
ــوراهاي  ــزي نظارت بر انتخابات ش ــس هيات مرك  رئي
ــر از داوطلبان  ــور از تائيد صالحيت 1340 نف ــالمي كش اس
ــوراهاي  ــات چهارمين دوره ش ــده انتخاب ــت ش ردصالحي

اسالمي شهر و روستا تا شنبه شب خبر داد. 
ــت  ــزارش ايرنا، محمدجواد كوليوند ديروز در نشس به گ
ــور 302 هزار و ــزود: در كل كش ــگاران اف ــا خبرن ــري ب  خب

 165 نفر در انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسالمي شهر 
ــي صالحيت ها  ــي كردند كه پس از بررس ــتا نام نويس و روس
توسط هيات هاي نظارت بخش ها و شهرستان ها 8450 نفر 

از داوطلبان رد صالحيت شدند. 
ــداد 5730 داوطلب  ــن تع ــرد: از اي ــار ك ــد اظه كوليون
ردصالحيت شده اعتراض خود را به هيات هاي عالي نظارت 
در استان ها اعالم كردند.  وي ادامه داد: تاكنون 320 نفر نيز با 
مراجعه به هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها نسبت به 
نتيجه بررسي صالحيت خود اعتراض كردند كه اين اعتراض 

و شكايت آنان در دست بررسي است. 
ــوراهاي  ــارت بر انتخابات ش ــس هيات مركزي نظ رئي
ــور گفت: از بين رد صالحيت شدگان شوراي  ــالمي كش اس
اسالمي شهر تهران تاكنون 210 نفر نسبت به نتيجه بررسي 
ــي هاي انجام  ــكايت كردند كه پس از بررس صالحيت ها ش
ــدند كه  ــده، 89 نفر از آنها رد صالحيت و 121 نفر تائيد ش ش
ــكايتي هم دارند، مي توانند با  ــده اگر ش افراد رد صالحيت ش

مراجعه به هيات هاي نظارت اعالم كنند. 
ــي صالحيت  ــد با بيان اين كه مالك ما در بررس كوليون
ــهر و روستا وضع حال افراد  ــوراهاي اسالمي ش داوطلبان ش
ــران  ــت، افزود: تمام داوطلباني كه همچنان بر مواضع س اس
ــاري و از آنها در سخنراني ها و گفت و گوها حمايت  فتنه پافش

كرده اند، رد صالحيت شدند. 
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه بند(د) ماده قانوني 
ــياري از رد صالحيت  ــوراها موجب اعتراض بس انتخابات ش
ــت، اظهار كرد: در اين بند بر ضرورت ابراز  ــدگان شده اس ش
ــده و محققان هيات  ــي عنوان ش ــاداري به قانون اساس وف
ــنجند و  ــاس آن مي س نظارت، صالحيت داوطلبان را بر اس
ــان و پايبندي آنها  ــخنراني ها و موضعگيري هاي داوطلب س

ــي صالحيت ها تأثير  ــي، در روند بررس به نظام و قانون اساس
دارد. 

ــالم  ــد ادامه داد: بند (ج) هم موضوع التزام به اس كوليون
ــخص  ــت و التزام عملي بايد در عملكرد ش و واليت فقيه اس

مشخص باشد.
وي گفت: شايد شخصي موضعگيري هاي مختلفي داشته 

باشد، ولي عملكرد او بايد متناسب با دين اسالم باشد. 
ــوراهاي  ــارت بر انتخابات ش ــس هيات مركزي نظ رئي
ــور گفت: افرادي كه تا قبل از سخنراني رهبر  ــالمي كش اس
ــي فعاليت  ــوي و كروب ــتادهاي موس ــم انقالب، در س معظ
ــري عبادت كردند، ولي  ــد و راي دادند، به گفته رهب كرده ان
ــران فتنه پافشاري كرده  پس از آن اگر همچنان بر مواضع س

و حمايت كرده اند، رد صالحيت مي شوند. 
ــوراهاي  ــومين دوره ش ــد افزود: در انتخابات س كوليون
ــتا، 247 هزار نفر نام نويسي كردند كه  ــالمي شهر و روس اس
ــدند، اما در  ــداد ده هزار و 743 نفر رد صالحيت ش ــن تع از اي

ــدند كه تعدادي از  انتخابات فعلي 8450 نفر رد صالحيت ش
آنان نيز پس از بررسي مجدد تائيد صالحيت شدند. 

