
برگزارى رزمايش تخصصى 
مين روبى نيروى دريايى ارتش 
ــط  ــش اخير مين روبى توس ــه رزماي ــه ب وى در ادام
آمريكايى ها در منطقه اشاره كرد و افزود: تمام تحركات، 
ــش ها و اقدامات آنها در منطقه تحت رصد ما  رزماي
ــزارش روابط عمومى نيروى دريايى  ــرار دارد. به گ ق
ارتش، معاون عمليات اين نيرو تاكيد كرد: آنها در ابتدا 
ــور در اين رزمايش شركت  مدعى بودند كه 30 كش
خواهند كرد، اما در نهايت ديديم كه تنها دو سه كشور 
ــى در حد ناظر داشتند.  ــدند و يا نقش با آنها همراه ش
جره تصريح كرد: همانطور كه جمهورى اسالمى ايران 
بارها در عرصه بين الملل اعالم كرده، كشورهاى منطقه 
خود قادر به تامين امنيت شان بوده و نيازى به حضور 

و دخالت كشورهاى فرا منطقه اى نيست.
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رهبر انقالب تاكيد كردند:

انتخابات، مصرع برجسته حماسه سياسى
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سياست ها 
به بازار شوك 

وارد نكند
اولين اميد

رد صالحيت تلفنى 
در قانون

 وجود ندارد!

«ليلى و مجنون»
 بدون حامى 

ماندند  ٩  ١٠  ٢  ١ 

اولين اميد
مهدى راستى

ــاه يكى بود، خدا هم يكى»؛ مردم هم  آن زمان كه «ش
رعيتى در خدمت ارباب، ارباب هم در خدمت «مالك 
ــه بود و بر زبان  الرقاب»، چيزى به نام «ملت» منحوس
ــه، و اما وقتى بيدارى به تجار و   آوردنش بدعتى ضال
ــيد ديگر نظام مشروطه  ــاهزاده رس طالب و حتى ش
ــد كه اين «تلفيقات خبيثه» از  پا گرفت، و ديرى نپايي
آزادى و برابرى تا زاده شدن ملت همه «ضاللت نامه» 
ناميده شد. تلفيقات خبيثه آخرين اميد نبود كه با بادى 
لرزان شود و با آتش توپى از ديدگان محو؛ نظام خبيثه 
ــاد و آتش در امان.  ــه بود و از ب ــا را در برگرفت ذهن ه
ــد از آتش توپ  ــت وزير بع ــى و پنج نخس هرچه س
ــيد، طعم  ــوف آمد و رفت تا به خودكامگى رس لياخ
ــايد همان  ــيرين تر به كام ملت افتاد و ش «انتخاب» ش
ــال 1285 ه.ش بر زمين  ــدن بذرى بود كه س راز روئي
ــد و با هر بارشى جوانه هايى  بى آب رعيت ريخته ش
ــم  ــاز حكايت غريبى را پيش چش ــبز مى كرد و ب س
مى آورد. اين حكايت دامنه همان اولين اميد بود؛ يعنى 
همان «انتخاب». وقتى دشتى مى گفت: «جيب اين دزد 
ــاه، آزادى بود كه نغمه هايش  را بگرديد» يعنى رضاش
ــكيده زمان رضاشاه طنين انداخت  در مطبوعات خش
ــاب» در برگرفت. فوج  ــت را امواج «انتخ و دهه بيس
ــت وزير و نماينده  مى آمد  فوج حزب و گروه و نخس
و مى رفت و همه مسرور از اينكه طعم شيرين انتخاب 
به مذاقشان سازگار آمده و 1327 جمادى الثانى تهران 
فتح شده و شاه فرارى و حاال دوران سرخوش نهضت 
ملى فرارسيده، نهضتى كه تجربه «نيمه واقعى» آن همه 
اميد و انتخاب بود. چيزى از خيال تا واقعيت، از آزادى 
ــوس. تا ذهن پرآشوب اين  ــتبداد، از اميد تا افس تا اس
ــناختى برسد گفتند نگذاشتند! البد  جماعت آمد به ش
ــان چنگال هاى تيزى بود كه از قبل از اندك  منظورش
ــن جماعت لرزه انداخته  ــاى بيدارى بر دل اي جوانه ه
بود. حاصل فوج فوج حزب و گروه و نخست وزير و 
نماينده شد برگشت شاه به ميهن! تا مرز ميان آزادى تا 

استبداد به باريكه اى رسد.
 اين بار جماعت تازه كار «انتخاب» را تجربه مى كرد؛ 
اليحه انجمن هاى ايالتى و واليتى: حق رأى داده شد به 

زنان، اما نگفتند «هرچند تشريفاتى» مگر آن موقع كه 
ــى مى گفت هرچند تشريفاتى! كودتا  مردان بودند كس
تمام شده بود، انقالبى ديگر در راه بود: انقالب «شاه و 
ملت». اما درد مزمن استبداد كارى تر از آن بود كه اجازه 
ــاه و ملت صحيح بينديشند.  دهد به اين ناهمگونى ش
عده اى سرخوش از استبداد به پيش باز جشن دوهزار 
و پانصد ساله مى رفتند و غافل از آن اولين اميد كه حاال 
با «انتصاب» هم نشين شده بود. بيدارى اين بار با فوج 
ــت وزير و نماينده  نبود،  ــوج حزب و گروه و نخس ف
ــه آور حاكم بود كه به «اسالم»  سكوتى به ظاهر خلس
ــت تا مقدمات  ــار به رفراندوم رف ــيد. اول ب مى انديش
انتخاب بعدى فراهم شود؛ فراهم شدن همانا و جنگ 
ــاله همان. اما اين جماعت مصّرانه دست از  هشت س
ــيد. هر طور بود مى خواست از اولين  انتخاب نمى كش
ــرايط به «صندوق»  ــخت ترين ش اميد گذر كند، در س
اميد داشت، ديگر نمى خواست مرز خيال تا واقعيت را 
به «واقعيت» ببازد؛ درصدد بود به خيال جامه واقعيت 
بپوشد. ثمره اش را در دو خرداد مى ديد؛ دهه بيست به 
ــان كه فوج فوج حزب و گروه  خاطره ها مى آمد، آنس
ــت وزير و نماينده و مجلس شورا به نهضت  و نخس

ملى و 1327 رسيد.
ــرد رأى داد، اما اين  ــك ف ــون به ي ــت و دو ميلي  بيس
ــال 1378 شوراها با آن  ــيراب شدنى نبود؛ س زمين س
ــد تا اين زمين،  ــه نق نق و غرغر به راه انداخته ش هم
ــرى نپاييد كه آن  ــود، اما دي ــبز ش پر از جوانه هاى س
ضرب المثل معروف راست درآمد: «خود كرده را تدبير 
ــوراها هنوز فربه نبود، پيش چشم نحيف  نيست»؛ ش
ــبيه به انحالل  ــد، چيزى ش ــد، تحريمش كردن مى آم
ــرخوش نهضت ملى، آن  مجلس هفدهم در دوران س
ــش ديديم؛ دولت نهم و  ــتباه بود و اين نيز. حاصل اش
دهم كه حاال از ميراث سياسى اقتصادى اين دولت ها 
دم مى زنند: از سفره بدون نفت، از خط قرمز كابينه، از 
گم شدن ليست باالبلند مفسدان اقتصادى و...، تازه كار 
به افشاگرى و بگو مگو هم كشيده؛ بهار همان مكتب 
ــه اين روزها تلفيقات  ــورى را به ياد مى آورد ك نوظه
خبيثه مى نامندش، انحرافى است. مشروطه هم  همين 
ــات خبيثه بود، ولى  ــت؛ آن هم تلفيق مصيبت را داش
ــروطه را، اما اين  ــى نبود، به انحراف بردند مش انحراف
ــد» يعنى انتخاب  ــوز به همان «اولين امي جماعت هن

دل بسته است و حكايت همچنان باقى ست...

