در گروه مستقلين هستند كه 
وابســتگی به هيچ كدام از اين احزاب ندارند 
زياد هستند و اتفاقا در حوزه های مخالف تعداد 
زيادی هستند كه می توانند وارد رقابت شوند. 
ما رقابت را بين همه اين گروه ها و مستقلين 
می بينيــم، بنابراين فکر نمی كنم آن گزارش 

خيلی دقيق باشد.
سؤال ديگر تسنيم، مبنی بر اين بود كه 
آيا رئيس جمهور با شــورای نگهبان رايزنی 
داشتند؟ كدخدايی نيز پاسخ داد: رئيس جمهور 
در صحبت اولشان بدون توجه به همکاری های 
ما با وزارت كشور مطالبی را مطرح كردند و 
بعد از اين بود كه نامه هايی هم برای ما ارسال 

شد كه ما بالفاصله پاسخ آنها را هم داديم.
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گزارش خبری تحلیلی کیهان

فردا نوبت مردم است
انتخابات مجلس قوی برای ایران قدرتمند

بقیه از صفحه 2
مرجع تقليد شيعيان با دعوت مردم برای 
حضور باشــکوه در يازدهمين دوره مجلس 
شورای اســالمی، افزود: مردم بايد با در نظر 
گرفتن شاخص، نمايندگانی انقالبی، متدين، 

مخلص و خدمتگزار را روانه مجلس كنند.
آيت اهلل علوی گرگانی هم در سخنانی با 
تأكيد بر ضرورت شركت در انتخابات، گفت: 
همــه مردم بايد خود را جزئی از نظام بدانند 
و در انتخابات شــركت كنند. مردم بايد افراد 
ذی صــالح و صاحب كمــاالت را به مجلس 
بفرســتند تا بتوانند به وظايف دينی و الهی 

خود عمل كنند.
ایران قوی بدون مجلس قوی، 

آرزویی دست نیافتنی است
علی شــمخانی دبير شورای عالی امنيت 
ملی نيز در حســاب كاربری خود در توييتر 
نوشت: »ايران قوی بدون مجلس قوی آرزويی 
دســت نيافتنی اســت. در نظام مردم ساالر 
دينی. مشاركت سياســی تنها مسير ايجاد 
مجلس قوی اســت. هر ايرانی كه ايران قوی 
می خواهــد در انتخابــات شــركت می كند. 

مشاركت حداكثری.«
دعوت سرلشکر باقری از مردم

 برای حضور حداکثری در انتخابات
سرلشکر باقری رئيس ستاد كل نيروهای 
مســلح روز گذشــته با صدور پيام دعوت از 
مردم بــرای حضور پرشــور و حداكثری در 
انتخابات دوم اسفندماه يادآور شد: به تجربه 
آموخته ايــم هر زمانی كــه خالف منويات و 
خواسته های دشــمنان عمل كرده ايم، دقيقاًً 
در همان اوقات، كشــور با فرصت ها و منافع 

پايدار رو به رو شده است.
آشنا: نباید دشمن شاد شویم

در البه الی اخبار مربوط به دعوت احزاب، 
رســانه ها و چهره هــای سياســی، اظهارات 
حسام الدين آشنا مشــاور رئيس جمهور هم 

جالب به نظر می رسد.
آشنا با  اشاره به در پيش بودن انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس شــورای اســالمی 
نوشت: هشــدار: قهر با صندوق قهر با دولت 
يا شورای نگهبان نيست بلکه در عمل يعنی؛ 
افزايش تحريم و فشــار حداكثــر، افزايش 
افزايــش عمليات  احتمال هجــوم نظامی، 
تخريبی منافقين، افزايش بودجه رسانه های 
مزدور، كاهش تاب آوری ملی و كاهش قدرت 

چانه زنی سياسی«.
وی بعد از  اشــاره به نکات فوق نوشــت: 

»نبايد دشمن شاد شويم«.
در حاشــيه جلســه هيئــت دولت هم، 
اظهــارات كابينه دولت هم حــول دعوت از 
مردم برای حضور در انتخابات بود. ظريف در 
حاشيه جلسه هيئت دولت گفت: »به حضور 
حداكثری در انتخابات نيازمنديم« و »بهترين 
نشــانه دفاع از كشــور، حضور در انتخابات 
است.« وی همچنين تأكيد كرد: »مشاركت 
در انتخابات بزرگ ترين تقويت ديپلماســی 
ايران برای مقابله با سياست های آمريکا است«.
حجت االســالم علوی، وزير اطالعات نيز 
در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اينکه »امنيت 
انتخابات تأمين شــده است«، گفت: »حضور 
مردم نشان دهنده پيوندشان با نظام است« و 
»اگر هم گاليه هايی وجود دارد اين گاليه ها 

خود را پای صندوق نشان نمی دهد«.

