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خيلی کوتاه

 تأکید رئیس جمهور بر استمرار برنامه های دولت 
در حوزه سالمت

رئیس جمهور در جلسلله شورای عالی سللامت و امنیت غذایی، 
رضایت عمومی از اقدامات صورت گرفته در طرح تحول نظام سامت را 
از افتخارات دولت یازدهم برشمرد و بر تقویت و استمرار برنامه های مربوط 

به حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عمومی تأکید کرد.

حسن روحانی گفت:  اقدامات مناسب و ارزنده در زمینه پذیرش 
بیمار، روند و کیفیت خدمات درمانی، کاهش قابل توجه هزینه های 
پرداختی مردم، دسترسی های دارویی و نظارت مؤثر بر فرایندهای 
بهداشللتی و تغذیه عمومی همچنان باید مورد اهتمام مسللئوالن 

مرتبط با سامت عمومی باشد. وی در این جلسه همچنین ضمن 
گرامیداشللت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(، فرهنگسازی، 
آموزش عمومی در سطوح مختلف و جلب مشارکت اجتماعی برای 

ارتقای استانداردهای حوزه سامت را ضروری دانست.

رئیس کمیته امور دفاعی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاسللت خارجی مجلس شللورای پارلمــــان

اسامی تاکید کرد: محموله سامانه موشکی 
اس-۳۰۰ به سللمت ایران بار زده شللده اسللت و ادعللای آمریکا 
درخصوص مغایرت همکاری دفاعی و نظامی تهران و مسکو حرف 

مفتی است که این روزها خریداری ندارد.
به گزارش خانه ملت، اسماعیل کوثری در خصوص رایزنی های 
ایران با روسللیه برای تحویل محموله سامانه موشکی اس-۳۰۰ 
اظهار داشت: بر اسللاس قرار دادی که بین تهران و مسکو منعقد 
شللد ایران خواهان سامانه موشکی اس-۳۰۰ است و تا جایی که 
اطاع داریم این محموله برای رسللیدن به دست ما در مسکو بار 

زده شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شللمیرانات، اسامشهر و پردیس 
در مجلس نهم شورای اسامی ادامه داد: در خصوص در خواست 
اس- 4۰۰ بایللد گفللت که فعا قللرار داد ایران و روسللیه برای 
محموله موشکی اس- ۳۰۰ است و در آینده اگر کشور به سامانه 

موشکی پیشرفته تری نیاز داشته باشد اقدام خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: برای تامین سامانه های موشکی پیشرفته تر 
یا دسللت به تولید داخلی می زنیم و یا با کشورهایی چون روسیه 

وارد قرار داد و خرید محموله های موشکی می شویم.

کوثری درخصوص ادعللا آمریکا درخصوص همکاری دفاعی 
و نظامی ایران و روسللیه و مغایرت این روابط با قطعنامه شورای 
امنیت سازمان ملل گفت: بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا تصور 
می کند همه کاره دنیا است و همه روابط و تعامات باید زیر نظر 
این کشور انجام شللود اما دیگر چنین مراوداتی در جهان وجود 

ندارد و قرار نیست آمریکا برای کشوری تعیین تکلیف کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسللامی اظهار داشت: آمریکا هرگز نمی تواند برای روسیه و ایران 
آن هللم در زمینه همکاری نظامی و دفاعللی تعیین تکلیف کند، 
بهتر است واشنگتن پیش از اینکه ادعا کند روابط تهران و مسکو 
برخللاف قطعنامه 22۳1 اسللت در خصوص سللاح های اتمی و 

جنایاتی که در هیروشیما و ناکازاکی داشته به دنیا توضیح دهد.
وی تاکید کرد: خرید سللاح نظامی و دفاعی ایران از روسیه 
خاف قطعنامه شللورای امنیت سللازمان ملل نیسللت چراکه ما 
سللاح های متعادف را خریللداری می کنیم آمریللکا درخصوص 

کاهک های هسته ای به دنیا پاسخگو باشد.
رئیس کمیته امور دفاعی کمیسللیون امنیت ملی و سیاسللت 
خارجی مجلس اظهار داشللت: ادعای تخلف بودن روابط دفاعی و 
نظامی تهران و مسکو حرف مفت است که این روزها هیچ کشور به 

آن توجه نمی کند و براساس ادعای آمریکایی ها پیش نمی رود.

کوثری:
محموله سامانه اس- ۳۰۰ از مقصد مسکو به تهران بار زده شد

 رئیللس قوه قضاییه با بیللان اینکه قرآن و 
روایات اهل بیت)ع( نحوه حیات را به انسان ميـــــزان

عرضه کرده انللد، اظهار کللرد: نحوه حیات 
قرآنی و نحوه حیات تجددی در حال خلط شللدن هسللتند و باید 
توجه داشت که نگاه قرآن به عالم و آدم، توحیدی است؛ اما غرب 

از بعد از رنسانس انسان را جای خدا گذاشت.
به گللزارش میزان، آیت اهلل آملی الریجانی با اشللاره به نحوه 
حیات انسللان در مغرب زمین اظهار کرد: مللا امروز با چند قرن 
تفکللر خاص در مغرب زمین مواجه هسللتیم که این تفکر خاص 
اقتضائاتی با خود داشللت و منجر به شللکل گیری مدرنیته و یک 