كشته ها و زخمى هاى بر زمين مانده 
چالش جديد سوريه

قوت گرفتن رد صالحيت اصالح طلبان
 به صورت تلفنى؟ 

رييس قوه قضاييه:
 مشاركت باالى مردم مهمترين عامل 

تضمين اقتدار ملى

مصطفى كواكبيان در خرم آباد:
بـاالى 11 ميليـون بيـكار داريـم 

عضو شوراى مركزى حزب مردم ساالرى در مناظره انتخاباتى دانشگاه اميركبير:

حزب مردم ساالرى همچنان به دنبال اجماع 
اصالح طلبان است

عضو شوراى مركزى حزب مردم ساالرى گفت: بر خالف حاميان گفتمان سوم تير كه از احمدى نژاد فاصله گرفته اند و از 
فرد و جريان ديگرى حمايت مى كنند، ما نه تنها همچنان حامى گفتمان دوم خرداد هستيم بلكه هنوز هم خاتمى را به عنوان 
ــكوهى عضو شوراى مركزى حزب مردم ساالرى  كانديداى مورد نظر اصالح طلبان در انتخابات مى دانيم. حميدرضا ش
در مناظره انتخاباتى با اميرحسين ثابتى از حاميان گفتمان سوم تير و جبهه پايدارى كه به همت بسيج دانشجويى دانشگاه 

اميركبير برگزار شد، در ابتداى سخنان خود گفت:  انتخابات امسال حساس ترين انتخابات است...

معصومه ابتكار:
شوراها محيط زيست شهرى را 
در اولويت كارهاى خود
 قرار دهند

شوراه
در

بهروز غريب پورنعمت احمدىعلى الريجانىمهدى راستى ٦ 

استعفاى  
يحيى گل محمدى 
از مربيگرى  پرسپوليس

برگزارى رزمايش تخصصى مين روبى نيروى دريايى ارتش
ــالمى ايران در  رزمايش تخصصى مين روبى نيروى دريايى ارتش جمهورى اس
ــمال اقيانوس هند (شرق تنگه هرمز ) روز گذشته با موفقيت  درياى عمان در ش
ــى ارتش در پايان  ــياوش جره معاون عمليات نيروى درياي ــد. امير س برگزار ش
ــامانه برخوردار از  برگزارى اين عمليات تخصصى مين روبى با بيان اينكه اين س
ــت، گفت: تنها يكى دو كشور از اين فناورى  فناورى هاى پيچيده و به روز دنياس
برخوردارند. با بكارگيرى اين دستگاه مين روب جديد در صورت ناامن شدن معابر 
كشتى هاى تجارى ايران در منطقه، ما قادر خواهيم بود امنيت اين معابر را تامين 

كنيم. جره ادامه داد: اين سامانه جديد يك سامانه مدرن است كه تعداد مورد نياز 
آن هم اكنون در اختيار نيروى دريايى قرار داشته و براى توليد انبوه آن نيز مشكلى 
وجود ندارد. معاون عمليات نيروى دريايى ارتش با اشاره به انواع مين ها از جمله 
ــارى گفت: ما براى هر نوع مين از مين روب  ــى و فش مين هاى صوتى، مغناطيس
مخصوص آن استفاده مى كنيم كه اين سامانه ها مى توانند يك يا دو نوع از مين هاى 

دريايى را همزمان پاكسازى كنند.
ادامه در همين صفحه

رهبر انقالب در ديدار جمعى از معلمان و فرهنگيان با تاكيد بر اينكه مصرع 
برجسته حماسه سياسى، انتخابات پيش رو است، فرمودند: در زمينه حماسه 
سياسى، آموزش و پرورش نقش آفرين است و جمعيت عظيم معلمان كشور 
ــرت آيت اهللا خامنه اى در ديدار هزاران  ــر گذارند. به گزارش ايلنا، حض تاثي
ــر كشور، آموزش وپرورش را يك دستگاه  نفر از معلمان و فرهنگيان سراس
ــكل گيرى جامعه اى  ــاخت اصلى براى ش ــى و زير س ــيار مهم و اساس بس
پيشرفته و برخوردار از خصلت هاى واالى انسانى و سبك زندگى اسالمى 

دانستند و تأكيد كردند: ادامه مسير پرشتاب پيشرفت كشور در ابعاد مختلف 
نيازمند حركت جهشى و خلق حماسه سياسى و حماسه اقتصادى است و 
آموزش و پرورش در اين عرصه قطعاً نقش آفرين است. در اين ديدار كه به 
مناسبت هفته گراميداشت مقام معلم برگزار شد، حضرت آيت اهللا خامنه اى 
با گراميداشت ياد و خاطره شهيد آيت اهللا مطهرى و همچنين شهداى معلم 
ــالمى بسيار  ــغل معلمى را در جامعه اس و دانش آموز، جايگاه و منزلت ش
باالتر و متفاوت تر از ساير مشاغل دانستند و افزودند: معلم در واقع شكل 

دهنده و پردازنده گوهرهاى گرانبهايى است كه كودكان و نوجوانان كشور 
هستند و بر همين اساس، شغل معلمى را نمى توان در رديف ديگر مشاغل 

قرار داد. 
ــرافرازى، رفاه، غنا،  ــيدن يك جامعه به س ــان كردند: رس ــان خاطر نش ايش
پيشرفت علمى، شجاعت، خردمندى، آزادگى و عقالنيت، در گرو آموزش 
ــت و بخش عمده اى از اين وظيفه  و تربيت صحيح كودكان و نوجوانان اس

 ٢ بسيار مهم نيز برعهده معلمان است.

يحيى گل محمدى با نوشتن نامه اى از مربيگرى پرسپوليس 
استعفا داد. در اين نامه آمده است:

ــمت سرمربيگرى  ــتعفاى خود را از س ــيله اس بدين وس
پرسپوليس اعالم مى دارم. من بايد از زحمات مديرعامل 
ــگاه پرسپوليس كه از من حمايت كرد تشكرى ويژه  باش
داشته باشم براى من كه در پرسپوليس توپ زده ام و افتخار 
سرمربيگرى اين تيم را در آن شرايط خاص داشته ام، جاى 
بسى خوشحالى است كه مديرعاملى قدرتمند، با درايت 
و سخت كوشى به نام رويانيان را در اين تيم مى بينم. آقاى 
ــما تشكر مى كنم كه به بنده اطمينان كرديد  رويانيان از ش
ــرمربى پرسپوليس انتخاب كرديد.  و من را به عنوان س
اميدوارم هميشه موفق و مؤيد در عرصه هاى مختلف 
ــيم. از طرفى ديگر خداى بزرگ را شاكرم كه به  باش
من اين توفيق بزرگ را داد كه پس از دوران فوتبالى ام 

روى نيمكت پرسپوليس نيز بنشينم.

آيت اهللا هاشمي رفسنجاني ديروز در ديدار، اعضاي هيئت 
ــان و خيرين بنياد امور بيماري هاي  امنا، مديران، كاركن
ــاره به اينكه اساس فعاليت اين  بنياد كه 17  خاص با اش
ــيس آن مي گذرد، احساس وظيفه و همت  سال از تأس
ــما راه و روش  ــان هاي خيّر است، گفت: ش واالي انس
كمك به همنوعان به خصوص بيماراني چون هموفيلي، 
تاالسمي و ساير بيماري هاي خاص و سرطاني و پرهزينه 

را كه نيازمندترين قشر جامعه هستند، انتخاب كرده ايد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار كه 
بمناسبت هفدهمين سالگرد تاسيس بنياد امور بيماريهاي 
خاص برگزار شد با اشاره به تأكيدات قرآن كريم در مورد 
اهميت انفاق و رسيدگي به نيازمندان، حوزه فعاليت بنياد 
امور بيماري هاي خاص را ميداني بسيار روشن و مشعشع 
انساني و اسالمي دانست و گفت: از دوره اي كه در مجلس 
بودم، به دليل مراجعات اين نوع بيمارها، ضرورت تشكيل 
ــر خاص  ــش قرار دادن اين قش بنيادي براي تحت پوش
جامعه ايجاد شد.  ايشان دستاوردهاي چشمگير اين بنياد 
ــتاي حمايت از بيماران خاص مؤثر دانست و  را در راس

