
سردار سلیمانی توانست تحول بزرگی را در 
ایران، منطقه و جهان ایجاد کند

روحانی گفت: سردار سلیمانی راه پر افتخار شهادت 
را برگزید و توانس��ت تحول بزرگی را در داخل و در 

سطح منطقه و جهان به وجود آورد.
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه شورای عالی 
فضای مجازی، با اش��اره به اینک��ه مردم ایران در ۲ 
مقطع منتظر بازگشت و دیدار امام و رهبر عزیزشان 
بودند، اظهارداش��ت: یکی از این ایام در سال ۱۳۴۲ 
بود که امام)ره( را دس��تگیر کردند و ایشان مدتی را 
در حصر و زندان سپری کردند و مردم در این روزها 
در سراسر کش��ور منتظر بازگشت حضرت امام)ره( 
بودن��د تا مجدداً از هدایت هایش��ان بهره مند ش��وند 
و در نهای��ت در ۱۶ فروردی��ن ۱۳۴۲  ای��ن موضوع 
محقق شد و امام به قم بازگشتند و برای استقبال از 
امام خمینی)ره( مراسم  زیادی در شهرهای مختلف 

برگزار شد.
رئیس جمهور گفت: پس از س��خنرانی امام راحل در 
۱۳ آبان ۱۳۴۳ مجدداً ایشان را به تهران منتقل کرده 
و به ترکیه بردند و به مدت یکسال در شهرهای ازمیر و 
بورسا گذراندند و در نهایت به عراق تبعید شدند. طی 
این سال ها نیز مردم منتظر بازگشت امام خمینی)ره( 
بودند تا اینکه در مهرماه ۱۳۵۷ اجازه ندادند امام)ره( 
در عراق بمانند تا اینکه ابتدائاً به قصد کویت و نهایتاً 
عازم پاریس ش��دند. روحانی در ادام��ه با بیان اینکه  
امام راحل پس از ۴۷ روز از پیروزی انقالب اس��المی، 
م��ردم را پای صندوق آراء دعوت کردند ، گفت: مردم 
ب��ه دعوت امام ، در فروردین س��ال ۵۸ پای صندوق 
رأی آم��ده و به جمهوری اس��المی رأی آری دادند، 
لذا روز ۱۲ فروردین به عنوان روز جمهوری اس��المی 

ایران تعیین گردید.
رئیس جمهور گفت: با اینک��ه نظام مورد نظر مردم 
ایران جمهوری اسالمی بود، اما امام)ره( به این اتفاق 
نظ��ر عمومی اکتفا نک��رده و تأکید کردند که عنوان 
و س��اختار سیاسی کش��ور به همه پرس��ی گذاشته 
ش��ود. روحانی گفت: ۱۲ بهمن روز ورود امام راحل 
به کش��ورمان ب��ود و ۱۲ فروردین ب��ا رأی مردم به 
عن��وان روز تثبی��ت ماهیت نظام تعیین ش��د و ۱۲ 
آذر همان س��ال نیز قانون اساسی تثبیت شده و روز 
قانون اساس��ی محسوب می شود. بنابراین این ۳ ایام 
توانس��ت به عنوان الگویی از نظام سیاس��ی را برای 

همه ملت های منطقه و جهان عرضه کند.
رئیس جمهور گفت: به روح همه کس��انی که در راه 
آرمان های ام��ام راحل جان خود را ف��دا کرده و به 
شهادت رسیدند و در همه مراحل مختلف تا به امروز 
به پیروی از راه ،منطق و آرمان های امام ایستادگی، 
شهامت و شهادت را برگزیدند که آخرین آنها سردار 
سلیمانی بود، درود می فرستیم. سردار سلیمانی راه 
پر افتخار شهادت را برگزید و توانست تحول بزرگی 
 را در داخل و در س��طح منطقه و جهان بوجود آورد.