نحوه خاص حیات در میان غربی ها شده است.
وی بللا بیان اینکه یافتن ریشلله های مدرنیته یک بحث فنی 
و فلسللفی اسللت، گفت: یکی از مهمترین آموزه های مدرنیته یا 
تجدد، فرد گرایی اسللت؛ یعنی هر انسان یک واحد مستقل است 

و مسیر زندگی خود را خود ترسیم می کند.
آیللت اهلل آملی الریجانی بللا بیان اینکلله در نللگاه مدرنیته، 
اخاق نسبی اسللت، گفت: غربی ها حتی پا را فراتر گذاشته اند و 
می گویند خوبی و بدی دسللت سللاخته انسان است و نتیجه این 
نوع نگاه در مقام عمل یک نحوه زندگی شده است که در مغرب 

زمین متجلی گردیده است.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در نحوه حیات غربی همسایه 
از همسایه خبر ندارد، گفت:غربی ها قصد دارند نحوه حیات خود 
را کلله آموزه ها و الزامات خاصی دارد، از طریق ابزارهایی همچون 

فیلم ها، کتاب ها و رمان ها به سایر ملت ها القاء کنند.
وی با بیان اینکه یکی از لوازم تجدد، عقانیِت ابزاری اسللت، 
تصریح کرد: عقانیت ابزاری، عقانیتی اسللت که به دنبال تکثیر 
محصوالت و ترویج مصرف گرایی است و بر مبنای همین عقانیت، 
آمریکایی ها حاضر نیستند قرارداد بهره گیری کمتر، از سوخت های 
فسللیلی را به امضا برسانند؛ چراکه منافع مادی برای آنها از حفظ 

محیط زیست مهمتر است.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه قرآن و روایات اهل بیت)ع( 
نحوه حیات دیگری را به انسللان عرضه کرده اسللت، اظهار کرد: 
نحوه حیللات قرآنی و نحوه حیات تجددی در حال خلط شللدن 
هستند و باید توجه داشت که نگاه قرآن به عالم و آدم، توحیدی 

است؛ اما غرب از بعد از رنسانس انسان را جای خدا گذاشت.
رئیس دسللتگاه قضا در پایان با بیان اینکه انس و توسللل به 
ائمه اطهار نباید قطع شود، خاطرنشان کرد: صراط مستقیم الهی، 
بندگی اسللت و طبق روایات، ائمه اطهللار)ع( صراط خداوند و نور 
خداوند هستند و ائمه)ع( واسطه فیض الهی اند و باید به درگاه آنها 

رفت و از آنها کمک گرفت.

آیت اهلل آملی الریجانی:
غربی ها قصد دارند نحوه حيات خود را به سایر ملت ها القاء کنند

کاردار انگليس توبيخ شد 
»نیکاس هاپتون« کاردار تازه وارد انگلیسی ها در تهران در نخستین ماموریت خود 

با هدف هدایت و مدیریت سیاسللت های نرم لندن در قبال ایران دچار یک اشللتباه درحـــاشيه
محاسباتی بزرگ شد.

به گزارش مهر، ماجرا از آنجا شروع شد که طی روزهای گذشته بخش فارسی تلویزیون دولتی بی بی سی 
در راستای برنامه های انتخاباتی خود در ایران، در مداخله ای آشکار خواستار رای ندادن شهروندان ایرانی به 

چند تن از نامزدهای مجلس خبرگان و در ادامه حمایت تلویحی از برخی دیگر شد.
شبکه سلطنتی بی بی سی، این بار بر خاف برخی ادوار گذشته نه تنها بر طبل تحریم انتخابات نکوفته، 
که در یک تغییر تاکتیک آشکار، خواستار مشارکت گسترده مردم در این آوردگاه سیاسی شده است. بدیهی 
اسللت که این تغییر تاکتیک بی بی سللی ذیل اسللتراتژی ثابت و کان نظام سلطه در تقابل با نظام جمهوری 
اسللامی ایران قابل تفسللیر اسللت. با این حال اظهارات حکیمانه اخیر رهبر معظم انقاب در محکوم کردن 
مداخله انگلیس در انتخابات پیش رو و مواضع دلسوزان نظام و انقاب در مواجهه با این دخالت هدفمند، بازی 

مشترک سفارت انگلیس در تهران، شبکه بی بی سی و دفتر نخست وزیری انگلیس را در عمل به هم زد.
به عبارت بهتر، این بار قطعات پازل جنگ نرم انگلیس در انتخابات اسفند ۹4 به واسطه اطاعات غلط 
ارسللالی از سللوی سفارتشان در تهران، از همان ابتدا به گونه ای چیده شد که منجر به رسوایی این کشور 
در تقابل با ملت و نظام جمهوری اسللامی ایران شللد، چرا که شاید اگر انگلیسی ها همچون ادوار گذشته 
محتاطانه تر عمل می کردند ضریب دسللتیابی به اهدافشان ارتقا می یافت در حالی که این رفتار کنونی به 