افزود: اين توفيقي است كه خدا نصيب شما كرده است 
و مهمترين عامل توسعه امروزي آن كمك هاي مردمي و 
خيرين مي باشد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
با تأكيد بر ضرورت تأمين اجتماعي كامل و جامع براي 
ــالج و پرهزينه، به تقديم  درمان بيماري هاي صعب الع
اليحه اي جامع و كامل در دوران مسئوليت خود با درنظر 
ــوراي اسالمي اشاره  گرفتن منابع مالي آن به مجلس ش
كرد و گفت: در صورتي كه موضوع جّدي گرفته مي شد 
ما امروز شاهد مشكالت كمتري براي درمان بيماري هاي 
خاص بوديم و بخشي از نيازهاي اساسي و فوري بيماران 
با آن اليحه حل مي گرديد. آيت اهللا هاشمي رفسنجاني با 
اشاره به منابع و ثروت هاي عظيم موجود در كشور گفت: 
ظرفيت هاي بسيار مناسبي براي برون رفت از مشكالت 
كنوني وجود دارد. ايشان تأسيس مراكز خدمات رساني و 
بيمارستاني مختص بيماران خاص در كشور را بسيار مهم 
عنوان كرد. عضو مجلس خبرگان، همچنين كمك هاي 
ــكالت بيماران  ــي در خصوص رفع و كاهش مش دولت
ــرد و گفت: يكي از مهمترين  ــاص را مهم ارزيابي ك خ

اقدامات مي تواند افزايش هديه ايثار متناسب با تورم به 
ــد تا نيازمندان بتوانند از خدمات  اهدا كنندگان كليه باش
پيوند كليه در كشور با دغدغه كمتري استفاده كنند. رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين توجه بيشتر به 
درمان بيماران سرطاني را خواستار شد و گفت: سرطان 
ــت و آمار رو به  ــده  اس اكنون بالي بزرگي در جهان ش
تزايد اين بيماري در ايران نشان مي دهد كه كشور ما نيز از 
اين مشكل بي نصيب نبوده است.  ايشان افزود: اقدامات 
پيشگيرانه در اين خصوص مي تواند از سرعت رشد آن 
جلوگيري كند و بايد در اين خصوص از تجارب جهاني 
نيز استفاده مناسب شود. در ابتداي اين ديدار آقاي دكتر 
ــاد بيماري هاي خاص  محمدباقر الريجاني دبيركل بني
گزارشي را از اهدف شكل گيري و همچنين فعاليت هاي 
اين بنياد در 17 سال اخير از جمله افزايش مراكز درماني 
ــتن 500 مركز  از 181 مركز به بيش از 1000 مركز، داش
دياليزي و 250 مركز پيوند كليه ارائه داد. وي افزود: بنياد 
بيماري هاي خاص طي اين مدت حدود 2100 دستگاه 
دياليز، بيش از 3000 تخت بيمارستاني و حدود 10000 

دستگاه تجهيزات به اين واحدها اهداء كرده است. دكتر 
محمدباقر الريجاني با اشاره به تهيه بروشور آموزشي و 
ايجاد وب سايت و پايگاه اينترنتي و انتشار فصل نامه هاي 
مرتبط براي هدايت و راهنمايي بيماران و خانواده هايشان، 
ــال در قالب هديه ايثار،  ــك بيش از 100 ميليارد ري كم
پوشش 26000 بيمار پيوند كليوي با هزينه اي بالغ بر 250 
ميليارد ريال و كمك به تدوين قانون اهداي عضو را از 
جمله اقدامات اين بنياد نام برد.دبير كل بنياد بيماري هاي 
ــاير خدمات و فعاليت هاي اين  ــمردن س خاص با برش
ــالمت،  ــت عدالت مداري در حوزه س ــا محوري بنياد ب
ــيس مركز ملي سرطان، ايجاد اقامتگاه براي بيماران  تأس
ــزات الزم براي بيماران خاص از  و تأمين دارو و تجهي
جمله كليوي- ديابتي، سرطاني و ساير موارد گفت: اين 
اقدامات بدون كمك هاي مردمي و حضور و مشاركت 
خيرين امكان پذير نبود.در پايان اين ديدار پس از تقديم 
ــوي آيت اهللا  ــي از منتخبين و خيّرين از س لوح قدردان
هاشمي رفسنجاني، نامه اي به نمايندگي از جامعه بيماران 

خاص كشور قرائت شد.

آيت اهللا هاشمى رفسنجانى: 
ظرفيت هاي بسيار مناسبي براي برون رفت از مشكالت كنوني وجود دارد 

عضو شوراى عالى حزب همبستگى در مورد احتمال 
ــمى رفسنجانى در انتخابات و تاثير آن در  حضور هاش
ــى و افزايش مشاركت طيف هاى  خلق حماسه سياس
ــر از طرفداران اندك دولت  مختلف مردم گفت: به غي
و بخشى از اصولگرايان تندرو كه حاضر نيستند قدرت 
ــى  ــت بدهند، اكثر گروه هاى سياس را به راحتى از دس
ــار  ــان و اصولگرايان معتدل و اقش ــم از اصالح طلب اع
ــمى در انتخابات استقبال  مختلف مردم از حضور هاش
ــد كرد و از آن به عنوان فرصتى براى برون رفت  خواهن
كشور از مشكالت داخلى و رهايى از تقابل پرهزينه با 
ــورهاى تاثير گذار در عرصه  قدرت هاى جهانى و كش

بين المللى تعبير مى كنند.
يك فعال سياسى مشى معتدل و فراجناحى در برخورد با 
همه گروه هاى سياسى به خصوص منتقدين و تندروها 
ــت تنش زدايى در روابط بين الملل و اعتقاد به  و سياس
استفاده از كارشناسان و نيروهاى كارآمد با گرايش هاى 
ــمى برشمرد و  ــى را از نقاط مثبت هاش مختلف سياس
اظهار اميدوارى كرد تا با حضور ايشان يك وفاق ملى و 
مديريتى براى حل مشكالت داخلى و خارجى و رهايى 

از معضالت كنونى در كشور صورت گيرد.
مدير مسوول روزنامه اسرار نگرانى از آغاز موج جديد 
ــوى برخى  ــى از س تخريب ها و بداخالقى هاى سياس
ــيدن  ــاى تندرو در اردوگاه اصولگرايان كه رس چهره ه
ــز مى دانند را از  ــه قدرت به هر طريق ممكن را جاي ب
ــزود: تجربه  ــت و اف ــمى دانس دغدغه هاى اصلى هاش
ــال 84 كه موج اول تخريب ها بر عليه  تلخ انتخابات س
هاشمى را رقم زد و همچنين اتفاقات سال 88 كه ريشه 
ــت و تبعات آن  در مناظره هاى بعضا غير اخالقى داش
ــتمرار دارد باعث شده تا اين سياست  نيز همچنان اس
مدار كهنه كار براى حضور در عرصه انتخابات رياست 
ــود. به نظر مى رسد مخالفان  جمهورى دچار ترديد ش
حضور هاشمى با توجه به اظهارات قدرت اهللا عليخانى 
كه از آماده شدن سى دى هاى تخريبى عليه رئيس مجمع 
ــخيص خبر داده بود، از هم اكنون برنامه ريزى هاى  تش
ــمى را در صورت حضور در  الزم براى حمله به هاش
ــت جمهورى در دستور كار خود قرار  انتخابات رياس

داده اند.
ساالرى افزود: اينكه برخى حضور هاشمى در منصب 
رياست جمهورى را بازگشت به عقب تلقى مى كنند، 
ــاده لوحانه است چرا كه به  ــطحى و س اظهار نظرى س
طور حتم ايشان با برنامه ها و استراتژى مناسب با شرايط 
فعلى و با تجربه اى به مراتب بيشتر از قبل در انتخابات 
حاضر خواهد شد، به طور مثال برنامه هايى كه هاشمى 
ــال 84 مطرح مى كرد نيز قابل مقايسه با آنچه در  در س
دوران سازندگى از او ديده بوديم نبود، پس چگونه بايد 
پذيرفت كه هاشمى، همان هاشمى دوران پس از جنگ 
و در زمان دولت سازندگى است و همه سياست مداران 
مدعى كنونى كه در زمان رياست هاشمى بر قوه مجريه 
در سطوحى به مراتب پايين تر از هاشمى قرارداشتند، در 
همه زمينه ها رشد يافته و صاحب نظر  شده اند. بديهى 
است كه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نيز همچنان 
ــصت و هفتاد قصد ورود به عرصه  با تفكرات دهه ش
انتخابات را ندارد، گرچه ايده ها و استراتژى هاشمى در 

زمان خودش گره گشاى بسيارى از مشكالت داخلى و 
خارجى كشور بوده است.