ــان انتخابات  ــغلي داوطلب ــرد: تركيب ش ــار ك وي اظه
ــي ــامل فرهنگ ــالمي ش ــوراهاي اس ــن دوره ش  چهارمي

ــتاد  ــك 2 / 2 درصد، اس  2 / 6 درصد، كارمند 7 / 9 درصد، پزش
ــاغل قضايي و وكالت 0/3 درصد،  ــگاه 0/7 درصد، مش دانش

روحاني 0/4 درصد و كاركنان بازنشسته 5 / 4 درصد است. 
ــكايت در  ــه تاكنون 2000 ش ــا بيان اين ك ــد ب كوليون
ــان واصل  ــگام و تخلفات داوطلب ــات زودهن ــورد تبليغ م
ــت، تصريح كرد: رد صالحيت شدگان تا دوازدهم  شده اس
ــي  ــبت به نتيجه بررس خرداد مي توانند اعتراض خود را نس
ــكايات  صالحيت ها اعالم كنند و ما نيز اين اعتراضات و ش
را بسرعت پيگيري مي كنيم تا زمان براي تبليغاتشان داشته 

باشند.
ــهر و روستا از  ــالمي ش ــوراهاي اس تبليغات انتخابات ش

شانزدهم خرداد آغاز مي شود.

ــت ارتحال ــم بزرگداش ــزاري مراس ــتاد برگ ــس س   رئي
ــال به علت  ــم امس ــي(ره) با بيان اين  كه مراس ــام خمين  ام
ــب سيزدهم و روز چهاردهم برگزار  تعميرات حرم، فقط در ش

مي شود، جزئيات برنامه هاي اين مراسم را تشريح كرد.
ــت  ــزارش مهر، محمدعلي انصاري ديروز در نشس به گ
ــالگرد رحلت  ــت و چهارمين س ــم بيس ــري گفت: مراس خب
حضرت امام(ره) با برنامه هاي بسيار خوب، جامع و با همدلي 
ــور  ــتگاه هاي دولتي و اركان كش و وفاق كامل بين همه دس

دنبال مي شود.
وي افزود: هشت سال است كه در دولت آقاي احمدي نژاد، 
ــت  ــالگرد ارتحال امام را برگزار مي كنيم، انصاف اين اس س
ــان به خاطر  ــاي آنان و زحماتش ــن جايگاه از تالش ه در اي
ــم ارتحال امام  ــي كه براي برگزاري مراس ــاي خوب برنامه ه

داشتند، تشكر كنم.
ــعاع چند  ــرم در پهنه پنج كيلومتر و ش ــه داد: ح وي ادام
ــهرداري و ديگر  ــتگاه هاي اجرايي، ش كيلومتر با حضور دس
ــم است و در حوزه پيرامون حرم  نهادها آماده برگزاري مراس
كارهاي مهم خدماتي مثل داير كردن ايستگاه هاي صلواتي، 
ــازي براي امور  ــاني به مردم و زمينه س فرهنگي، خدمت رس

بهداشتي و درماني انجام شده است.
انصاري با بيان اين  كه صد هزار نفر از نيروهاي شهرداري 
ــازي محيط هاي پيرامون حرم  ــغول آماده سازي و پاكس مش
ــت روز چهاردهم خرداد از  ــتند، گفت: مراسم بزرگداش هس
ساعت 9 صبح با قرائت قرآن كريم و عزاداري مداحان شروع 
ــده و در ادامه با سخنراني يادگار امام آقاي حجت االسالم  ش
ــخنراني رهبر معظم انقالب ادامه خواهد  حسن خميني و س