دلیل عمق نفرت عموم ملت ایران از خباثت انگلیسی ها، عما تاکنون نتیجه عکس داده است.
بر اساس این گزارش، »نیکاس هاپتون« کاردار تازه وارد انگلیس در تهران به دلیل ارسال آدرس های 
غلط از شللرایط داخلی ایران و گرای اشللتباهی که به شبکه بی بی سللی و دفتر نخست وزیری انگلیس داده 

است، مورد مواخذه شدید مقامات دولتی این کشور قرار گرفته و توبیخ شده است.
همان گونه که پیش از این اشللاره شد، یکی از اصلی ترین دالیل استقرار فوری و سریع کاردار انگلیس 
در تهران، تاش برای هدایت استراتژی کان انگلیس برای دخالت نرم در انتخابات اسفند ۹4 بوده است. 
با این حال درایت مقام معظم رهبری و آگاهی ملت ایران، به عنوان سللدی محکم در برابر این »خباثت«، 

منجر به شکست »روباه پیر« در این فاز از ماموریت خود در آستانه انتخابات شد.

سرلشکر فيروزآبادی:
 نگاه نامزدها 

باید راهبردی باشد
رئیس سللتاد کل نیروهای 

مسلللح با بیللان اینکه نگاه دیـــــدگاه
نامزدهللای انتخاباتللی باید 
راهبردی باشللد، گفللت: امروز ۳۷ سللال پس از 
انقاب اسللامی همه پایه های انقاب اسللتحکام 

یافته است.
به گزارش دفتر ویژه رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح، سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی در 
جمع اساتید و دانشجویان دوره دکترای دانشگاه 
عالللی دفاع ملللی افزود: در یکللی از روزهایی که 
منتسب به شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، این 
یللک مفهوم معنللوی دارد؛ در عواملی که موجب 
اقتدار یک ملت می شللود، مهمترین عامل، عامل 

معنوی است.
وی افزود: انقاب اسامی نشان داد که ایران 
با داشللتن همه منابع خللدادادی و ملتی بزرگ و 
آئین تشللیع و یکپارچگی اقوام ایرانی، آن چیزی 
که موجب درخشش در سطح جهان شد، این بود 
که نفس امام خمینی)ره( برایش به ارمغان آورد. 
رئیس سللتاد کل نیروهای مسلح با اشاره به 

فارغ التحصیلی دانشجویان دکترای دانشگاه عالی 
دفاع ملللی گفت: برای اینکلله خدمتی به انقاب 
اسامی بکنید؛ برای اینکه بتوانید در سربازی ولی 
امر مسلمین در زمینه سازی ظهور حضرت حجت 
فرزنللد فاطملله)س( بتوانید نقش راهبللردی ایفا 
کنید، فراموش نکنید این مدرک برای مقام، رای 
پول، بللرای فروختن، بللرای رای گرفتن، برای از 
این قبیل مطامع نیست. برای ساختن است برای 
خدمت در راه امام زمان)عج( است. خدمت در راه 
امللام زمان)عج( یعنی خدمت در رفع حوائج امت 

امام زمان)عج( و این اقامات راهبردی می طلبد.
سرلشللکر فیروزآبادی اداملله داد: امروز ۳۷ 
سال پس از انقاب اسامی همه پایه های انقاب 
اسللتحکام پیدا کرده، مردم به رشللد رسللیدند و 
استعدادها و ظرفیت های خدادادی این مملکت و 
این ملت شللناخته شده و آماده به کارگیری برای 
یک جهش بزرگ در ایران و برای امت اسامی و 

برای بشریت است.
سرلشللکر فیروزآبادی ادامه داد: در اقدامات 
راهبللردی و هللم دانشللتان را منتقللل کنید به 
دسللتگاه هایی کلله در آنجا خدمللت می کنید که 
نگاه ها، راهبردی بشللود، نگاه ها روزمرده نباشللد. 
نگاه ها باری به هر جهت نباشللد؛ نگاه ها به بودجه 
نباشللد؛ بلکه نگاه هللا راهبردی باشللد، مدیریت 
راهبردی باشد، برنامه ریزی راهبردی باشد؛ بسیج 
امکانات هم راهبردی باشد، آن وقت کار، مثبت و 

درست پیش می رود و بنای یک ملتی که براساس 
نللگاه راهبردی و مدیریت راهبللردی پیش برود، 

بنای مستحکمی خواهد بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه 
به انتخابات پیش رو در هفتم اسفند ماه گفت: این 
همان چیزی است که بایستی ملت ما در انتخابات 
به آن توجه بکنند. واقعا کاندیدایی که می خواهد 
برود مجلس، می خواهد بللرود قانون گذاری کند، 
محتللوای قانللون، راهبرد اسللت. قانللون هدایت 
می کند که کارها از چه مسللیری با صحت انجام 
بگیرد. این یک راهبرد است. در مدیریت راهبردی 
زمان تعیین می کند، می گوید در این دوره زمانی 
یک سللاله، پنج سللاله و یا بیست ساله، ما چگونه 
بایسللتی از چه جایی به کجا برسللیم. قاعدتا هم 
قانللون می خواهد، قانون گللذاری می خواهد و هم 
شناخت قانون می خواهد؛ هر دوی اینها به خاطر 
اینکه حرکللت راهبردی مغایرتی بللا قانون ندارد 
بلکه موید قانون اسللت. بنابراین نللگاه نامزدهای 
انتخاباتی هم باید نگاه راهبردی باشد با آدم هایی 
کلله افق بلندتری را می بینند و آینده ای برای این 
کشللور می خواهنللد، آینده ای مثبللت برای ملت 
می خواهند، بایسللتی مورد توجه قرار بگیرند و از 
کسللانی که وابسللتگی برای این ملت می خواهند 
ایجاد کنند به استقال کشور خدشه وارد بیاورند 
یا خدای نکرده موجب بازگشت و حسرت بشوند 

خب بایستی از اینها پرهیز بکنند.