عضو شوراى عالى حزب همبستگى، مخالفت هاشمى 
با رفتارهاى افراطى و راديكال در سياست خارجى را از 
نكات حائز اهميت حضور هاشمى در عرصه انتخابات 
ــى در روابط بين الملل به  ــت و افزود: تنش زداي دانس
خصوص در اصالح روابط با كشورهاى حاشيه خليج 
فارس و به ويژه عربستان و همچنين  گسترش و بهبود 
روابط با كشورهاى اروپايى از نكات مهمى است كه مى 
تواند در تغيير رويكرد قدرت هاى جهانى در مواجهه با 
ايران موثر بوده و در پيشرفت مساله هسته اى و كاهش 
ــش مهمى ايفا كند و در اصالح وجهه  تحريم ها نيز نق

كشور در عرصه بين الملل تاثير گذار باشد.
ــرد كه فضاى  ــار اميدوارى ك ــان اظه ــاالرى در پاي س
انتخابات براى همه گروه ها و ساليق، فضايى امن و به 
دور از بداخالقى ها و افراطى گرى باشد تا اذهان مردم 
ــيه ها و مجادالت غير ضرور،  به جاى پرداختن به حاش
ــده تا دوره اى متفاوت از  متوجه انتخاب فرد اصلح  ش

گذشته را تجربه كنيم. 

محمد ساالرى مطرح كرد:
حضور هاشمى رفسنجانى در انتخابات يك فرصت است

معاون وزير ورزش مى گويد در صورت پرداخت پول 
تبليغات به باشگاه هاى ميزبان 2 الى 3 برابر بودجه فعلى 

آن ها در اختيار اين تيم ها قرار خواهد گرفت. 
به گزارش ايسنا، احمد رسولى نژاد پس از پايان تمرين 
استقالل درباره حضور ناگهانى اش در تمرين استقالل 
ــت: من كم به تمرين مى آمدم اما خيلى از بازى هاى  گف
ــتقالل را در ورزشگاه حضور داشتم. مى خواستم با  اس
حضورم به بازيكنان و كادر فنى استقالل تبريك بگويم. 
ــح اهللا زاده قبال به صورت تلفنى  به آقاى قلعه نويى و فت
تبريك گفته بودم و از آنها خواسته  بودم كه به بازيكنان 
سالم من را برسانند. من از اول فصل هم پيش بينى كرده 
ــد. در آسيا هم اميد  بودم كه اين تيم قهرمان خواهد ش
زيادى براى قهرمانى داريم.  او در ادامه درباره مشكالت 
مالى استقالل صحبت كرد و اظهار كرد: سال 91 از لحاظ 

نتيجه گيرى براى فوتبال ايران در سطح آسيا و بين الملل 
خوب بود اما از لحاظ مالى خوب نبود. استقالل دولتى 
است و حداقل 50 درصد و از لحاظ قانونى 100 درصد 
هزينه هايش را بايد دولت بپردازد. متاسفانه سال گذشته 
ــد اما با تدابيرى كه با فتح اهللا زاده داشته ايم  اين گونه نش
ــكالت نخواهيم  ــاءاهللا براى فصل بعد از اين مش ان ش
داشت. معاون وزارت ورزش و جوانان در ادامه با اشاره 
ــتقالل در سال هاى گذشته و وضعيت  به بدهى هاى اس
نامناسب استقالل از لحاظ مالى در فصل جارى بيان كرد: 
ــت به دست رسيده. 12  بدهى از سال هاى گذشته دس
ميليارد بدهى قبلى استقالل دارد. برايم جاى تعجب دارد 
كه شركت هاى دولتى يا بانك ها حاضرند به خاطر چند 
ــتند  دقيقه تبليغ پول هاى زيادى را بدهند اما حاضر نيس

ــر پيراهن يك تيم فوتبال كه قهرمان ايران شده  اسپانس
ــال گذشته اگر به  ــوند. همين تبليغ دور زمين در س ش
تيم هاى ميزبان داده مى شد رقم بااليى به دست مى آمد. 
اگر بنا باشد در فصل اخير هم پول تبليغات دور زمين را 
به تيم ها ندهند شايد مثل ابتداى فصل اخير مانع پخش 
45 دقيقه نيمه نخست يك بازى شديم. امسال هم اگر 
ــازى از تلويزيون  ــول تبليغات را ندهند مانع پخش ب پ
مى شويم. شما رقم تبليغات را داريد هزينه اين تبليغات 
2 تا 3 برابر هزينه يك باشگاه است. صداوسيما بايد حق 
تيم ها را بدهد. كدام سريال تلويزيونى اندازه يك مسابقه 
ــش بازى ها خيابان ها  ــال بيننده دارد؟ در زمان پخ فوتب
خلوت است. صداوسيما چقدر پول خرج مى كند تا يك 

سريال بسازد؟ 

ــخ به اين سوال كه فتح اهللا زاده تهديد كرده در  او در پاس
ــگاه از سوى  ــوى باش صورت عدم پرداخت پول از س
وزارتخانه به استقالل از مديرعاملى استقالل كناره گيرى 
ــت مى گويد.  مى كند گفت: فتح اهللا زاده حق دارد و درس
ــتر بر روى عده اى از دوستان مان در  ــكل بيش البته مش
ــتقالل و  ــاد دارند كه به اس ــت. آن ها اعتق ــس اس مجل
پرسپوليس نبايد كمك شود. ولى بايد به آن ها گفت كه 
استقالل متعلق به تهران نيست. همين امروز يك نفر از 
ــتقالل بود. اتفاقا من در سفرهايم به  دلوار در تمرين اس
ــارج از تهران معموال به جاى معاونت وزير بودنم با  خ
عضو هيات مديره يا رييس هيات مديره استقالل بودنم 
شناخته مى شدم. بايد به دوستان مان در مجلس گفت اين 

دو تيم ملى هستند و بايد حمايت شوند. 

ــاون وزير ورزش و جوانان در ادامه با انتقاد از بلوكه  مع
شدن پول فدراسيون فوتبال ايران از سوى آمريكا اظهار 
ــفانه آن هايى كه مى گويند سياسيون نبايد در  كرد: متاس
فوتبال ورود كنند، چنين كارى را انجام داده اند. اين حق 
فدراسيون ماست و ما تالش مى كنيم پول مان را بگيريم. 
ــوال كه در  ــخ به اين س ــان در پاس ــولى نژاد در پاي رس
ــكل مالى استقالل براى فصل  صورت حل نشدن مش
بعد آيا احتمال دارد هيات مديره، مديرعامل و كادر فنى 
استقالل از اين تيم كناره گيرى كنند، گفت: من االن در 
هيات مديره نيستم ولى قطعا اين اتفاق نمى افتد چرا كه 
ــق استقالل و هوادارانش تالش  همه اين عزيزان به عش
مى كنند. ما تالش مى كنيم مشكالت استقالل حل شود 
و امسال به طور قطع از بخش غير دولتى برنامه خواهيم 

داشت و ان شاءاهللا سالى مالى خوبى خواهيم داشت. 

