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 اتحاد پايداري و ائتالف پنج گانه؟ 
يكي از غيرمنتظره ترين اظهار نظرهاي سياسي در اين روزها، 
ــخنان حجت االسالم سيدمحمد حسن ابوترابي، عضو ائتالف  س
ــت كه گفته «ائتالف پنج گانه مي تواند  پنج گانه اصولگرايان اس
ــام دهد.»ابوترابي  ــه پايداري انج ــن همكاري را با جبه باالتري
ــت: من از  ــن در مورد پدر معنوي جبهه پايداري گفته اس همچني
سال 56 شاگرد آيت اهللا مصباح يزدي بودم. ايشان يك شخصيت 

علمي، فعال، باانگيزه و نگران نسبت به جامعه اسالمي هستند.
 توافق جليلي و زاكاني بر سر گفتمان اصلي

ــالمي و  عليرضا زاكاني، دبيركل جمعيت رهپويان انقالب اس
عضو ارشد جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي با سعيد جليلي ديدار 
كرد. او در تشريح نتايج اين ديدار گفته: «در جلسه اي كه با جليلي 
ــتم اغلب دغدغه هاي گفتماني مطرح و مشخص شد كه نوع  داش

نگاه و اولويت ها يكي بوده و كامال با هم منطبق است.»
 گزارش عملكرد شهرداري تهران به مراجع تقليد

ــر قاليباف ديروز به قم رفت و در ديدارهاي جداگانه  محمدباق
ــي از عملكرد سال 1391 شهرداري  با مراجع عظام تقليد، گزارش
تهران به ايشان ارائه كرد و متذكر شد  با همه مشكالتي كه ناشي 
از تحريم و مسائل حاشيه اي در سال 91 بود هيچ خدشه اي بر روند 

كار در شهرداري تهران وارد نشد.
 نامزد موتلفه و انتقاد صريح از يارانه ها

يحيي آل اسحاق، نامزد حزب موتلفه اسالمي با انتقاد از نتايج 
ــراي طرح هدفمندي يارانه ها گفت: 45هزار تومان داده اند، اما  اج
70 هزار تومان گراني ايجاد كرده اند.آل اسحاق در همايش بزرگ 
اصولگرايان استان مازندران در ساري گفته است: پول هدفمندي 
مثل آب شور بود كه تشنگي به وجود آورده، اجراي طرح هدفمند 
ــم يارانه ها را ــت. مي گويند مي خواهي ــردن يارانه ها ايراد داش  ك

 پنج برابر كنيم، منبع آن از كجا تامين شود؟ از كدام درآمد؟
اين در حالي است كه مصطفي كواكبيان، نامزد اصالح طلب 
هم در مورد هدفمندي يارانه ها چنين تحليل كرده است كه «معتقد 
بودم كه نبايد اختيارات زيادي را به دولت داد. در ضمن دولت فعلي 
پايبند به قانون هدفمندي هم نبود،  اما نگاه ما اين است كه يارانه ها 

بايد هدفمند شود، اما نبايد تا پايان يارانه را پرداخت كنيم»
 ثبت نام آري؛ مناظره خير

ــالف 1+2 در جمع مردم  ــي، عضو ائت ــر علي اكبر واليت دكت
ــه نفر (قاليباف، حداد، واليتي)  ــت: حتما از ما س اصفهان گفته اس
ــد و دو نفر ديگر حمايت خواهند كرد، قرار بر  يكي نامزد خواهد ش
اين است كه هر سه نفر ثبت نام كنيم، اما مطمئن باشيد، هيچ يك 
ــت اميدوارم اين روش  ــه نفر با هم مناظره نخواهند داش از اين س