 دشمن از دوقطبی واقعی بین ملت ایران 
و استکبار و انگلیس وحشت دارد

عزت اهلل ضرغامی در کانال تلگرامی خود نوشللت: در 
فاصله کوتاهی پس از هشللدار رهبر معظم انقاب در مورد 
سیاست های مداخله جویانه انگلیس در انتخابات پیش رو، 
افراد، جمعیت ها و احزاب هرکدام به نوعی برائت و مرزبندی 
خود را با روباه پیر اعام کردند و به نظر می رسد موج ایجاد 

شده تا پایان انتخابات با شدت بیشتری تداوم یابد.
دیشب کارشللناس! BBC با هزار بهانه تاش می کرد 
ثابت کند که در ایران همه چیز با نظر رهبری است و تمامی 

رویدادها به گونه ای با چراغ سبز ایشان انجام می شود.
حتللی اگللر تحلیل ایللن باصطاح کارشللناس را هم 
بپذیریم، نتیجه می گیریم که رقابت ها و لیست های شکل 
گرفته حاکی از سیاسللت رهبر معظم انقاب برای حضور 
حداکثللری مردم در صحنه اسللت. پس دو قطبی نشللان 
دادن انتخابللات و ارشللاد! مردم به انتخللاب افراد خاص و 
یا رای نللدادن به افراد دیگر به نوعی نشللان از تناقض در 
سیاسللت های رسللانه ای روباه پیر اسللت که برای مردم با 
بصیرت ایران تازگی ندارد. انتخابات پیش رو در چارچوب 
جمهوری اسامی است. آرای باالی مردمی حاکی از اقتدار 
نظام و اطمینان مردم به رعایت حق الناس اسللت و نتیجه 
هرچه باشد تقویت نظام و پیروزی ملت است. همان چیزی 
که رهبری می خواهند و مردم را به آن فرا می خوانند. آنچه 
که دشمنان انقاب اسللامی از آن هراس دارند، دو قطبی 
واقعی بین ملت ایران و اسللتکبار جهانی و دولت انگلیس 

است که پایانی بر آن متصور نیست.

مردم ضدانگلیسی رأی بدهند
کاندیدای مجلس خبرگان رهبری با بیان "در لیسللت 
مورد حمایت هاشللمی ورود نکرده ام که از آن خارج شوم" 
گفللت: به عمللوم مردم توصیلله می کنم کلله در انتخابات 
خبرگان، ضدانگلیسللی رأی بدهند و صد درصد در ابتدای 

برگه رأی نام آیات یزدی، جنتی و مصباح را بنویسند.
به گزارش تسنیم، آیت  اهلل محمدعلی موحدی کرمانی 
با بیان "در لیسللت مورد حمایت هاشمی رفسنجانی ورود 
نکرده ام که از آن خارج شوم" گفت: من اصًا راضی نبودم 
و نیسللتم که اسللمم در لیست آقای هاشللمی باشد و به 
همیللن دلیل هم می گویم که مردم بدانند، من فقط عضو 
لیسللت جامعتین هسللتم. برخی می گویند که من از این 
لیسللت خارج شوم که این بی معنی است چون من خودم 
در لیست نرفتم که حاال خارج شوم و ابتدائاً در این لیست 

نبودم که حاال بگویم من از این لیست خارج می شوم.
وی با اعام اینکه دشللمن از تأثیرگذاری آیات جنتی، 
یزدی و مصباح وحشللت دارد، تأکید کللرد: به عموم مردم 
توصیه می کنم که در انتخابات خبرگان، ضدانگلیسی رأی 
بدهنللد و صد درصد در ابتدای برگلله رأی نام آیات یزدی، 
جنتی و مصباح را بنویسند؛ بنده هم قبل از همه در انتخابات 

خبرگان ابتدا اسم این سه بزرگوار را خواهم نوشت.
ایللن عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: آقایان بدون 
اینکه اجازه  از من بگیرند، نامم را در لیست خود قرار دادند 
و حاال اعام می کنم که در این لیست )لیست مورد حمایت 

هاشمی( نیستم.

فاطمه هاشمی:
 نفوذی ها، حزب اللهی ها هستند
هیچ نفوذی ای در خارج نیست!