امير حاتمی، وزير دفاع نيز با  اشــاره به 
اينکه انتخابات يکی از مصاديق حضور مردم 
در حمايت از نظام است، گفت: »حضور مردم 
در انتخابات برای كشور امنيت آفرين است.«

»فهرست وحدت«
 در جبهه اصولگرایان

در حالی كه جريان اصالحات در تهران دو 
ليست عمده )شامل ليست كارگزاران و ائتالف 
8 حزب اصالح طلــب( دارند و تا اين لحظه 
به اين شــکل حضور خود را نهايی كرده اند، 
مهم ترين خبر انتخاباتی ديــروز، مربوط به 
»فهرست وحدت« در جبهه اصولگرايان بود.

خبرگزاری فارس ديروز در گزارشــی با 
اعــالم خبر وحدت انتخاباتی ميان شــورای 
ائتــالف نيروهای انقالب و جبهــه پايداری 
نوشت: »شورای ائتالف نيروهای انقالب پس 
از چند دور مذاكرات فشرده جهت ارائه ليست 
واحد حوزه انتخابيه تهران، ری، شــميرانات، 
اسالمشهر و پرديس برای انتخابات يازدهمين 
دوره مجلس شورای اســالمی به »فهرست 

وحدت« رسيد.«
نامه مشترک حدادعادل و آقاتهرانی 

خطاب به مردم تهران
بعد از اعالم و انتشار »فهرست وحدت«، 
حدادعادل و حجت االسالم آقاتهرانی خطاب به 
مردم تهران درخصوص ليست واحد نامزدهای 
نمايندگی مجلس شــورای اسالمی بيانيه ای 

صادر كردند.
در متــن اين نامه آمده اســت: »نظر به 
مصلحــت مهمی  كــه در انتخابــات مجلس 
يازدهم در وحدت نيروهای انقالبی نهفته است، 
»شــورای ائتالف نيروهای انقالب اسالمی« و 

»جبهه پايداری«، با وجود بعضی اختالف نظرها، 
بر سر يك ليســت واحد كه در انتخابات روز 
جمعه دوم اســفندماه نود و هشت، »ليست 
وحدت« ناميده خواهد شد، به توافق رسيدند.«

حدادعادل و حجت االسالم آقاتهرانی در 
اين نامه نوشتند: »از همگان دعوت می كنيم 
با رأی دادن به همه سی نفر اين ليست، نقش 
مؤثر خود را در تشکيل مجلسی كارآمد و قوی 

ايفا كنند.«
موج انصراف کاندیداهای اصولگرا

 به نفع »لیست وحدت«
بعد از انصراف برخی كانديداهايی كه در 
فهرســت جبهه پايداری و يا شورای ائتالف 
نيروهــای انقالب نبودند، روز گذشــته موج 
انصراف ها به نفع »فهرســت وحدت« شدت 
گرفت و يك روز مانده به برگزاری يازدهمين 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی برخی 
كانديداهای نيروهای انقالب به نفع »ليست 
وحدت« اصولگرايان از انتخابات كناره گيری 

كردند.
محمد ســليمانی نماينده مــردم تهران 
در مجلــس نهم كه پيش از اين در ليســت 
30 نفــره جبهه پايداری حضور داشــت، با 
انتشار پيامی  ضمن حمايت از ليست وحدت 
اصولگرايــان انصراف خود را از انتخابات دوم 

اسفند اعالم كرد.
عاطفه خادمی، مجتبی ثابتی، سيديعقوب 
زراعت كيــش، محمدنبــی آقاتقی، فرشــاد 
مهدی پور، امير ســياح، جــواد نيکی مالکی، 
محسن مهديان و... از ديگر كانديدايی بودند 
كه در مصاحبه و يا با انتشار پيام های توئيتری 

از حضور در انتخابات انصراف دادند.