يافت.
ــال ميليون ها  ــم امس ــه اين  كه در مراس ــاره ب وي با اش
ــان خارجي حضور دارند،  ــان داخلي و چند صد نفر مهم مهم
ــتانه انتخابات شوراها  ــال در آس افزود: چهاردهم خرداد امس
ــت به لحاظ  ــه ذكر اس ــت و الزم ب ــت جمهوري اس و رياس
ــل و بعد از  ــال قب ــاز، امس ــاخت و س محدوديت به خاطر س
ــت و فقط مردم  ــم نخواهيم داش روز چهاردهم خرداد مراس
و عزاداران در روز چهاردهم خرداد و شب قبل از آن مي توانند 

از برنامه هاي امسال استفاده كنند.
زائران بيمه مي شوند

ــال  ــه اي براي بيمه كردن زائران امس ــاري به برنام انص
ــم در ماه  ــال مراس ــاره كرد و گفت: با توجه به اين  كه امس اش
ــن ماه تفاوت دارد لذا  ــود، بيمه افراد در اي حرام برگزار مي ش

ــه آغاز حركت  ــيزدهم خرداد ك ــتگاه هاي بيمه از روز س دس
ــه اي را انجام  ــت خدمات بيم ــمت تهران اس كاروان ها به س
مي دهند و زائران تحت پوشش درمان، خدمات و حوادث قرار 

مي گيرند كه اميدواريم حادثه تلخي به وجود نيايد.
ــتاد برگزاري مراسم ارتحال امام وجود ايستگاه  رئيس س
صلواتي با همكاري نهادهاي مختلف و فراهم شدن امكانات 

ــده  خوب و برنامه هاي فرهنگي را از ديگر اقدامات انجام ش
ــت و گفت: شركت مترو و اتوبوسراني تهران به صورت  دانس

منظم مردم تهران را به حرم منتقل خواهند كرد.
ــده براي  ــاي فرهنگي پيش بيني ش ــه كاره ــاري ب انص
ــت: كميته هايي  ــرد و گف ــاره ك ــرداد اش ــم خ روز چهارده
ــتگاه هاي اصلي و متوليان فرهنگي كشور مثل  ــامل دس ش
سازمان صداوسيما، وزارت ارشاد، سازمان تبليغات اسالمي، 
ــوزش و پرورش، محصوالت  ــگاه ها و مراكز وزارت آم دانش

بسيار خوب و ارزشمندي را آماده توزيع كرده اند.
ــتاد ارتحال امام گفت: محصوالت فرهنگي ما كه  دبير س
ويژه نوجوانان و دانشگاهيان تهيه شده است شامل بسته هايي 
مانند پنجاهمين سال نهضت امام خميني و اقتصاد مقاومتي 
در انديشه امام، ويژه نامه بوي يار، انتخابات در آثار امام، سيره 

و سلوك امام و كتاب هاي وصاياي امام است.
ــه امام، حديث بيداري،  وي افزود: حقوق مردم در انديش
ــالمي،  ــه امام، بيداري اس ــام علي(ع) و عدالت در انديش ام

ــام  ــر ام ــالق در منظ ــزت و اخ ــالب در اوج ع 333 روز انق
ــايه دوست،  ــرده نرم افزار ديوان امام، لوح س همراه لوح فش
نرم افزار وصيت نامه امام و نماآهنگ هايي از آثار امام از ديگر 

بسته هاي فرهنگي تهيه شده است.
ــگاه هايي در روز چهاردهم  ــاري به برگزاري نمايش انص
ــگاه روايت  ــاره كرد و گفت: نمايش ــرداد در حرم مطهر اش خ
دلدادگي و پنج نمايشگاه در پنج فرهنگسراي تهران و مراكز 
ــگاه نهضت امام خميني(ره) در  ــتان ها و برگزاري نمايش اس