دختللر آقای هاشمی رفسللنجانی گفللت: هیچ نفوذی 
نیسللت که در خارج کشور باشد. نفوذی ها در داخل، خود 
حزب اللهی های کشورهستند، آنها چهره نفاق گونه دارند، 
افرادی که چهره حزب اللهی به خود می گیرند اختاس های 

فراوان می کنند و از بین آنها بدنبال نفوذی باشید.
به گللزارش جهان، فاطمه هاشمی رفسللنجانی، عضو 
شللورای مرکزی حزب اعتدال و توسللعه گفت: زمانی که 
موسللوی و کروبی بلله میدان آمدند مردم با حضورشللان 
در خیابان ها رای خودشللان را نشللان دادنللد و زمانی که 
رفسللنجانی رد صاحیت شد مردم با رای خود روحانی را 
انتخاب کردند و امروز که ما رد صاحیت های بی شماری 
را داریم این اتفاق مثل گذشللته رخ خواهد داد و اکثریت 
جامعه با محدودیت و تنگناهایی که برایشللان ایجاد شده 

است بهترین نماینده را راهی مجلس خواهد کرد.
وي بیان کرد: البته تخریب ها آغاز شللده و صحبت های 
زیادی از جمله نفوذ و حمایت بیگانه مطرح اسللت که همه 
اینها به منزله این است که شما در انتخابات شرکت نکنید و 
افرادی که مورد اعتماد شما هستند به آن اعتماد نکنید ولی 
توجه داشته باشللید هیچ نفوذی نیست که در خارج کشور 
باشد نفوذی ها در داخل، خود حزب اللهی های کشور هستند.

رفسللنجانی اضافه کرد: آنها چهللره نفاق گونه دارند و 
خودشللان را طور دیگری مطرح می کننللد و طور دیگری 
عمللل می کنند و کسللانی کلله آزادانه عمللل می کنند و 
حرف های خودشان را می زنند نمی توانند نفوذی باشند، آنها 
اعتقادات خودشان را به طور شفاف بیان می کنند، بنابراین 
افرادی که چهره حزب اللهی به خود می گیرند و پشت پرده 
اقدامات دیگللری را انجام می دهند، به ضرر منافع ملی در 
کشور اقدام می کنند، کشور را حراج می کنند، درآمد کشور 
را به باد می دهند، اختاس های فراوان می کنند از بین آنها 

بدنبال نفوذی باشید.
وی افزود: دنبال افرادی باشید که آزاداندیش هستند و 
نواندیش و به دنبال واقعیت ها در جامعه هستند بنابراین ما 
وظیفه داریم نسبت به این امر حساس باشیم و اینکه جدیدا 
پخش می کنند که بی بی سللی از کاندیدای خاصی حمایت 
می کنند اینها بدنبال این هستند که کاری کنند که افراد در 

انتخابات شرکت نکنند، دقت کنید و ما نباید گول بخوریم.
وی ادامه داد: باالخره رسللانه های خارجی حرف های 
خودشللان را می زنند و بدنبال برنامه ریزی های خودشان 
هستند ما در قبل از انقاب پیام های امام را از نوفل لوشاتو 
از طریق بی بی سی دریافت می کردیم گاهی بد می گفتند 
و گاهی خوب ولی آن ما هسللتیم کلله باید خوب و بد را 

تشخیص دهیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم.
رئیس بنیللاد امور بیماری های خللاص بیان کرد: به 
شللهید بهشتی تهمت انگلیسللی بودن و خارجی بودن را 
می زدند، هر کس کلله آمد برای مملکت کاری انجام دهد 
آن را مورد تهمت و افترا و وابسته به بیگانه معرفی کردند 
ولی همیشه خوشبختانه باید بگوییم مردم ایران هوشیار 
بودنللد و با این هوشللیاری تمام در مقابللل این نیرنگ ها 

ایستادند و آنچه را که می خواستند به جریان آوردند.
فاطملله هاشمی رفسللنجانی گفللت: حتللی از طریق 
صحبت، آمدن در خیابانها و رابطه با رسانه ها و جدیدا در 
فضای مجازی دارند به طور مسللتمر سخن های خودشان 
را پخش می کنند پس باید تمام همت مان این باشللد که 
بتوانیم وحدت رویه ای داشته باشیم و از کاندیداهایمان در 

استان حمایت کنیم.

هرچه بلله انتخابات نزدیک تر 
دو گــزارش 

گروه سياست
مي شللویم تللاش گروه هللا و 
جریان هللاي سیاسللي بللراي 
رسیدن به مقصد بیشتر مي شود اما در این میان به 
نظر می رسد برخي از تندروها در جریان اصاح طلب 

پروژه دیگري را دنبال می کنند. 
اصاح طلبان میانه رو که برای انتخابات مجلس 
شللورای اسللامی و مجلس خبللرگان رهبری اقدام 
کرده انللد، چهره هایی موجه هسللتند که از سللوی 
هیئت های اجرایی و نظارت تأیید صاحیت شده اند. 
اما به نظر می رسد که گروه دیگر از اصاح طلبان که 
نتیجه افراط گري و ادعاي پوچ و بي اساس آنها به نام 
تقلب منجر به سو ءاستفاده دشمن و ایجاد فنته 88 
و هزینه های زیادي براي مردم شللد اینک نیز سعي 
دارند که انتخابات ۷ اسفند را مبناي تاش هاي خود 

قرار دهند و فتنه ای دیگر ایجاد کنند. 
سابقه این گروه نشان داده است که این افراد و 
شللخصیت های می توانند هر قانوني را به راحتي زیر 
پا گذاشللته و مجدداً چنین آشوب هایي را در کشور 

مطرح کنند. 