جديد تبليغاتي به ثمر بنشيند.
 50 درصد راي مردم را داريم

ــي حدادعادل نيز در «همايش  ــن حال، دكتر غالمعل در همي
ــير پيشرفت» در اظهار نظري قابل  هفتمين رئيس جمهور در مس
تامل گفته است: «زاكاني، جليلي و لنكراني را انقالبي تر از خودم 
ــت: ائتالف  ــاره ائتالف 1+2 گفته اس ــادل درب مي دانم.»حدادع
ــد. طبق نظرسنجي ها من  ــرفت به قصد وحدت تشكيل ش پيش
و آقاي قاليباف هر كدام نزديك 18 درصد راي داشتيم و مجموع 
ــت.در اين جلسه باز هم  ــه نفر االن حدود 50 درصد اس راي ما س
ــوال شد كه  از حدادعادل درباره مواضع قاليباف درباره فتنه 88 س
ــخ داد: جهتگيري هاي آقاي قاليباف در خصوص فتنه  حداد پاس
88 نسبت به من متفاوت بود اما متناقض نبود، انتظار من از ايشان 

موضعگيري با صراحت و سرعت بيشتر بود.
ــخ  ــگاه تربيت مدرس در پاس ــن رضايى  نيز در دانش محس
ــتى فتنه گران را عمله آمريكا  ــما در نشس ــش كه ش به اين پرس
خوانديد آيا حاضريد دوباره سخنان خود را تكرار كنيد، گفت: قبال 
صحبت هايى در يك جلسه خصوصى داشتم و قرار نبود كه اين 
صحبت ها رسانه اى شود، ولى متاسفانه اين اتفاق افتاد؛ معتقدم 
ــا امروز زندانى  ــت. آنه ــه قصاص قبل از جنايت صحيح نيس ك

هستند و من عالقه ندارم وارد اين مقوالت شوم.
 پيش بيني آقاي ديپلمات از سرنوشت انتخابات

ــزد فعلي انتخابات  ــابق و نام منوچهر متكي، وزير خارجه س
ــال 84 گزينه  ــت: در س ــوري در تحليلي گفته اس ــت جمه رياس
زعماي قوم الريجاني بود، اما احمدي نژاد انتخاب شد، همچنين 
ــال 88 هم به همين منوال بود و به نظر من انتخابات  انتخابات س

92 نيز همين طور خواهد شد.

ــم انقالب  ــه اي ، رهبر معظ ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــتان  ــنبه با حضور در بيمارس ــر روز پنجش ــالمي عص اس
ــري خرم آبادي و  ــت اهللا طاه ــاء(ص) از آي ــم االنبي خات

ــش مراقبت هاي ويژه  ــهدا كه در بخ جمعي از والدين ش
ــتند عيادت و براي سالمتي  ــتان بستري هس اين بيمارس

آنان دعا كردند.

عيادت رهبر انقالب از آيت اهللا طاهري خرم آبادي

ــت روز ارتش جمهوري اسالمي ايران  مراسم گراميداش
ــلح،  ــتاد كل نيروهاي مس  با حضور رئيس جمهور، رئيس س
ــروي انتظامي و  ــپاه و ني ــاع، فرماندهان ارتش، س ــر دف وزي
وابستگان نظامي كشورهاي خارجي پنجشنبه بيست و نهم 
ــن در جوار مرقد امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري  فروردي
اسالمي ايران برگزار و در اين مراسم از آخرين دستاوردهاي 

دفاعي رونمايي شد.
در ادامه اين مراسم، يگان هاي نيروهاي چهارگانه ارتش 
ــلح كشورمان را  ــتاوردهاي دفاعي نيروهاي مس آخرين دس
ــر براق مجهز به توپ ــامل خودروهاي زرهي UN، نفرب  ش

ــد تانك ذوالفقار،  ــل جدي ــري، نفربر N72، نس  23 ميلي مت
ــاي 130،155 و 175 ميلي متري  ــذار، توپ ه ــك پل گ تان

خودكششي و توپ 23 ميلي متري را به نمايش گذاشتند.
ــزات مخابراتي و جنگال  ــم تجهي همچنين در اين مراس
ــك انداز ها  ــامانه هاي ارتباطي و ماهواره اي، انواع موش و س
ــك انداز فجر5، نازعات6، موشك زلزال، موشك  چون موش
ميانبرد قادر، الزهرا، موشك هاي قاصد3، موشك بالستيك 
ــنود الكترونيكي ــامانه ش ــجيل و س ــر، فكور، س ــدر، نص  ق