رسولى نژاد: صداوسيما پول تبليغات را به فوتبال ندهد، مانع پخش مسابقات مى شويم 
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برگزارى رزمايش تخصصى 
مين روبى نيروى دريايى ارتش 
ــط  ــش اخير مين روبى توس ــه رزماي ــه ب وى در ادام
آمريكايى ها در منطقه اشاره كرد و افزود: تمام تحركات، 
ــش ها و اقدامات آنها در منطقه تحت رصد ما  رزماي
ــزارش روابط عمومى نيروى دريايى  ــرار دارد. به گ ق
ارتش، معاون عمليات اين نيرو تاكيد كرد: آنها در ابتدا 
ــور در اين رزمايش شركت  مدعى بودند كه 30 كش
خواهند كرد، اما در نهايت ديديم كه تنها دو سه كشور 
ــى در حد ناظر داشتند.  ــدند و يا نقش با آنها همراه ش
جره تصريح كرد: همانطور كه جمهورى اسالمى ايران 
بارها در عرصه بين الملل اعالم كرده، كشورهاى منطقه 
خود قادر به تامين امنيت شان بوده و نيازى به حضور 

و دخالت كشورهاى فرا منطقه اى نيست.
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رهبر انقالب تاكيد كردند:

انتخابات، مصرع برجسته حماسه سياسى

سرمقاله
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 ١١ 
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 ١٠ 

 ١١ 

سياست ها 
به بازار شوك 

وارد نكند
اولين اميد

رد صالحيت تلفنى 
در قانون

 وجود ندارد!

«ليلى و مجنون»
 بدون حامى 

ماندند  ٩  ١٠  ٢  ١ 

اولين اميد
مهدى راستى

ــاه يكى بود، خدا هم يكى»؛ مردم هم  آن زمان كه «ش
رعيتى در خدمت ارباب، ارباب هم در خدمت «مالك 
ــه بود و بر زبان  الرقاب»، چيزى به نام «ملت» منحوس
ــه، و اما وقتى بيدارى به تجار و   آوردنش بدعتى ضال
ــيد ديگر نظام مشروطه  ــاهزاده رس طالب و حتى ش
ــد كه اين «تلفيقات خبيثه» از  پا گرفت، و ديرى نپايي
آزادى و برابرى تا زاده شدن ملت همه «ضاللت نامه» 
ناميده شد. تلفيقات خبيثه آخرين اميد نبود كه با بادى 
لرزان شود و با آتش توپى از ديدگان محو؛ نظام خبيثه 
ــاد و آتش در امان.  ــه بود و از ب ــا را در برگرفت ذهن ه
ــد از آتش توپ  ــت وزير بع ــى و پنج نخس هرچه س
ــيد، طعم  ــوف آمد و رفت تا به خودكامگى رس لياخ
ــايد همان  ــيرين تر به كام ملت افتاد و ش «انتخاب» ش
ــال 1285 ه.ش بر زمين  ــدن بذرى بود كه س راز روئي
ــد و با هر بارشى جوانه هايى  بى آب رعيت ريخته ش
ــم  ــاز حكايت غريبى را پيش چش ــبز مى كرد و ب س
مى آورد. اين حكايت دامنه همان اولين اميد بود؛ يعنى 
همان «انتخاب». وقتى دشتى مى گفت: «جيب اين دزد 
ــاه، آزادى بود كه نغمه هايش  را بگرديد» يعنى رضاش
ــكيده زمان رضاشاه طنين انداخت  در مطبوعات خش
ــاب» در برگرفت. فوج  ــت را امواج «انتخ و دهه بيس
ــت وزير و نماينده  مى آمد  فوج حزب و گروه و نخس
و مى رفت و همه مسرور از اينكه طعم شيرين انتخاب 
به مذاقشان سازگار آمده و 1327 جمادى الثانى تهران 
فتح شده و شاه فرارى و حاال دوران سرخوش نهضت 
ملى فرارسيده، نهضتى كه تجربه «نيمه واقعى» آن همه 
اميد و انتخاب بود. چيزى از خيال تا واقعيت، از آزادى 
ــوس. تا ذهن پرآشوب اين  ــتبداد، از اميد تا افس تا اس
ــناختى برسد گفتند نگذاشتند! البد  جماعت آمد به ش
ــان چنگال هاى تيزى بود كه از قبل از اندك  منظورش
ــن جماعت لرزه انداخته  ــاى بيدارى بر دل اي جوانه ه
بود. حاصل فوج فوج حزب و گروه و نخست وزير و 
نماينده شد برگشت شاه به ميهن! تا مرز ميان آزادى تا 

استبداد به باريكه اى رسد.
 اين بار جماعت تازه كار «انتخاب» را تجربه مى كرد؛ 
اليحه انجمن هاى ايالتى و واليتى: حق رأى داده شد به 

زنان، اما نگفتند «هرچند تشريفاتى» مگر آن موقع كه 
ــى مى گفت هرچند تشريفاتى! كودتا  مردان بودند كس
تمام شده بود، انقالبى ديگر در راه بود: انقالب «شاه و 
ملت». اما درد مزمن استبداد كارى تر از آن بود كه اجازه 
ــاه و ملت صحيح بينديشند.  دهد به اين ناهمگونى ش
عده اى سرخوش از استبداد به پيش باز جشن دوهزار 
و پانصد ساله مى رفتند و غافل از آن اولين اميد كه حاال 
با «انتصاب» هم نشين شده بود. بيدارى اين بار با فوج 
ــت وزير و نماينده  نبود،  ــوج حزب و گروه و نخس ف
ــه آور حاكم بود كه به «اسالم»  سكوتى به ظاهر خلس
ــت تا مقدمات  ــار به رفراندوم رف ــيد. اول ب مى انديش
انتخاب بعدى فراهم شود؛ فراهم شدن همانا و جنگ 
ــاله همان. اما اين جماعت مصّرانه دست از  هشت س
ــيد. هر طور بود مى خواست از اولين  انتخاب نمى كش
ــرايط به «صندوق»  ــخت ترين ش اميد گذر كند، در س
اميد داشت، ديگر نمى خواست مرز خيال تا واقعيت را 
به «واقعيت» ببازد؛ درصدد بود به خيال جامه واقعيت 
بپوشد. ثمره اش را در دو خرداد مى ديد؛ دهه بيست به 
ــان كه فوج فوج حزب و گروه  خاطره ها مى آمد، آنس
ــت وزير و نماينده و مجلس شورا به نهضت  و نخس

ملى و 1327 رسيد.
ــرد رأى داد، اما اين  ــك ف ــون به ي ــت و دو ميلي  بيس
ــال 1378 شوراها با آن  ــيراب شدنى نبود؛ س زمين س
ــد تا اين زمين،  ــه نق نق و غرغر به راه انداخته ش هم
ــرى نپاييد كه آن  ــود، اما دي ــبز ش پر از جوانه هاى س
ضرب المثل معروف راست درآمد: «خود كرده را تدبير 
ــوراها هنوز فربه نبود، پيش چشم نحيف  نيست»؛ ش
ــبيه به انحالل  ــد، چيزى ش ــد، تحريمش كردن مى آم
ــرخوش نهضت ملى، آن  مجلس هفدهم در دوران س
ــش ديديم؛ دولت نهم و  ــتباه بود و اين نيز. حاصل اش
دهم كه حاال از ميراث سياسى اقتصادى اين دولت ها 
دم مى زنند: از سفره بدون نفت، از خط قرمز كابينه، از 
گم شدن ليست باالبلند مفسدان اقتصادى و...، تازه كار 
به افشاگرى و بگو مگو هم كشيده؛ بهار همان مكتب 
ــه اين روزها تلفيقات  ــورى را به ياد مى آورد ك نوظه
خبيثه مى نامندش، انحرافى است. مشروطه هم  همين 
ــات خبيثه بود، ولى  ــت؛ آن هم تلفيق مصيبت را داش
ــروطه را، اما اين  ــى نبود، به انحراف بردند مش انحراف
ــد» يعنى انتخاب  ــوز به همان «اولين امي جماعت هن

دل بسته است و حكايت همچنان باقى ست...