تاكتيك مشاركت
اگر تا پیش از این سیاسللت آنها پس از انتخابات 
ریاست جمهوری 88 قهر با صندوق ها بود، اما اکنون 
تغییللر تاکتیک داده اند و هر کللدام از آنها که پیش 
از این دسللتور قهر برای خود و هواداران صادر کرده 
بودند، امروز دستور می دهند که خودمان در انتخابات 
شللرکت می کنیللم و مردم کلله خطاب آنهللا همان 

هوادارانشان است با صندق های رأی قهر نکنند.
یکي از عناصر تندور این گروه خطاب به هواداران 

خود می گوید: "باید دانسللت که کاهش مشللارکت 
همواره به سللود اقلیتی اسللت کلله رد صاحیت ها 
همواره شللرایط رقابت را به نفع آن اقلیت و به ضرر 
رقبللا تغییر داده انللد. به همه مردم عزیزکشللورمان 
توصیه می کنم که در انتخابات شرکت کنند و برای 
جلوگیللری از حاکمیت تفکرات مخرب و ضد منافع 
ملی برای هر دو مجلس به لیسللت کامل گروه های 

معتدل و اصاح طلب رأی دهند...."
بازندگان سیاسللی عرصه انتخابات که آسللتانه 
تحمل آنها بسللیار پایین است، بر اساس یک ادعای 
غیر قابل اثبات و بدون ارائه سللند و مدرکی مدعی 
شللدند که در انتخابات ریاست جمهوری 88 تقلب 
شده است. این طیف سیاسی از جنس افراطی حتی 
انتخابات مجلس هشتم در سال ۹۰ را تحریم کردند 
امللا هیچ اتفاقی در روند حضللور میلیونی مردم پای 

صندوق های رأی نیفتاد.
تصور آنها این بود که جایگاه و پایگاه اجتماعی 
خوبی دارند و اگر انتخابات را تحریم کنند هواداران 
آنها که میلیونی هم هسللتند، با آنها همراهی خواند 
کرد و پای صندوق های رأی حاضر نخواهند شللد و 
به همین خاطر انقاب و نظام با چالش سیاسللی به 

خاطر کمرنگ شدن حضور مردم روبه رو می شود.
اما نکته ای در این اتفاق نهفته اسللت. نکته ای که 
اگر درسللت باشللد که البته تحلیل ها و شللواهد آن را 
درسللت می داند، پروژه دیگری در دستور کار قرار دارد 
که از آن سوی آب، هم طرح و برنامه ارائه می شود و هم 
در داخل عوامل دیگر با دریافت برنامه ها و تلفیق آن با 

اهداف خود، راه را برای اجرای آن هموار می سازد.
چرایللی دعللوت رسللانه هایی مانند بی بی سللی 
برای شللرکت در انتخابات که پیش از این برنامه های 

تحریمللی علیلله انتخابللات پخش می کرد، روشللن 
می سازد که طیف خاص اصاح طلب از جنس افراطی 
با همراهی اتاق فکر رسللانه های معاند به این نتیجه 
رسیده اند که در انتخابات ۷ اسفند حاضر شوند و القاء 

کنند که هواداران زیادی هم دارند.

ملعبه ای ديگر
اصاح طلبان افراطی با این فراخوان خود می خواهند 
القاء کنند که ابتدا حضور مردم به خاطر دعوت ما بوده 
است و آنهایی که با صندوق های رأی قهر کرده بودند 
به خاطر ما آشللتی را در پیش گرفتند. همچنین اگر 
پیروز میدان نشدند و نامزدهای آنها نتوانستند اکثریت 
آرا را به دسللت آورند، بللار دیگر ملعبه ای به پا کنند و 

بگویند در انتخابات تقلب شده است.
روزناملله نیویللورک تایمللز در این باره نوشللت: 
"اصاح طلبان در ایران با کسللب تجربه از گذشللته 
و بللا وجودی که هزاران نفللر از نامزدهای آنها با رد 
صاحیللت از گردونه انتخابات کنار رفته اند، مردم را 
به مشارکت گسترده در انتخابات مجلس و خبرگان 

در هفتم اسفند دعوت کرده اند.

ایللن روزنامه افللزود: اصاح طلبان به مشللارکت 
باالی مردم در انتخابات آتی امید بسته اند. و بازگشت 
دوبللاره به سللاختار حکومت را در دسللتور کار خود 
دارند. از سللوي دیگر اصاح طلبان تندرو می خواهند 
اینگونه وانمود کنند که کسللانی که به اصاح طلبان 
رای نمی دهند خواهان انزوای ایران، تشللدید فضای 
امنیتی، اِعمال محدودیللت در عرصه های اجتماعی، 
فرهنللگ و هنر و غیره هسللتند. کسللانی که از روی 
اعتراض و انتقاد انتخابات را تحریم می کنند، با انفعال 

خود موجب تقویت جریاِن مذکور می شوند."
از جمله یکي از سیاسللیون تندروي وابسللته به 
ایللن جریان در نامه ای به عارف نوشللته اسللت: من 
همه نامزدهای پیشللنهادی را نمی شناسم ولی چون 
رقم زنندگان این ائتاف تاریخ سللاز را می شناسللم و 
مطمئنللم که با مصلحت اندیشللی و همه جانبه نگری 
کوشللیده اند تا شایسته ترین ها را شناسایی و کاندیدا 
کنند، به هملله آن ها رأی می دهم تا جبهه پایداری، 
این اشللبه االحزاب بالداعللش، خانه ملت را در چنگ 
خللود نگیرد و با رفتار و گفتار به ظاهر ضد امریکایی 
همان بایی را سللر ملت ایران و نیز شللیعیان جهان 

وارد نیللاورد که دار و دسللته ابوبکر بغدادی بر سللر 
مسلمانان و بلکه بر بشریت فرود آورده اند.