 صياد 40، از ديگر تجهيزات بود كه به نمايش در آمد.
ــالمي  در ادامه خلبانان نيروي هوايي ارتش جمهوري اس
ــوخو، آذرخش  ــران با جنگنده هاي اف 4، اف 14، اف 5، س اي
ــج فروندي بر فراز  ــه و پن ــه در قالب تيم هاي دو، س و صاعق
ــهدا به اجراي نمايش  ــالمي و ش مرقد بنيانگذار انقالب اس

هوايي پرداختند. 
ــامل «جت رنجر» (206)، « يو اچ  همچنين بالگردها ش
ــنوك  ــري » (209)، (216)، (214 ) و ش وان» (205)، «كب
هوانيروز در قالب اسكادران مختلف به شكل «V» رژه رفتند 

و اقتدار و آمادگي اين نيرو را به نمايش گذاشتند.
ــتن پرچم  ــت داش ــازان تيپ 65 ارتش نيز با در دس چترب
ــزاري، اجراي  ــران بر فراز محل برگ ــالمي اي جمهوري اس

چتربازي كردند.
ــتاوردهاي دفاعي خود را از   پدافند هوايي نيز آخرين دس
 ، (H110) ــرفته جديد با نام هاي سرير جمله پهپاد هاي پيش
ــامانه  ــهاب، س ــامانه رادار ثامن، ش ــازم 3 و مهاجرB ، س ه
ــكي اس 200،  ــامانه موش ــده نبو، س ــازي ش رادار بهينه س
ــكي ميانبرد قادر، سامانه موشكي راپير، سامانه  سامانه موش
ــكي برد متوسط شلمچه، هواپيماي جنگنده رادار گريز،  موش
ــامانه اسكايگارد بهينه سازي شده و سامانه رفع آلودگي را  س

 به نمايش گذاشت.
ــر، سامانه كايت، موشك عصر  بمب قاصد، موشك ياس
ــحاب، بمب ريتارد و موشك  ــك زوبين، سامانه س 67، موش
ــتاوردهاي دفاعي نيروي هوايي  ــتار 1 از جمله آخرين دس س
ــالمي ايران بود كه در مراسم روز ارتش  ارتش جمهوري اس

به نمايش گذاشته شد.
ــه نمايش درآوردن ماكت  ــروي دريايي ارتش هم با ب ني
ــكن جماران، موشك نور، سامانه نصر ساحلي و برخي  ناوش
ــتاوردهاي اين نيرو را ــود آخرين دس ــر از تجهيزات خ  ديگ

 به نمايش گذاشت.

 ارتش ايران، الگوي ارتش هاي مستقل جهان 
رئيس جمهور در اين مراسم با تبريك اين روز به ملت ايران، 
ــلح و ارتش با بيان اين كه اقتدار ارتش جمهوري  نيروهاي مس
اسالمي برخاسته از اعتماد و اتكال به ملت ايران است، گفت: 
ــب براي  ــالمي ايران الگويي مناس ارتش عزيز جمهوري اس
همه ارتش هاي مستقل جهان است.احمدي نژاد افزود: ارتش 
ــالمي ايران تحت فرماندهي فرمانده معظم كل  جمهوري اس
قوا دقيقا ماموريت هايي را انجام مي دهند كه فرماندهي به آنها 
ــت  و ملت ما با چنين ارتش و قواي مسلحي هرگز  ــپرده اس س

طعم تلخ شكست را نخواهد چشيد.
صالحي: به تنهايي پاسخ اسرائيل را مي دهيم 

ــگر عطاءاهللا صالحي،  ــيه اين مراسم اميرسرلش در حاش
ــده كل ارتش در جمع خبرنگاران در واكنش به ادعاي  فرمان
ــرائيل مي تواند به تنهايي  ــرائيل مبني بر اين كه اس اخير اس

ــت: ارتش نيز به تنهايي  ــران را مورد هجوم قرار دهد، گف اي
مي تواند پاسخ اسرائيل را بدهد.