باغ موزه قصر از جمله برنامه هاي فرهنگي ديگر است.
مهمانان خارجي، خودشان هزينه بليتشان را 

داده اند
وي در ادامه به حضور مهمانان خارجي در مراسم پرداخت 
ــكالت زيادي كه در  و گفت: مهمانان خارجي با توجه به مش
زمينه فراهم كردن ويزا بود، شركت كرده اند كه هزينه بليت 
ــان  ــخصي خودش هواپيماي همه زائران خارجي با هزينه ش
ــت و فقط ما در كشور كار پذيرايي از آنها را  ــده  اس پرداخت ش
ــام مي دهيم و در صورت لزوم و ضرورت بازديد آنها را از  انج

مكان هايي مشخص فراهم مي كنيم.
ــا امروز 458 داوطلب و مهمان ويژه خارجي  وي افزود: ت
ــان منتخب موافقت  ــر از مهمان ــا اعزام 263 نف ــم كه ب داري
ــورهاي انگليس، ايتاليا،  ــت كه اين مهمانان از كش شده اس
ــيه، روماني، آلمان، تاجيكستان، ارمنستان،  آذربايجان، روس
ــن مهمانان  ــور مي يابند. عالوه بر اي ــد حض ــتان و هن پاكس
ــي و كانال هاي مرزي خود را به  ــوش از مرزهاي زمين خودج
ــاله انتخابات،  ــاند كه با توجه به مس حرم مطهر خواهند رس
ــم  ــترده اي در اين مراس ــگاران خارجي هم حضور گس خبرن

دارند.
رئيس ستاد ارتحال امام در پاسخ به پرسشي مبني بر اين  
ــيه هاي سال هاي گذشته ، مراسم امسال  كه آيا به دليل حاش
فقط در يك روز برگزار مي شود، گفت: مراسم ارتحال امسال 
ــود و  ــيه اي برگزار مي ش به ياري خداوند بدون كمترين حاش
ــركت مي كنند كه از  ــردم در آن ش ــت و آزادي م در اوج امني
ــوند و هيچ حاشيه اي  بيانات رهبر فرزانه انقالب بهره مند ش

هم به وجود نخواهد آمد.
وي ادامه داد: نيروهاي متعهد مسئوليت برگزاري مراسم 

را برعهده دارند و با وفاق كامل كنار يكديگر هستيم.
انصاري تصريح كرد: اين  كه مراسم فقط در روز چهاردهم 
ــم  ــود هيچ ارتباطي به انتخابات و مراس خرداد برگزار مي ش

گذشته ندارد.
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 ائتالف 2+1 چه سرانجامي خواهد داشت؟
ــته  ــن رويدادهاي انتخاباتي روز گذش ــي از مهم تري يك
ــتاد انتخابات ائتالف  ــين مظفر از رياست س ــتعفاي حس اس
ــرفت بود، اين در حالي بود كه مظفر ساعاتي پيش از آن  پيش
طي حكمي از سوي محمدباقر قاليباف به سمت رياست ستاد  

انتخاباتي وي برگزيده شده بود.
ــتعفاي خود  ــه اس ــر در نام مظف
ــي، دبير  ــالم خاموش به حجت االس
ــه نفره با حمايت تلويحي  ائتالف س
ــورا  ــت: «تصميم ش از قاليباف نوش
ــتاد در  ــن فعاليت س ــه يافت برخاتم
ــرايط فعلي و تغيير ماموريت ستاد  ش
ــوي حمايت از  از حالت ائتالفي به س