وي می افزایللد: راي می دهللم تا به کسللاني که 
می خواهنللد اکثریت کرسللی های مجلللس را به هر 
قیمت به خود و هم جناحی هایشان اختصاص دهند، 
نه بگویم. راي می دهم تا سللتاد مهندسی انتخابات 
سرانجام بفهمد که هزینه حرام خواری سیاسی و رد 
صاحیت های غیرقانونی داوطلبان رقیب، به مراتب 
بیشتر از سود آن است. پس آن روش را ترک کند.

اصاح طلبللان بللر این گماننللد که بللا افزایش 
مشارکت سللبد رای آنها الزاما افزایش پیدا می کنند 
و دچار نوعی خودپیروز انگاری هستند. فراخوان آنها 
برای حضور حداکثری نیز تنها به همین دلیل صورت 
گرفته و دغدغه مشارکت باال برای بیمه کردن نظام را 
ندارند. این برآورد اشتباه در چند انتخابات بخصوص 
سال 88 تکرار شده که با حضور 85 درصدری مردم 
در پای صندوق هللای رای، اصاح طلبان نامزد مورد 
حمایت خود را پیروز فرض کردند و با مشخص شدن 
نتایللج و رای آوردن رقیللب، نظللام و کلیه نهادهای 

مجری و ناظر انتخابات را متهم به تقلب کردند.
یکللي از ایللن اصاح طلبان تندرو با هشللدار به 
دولللت در این باره می گوید: اینجانللب همراه با همه 
مردم که حامی سه اصل »استقال، آزادی، جمهوری 
اسللامی« بللوده و هسللتند به رئیس جمهللور و قوه 
مجریه می گوییم که مردم شما را امین رأی خویش 
قرار داده اند. همانگونه که دوسللتان متذکر شده اند، 
مبادا گروهی به هر عنوان به صندوق ها دست بزنند، 
و یا رأی ها با شناسنامه های جعلی انداخته شود و یا 
به صاحدید شللورایی بعضی خللارج و بعضی داخل 
گردند، و یا تعرفه ها کمیاب شود همچنانکه اینها در 

سال 88 انجام گرفت و آنچه نباید بشود شد....
با نزدیک شللدن به انتخابات ۷ اسللفند و تبلیغ 
اصاح طلبللان بللرای حضللور حداکثللری، این خطر 
احساس می شود که در صورت عدم راهیابی نامزدهای 
مللورد نظر آنها به مجلس، انگشللت اتهللام خود را به 
سوی نهادهای برگزار کننده نشانه بگیرند و هزینه های 

برگزاری انتخابات در ایران را برای نظام باال ببرند. 

سوء استفاده اصالح طلبان تندرو از مشارکت حداکثري در انتخابات

خيالخامفتنهافروزي

وزیر اطاعات گفت:  ما هسته 
و رهبللری تمللام گروه هللای امنيت و اقتدار

تروریستی که بدخواه شیعه و 
کشللور عزیزمان بودند در طول دو سللال گذشته از 

بین بردیم.
به گزارش تسللنیم، حجت االسللام والمسلمین 
سید محمود علوی در مراسم سللاالنه فاطمیه )س( 
در حسللینیه جوانان حسللینی شللرق تهران حضور 
یافت و ضمن تسلللیت به مناسللبت فرا رسیدن ایام 
فاطمیه در جمع عزاداران گفت: امنیتی که امروز در 
جمهوری اسامی وجود دارد به سبب لطف خداوند 

و عنایات حضرت فاطمه زهرا )س( است.
وزیللر اطاعات در ادامه با اشللاره بلله ویژگی ها و 
شللخصیت حضرت زهرا)س( یادآور شد: جاذبه ای ،که 
در کام اهل بیت )ع( هست موجب جذب قلوب مردم 
در طول تاریخ شد. باید بدانیم حرکت دینی زمانی مؤثر 

است که با حکمت، عقانیت و موعظه حسنه باشد.
وی سخنان حضرت زهرا)س( را آموزنده دانست 
و افللزود: هنگامی که ام سلللمه از حضرت زهرا )س( 
می پرسند: چگونه صبح کردید؟ پاسخ دادند: در میان 
رنج و سللختی صبح کردم، پیامبر از دست رفت و به 

وصی او ستم شد.