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

حاجی بابایی:
مجلس یازدهم باید انقالبی باشد

رئیس فراکس��یون نمایندگان والی��ی مجلس با بیان 
اینکه مجلس یازدهم باید انقالبی باشد، گفت:گروه های 

سیاسی در ارائه لیست عادالنه عمل کنند.
حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه مجلس مطلوب، 
مجلس انقالبی اس��ت، گفت: مجل��س یازدهم باید، 
مجلسی باشد که برای دولت ریل گذاری کند و چرخ 

اقتصادی کشور را پرقدرت به حرکت دربیاورد.
وی با تأکی��د براینکه یکی از وظای��ف ذاتی مجلس 
نظ��ارت ب��ر عملک��رد دس��تگاه های اجرایی اس��ت، 
ادام��ه داد: پارلمان یازدهم بای��د در این عرصه ورود 
جدی داشته باش��د تا کم کاری های مجلس دهم در 
ای��ن زمینه جبران ش��ود. نماینده م��ردم همدان در 
مجل��س با بیان اینکه جبهه ها و گروه های سیاس��ی 
در انتخابات پیش رو با دیدی بازتری داشته باشند تا 
مجلس کارآمد و مطلوبی تشکیل شود، افزود:مجلس 
نیاز به س��المتی و کارآمدی دارد این دو شاخصه از 
ش��اخصه های انقالبی گری اس��ت که باید در مجلس 
آینده بر این نکته تأکید شود. عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه و محاس��بات مجلس تصریح کرد: گروه ها و 
جریان های سیاسی باید در انتخابات پیش رو افرادی 
را به مردم معرفی کنند که انقالبی باش��ند و به دور 
از هرگونه رفیق بازی تنها به دنبال تش��کیل مجلس 
انقالب��ی در تراز جمهوری اس��المی باش��ند. رئیس 
فراکس��یون نمایندگان والیی مجل��س با بیان اینکه 
پارلمان یازدهم باید ترکیبی از انقالبی ها، باتجربه ها و 
جوانان باشد، اظهار داشت: اگر گروه ها و جریان های 
سیاس��ی در انتخابات پی��ش رو عادالنه عمل کنند و 
لیستی با شاخص های انقالبی ارائه کنند قطعاً مردم 
نیز به آنها اقبال خواهند داشت و البته آن جریان نیز 
به حرکت درمی آی��د و انتخابات با حضور حداکثری 

مردم نیز پرشورتر خواهد بود.  تسنیم

اخبار

الریجانی اجازه نمی دهد مجلس زبان ملت باشد
عضو فراکس��یون نمایندگان والی��ی مجلس با بیان اینک��ه الریجانی اجازه 
نمی دهد مجلس زبان ملت باش��د، گفت: او باعث ناکارآمدی مجلس شورای 
اسالمی در این دوره شده است. حجت االسالم نصراهلل پژمانفر گفت: الریجانی 
بس��یاری از طرح ها و لوایح مهم را بدون دلیل از دس��تور کار مجلس خارج 
کرد و در مقابل طرح ها و لوایح کم  اهمیت را برای تحقق خواسته های خویش 
یا دولتمردان، در دستور کار قرار می داد. وی با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکالت 
کش��ور ضعف نظارتی مجلس اس��ت، تصریح کرد: یکی از دالیل ناکارآمدی مجلس 
دهم این اس��ت که برخی از نمایندگان ب��ه وظایف نظارتی خود توجه نمی کنند در 
حال��ی ک��ه اگر نمایندگان مجلس عملکرد دولت را م��ورد نظارت دقیق قرار داده و 
از ابزارهای قانونی خود برای پاس��خگویی آنان به درستی استفاده می کردند، امروز 