جنگنده جديد در راه است 
ــرداروحيدي وزير دفاع نيز از در دستور كار قرارگرفتن  س
ساخت جنگنده جديد كوثر خبرداد و گفت: اين جنگنده نسبت 

به جنگده هاي پيشين ويژگي هاي متفاوتي دارد. 
برخي قابليت هاي پهپاد سرير

ــم گفت: پهپاد  ــرارگاه پدافند هوايي ارتش ه ــده ق فرمان
ــاال و عمق ميدان  ــرير (H110)  از برد ب ــد رادارگريز س جدي
ــت و قابليت حمل سالح و دوربين  ــترده اي برخوردار اس گس
ــود. وي گفت: دو پهپاد جديد هازم 3 و  ــف نمي ش دارد و كش
ــايي، عكسبرداري و انجام عمليات  مهاجر B نيز براي شناس
رزمي و تاكتيكي براساس توانمندي هاي بومي توليد شده اند 

كه هم اكنون مورد بهره برداري قرار دارند.

رئيس جمهور: 

ــتاد تسهيالت  ــت اندركاران س ــم قدرداني از دس مراس
ــور رئيس جمهور در  ــنبه با حض ــوروزي، بعدازظهر پنجش ن

ورزشگاه آزادي برگزار شد.
ــازمان ميراث  ــس س ــور، رئي ــر رئيس جمه ــس دفت رئي
ــت، وزير كشور و رئيس سازمان هالل  فرهنگي، وزير بهداش

احمر از جمله شركت كنندگان در اين مراسم بودند.
ــاط مختلف ايران  ــاي محلي و آييني نق اجراي رقص ه
ــود و 9 نفر از خادمان برتر  ــم ب از جمله برنامه هاي اين مراس
ــتاد تسهيالت سفرهاي نوروزي هم از رئيس جمهور، لوح  س

ــم  ــخنراني خود در اين مراس تقدير گرفتند.احمدي نژاد در س
گفت: 140ميليون نفرـ  سفر در تعطيالت نوروز امسال، يك 
 ركورد تاريخي است و ملت ايران با شروع يك سال پرنشاط،

 آب پاكي را بر همه طراحي هاي بدخواهان و خبيثان ريخت و 
امسال سال حماسه هاي پي درپي براي ايران خواهد بود.

 شركت در مراسم تحليف رئيس جمهور ونزوئال
ــركت در مراسم تحليف  رئيس جمهور همچنين براي ش
ــد ونزوئال عصر ديروز  ــكالس مادورو، رئيس جمهور جدي ني

وارد اين كشور شد.

برگزاري مراسم قدرداني از دست اندركاران سفرهاي نوروزي

ــه مردم  ــد بر اين ك ــران با تاكي ــه موقت ته ــام جمع ام
ــاي انتخابات ــعارهاي تبليغاتي نامزده ــه ش ــد صرفا ب  نباي

ــوابق  ــت جمهوري توجه كنند، گفت: مهم، توجه به س  رياس
ــت كه بصيرت مردم  ــت و اينجاس و توانمندي هاي افراد اس

حرف اول را مي زند. 
ــلمين سيد احمد  ــالم والمس به گزارش ايرنا، حجت االس
ــه تهران اظهار كرد: طبيعي  ــي در خطبه دوم نماز جمع خاتم
ــعار انتخاباتي  ــت كه هر نامزدي به دنبال جذاب ترين ش اس
ــرت خود بايد  ــدارد، اما مردم با بصي ــكالي ن ــت و البته اش اس
تشخيص دهند كه آيا شعارهاي مطرح شده از سوي نامزدها 

امكان پذير هست يا فقط براي فريب مردم است.
ــوي  ــد بر رعايت انصاف از س ــي همچنين با تاكي خاتم
ــد، گفت: نمي گويم  ــته را دارن نامزدهايي كه بناي نقد گذش