ــته و بويژه با مالحظه  ــرايط توجيه منطقي داش فرد واجد ش
ــنجي از نهادهاي رسمي و معتبر  نتايج حاصله از ده ها نظرس
ــري و عمل به ميثاق  ــالمي، زمينه براي تصميم گي نظام اس
ــت و به نظر مي رسد  ــده اس ــورا فراهم ش اعضاي محترم ش
ــرايط  ادامه بالتكليفي و به تاخير انداختن معرفي فرد واجد ش
ــد احتمال در تغيير  ــيما به امي ــا بعد از مناظره هاي صدا وس ت
ــك از نامزدهاي ائتالف، موجب  ــادار آراي مردمي هر ي معن
سرگرداني هواداران و بالتكليفي نيروهاي اصولگرا و ارزشي 
و به هدر رفتن سرمايه هاي انساني و جذب هواداران به سوي 

نامزدهاي ديگر خواهد شد.»
ــاس  ــد بايد هرچه زودتر براس ــان قاليباف معتقدن حامي
ــنجي ها، او به عنوان نامزد نهايي  موقعيت قاليباف در نظرس
ــوي ديگرواليتي هم با ادامه فعاليت هاي  ــود، از س مطرح ش
ــه اي براي كناره گيري ندارد.  ــان داده كه برنام انتخاباتي نش
واليتي بارها تاكيد كرده است «تا آخر هستم». از طرف ديگر 
ــو ائتالف 2+1 هم اثبات  ــومين عض غالمعلي حدادعادل س
ــي نامزد نهايي ائتالف  ــرد كه چندان عجله اي براي معرف ك
ندارد، حدادعادل معتقد است «بايد انتخاب نامزد نهايي به بعد 

از پايان مناظره هاي تلويزيوني موكول شود»
ــتاد  ــروز در خبرگزاري فارس اعضاي س ــادل دي حدادع
انتخاباتي خود را معرفي كرد و در واكنش به اخباري پيرامون 
پايان ائتالف 2+1 گفت: ائتالف سه گانه يا پيشرفت همچنان 
ــي براي نفي ائتالف  ــت و اعضاي ائتالف تصميم برقرار اس

نگرفته اند. 
ــن اوصاف ائتالف 1+2  ــد با اي ــه هرحال به نظر مي رس ب

عمال به پايان خود رسيده است.
مرخصي در ايام انتخابات

باتوجه به اين كه بسياري از نامزدهاي انتخابات يازدهم 
ــاس و مهم كشوري  ــاغل حس ــت جمهوري در مش رياس
حضور دارند، انجام سفرهاي تبليغاتي به استان ها و حضور 
ــه يكي از موضوعات  ــن نامزدها در محل كار ب ــتن اي نداش
ــده است، در جلسه ديروز  خاص انتخابات يازدهم تبديل ش
شوراي شهر تهران و در پي سوال خسرو دانشجو سخنگوي 
شوراي شهر پيرامون لزوم مرخصي شهردار تهران،  مهدي 
ــوراي شهر تهران از مرخصي بيست روزه  چمران رئيس ش
ــر قاليباف براي انجام فعاليت هاي انتخاباتي خبر  محمدباق

داد.
ــود مثل  ــته ب ــته از قاليباف خواس ــه گذش ــران هفت چم
ــاي انتخاباتي از  ــراي فعاليت ه ــال 84 ب ــژاد در س احمدي ن

شهرداري تهران مرخصي بگيرد.
در رويدادي مشابه، علي باقري، معاون دبير شوراي عالي 
ــعيد جليلي كه براي  ــتاد انتخاباتي س امنيت ملي و رئيس س
ــته اي در دانشگاه تربيت مدرس  همايش دستاوردهاي هس
حضور داشت در پاسخ به پرسشي در اين خصوص گفت: من 

از شوراي عالي امنيت ملي يك ماه مرخصي گرفته ام.
اولين حضور جليلي در قامت نامزد انتخابات 

رياست جمهوري
دكتر سعيد جليلي نامزد انتخابات 
در  ــب  شنبه ش ــت جمهوري  رياس
گفت وگوي ويژه بخش خبري 22 و 
30 دقيقه شبكه دوم سيما براي اولين 
بار در قامت يك نامزد انتخابات و نه 
دبير شوراي عالي امنيت ملي به قاب 
تلويزيون آمد و با مردم سخن گفت.