كشته ها و زخمى هاى بر زمين مانده 
چالش جديد سوريه

قوت گرفتن رد صالحيت اصالح طلبان
 به صورت تلفنى؟ 

رييس قوه قضاييه:
 مشاركت باالى مردم مهمترين عامل 

تضمين اقتدار ملى

مصطفى كواكبيان در خرم آباد:
بـاالى 11 ميليـون بيـكار داريـم 

عضو شوراى مركزى حزب مردم ساالرى در مناظره انتخاباتى دانشگاه اميركبير:

حزب مردم ساالرى همچنان به دنبال اجماع 
اصالح طلبان است

عضو شوراى مركزى حزب مردم ساالرى گفت: بر خالف حاميان گفتمان سوم تير كه از احمدى نژاد فاصله گرفته اند و از 
فرد و جريان ديگرى حمايت مى كنند، ما نه تنها همچنان حامى گفتمان دوم خرداد هستيم بلكه هنوز هم خاتمى را به عنوان 
ــكوهى عضو شوراى مركزى حزب مردم ساالرى  كانديداى مورد نظر اصالح طلبان در انتخابات مى دانيم. حميدرضا ش
در مناظره انتخاباتى با اميرحسين ثابتى از حاميان گفتمان سوم تير و جبهه پايدارى كه به همت بسيج دانشجويى دانشگاه 

اميركبير برگزار شد، در ابتداى سخنان خود گفت:  انتخابات امسال حساس ترين انتخابات است...

معصومه ابتكار:
شوراها محيط زيست شهرى را 
در اولويت كارهاى خود
 قرار دهند

شوراه
در

بهروز غريب پورنعمت احمدىعلى الريجانىمهدى راستى ٦ 

استعفاى  
يحيى گل محمدى 
از مربيگرى  پرسپوليس

برگزارى رزمايش تخصصى مين روبى نيروى دريايى ارتش
ــالمى ايران در  رزمايش تخصصى مين روبى نيروى دريايى ارتش جمهورى اس
ــمال اقيانوس هند (شرق تنگه هرمز ) روز گذشته با موفقيت  درياى عمان در ش
ــى ارتش در پايان  ــياوش جره معاون عمليات نيروى درياي ــد. امير س برگزار ش
ــامانه برخوردار از  برگزارى اين عمليات تخصصى مين روبى با بيان اينكه اين س
ــت، گفت: تنها يكى دو كشور از اين فناورى  فناورى هاى پيچيده و به روز دنياس
برخوردارند. با بكارگيرى اين دستگاه مين روب جديد در صورت ناامن شدن معابر 
كشتى هاى تجارى ايران در منطقه، ما قادر خواهيم بود امنيت اين معابر را تامين 

كنيم. جره ادامه داد: اين سامانه جديد يك سامانه مدرن است كه تعداد مورد نياز 
آن هم اكنون در اختيار نيروى دريايى قرار داشته و براى توليد انبوه آن نيز مشكلى 
وجود ندارد. معاون عمليات نيروى دريايى ارتش با اشاره به انواع مين ها از جمله 
ــارى گفت: ما براى هر نوع مين از مين روب  ــى و فش مين هاى صوتى، مغناطيس
مخصوص آن استفاده مى كنيم كه اين سامانه ها مى توانند يك يا دو نوع از مين هاى 

دريايى را همزمان پاكسازى كنند.
ادامه در همين صفحه

رهبر انقالب در ديدار جمعى از معلمان و فرهنگيان با تاكيد بر اينكه مصرع 
برجسته حماسه سياسى، انتخابات پيش رو است، فرمودند: در زمينه حماسه 
سياسى، آموزش و پرورش نقش آفرين است و جمعيت عظيم معلمان كشور 
ــرت آيت اهللا خامنه اى در ديدار هزاران  ــر گذارند. به گزارش ايلنا، حض تاثي
ــر كشور، آموزش وپرورش را يك دستگاه  نفر از معلمان و فرهنگيان سراس
ــكل گيرى جامعه اى  ــاخت اصلى براى ش ــى و زير س ــيار مهم و اساس بس
پيشرفته و برخوردار از خصلت هاى واالى انسانى و سبك زندگى اسالمى 

دانستند و تأكيد كردند: ادامه مسير پرشتاب پيشرفت كشور در ابعاد مختلف 
نيازمند حركت جهشى و خلق حماسه سياسى و حماسه اقتصادى است و 
آموزش و پرورش در اين عرصه قطعاً نقش آفرين است. در اين ديدار كه به 
مناسبت هفته گراميداشت مقام معلم برگزار شد، حضرت آيت اهللا خامنه اى 
با گراميداشت ياد و خاطره شهيد آيت اهللا مطهرى و همچنين شهداى معلم 
ــالمى بسيار  ــغل معلمى را در جامعه اس و دانش آموز، جايگاه و منزلت ش
باالتر و متفاوت تر از ساير مشاغل دانستند و افزودند: معلم در واقع شكل 

دهنده و پردازنده گوهرهاى گرانبهايى است كه كودكان و نوجوانان كشور 
هستند و بر همين اساس، شغل معلمى را نمى توان در رديف ديگر مشاغل 

قرار داد. 
ــرافرازى، رفاه، غنا،  ــيدن يك جامعه به س ــان كردند: رس ــان خاطر نش ايش
پيشرفت علمى، شجاعت، خردمندى، آزادگى و عقالنيت، در گرو آموزش 
ــت و بخش عمده اى از اين وظيفه  و تربيت صحيح كودكان و نوجوانان اس

 ٢ بسيار مهم نيز برعهده معلمان است.

يحيى گل محمدى با نوشتن نامه اى از مربيگرى پرسپوليس 
استعفا داد. در اين نامه آمده است:

ــمت سرمربيگرى  ــتعفاى خود را از س ــيله اس بدين وس
پرسپوليس اعالم مى دارم. من بايد از زحمات مديرعامل 
ــگاه پرسپوليس كه از من حمايت كرد تشكرى ويژه  باش
داشته باشم براى من كه در پرسپوليس توپ زده ام و افتخار 
سرمربيگرى اين تيم را در آن شرايط خاص داشته ام، جاى 
بسى خوشحالى است كه مديرعاملى قدرتمند، با درايت 
و سخت كوشى به نام رويانيان را در اين تيم مى بينم. آقاى 
ــما تشكر مى كنم كه به بنده اطمينان كرديد  رويانيان از ش
ــرمربى پرسپوليس انتخاب كرديد.  و من را به عنوان س
اميدوارم هميشه موفق و مؤيد در عرصه هاى مختلف 
ــيم. از طرفى ديگر خداى بزرگ را شاكرم كه به  باش
من اين توفيق بزرگ را داد كه پس از دوران فوتبالى ام 

روى نيمكت پرسپوليس نيز بنشينم.

آيت اهللا هاشمي رفسنجاني ديروز در ديدار، اعضاي هيئت 
ــان و خيرين بنياد امور بيماري هاي  امنا، مديران، كاركن
ــاره به اينكه اساس فعاليت اين  بنياد كه 17  خاص با اش
ــيس آن مي گذرد، احساس وظيفه و همت  سال از تأس
ــما راه و روش  ــان هاي خيّر است، گفت: ش واالي انس
كمك به همنوعان به خصوص بيماراني چون هموفيلي، 
تاالسمي و ساير بيماري هاي خاص و سرطاني و پرهزينه 

را كه نيازمندترين قشر جامعه هستند، انتخاب كرده ايد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار كه 
بمناسبت هفدهمين سالگرد تاسيس بنياد امور بيماريهاي 
خاص برگزار شد با اشاره به تأكيدات قرآن كريم در مورد 
اهميت انفاق و رسيدگي به نيازمندان، حوزه فعاليت بنياد 
امور بيماري هاي خاص را ميداني بسيار روشن و مشعشع 
انساني و اسالمي دانست و گفت: از دوره اي كه در مجلس 
بودم، به دليل مراجعات اين نوع بيمارها، ضرورت تشكيل 
ــر خاص  ــش قرار دادن اين قش بنيادي براي تحت پوش
جامعه ايجاد شد.  ايشان دستاوردهاي چشمگير اين بنياد 
ــتاي حمايت از بيماران خاص مؤثر دانست و  را در راس