علوی با اشللاره به اینکه تمامللی کارکنان وزارت 
اطاعات، دلدادگان حضرت زهرا )س( هستند، گفت: 
بنللده نیز کار خود را در وزارت اطاعات با توسللل به 
حضرت زهرا )س( آغاز کللردم و امنیتی که امروز در 
کشللور ما وجود دارد به سبب لطف خداوند و عنایات 
حضرت زهرا سام اهلل علیها است. این امنیت نه تنها در 
تمام خاورمیانه بلکه در تمام دنیا بی بدیل است. اکنون 
صللدای انفجار در تمام کشللورهای منطقه از ترکیه، 
پاکستان، عربسللتان، مصر، تونس و حتی کشورهای 
اروپایی مانند فرانسه و... به گوش می رسد اما با تاش 
فرزندان حضرت زهرا)س( در طول دو سللال گذشته 
با وجود تاش گروه های تروریستی و بدخواهان دین 
اسللام حتی یک صدای انفجار در کشللور ما شنیده 
نشد. ما هسته و رهبری تمام گروه های تروریستی که 
بدخواه شیعه و کشور عزیزمان بودند در طول دو سال 

گذشته از بین بردیم.
علوی خاطر نشان کرد: امسال با گذشت ۳۷ سال 

از انقاب حتی قدرت هللای بزرگ حتی اجازه طرح 
ادعای تجاوز به ایللران را به خود نمی دهند. امنیتی 
که امروز در جمهوری اسللامی وجود دارد به سبب 
لطف خداوند و عنایللات حضرت فاطمه زهرا)س( و 

تاش فرزندان ایشان در وزارت اطاعات است.
وی ادامه داد: امسال در حالی ۳۷ سالگی انقاب 
را جشللن گرفته ایللم که شللرکت ها و مجموعه های 
بللزرگ اقتصادی در حال مسللابقه بللا یکدیگر برای 
انعقاد تفاهم نامه های اقتصادی و سللرمایه گذاری در 

ایران هستند.
وی با بیان اینکه تاش خاموش سربازان گمنام 
همواره در راسللتای تامین امنیت همراه با نشللاط و 
شادمانی مردم بوده است گفت: خیر و برکت در پرتو 
امنیت تامین می شود. تمام دستگاه هایی که مسئول 
تامین امنیت کشور هستند با همدلی و همراهی هم 

در انجام این وظیفه می کوشند.
وزیر اطاعات ادامه داد: اکنون سللپاه پاسداران 

قهرمللان، ارتش همیشلله پیللروز، نیللروی انتظامی 
زحمتکش، سللتاد کل نیروهای مسلح، شورای عالی 
امنیت ملی و وزارت کشللور در سللالی که به فرموده 
مقام معظم رهبری به نام همدلی و همزبانی دولت و 
ملت مزین شده است با هم نهایت همدلی و همکاری 
را دارند و بدین ترتیب اسللت که به قول مقام معظم 

رهبری آرامش بی بدیلی در کشور برقرار است.
حجت االسام علوی با تأکید بر افزایش شاخص های 
امنیتی کشور به انفجارها و ناامنی در برخی کشورها، 
تصریح کرد: با همدلی و هم افزایی همه نیروهای خدوم 
در نیروهای نظامی سللپاه ، بسللیج وارتش و نیروهای 
انتظامی و سربازان گمنام امنیت خوبی در کشور ایجاد 
شده و با هدایت های مقام معظم رهبری همه نیروهای 
نظام دسللت بدست هم داده و با پشتوانه اطاعات 8۰ 

میلیونی این امنیت به ارمغان آمده است.
وزیر اطاعات با اشاره به نقش مردم و اهمیت رای 
آنها در پایدار شللدن امنیت کشور یاد آور شد: حضور 

حداکثری مردم در انتخابات هفتم اسللفند مانند 22 
بهمن ماه اقتدار و سرافرازی نظام است و ایران را سربلند 
می کنللد. امنیتی که امروز ما از آن برخودار هسللتیم 
حاصللل حضور آگاهانه مردم مقاطع مختلف انقاب از 

آغاز انقاب، جنگ تحمیلی و انتخابات است.
وی بلله حضللور حداکثللری مللردم در پللای 
صندوق هللای رای اشللاره و گفت: در ۷ اسللفند ماه 
شللرکت مللردم و صندوق های رای با جهان سللخن 
خواهند گفت و همه وظیفه داریم که برای مصونیت 
کشور از نگاه های بد در این انتخابات شرکت نماییم. 
همگان به خوبی می دانند به ویژه در بحث انتخابات 
به عنوان یک وظیفه ملی در تعیین سرنوشت کشور، 
ملت ایران تکلیف خودشللان را به نحو احسن انجام 
خواهند داد.. باید بدانیم چشم جهان به این انتخابات 

و حضور مردم در این انتخابات است.
وزیللر اطاعات بلله تبلیغات انتخاباتللی و اخاق 
اسللامی در انتخابللات پرداخللت و با بیللان اینکه هر 
کاندیدایی و طرفداران هللر کاندیدا باید تنها در مورد 
شایستگی های خود یا کاندیدایشان سخن بگویند و از 
تخریب و توهین دیگر کاندیداها خودداری کنند، گفت: 
بحث های انتخاباتللی طرفداران کاندیداها باید با زبانی 

محترمانه، مودبانه، دلسوزانه و منصفانه صورت گیرد.

وزیر اطالعات اعالم کرد

هسته و رهبری تمام گروه های تروریستی را از بين بردیم