ــدي خود حضور  ــراي اثبات توانمن ــد ويژه جليلي ب تاكي
ــطه اين  ــوراي عالي امنيت ملي بود كه به واس در دبيرخانه ش
ــور به خوبي  ــكالت گوناگون كش ــائل و مش حضور او با مس
ــت؛ تكيه كالم «ما در دبيرخانه شورا در مورد  ــده اس ــنا ش آش
ــان آن را به كرات از  ــاله...» واژه اي بود كه مخاطب ــن مس اي

زبان جليلي شنيدند.
جليلي همچنين بر كليد واژه تبديل تهديدها به فرصت ها 
ــت و در بخشي از سخنان خود با ادبياتي  تاكيدي خاص داش
ــزرگ بانكي كه  ــكاران ب ــژاد از بده ــر احمدي ن ــبيه دكت ش
ــا تومان وام در اختيار دارند و هنوز باز پس نداده اند،  ميليارده

سخن گفت.
ــت جمهوري در بخش ديگري  اين نامزد انتخابات رياس
ــالم  از اين برنامه تلويزيوني گفت: هرگاه ما به «گفتمان اس
ــرفت فراوان ديديم و اتفاقا هرجا  ــديم، پيش ناب» نزديك ش

ــت كه از اين  ــت، به اين خاطر اس ــكلي به وجود آمده اس مش
موضوع فاصله گرفته ايم و اين نگاه مي تواند در همه حوزه ها 
ــت خارجي جاري  ــگ، اقتصاد و بويژه سياس ــه فرهن از جمل

شود.
با يك جناح نمي شود كشور را اداره كرد

ــن روحاني روز گذشته  دكتر حس
ــاي مقيم تهران به  در جمع آذري ه
ــريح ويژگي هاي دولت احتمالي  تش
خود پرداخت و بر وجه «فراجناحي» 
ــان مي دهد  ــرد كه نش ــد ك آن تاكي
ــوراي عالي امنيت ملي  اين عضو ش
نمي خواهد نهايتا به يك جناح خاص 

منتسب شود.
ــه دولت «تدبير و اميد» يك دولت  ــي با بيان اين ك روحان
فراجناحي است، گفت: از همه سليقه ها براي اداره و مديريت 
كشور استفاده خواهم كرد، چون با يك جناح نمي توان كشور 
ــاماندهي عملكرد هاي ما ممكن نخواهد بود  را اداره كرد و س
ــتفاده از مديران باتجربه و نخبگان حتي اگر سليقه  مگر با اس

حزبي آنها مغاير با دولت باشد.
فعاليت حاميان روحاني در فضاي مجازي هم در روزهاي 
ــتر شده است؛ ديروز خبري مبني بر اين كه احتماال  اخير بيش
ــيدمحمد خاتمي به نفع  ــت س محمدرضا عارف به درخواس
ــد كه مدتي بعد از سوي  ــر ش روحاني كناره گيري  كند، منتش

دفتر خاتمي تكذيب شد.
تا نظام اداري اصالح نشود تورم حل نمي شود

محمدباقر قاليباف هم در سفر به 
يزد به بيان ويژگي هاي آرماني خود 
ــك مدير موفق پرداخت و گفت:  از ي
ــع ندارند كه  ــردم از يك مدير توق م
ــه و نصيحت بپردازد،  به وعظ، خطب
ــار ندارند  ــر انتظ ــردم از يك مدي م
ــد، حرفي كه  ــرداز باش ــه نظريه پ ك

ــاس كنند  ــد كه مردم احس يك مدير مي زند بايد طوري باش
دغدغه هاي خودشان را از او مي شنوند.