شاهد مشکالت عدیده اقتصادی و معیشتی مردم نبودیم.  مهر

 ملت ایران تسلیم زیاده خواهی استکبار جهانی نمی شود
وزیر دفاع گفت: ملت رشید، بصیر و مقاوم ایران اسالمی هرگز تسلیم زیاده 
خواهی های جبهه اس��تکبار نش��ده و نخواهد ش��د. امیر سرتیپ حاتمی، با 
حضور در مدرسه دخترانه الزهراء بخش نگور منطقه دشتیاری چابهار زنگ 
انقالب را در اولین روز از دهه مبارک فجر انقالب اس��المی به صدا درآورد. 
وزیر دفاع در این آیین افزود: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اس��المی 
ایران که مرهون خون پاک هزاران شهید سرافراز ایران اسالمی است،  دارای عزت، 
سربلندی و استقالل واقعی در سطح منطقه و جهان هستیم. وی در بخش دیگری 
از س��خنان خود فشارهای حداکثری آمریکایی ها علیه ملت ایران را شکست خورده 
و بی اثر دانست و گفت: ملت رشید، بصیر و مقاوم ایران اسالمی هرگز تسلیم زیاده 
خواهی های جبهه استکبار  نشده و نخواهد شد و قطعاً از این مشکالت با سربلندی 

و موفقیت عبور خواهیم کرد.  روابط عمومی وزارت دفاع

گزارشی از وجود »کرونا« در کشور نداریم
وزیر کشور گفت: تا به حال موردی از کرونا در کشور گزارش نشده ولی با توجه 

به مراودات با کشور چین امکان ویروس کرونا در کشور هست.
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه مراسم رونمایی از ۵۱۷۸ دستگاه انواع ماشین 
آالت عمرانی، خدماتی و تجهیزات ساخت شرکت ها و کارخانه های داخلی طرف 
قرارداد سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، در جمع خبرنگاران در مورد 
جلس��ه اعضای دولت در مورد ویروس کرونا به ریاس��ت اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور گفت: وزارت بهداشت گزارش داد و وزیر بهداشت هم در آن گزارش اعالم 
کرد تا به حال موردی از کرونا در کشور گزارش نشده است.  وی ادامه داد: بحث مراقبت 
در ورودی ها کامال رعایت می شود و قرار شد محدودیت در سفر به چین انجام شود و از 
مردم می خواهم اخبار این موضوع را از مسیر وزارت بهداشت و خبرگزاری های رسمی 

دنبال کنند چون شایعات بسیار زیاد است.  فارس

عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی با اش��اره به مصادیق و 
ویژگی ه��ای کاندیداهای مجلس گفت: نماینده مردم نباید 

با سرمایه داران و اشراف هم سو باشد.
حس��ن پورازغدی، در افتتاحیه  هجدهمین دوره آموزشی- 
تش��کیالتی جه��اد اکب��ر اتحادی��ه انجمن های اس��المی 
دانش��جویان مس��تقل، اظهار داش��ت: عده ای با مش��اهده 
مش��کالت، س��خن از ناکارآمدی نظام اسالمی می زنند، در 
صورتی که در حقیقت هنوز نظام اسالمی آن گونه که باید 
اجرایی نشده اس��ت و منشا مشکالت، محور اسالم نیست، 

که فقدان آن است.
وی تصریح کرد: شعار دوره  آموزشی جهاد اکبر)عدالت خواهی 
ساختارمند، برای اقتصاد توانمند( بسیار هوشمندانه انتخاب 
ش��ده و پاسخ به شبهاتی اس��ت که گاهی از نگاه مدرنیته 
درباره  نگاه اقتصادی عدالت خواهی دینی مطرح می ش��ود، 
یکی از آن شبهه ها این است که برخی می گویند مذهبیونی 
که ش��عار عدالت خواهی می دهند، نگاه شخصی به مسائل 
دارند و تفسیرش��ان از عدالت در همین حد است، درحالی 
که در غرب نیز با قوت گرفتن جریان س��رمایه داری، کم تر 
از عدالت خواهی صحبت می ش��ود و هیچ وقت از عدالت در 
اشخاص و عدالت در حاکمیت صحبت نمی شد، هر چند در 
ای��ن میان تعریف چپ ها از عدالت با تعریف دینی ازعدالت 