ــد،  ــته باش نقد در تبليغات و رقابت هاي انتخاباتي وجود نداش
ــته منصفانه رفتار كنند و  ــت نامزدها در نقد گذش اما الزم اس
ــد كه تمام 34 سال پس از انقالب را زير سوال  اين گونه نباش

ببرند و بخواهند خود را فرشته نجات مردم معرفي كنند.
آيت اهللا استادي: مخارج از كجا تامين مي شود

ــم در خطبه هاي نماز جمعه قم ،  ــتادي ه آيت اهللا رضا اس
ــت جمهوري را حساس دانست و تاكيد كرد:  انتخابات رياس
مراحل برگزاري انتخابات از پيش از ثبت نام تا روز راي گيري 

و اعالم نتايج، نوعي امتحان براي مردم و نامزدهاست.
ــه اي به نامزدهاي احتمالي انتخابات اظهار  وي در توصي
ــدن هم قواي جسمي مي خواهد و هم  كرد: رئيس جمهور ش
ــي الزم دارد و نامزدها بايد بدانند آيا قدرت اين  ــش روح آرام

كار اجرايي سنگين را دارند.

ــي ساخته  ــتادي تاكيد كرد: اگر اين كار از كس آيت اهللا اس
نباشد ولي اقدام به ثبت نام كند ، اين نوعي بي تقوايي است.

ــران را تخريب  ــم تصريح كرد: اين كه ديگ امام جمعه ق
ــياه نمايي مي كنند و  ــده س ــاي انجام ش ــاره فعاليت ه  و درب
ــته را زير سوال ببرند تا خودشان راي  ــال خدمات گذش 30 س
بياورند، درست نيست.وي در مورد صرف هزينه هاي كالن 
ــوال براي مردم  در تبليغات برخي نامزدها اظهار كرد: اين س
بوده و هنوز هم هست و تاكنون كسي به آن جواب نداده كه 
مخارج ميلياردي انتخابات از كجا تامين مي شود؛ اين مخارج 
از جيب نامزدها هزينه مي شود يا خداي نكرده از دولت است 
ــي كه اين  يا افراد ديگري اين هزينه را تامين مي كنند؟ كس
پول ها را تامين مي كند چه قصدي دارد و اگر اين هزينه ها از 

دولت تامين مي شود كه مشكل دارد.

آيت اهللا خاتمي: مردم فقط به شعارها توجه نكنند
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برنامه ديروز امروز فردا با حضور اسداهللا بادامچيان، عضو 
ــيون  ــالمي و كاظم جاللي، رئيس فراكس ــزب موتلفه اس ح
ــوراي  ــين روح االميني، عضو ش رهروان واليت و عبدالحس
ــي نقش احزاب و گروه هاي  ــتادگي به بررس عالي جبهه ايس
سياسي در برگزاري گسترده و قانونمند انتخابات پرداخت. 

به گزارش مهر بادامچيان در اين برنامه كه همچون روال 
هميشه پنجشنبه شب از شبكه سوم سيما پخش شد، در پاسخ 
به اين پرسش كه چرا راي مردم به سمت نامزدهاي مستقل 
رفته است، گفت: من اين را قبول ندارم. بعد از انقالب كساني 
ــتقل بودند، مشكل آفرين شدند. وي  كه راي آوردند، اگر مس
ــه عضو حزب بود، خيلي  ــهيد رجايي ك افزود: فردي مثل ش
ــم دبيركل حزب  ــر معظم انقالب ه ــوب عمل كرد، رهب خ
ــم عضو هيات  ــمي ه ــالمي بودند. آقاي هاش جمهوري اس
ــا از وقتي كه  ــالمي بودند. ام ــين حزب جمهوري اس موسس
ــكل خورديم، چون پشتوانه  ــتقل رسيديم به مش به افراد مس

حزب را نداشتند. 