ــور  ــاد از نظام اداري كش ــپس به انتق ــهردار تهران س ش
ــته و فرسوده  ــته و خس ــتم آن قدر بس پرداخت و گفت: سيس
ــود  ــكالت حل ش ــت كه احتياج به خون جديد دارد تا مش اس

وگرنه تورم برطرف نمي شود.
ــر زمان بندي  ــار ديگر ب ــت جمهوري ب ــن نامزد رياس اي
ــنهادي خود براي حل مشكالت اقتصادي تاكيد كرد و  پيش
گفت، ظرف دو سال با يك زمان بندي مشخص، گراني، تورم 

و بي ثباتي در عرصه اقتصادي پايان خواهد يافت.
عالقه خاص غرضي به عدد 55

ــزد  نام ــي،  غرض ــيدمحمد  س
ــت جمهوري،  رياس ــات  انتخاب
ــم،  جام ج ــبكه  ش در  ــب  شنبه ش
ــارج از  ــا ايرانيان خ ــي ب گفت وگوي
كشور داشت و مجددا بر شعار «راي 
55 ميليوني» خود تاكيد كرد و گفت: 
ملت ايران در ده سال گذشته با تورم 

زندگي كرده است؛ شعار من 1+55 ميليون است. 55 ميليون 
ــعار راي دهند زيرا هيچ كس مخالف  ــر مي توانند به اين ش نف

دولت ضدتورم نيست.
ــئوليت وزارت پست  ــازندگي مس غرضي كه در دولت س
ــال ها  ــت در تبليغات آن س ــراف و تلفن را برعهده داش و تلگ
ــتفاده كرد، به اين  براي وزارتخانه اش از عبارت «55=1» اس
معني كه در مدت يك سال وزارت غرضي، به اندازه 55 سال 

قبل به مردم تلفن واگذار شده است. 
ــت جمهوري در پايان از مردم  ــن نامزد انتخابات رياس اي
خواست كه اگر با ديدگاه هايش مخالفند، او را مطلع و هدايت 

كنند.
صراحت و حرارت خاص محسن رضايي 

ــي، نامزد  ــن رضاي ــر محس دكت
انتخابات رياست جمهوري در نخستين 
ــبكه يك  گفتار تلويزيوني خود در ش
سعي كرد باصراحت و حرارت خاصي 
از مشكالت و فرصت هاي پيش روي 

كشور سخن بگويد.
ــر پايان دوره  ــا تاكيد ب رضايي ب
سعي و خطا در اداره  كشور گفت: بنده 

ــتداران  ــي، مردم و دوس اخطار مي كنم به همه فعاالن سياس
ــا پايان بدهيم. نظام، رهبر  ــعي و خط انقالب كه به دوران س
ــعي و  ــعار دادن و س ــم انقالب و مردم، ديگر تحمل ش معظ

خطا را ندارند.
ــه برخالف  ــت نظام ك ــخيص مصلح ــر مجمع تش دبي
ــركات معني دار  ــا ح ــن بار ب ــرش، اي ــخنراني هاي ديگ س
ــعي مي كرد توجه مخاطبان را بيشتر جلب  ــت هايش س دس
ــت هم دهند و  ــت به دس كند، گفت: توصيه مي كنم همه دس
ــند و وحدت كلمه  ــند، همه با هم باش به جاي همه با من باش
ــالب را ايجاد كنند. مطمئنا وقتي رهبر معظم انقالب  اول انق

باشد، مشكلي پيش نمي آيد.