شباهت هایی دارد.
وی ادامه داد: شعار"عدالت خواهی ساختارمند، برای اقتصاد 
توانمند" بیان می کند که ما از عدالت س��اختارمند صحبت 
می کنی��م و هم به عدالت حاکمان و ه��م به عدالت افراد 
توجه داریم و در دین اسالم بر هردو تأکید ویژه شده است 
و آی��ات و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد، قرآن 
حتی برای معامالت کوچک بین افراد ساختار تعیین کرده 
است، قرآن دیوان ساالری کارآمد و بهینه را برای معامالت 

پیشنهاد می کند.
 این اس��تاد دانش��گاه عنوان کرد: این یک تهمت و مغالطه 
اس��ت که دین صرفاًً به دنبال عدالت اخالقی، عدالت افراد 
و عدالت پوپولیس��تی اس��ت، حتی بروکراسی اگر از مسیر 
درس��ت آن اجرا ش��ود، مفید خواهد ب��ود، قانون خوب و 
بروکراسی عادالنه، مهم و مورد تأکید اسالم است، هرچند 

صحت ساختار و سیستم مهم است اما  در نهایت این افراد 
هس��تند که در این سیس��تم فعالیت می کنند و می توانند 

سیستم را تغییر دهند.
رحیم پور بیان کرد: فردی که متعهد اس��ت، هرگز کاری را 
که در آن تخصص ندارد، نمی پذیرد و اساساً پذیرش کاری 
بدون دانش کافی با تعه��د دینی منافات دارد، وجود افراد 
متخصص بدون تعهد نیز آس��یب زا بوده و زمینه فس��اد را 
فراهم می کند، این موارد نش��ان می دهد که هم ساختار و 

هم افراد هردو اهمیت دارند.
وی ادام��ه داد: ما ب��رای عدالت خواهی باید در محور اصلی 
نظام اس��المی حرکت کنیم، در محور اس��المی، ابتدا باید 
نس��بت انسان با خدا بررسی ش��ود، این تفاوت نظام سازی 
در اس��الم و غیر آن اس��ت، در نظام لیبرال هدف اش��باع 
آدمی از لذات اس��ت، در حالی که هدف در نظام اس��المی 

و ارکان آن، تربیت افراد رش��د یافته اس��ت اما این رش��د، 
بدون اقتصاد توانمند رخ نمی دهد و جامعه گرس��نه امکان 
پیشرفت معنوی و عقالنی ندارد و هر چند به عنوان مقدمه 

به تأمین نیازهای اقتصادی افراد جامعه ملزم است.
وی ادامه داد: در نگاه توحیدی، هیچ کس جز خداوند دارای 
اراده نیس��ت و مصداق آن ذکر "ش��ریفه  ی ال حول وال قوه 
اال باهلل" اگر به این پیش فرض ها معتقد باش��یم، بسیاری از 
مش��کالت حل خواهند شد، متأس��فانه عده ای با مشاهده 
مش��کالت، س��خن از ناکارآمدی نظام اسالمی می زنند، در 
صورتی که در حقیقت هنوز نظام اسالمی آن گونه که باید 
اجرایی نشده اس��ت و منشا مشکالت، محور اسالم نیست، 
که فقدان آن اس��ت، در نگاه توحیدی، این رضایت خداوند 
اس��ت که در محوری��ت قرار دارد و رضایت س��ایر افراد در 

حاشیه است.

این استاد دانشگاه گفت: این که امام خمینی )ره( می گوید 
"در سراس��ر زندگی خود هرگز نترسیده ام"، به دلیل اعتقاد 
راس��خ ایشان به قدرت و سلطه  مطلق اراده  خداوند است،  
ام��ام خمینی )ره( هم جنگ ایران و عراق را لعنتی خطاب 
ک��رده و ه��م در بیانی دیگر آن را نعمت م��ی داند، منفور 
بودن جنگ از جهت آسیب ها و خساراتی است که به کشور 
وارد کرده اس��ت و نعمت بودن جنگ از این باب است که 
رنج ه��ای آن، م��ردان و زنان بزرگی هم چون حاج قاس��م 