افزود: اين توفيقي است كه خدا نصيب شما كرده است 
و مهمترين عامل توسعه امروزي آن كمك هاي مردمي و 
خيرين مي باشد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
با تأكيد بر ضرورت تأمين اجتماعي كامل و جامع براي 
ــالج و پرهزينه، به تقديم  درمان بيماري هاي صعب الع
اليحه اي جامع و كامل در دوران مسئوليت خود با درنظر 
ــوراي اسالمي اشاره  گرفتن منابع مالي آن به مجلس ش
كرد و گفت: در صورتي كه موضوع جّدي گرفته مي شد 
ما امروز شاهد مشكالت كمتري براي درمان بيماري هاي 
خاص بوديم و بخشي از نيازهاي اساسي و فوري بيماران 
با آن اليحه حل مي گرديد. آيت اهللا هاشمي رفسنجاني با 
اشاره به منابع و ثروت هاي عظيم موجود در كشور گفت: 
ظرفيت هاي بسيار مناسبي براي برون رفت از مشكالت 
كنوني وجود دارد. ايشان تأسيس مراكز خدمات رساني و 
بيمارستاني مختص بيماران خاص در كشور را بسيار مهم 
عنوان كرد. عضو مجلس خبرگان، همچنين كمك هاي 
ــكالت بيماران  ــي در خصوص رفع و كاهش مش دولت
ــرد و گفت: يكي از مهمترين  ــاص را مهم ارزيابي ك خ

اقدامات مي تواند افزايش هديه ايثار متناسب با تورم به 
ــد تا نيازمندان بتوانند از خدمات  اهدا كنندگان كليه باش
پيوند كليه در كشور با دغدغه كمتري استفاده كنند. رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين توجه بيشتر به 
درمان بيماران سرطاني را خواستار شد و گفت: سرطان 
ــت و آمار رو به  ــده  اس اكنون بالي بزرگي در جهان ش
تزايد اين بيماري در ايران نشان مي دهد كه كشور ما نيز از 
اين مشكل بي نصيب نبوده است.  ايشان افزود: اقدامات 
پيشگيرانه در اين خصوص مي تواند از سرعت رشد آن 
جلوگيري كند و بايد در اين خصوص از تجارب جهاني 
نيز استفاده مناسب شود. در ابتداي اين ديدار آقاي دكتر 
ــاد بيماري هاي خاص  محمدباقر الريجاني دبيركل بني
گزارشي را از اهدف شكل گيري و همچنين فعاليت هاي 
اين بنياد در 17 سال اخير از جمله افزايش مراكز درماني 
ــتن 500 مركز  از 181 مركز به بيش از 1000 مركز، داش
دياليزي و 250 مركز پيوند كليه ارائه داد. وي افزود: بنياد 
بيماري هاي خاص طي اين مدت حدود 2100 دستگاه 
دياليز، بيش از 3000 تخت بيمارستاني و حدود 10000 

دستگاه تجهيزات به اين واحدها اهداء كرده است. دكتر 
محمدباقر الريجاني با اشاره به تهيه بروشور آموزشي و 
ايجاد وب سايت و پايگاه اينترنتي و انتشار فصل نامه هاي 
مرتبط براي هدايت و راهنمايي بيماران و خانواده هايشان، 
ــال در قالب هديه ايثار،  ــك بيش از 100 ميليارد ري كم
پوشش 26000 بيمار پيوند كليوي با هزينه اي بالغ بر 250 
ميليارد ريال و كمك به تدوين قانون اهداي عضو را از 
جمله اقدامات اين بنياد نام برد.دبير كل بنياد بيماري هاي 
ــاير خدمات و فعاليت هاي اين  ــمردن س خاص با برش
ــالمت،  ــت عدالت مداري در حوزه س ــا محوري بنياد ب
ــيس مركز ملي سرطان، ايجاد اقامتگاه براي بيماران  تأس
ــزات الزم براي بيماران خاص از  و تأمين دارو و تجهي
جمله كليوي- ديابتي، سرطاني و ساير موارد گفت: اين 
اقدامات بدون كمك هاي مردمي و حضور و مشاركت 
خيرين امكان پذير نبود.در پايان اين ديدار پس از تقديم 
ــوي آيت اهللا  ــي از منتخبين و خيّرين از س لوح قدردان
هاشمي رفسنجاني، نامه اي به نمايندگي از جامعه بيماران 

خاص كشور قرائت شد.

آيت اهللا هاشمى رفسنجانى: 
ظرفيت هاي بسيار مناسبي براي برون رفت از مشكالت كنوني وجود دارد 

عضو شوراى عالى حزب همبستگى در مورد احتمال 
ــمى رفسنجانى در انتخابات و تاثير آن در  حضور هاش
ــى و افزايش مشاركت طيف هاى  خلق حماسه سياس
ــر از طرفداران اندك دولت  مختلف مردم گفت: به غي
و بخشى از اصولگرايان تندرو كه حاضر نيستند قدرت 
ــى  ــت بدهند، اكثر گروه هاى سياس را به راحتى از دس
ــار  ــان و اصولگرايان معتدل و اقش ــم از اصالح طلب اع
ــمى در انتخابات استقبال  مختلف مردم از حضور هاش
ــد كرد و از آن به عنوان فرصتى براى برون رفت  خواهن
كشور از مشكالت داخلى و رهايى از تقابل پرهزينه با 
ــورهاى تاثير گذار در عرصه  قدرت هاى جهانى و كش

بين المللى تعبير مى كنند.
يك فعال سياسى مشى معتدل و فراجناحى در برخورد با 
همه گروه هاى سياسى به خصوص منتقدين و تندروها 
ــت تنش زدايى در روابط بين الملل و اعتقاد به  و سياس
استفاده از كارشناسان و نيروهاى كارآمد با گرايش هاى 
ــمى برشمرد و  ــى را از نقاط مثبت هاش مختلف سياس
اظهار اميدوارى كرد تا با حضور ايشان يك وفاق ملى و 
مديريتى براى حل مشكالت داخلى و خارجى و رهايى 

از معضالت كنونى در كشور صورت گيرد.
مدير مسوول روزنامه اسرار نگرانى از آغاز موج جديد 
ــوى برخى  ــى از س تخريب ها و بداخالقى هاى سياس
ــيدن  ــاى تندرو در اردوگاه اصولگرايان كه رس چهره ه
ــز مى دانند را از  ــه قدرت به هر طريق ممكن را جاي ب
ــزود: تجربه  ــت و اف ــمى دانس دغدغه هاى اصلى هاش
ــال 84 كه موج اول تخريب ها بر عليه  تلخ انتخابات س
هاشمى را رقم زد و همچنين اتفاقات سال 88 كه ريشه 
ــت و تبعات آن  در مناظره هاى بعضا غير اخالقى داش
ــتمرار دارد باعث شده تا اين سياست  نيز همچنان اس
مدار كهنه كار براى حضور در عرصه انتخابات رياست 
ــود. به نظر مى رسد مخالفان  جمهورى دچار ترديد ش
حضور هاشمى با توجه به اظهارات قدرت اهللا عليخانى 
كه از آماده شدن سى دى هاى تخريبى عليه رئيس مجمع 
ــخيص خبر داده بود، از هم اكنون برنامه ريزى هاى  تش
ــمى را در صورت حضور در  الزم براى حمله به هاش
ــت جمهورى در دستور كار خود قرار  انتخابات رياس

داده اند.
ساالرى افزود: اينكه برخى حضور هاشمى در منصب 
رياست جمهورى را بازگشت به عقب تلقى مى كنند، 
ــاده لوحانه است چرا كه به  ــطحى و س اظهار نظرى س
طور حتم ايشان با برنامه ها و استراتژى مناسب با شرايط 
فعلى و با تجربه اى به مراتب بيشتر از قبل در انتخابات 
حاضر خواهد شد، به طور مثال برنامه هايى كه هاشمى 
ــال 84 مطرح مى كرد نيز قابل مقايسه با آنچه در  در س
دوران سازندگى از او ديده بوديم نبود، پس چگونه بايد 
پذيرفت كه هاشمى، همان هاشمى دوران پس از جنگ 
و در زمان دولت سازندگى است و همه سياست مداران 
مدعى كنونى كه در زمان رياست هاشمى بر قوه مجريه 
در سطوحى به مراتب پايين تر از هاشمى قرارداشتند، در 
همه زمينه ها رشد يافته و صاحب نظر  شده اند. بديهى 
است كه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نيز همچنان 
ــصت و هفتاد قصد ورود به عرصه  با تفكرات دهه ش
انتخابات را ندارد، گرچه ايده ها و استراتژى هاشمى در 

زمان خودش گره گشاى بسيارى از مشكالت داخلى و 
خارجى كشور بوده است.