ــش گفت: اگر  ــخ به همين پرس كاظم جاللي هم در پاس
ــاي جمهور از كانال حزب و تشكل عبور كنند و با برنامه  روس
ــند، قطعا موفق تر خواهند بود. ولي ما حزب نداريم  و تيم باش
ــط  دو  رئيس جمهور  ــته فق ــاي جمهور گذش و از ميان روس

عضو حزب بودند. 
ــوراي عالي جبهه  ــي، عضو ش ــين روح االمين عبدالحس
ــتادگي در ادامه برنامه در گفت وگويي تلفني اظهار كرد:  ايس
كاركرد احزاب و جريانات، برنامه ريزي، نظارت و روشنگري 
در كنار تربيت كادر مديريتي است. وي افزود: مهم ترين نكته 

در بحث انتخابات، برنامه، تيم و مباحث مديريتي است. 
ــاهد حمالت  ــفانه ما االن ش روح االميني ادامه داد: متاس
ــيه آنها به يكديگر  ناجوانمردانه افراد داوطلب و احزاب حاش
ــت. به نظر  ــوع خيلي بي انصافي اس ــه اين موض ــتيم ك هس
ــم. گروه ها  ــمت مباحث برنامه اي بروي ــد بايد به س مي رس
ــخگويي ــتبداد راي و عدم پاس ــي، اس ــدرت طلب ــد از ق  باي

 جلوگيري كنند. 

آسيب شناسي فعاليت احزاب در برنامه ديروز، امروز، فردا

ديدار اول

ادامه از صفحه اول
ــته باشد، مثال فرد خاصي   اما اگر اين بي طرفي وجود نداش
مورد نظر رئيس جمهور باشد يا حتي شائبه چنين چيزي باشد، 
ــخگويي در قبال آن نيازمند  ــئوليت و پاس پايبندي به اين مس
ــون در كل فرآيند  ــاال و رعايت دقيق قان ــيار ب دقت عمل بس
ــي  ــت؛ از معرفي و ثبت نام گرفته تا مقطع بررس انتخابات اس
صالحيت ها، دوره تبليغات و سرانجام راي گيري، شمارش آرا 

و اعالم نتايج.
خوشبختانه فرآيند انتخابات در كشور ما به گونه اي طراحي 
ــت كه اوال امكان تقلب معني دار در آن تقريبا منتفي  ــده اس ش
است و ثانيا در صورت بروز تقلب، امكان رسيدگي و جلوگيري 

از تاثير آن كامال وجود دارد.
ــر كار بوده اند يا از  در عمل نيز دولت هايي كه تاكنون بر س
ــته اند كه در نتيجه  ــن اتهامي مبرا بوده اند يا تخلفاتي داش چني
ــت يا اگر احيانا  ــته اس ــي انتخابات تاثير قابل توجهي نداش كل

مرتكب تقلب يا تخلف معني دار شده اند (مثل دولت اصالحات 
ــم) توسط نهاد ناظر رسيدگي  در جريان انتخابات مجلس شش

و جبران شده است.
ــوراهاي اسالمي  ــالمي و ش ــوراي اس  گردش مجلس ش
شهر و روستا بين جريان هاي مختلف سياسي و روي كار آمدن 
روساي جمهور كامال غيرهمسو با دولت برگزاركننده انتخابات 

در ادوار مختلف، بهترين دليل اين مدعاست.
ــت تا ــر احمدي نژاد اس ــت دولت دهم و دكت ــون نوب  اكن

ــي ميزان قانونگرايي  ــر در اين آزمون بزرگ يعن ــك بار ديگ ي
ــزاري انتخابات و هم مراحل  ــوند. هم در اصل برگ آزموده ش
ــيت و پيچيدگي انتخابات رياست جمهوري  پس از آن. حساس
ــرف نبودن  ــا در مورد بي ط ــي گمانه زني ه ــاه و برخ خردادم
ــاس تر و  ــات اين آزمون را حس ــور در اين انتخاب رئيس جمه
اهميت آن را بيشتر كرده است. سربلندي در اين آزمون را براي 

دولت و رئيس جمهور آرزو مي كنيم.

آزمون بزرگ دولت

ملت ما با چنين قواي مسلحي هرگز طعم شكست را نخواهد چشيد 