سلیمانی ها را  تربیت کرده است.
وی ادامه داد: در نگاه اسالمی، عقل یک حجت دینی است 
و عم��ل بر خالف عقل، عمل بر خالف ش��رع اس��ت، البته 

نباید القائات نفس را با دستور عقل اشتباه گرفت.
ازغ��دی در خصوص رابط��ه ی افراد با دیگ��ران در جامعه 
عنوان ک��رد: از جمل��ه مصداق های رابطه ف��رد با جامعه، 
انتخابات اس��ت، در انتخابات پیش رو، از جمله ویژگی هایی 
که باید مورد توجه قرار گیرد این اس��ت که نماینده باید با 
سرمایه داران و اشراف هم سو و هم جهت نباشد، اصل برای 
آنان دفاع از حقوق مردم به ویژه ضعفا باش��د، نگاهی کاماًل 
مساوی به مردم داشته باشد، باید به رفاه عمومی برای همه 
ملت، حتی غیر مسلمانان توجه داشته باشد، هرچند شاید 
نتوان ظلم را از سیستم حذف کرد، اما باید آن را به حداقل 

ممکن رساند و آنچه انجام شده را نیز جبران کرد.
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد: بسیاری از 
مقامات امروز نیز در دوران جوانی بر ضد فساد شعار می دادند 
اما پس از قرار گرفتن خود در مناصب و موقعیت های  ویژه، 
تغییر رویه دادن��د و خود نیز به ثروت اندوزی روی آوردند، 
اخت��الف طبقات��ی نباید به وج��ود بیاید و ای��ن از خطوط 
قرمز نظام اس��المی اس��ت، اگر مالیات با الگوی نامناس��ب 
و ناعادالنه اخذ ش��ود، موجب ش��کاف طبقاتی و در نهایت 
شورش گروه ها و جریان های مردمی خواهد شد. وی ادامه 
داد: از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون، با برجام در بیشترین 
حجم تحریم ها قرار گرفتیم و عقب نش��ینی و ضعف نشان 

دادن ما موجب تحمیل تحریم های بیشتر بر کشور شد. 
 پایگاه خبری اتحادیه انجمن های اسلالمی دانشجویان 

مستقل

فرمانده نی��روی زمینی ارتش گفت: نیروی 
زمینی ما پنجمین قدرت زمینی دنیاس��ت 
و ش��ما جوانان و همه ما باید به این افتخار 
کنیم. امیر س��رتیپ کیوم��رث حیدری در 
حاشیه بازدید از مرکز آموزش ۰۱ در جمع 
سربازان آموزشی این مرکز بر اهمیت نیروی 
زمین��ی در تمام��ی نبرده��ا به ویژه جنگ 
تحمیلی و نیز نقش و نحوه مقابله این نیرو 

با داعش به صورت برون مرزی تاکید کرد.
وی اظهار داش��ت: سرنوشت جنگ مثل امضای پایان یک 
نامه اس��ت؛ هیچ نیرویی نمی تواند جن��گ را تمام کند و 
سرنوش��ت جنگ در زمین رقم می خورد و امضای پایانی 

آن با ید با کفایت نیروی زمینی است.
فرمان��ده نیروی زمینی ارتش با بی��ان اینکه گواه من ۴۶ 
هزار ش��هید در جنگ اس��ت، اظهار داش��ت: ارتش ما در 
دف��اع مقدس مجموعاً ۴۸ هزار ش��هید داده اس��ت که ۲ 
هزار ش��هید آن از نیروی هوایی و دریایی بوده و مابقی از 
نیروی زمینی بوده اس��ت. امیر حیدری با اشاره به جایگاه 
مهم نیروی زمینی گفت: نیروی زمینی ما پنجمین قدرت 
زمینی دنیاست و شما جوانان و همه ما باید به این افتخار 
کنی��م. وی با بیان اینکه ما در زم��ان مقابله با داعش نیز 
به کردس��تان عراق رفتیم و قرارگاهی تش��کیل دادیم تا 
۴۰ کیلومت��ر قبل از ورود داعش به ای��ران با آن ها مقابله 