عضو شوراى عالى حزب همبستگى، مخالفت هاشمى 
با رفتارهاى افراطى و راديكال در سياست خارجى را از 
نكات حائز اهميت حضور هاشمى در عرصه انتخابات 
ــى در روابط بين الملل به  ــت و افزود: تنش زداي دانس
خصوص در اصالح روابط با كشورهاى حاشيه خليج 
فارس و به ويژه عربستان و همچنين  گسترش و بهبود 
روابط با كشورهاى اروپايى از نكات مهمى است كه مى 
تواند در تغيير رويكرد قدرت هاى جهانى در مواجهه با 
ايران موثر بوده و در پيشرفت مساله هسته اى و كاهش 
ــش مهمى ايفا كند و در اصالح وجهه  تحريم ها نيز نق

كشور در عرصه بين الملل تاثير گذار باشد.
ــرد كه فضاى  ــار اميدوارى ك ــان اظه ــاالرى در پاي س
انتخابات براى همه گروه ها و ساليق، فضايى امن و به 
دور از بداخالقى ها و افراطى گرى باشد تا اذهان مردم 
ــيه ها و مجادالت غير ضرور،  به جاى پرداختن به حاش
ــده تا دوره اى متفاوت از  متوجه انتخاب فرد اصلح  ش

گذشته را تجربه كنيم. 

محمد ساالرى مطرح كرد:
حضور هاشمى رفسنجانى در انتخابات يك فرصت است

معاون وزير ورزش مى گويد در صورت پرداخت پول 
تبليغات به باشگاه هاى ميزبان 2 الى 3 برابر بودجه فعلى 

آن ها در اختيار اين تيم ها قرار خواهد گرفت. 
به گزارش ايسنا، احمد رسولى نژاد پس از پايان تمرين 
استقالل درباره حضور ناگهانى اش در تمرين استقالل 
ــت: من كم به تمرين مى آمدم اما خيلى از بازى هاى  گف
ــتقالل را در ورزشگاه حضور داشتم. مى خواستم با  اس
حضورم به بازيكنان و كادر فنى استقالل تبريك بگويم. 
ــح اهللا زاده قبال به صورت تلفنى  به آقاى قلعه نويى و فت
تبريك گفته بودم و از آنها خواسته  بودم كه به بازيكنان 
سالم من را برسانند. من از اول فصل هم پيش بينى كرده 
ــد. در آسيا هم اميد  بودم كه اين تيم قهرمان خواهد ش
زيادى براى قهرمانى داريم.  او در ادامه درباره مشكالت 
مالى استقالل صحبت كرد و اظهار كرد: سال 91 از لحاظ 

نتيجه گيرى براى فوتبال ايران در سطح آسيا و بين الملل 
خوب بود اما از لحاظ مالى خوب نبود. استقالل دولتى 
است و حداقل 50 درصد و از لحاظ قانونى 100 درصد 
هزينه هايش را بايد دولت بپردازد. متاسفانه سال گذشته 
ــد اما با تدابيرى كه با فتح اهللا زاده داشته ايم  اين گونه نش
ــكالت نخواهيم  ــاءاهللا براى فصل بعد از اين مش ان ش
داشت. معاون وزارت ورزش و جوانان در ادامه با اشاره 
ــتقالل در سال هاى گذشته و وضعيت  به بدهى هاى اس
نامناسب استقالل از لحاظ مالى در فصل جارى بيان كرد: 
ــت به دست رسيده. 12  بدهى از سال هاى گذشته دس
ميليارد بدهى قبلى استقالل دارد. برايم جاى تعجب دارد 
كه شركت هاى دولتى يا بانك ها حاضرند به خاطر چند 
ــتند  دقيقه تبليغ پول هاى زيادى را بدهند اما حاضر نيس

ــر پيراهن يك تيم فوتبال كه قهرمان ايران شده  اسپانس
ــال گذشته اگر به  ــوند. همين تبليغ دور زمين در س ش
تيم هاى ميزبان داده مى شد رقم بااليى به دست مى آمد. 
اگر بنا باشد در فصل اخير هم پول تبليغات دور زمين را 
به تيم ها ندهند شايد مثل ابتداى فصل اخير مانع پخش 
45 دقيقه نيمه نخست يك بازى شديم. امسال هم اگر 
ــازى از تلويزيون  ــول تبليغات را ندهند مانع پخش ب پ
مى شويم. شما رقم تبليغات را داريد هزينه اين تبليغات 
2 تا 3 برابر هزينه يك باشگاه است. صداوسيما بايد حق 
تيم ها را بدهد. كدام سريال تلويزيونى اندازه يك مسابقه 
ــش بازى ها خيابان ها  ــال بيننده دارد؟ در زمان پخ فوتب
خلوت است. صداوسيما چقدر پول خرج مى كند تا يك 

سريال بسازد؟ 

ــخ به اين سوال كه فتح اهللا زاده تهديد كرده در  او در پاس
ــگاه از سوى  ــوى باش صورت عدم پرداخت پول از س
وزارتخانه به استقالل از مديرعاملى استقالل كناره گيرى 
ــت مى گويد.  مى كند گفت: فتح اهللا زاده حق دارد و درس
ــتر بر روى عده اى از دوستان مان در  ــكل بيش البته مش
ــتقالل و  ــاد دارند كه به اس ــت. آن ها اعتق ــس اس مجل
پرسپوليس نبايد كمك شود. ولى بايد به آن ها گفت كه 
استقالل متعلق به تهران نيست. همين امروز يك نفر از 
ــتقالل بود. اتفاقا من در سفرهايم به  دلوار در تمرين اس
ــارج از تهران معموال به جاى معاونت وزير بودنم با  خ
عضو هيات مديره يا رييس هيات مديره استقالل بودنم 
شناخته مى شدم. بايد به دوستان مان در مجلس گفت اين 

دو تيم ملى هستند و بايد حمايت شوند. 

ــاون وزير ورزش و جوانان در ادامه با انتقاد از بلوكه  مع
شدن پول فدراسيون فوتبال ايران از سوى آمريكا اظهار 
ــفانه آن هايى كه مى گويند سياسيون نبايد در  كرد: متاس
فوتبال ورود كنند، چنين كارى را انجام داده اند. اين حق 
فدراسيون ماست و ما تالش مى كنيم پول مان را بگيريم. 
ــوال كه در  ــخ به اين س ــان در پاس ــولى نژاد در پاي رس
ــكل مالى استقالل براى فصل  صورت حل نشدن مش
بعد آيا احتمال دارد هيات مديره، مديرعامل و كادر فنى 
استقالل از اين تيم كناره گيرى كنند، گفت: من االن در 
هيات مديره نيستم ولى قطعا اين اتفاق نمى افتد چرا كه 
ــق استقالل و هوادارانش تالش  همه اين عزيزان به عش
مى كنند. ما تالش مى كنيم مشكالت استقالل حل شود 
و امسال به طور قطع از بخش غير دولتى برنامه خواهيم 

داشت و ان شاءاهللا سالى مالى خوبى خواهيم داشت. 

رسولى نژاد: صداوسيما پول تبليغات را به فوتبال ندهد، مانع پخش مسابقات مى شويم 
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