دکتر فیروز اصالنی با صدور بیانیه ای 
به نفع لیســت وحدت اصولگرایان، از 

نامزدی در انتخابات فردا انصراف داد.
دكتر فيروز اصالنی، از اســاتيد دانشگاه 
تهران و كانديدای ليســت جبهه پايداری در 
بيانيه ای خطاب به مردم تهران نوشــت: »از 
آنجا معتقدان و وفاداران به اســالم و انقالب 
و واليت، برای نيل بــه ايران قوی و عزتمند 
و شکل دهی به يك مجلس مقتدر، كارآمد و 

انقالبــی كه بتواند با نگاه درون زا و انقالبی به 
مقابله با مشکالت و چالش های مختلف به ويژه 
اقتصادی برخيزد، و از آنجا كه اين امر با توجه 
به شرايط كنونی حساس كشور تنها در پرتو 
استراتژی وحدت ميسر است، اينجانب به اذن و 
توفيق الهی و پس از مشورت و به توصيه برادر 
گرانقدرم استاد حاج حسين شريعتمداری برای 
تسهيل وحدت و به اميد شکل دهی مجلسی 
مقتدر، پرسشگر و فسادستيز، انصراف خود را از 

نامزدی انتخابات تهران به نفع »ليست وحدت 
اصولگرايان« اعالم می دارم.«

وی افزود: »از همه كسانی كه دلشان برای 
اسالم و انقالب و آرمان های امام راحل)ره( و 
عزت و سرفرازی ايران اسالمی و پاسداری از 
خون مطهر شــهدای مقاومت به ويژه چهره 
بين المللی مقاومت، سردار دل ها شهيد حاج 
قاســم سليمانی می تپد، اســتدعا دارم كه با 
حضور پرشور و دشمن شکن خود، به »ليست 

وحدت اصولگرايان« كه بر مبنای مشورت و 
خرد جمعی برخی بزرگان فراهم شــده، رأی 
دهند و نگذارند خدای ناكرده كســانی بر سر 
كار آيند كه دشــمنان ملك و ملت همچون 
نتانياهو آنها را سرمايه خود در ايران می داند 
و پمپئو برای آنها يقه چاک می كند. دست همه 
رأی دهندگان حماسه ساز مشاركت 2 اسفند را 
پيشاپيش می بوسم. دعای شهدا و امام شهدا 

بدرقه راهتان باد.«

انصراف دکتر فیروز اصالنی به نفع »لیست وحدت اصولگرایان«

نخســتین رویداد جایزه ادبی کیش با 
موضوع »داستان کوتاه جنوب« که به همت 
معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه 
آزاد کیش پایه گذاری شده ، از 30 خرداد تا 
آبان 1399 در جزیره کیش برگزار می شود. 
 مديــر امــور فرهنگی و آموزشــی معاونت 
فرهنگی و اجتماعی  سازمان منطقه آزاد كيش 
با اعالم اين خبر در جمع خبرنگاران افزود:  اين 
رويداد ادبــی در دو بخش ملی و منطقه ای با 4 
ســرفصل موضوعی شــامل »گردشگری و سفر 
به جنوب«، »زندگــی و باورهای مردم جنوب«، 
طبيعت و محيط جنوب« و  »تاريخ مبارزات مردم 

جنوب« برگزار می شود. 
   رضا اردالن در فراخوانی، مهلت ارسال آثار 
به اين رويداد ادبی را تا 30 خرداد ســال آينده  
اعالم كرد و افزود: نويســندگان مناطق جنوبی و 
سراسر كشور جهت كسب اطالعات بيشتر و ثبت 

نام به سايت festival.kish.ir مراجعه  كنند.
 وی اعالم كرد: مراسم اختتاميه اين رويداد  
ادبــی آبان ســال 13۹۹ در جزيره كيش برگزار 
می شــود و هر نويسنده می تواند دو اثر داستانی 
خود را برای شــركت در بخش ملی يا منطقه ای 
ارسال كند، حجم داستانهای ارسالی نبايد بيش 

از ده هزار كلمه باشد.
  اردالن در خصوص جايزه ادبی كيش توضيح 
داد: در پايان اين رويداد به  نفرات اول تا ســوم  
هر بخش شامل بخش ملی و  منطقه ای؛ تنديس 
ويــژه ادبی، ديپلم افتخار و جوايز نقدی از 2 تا ۷ 

ميليون تومان اهدا می شود.
  در ايــن نشســت، ابراهيم حســن بيگی 
دبير  »جايــزه ادبی كيش« برگزاری اين رويداد 
را گامی مهم برای شناخت و پرورش نويسندگان 
و برقــراری ارتباطات اجتماعــی و ادبی و تامين 

نياز های فکری جامعه دانست.

نخستین رویداد ادبی در كیش برگزار می شود