کنیم، افزود: قدرت آت��ش توپخانه نیروی 
زمینی قوت قلب رزمنده ها بود و هنوز هم 
توپخانه های ما در حال نبرد هستند. فرمانده 
نیروی زمینی ارتش با اشاره به فرازهایی از 
س��وره مبارکه »حمد«، گف��ت: خداوند در 
این س��وره به تمام بندگان در تمام اعصار، 
یادآوری می کند، آموزش می دهد و تربیت 
می کند؛ خداوند تبارک وتعالی در این سوره 
همچنین نحوه ارتباط با بزرگ تر را آموزش 

می دهد. 
امیر حیدری در ادامه س��خنان خ��ود با تبیین آیه »اهدنا 
الصراط…« و تفاوت بی��ن واژه صراط و طریق در ادبیات 
عرب، تأکید کرد: به بیان واقعی صراط مستقیم خود خداوند 
است و امروز ولی فقیه صراط مستقیم است چراکه ولی فقیه 
جانشین پیامبر )ص( است و پیامبر )ص( جانشین خداوند 
اس��ت. وی هدف از تحصیل در اسالم را، تعالی و رهایی از 
جهل دانست و یکی از افراد رشد یافته در مکتب اسالم را 
سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برشمرد و گفت: 
اسالم یک مکتب انسان ساز است در همین بستر است که 
س��ردار بزرگ شهید حاج قاسم سلیمانی رشد می کند که 
عارف و عالم به تمام معناست. کسی که شهادتش دل های 
همه آزادگان را متوجه مکتبش، امامش و مس��یرش کرد.

 روابط عمومی ارتش

امیر حیدری:

نیروی زمینی ارتش ایران، پنجمین قدرت زمینی دنیا است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارج��ی مجلس ب��ا بیان اینک��ه امروز 
انقالب قوی تر از گذش��ته در دل و جان 
مردم اس��ت، گفت: مردم س��رما و گرما 
کشیده انقالب هستند و با همه مسائلی 
که رخ داده همواره پای انقالب مانده اند. 
البته مشکالتی وجود دارد که ان شاءاهلل 
م��ردم در انتخاب��ات  ای��ن نقیصه ها را با 

صندوق رأی جبران خواهند کرد.
حجت االسالم مجتبی ذوالنور با اشاره به آغاز  دهه فجر 
گفت: مردم شریف ما آن هایی که انقالب را نگه داشتند 
و فرزندان خود را به جبهه فرس��تادند و در جنگ پیروز 
ش��دند، آن هایی که با تحریم اقتص��ادی مقابله کردند و 
حتی در مش��کالت صورت خود را با سیلی سرخ کردند، 
ام��روز پای انقالب ایس��تاده اند. وی تصری��ح کرد: امروز 
انقالب قوی تر از گذش��ته در دل و جان مردم است البته 
مردم مش��کالت و ناراحتی هایی هم از وضع بدی که به 

دلیل برخی سوء مدیریت ها ایجاد شده، دارند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان اینکه همواره سوء مدیریت ها 
بر گردن کس��انی اس��ت که روحیه انقالبی ندارند تاکید 
کرد: اگر مردم مش��کالتی دارند این بدین معنی نیست 
که از اص��ل انقالب ارزش ها و آرمان ها برگش��ته اند کما 

اینک��ه وقتی اتفاق��ی همچون ش��هادت و 
تشییع پیکر سردار سپهبد شهید سلیمانی 
رخ می ده��د این مردم انقالبی هس��تند که 
می آیند و پیم��ان و پیوند خود را با انقالب 
تجدید می کنند. نماینده مجلس با اشاره به 
تش��ییع میلیونی سردار سپهبد شهید حاج 
قاسم س��لیمانی تاکید کرد: البته یک عده 
هم بودند که آمدند و پس از شهادت سردار 
س��لیمانی و س��قوط هواپیمای اوکراینی بر 
این سردار اهانت کردند این افراد همپای ترامپ حرکت 

می کنند و از اول هم علیه انقالب بودند.
ذوالنور بیان داش��ت: مردم س��رما و گرما کشیده انقالب 
هستند و با همه مسائلی که رخ داده همواره پای انقالب 
مانده اند. البته مش��کالتی وجود دارد که ان شاءاهلل مردم 
در انتخاب��ات  این نقیصه ه��ا را با صن��دوق رأی جبران 
خواهند کرد. رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس شورای اس��المی افزود: ان شاءاهلل مردم 
دست رد بر سینه غرب گرایان، سازش کاران و رفاه زدگان 
می زنن��د تا دیگر اینجور اف��راد بدون روحیه انقالب امور 
مردم و فرمان کش��ور را به دس��ت نگیرند. ان ش��اءاهلل با 
اصالح این نابس��امانی ها انق��الب پررنگ تر پیش خواهد 
رف��ت و قطعا ۲۲ بهمن امس��ال حضور مردم حماس��ی 

خواهد بود و حماسه جدیدی خواهند آفرید. میزان

حجت االسالم مجتبی ذوالنور:

مردم در انتخابات  نقیصه ها را با صندوق رأی جبران خواهند کرد

س��خنگوی ش��ورای ائتالف نیروه��ای انقالب 
اسالمی از گام های طی شده در شورای ائتالف 
در جهت رس��یدن به فهرس��ت ۳۰ نفره شهر 
تهران خبر داد. محس��ن پیرهادی س��خنگوی 
ش��ورای ائتالف نیروهای انقالب اس��المی در 
گف��ت و گو با خبرگزاری تس��نیم از گام های 
طی ش��ده در شورای ائتالف در جهت رسیدن 

به فهرست ۳۰ نفره شهر تهران خبر داد.
محسن پیرهادی گفت: طی جلساتی که از ماه 
ها پیش در ش��ورای ائتالف نیروهای انقالب با 

حضور چهره ها و نمایندگان احزاب و تش��کل 
های انقالبی برگزار شد، ساز و کار سه الیه ای 
برای گزینش کاندیداها به تصویب رس��ید. در 
گام اول با پیشنهاد احزاب، فهرست ۱۵9 نفره 
ای از نامزدها انتخاب شد که در رسانه ها بازتاب 
یافت. در گام دوم، مجمع بزرگ ۸۰۰۰ نفره ای 
از نماین��دگان تمام مح��الت تهران و احزاب و 
تش��کل های انقالبی ش��هر تهران تشکیل شد 

ک��ه در قالب یک نظرس��نجی الکترونیک، دو 
ماموری��ت اصلی داش��ت. اوال آن ک��ه از میان 
۱۵9 نامزد پیشنهادی 9۰ نفر برگزیند و ثانیا، 
از میان گزینه های داوری، ۱۰ چهره شاخص 
انقالبی را ب��ه عنوان اعضای ش��ورای انتخاب 
تعیین کند که این ۱۰ نفر با چهره های دیگری 
که از پیش توس��ط ش��ورا انتخاب گردیده اند، 
هیئت انتخاب مرحله س��وم را تشکیل دهند و 

نهایتا در مرحله س��وم، این شورا، از میان 9۰ 
نفر، ۳۰ نفر نهایی را انتخاب کند.

در رای گیری مجمع ، این ۱۰ نفر به شرح زیر 
انتخاب شدند؛

حجت االسالم والمسلمین عالی
یاسر جبرائیلی

حجت االسالم و المسلمین قاسمیان
حجت االسالم والمسلمین مصلحی

نادر طالب زاده
منوچهر متکی

حجت االسالم والمسلمین بی آزار تهرانی
کامران دانشجو

معصومه آباد
رضا روستا آزاد

ترکیب نهایی کمیته داوری یا همان ش��ورای 
انتخاب، شامل این ۱۰ نفر و چهره های دیگری 
از خود ش��ورای ائتالف اس��ت ک��ه کاندیدای 

انتخابات نباشد.
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