 شجاعي كياسري:
 همزماني 2 انتخابات 

شور و نشاط را باال مي برد
چهارمين دوره انتخابات شوراها 
همراه با انتخابات رياست جمهوري 
ــود و اين در حالي است  برگزار مي ش
ــد همزماني اين  ــه نظر مي رس كه ب
ــات تا حد زيادي انتخابات  دو انتخاب
ــعاع قرار داده  ــوراها را تحت الش ش
ــان بر  ــياري از كارشناس ــت.  بس اس

ــال  ــوراها به مدت چهار س اين باورند از آنجا كه منتخبان ش
فرصت دارند به مسائل شهرى و روستايى سامان دهند، نقش 
ــور دارند و غلفت از اين انتخابات مي تواند  مهمي در اداره كش

آسيب هاي زيادي به دنبال داشته باشد.
ــري، عضو كميسيون شوراهاي  ــجاعي كياس رمضان ش
ــاري در گفت وگو با  ــالمي و نماينده س ــوراي اس مجلس ش
ــگاه دقيق تري به اين  ــانه ها بايد ن جام جم تاكيد كرد كه رس
مساله داشته باشند و اطالع رساني اين انتخابات تحت الشعاع 

انتخابات رياست جمهوري قرار نگيرد:
همزمـان بـا انتخابات رياسـت جمهوري در بيسـت و 
چهارم خرداد، انتخابات شوراها نيز برگزار مي شود. درباره 

ابعاد و اهميت اين انتخابات بگوييد.
ــي براي  ــوراها يكي از اصول مهم قانون اساس  فعاليت ش
سپردن امور اجتماعي، فرهنگي، عمراني و بهداشتي به مردم 
است. اين دوره از انتخابات شوراها، تجربه چهارمي است كه 
ــه دارد كه اميدواريم با توجه  ــالمي در اين رابط جمهوري اس
به مشخص شدن نقاط قوت و ضعف اعضاي شوراها بتوانيم 
ــن رابطه وجود دارد،  ــكاالت قانوني را كه در اي ــده اش در آين
ــهر فعاليت  ــوراي ش ــورا به معني واقعي ش مرتفع كنيم تا ش
كند، نه شوراي شهرداري ها. شوراها بايد بتوانند در همه امور 
خدمات قابل توجهي داشته باشند، زيرا فعاليت آنها با زندگي 

مردم سروكار دارد.
 به نظر مي رسـد اكنـون انتخابات شـوراها تا حدودي 
تحت الشـعاع انتخابـات رياسـت جمهوري قـرار گرفته 

است. نظر شما چيست؟
ــت. انتخابات  ــده اس من هم معتقدم كه همين طور ش
شوراها در جاى خود از اهميت فراوانى برخوردار است و به 
منزله واگذارى قدرت و مسئوليت هاى شهرى و روستايى 
به مردم است كه جلوه اى از مديريت مردم را نشان مى دهد. 
ــتري در اين امر داشته باشند  ــانه ها بايد دقت نظر بيش رس
ــعاع انتخابات  ــاني از اين انتخابات تحت الش كه اطالع رس
ــت جمهوري قرار نگيرد، همان گونه كه مقام معظم  رياس
ــوراها نيز از اهميت خاصي  ــري فرمودند انتخابات ش رهب
ــت تا توجه الزم به آن صورت  ــت و الزم اس برخوردار اس

گيرد.
براي برطرف شدن اين مشكل چه بايد كرد؟

ــتري در اين باره  ــانه ها بايد با دقت نظر بيش به نظرم رس
ــه اين امر معطوف كنند كه هم  ــت كنند و نگاه خود را ب فعالي
ــت جمهوري را به  ــم انتخابات رياس ــوراها و ه انتخابات ش
ــش دهند و انتخابات شوراها تحت الشعاع  بهترين نحو پوش
ــوراها  ــت جمهوري قرار نگيرد. انتخابات ش انتخابات رياس
ــاركت حداكثري و تصحيح ديدگاه ها  مي تواند در زمينه مش
ــهرداري ها و شوراها نقش آفرين  در موضوع اختالف ميان ش

باشد.
آيـا همزمانـي انتخابات شـورا و رياسـت جمهوري به 

پرشورتر شدن انتخابات كمكي مي كند؟
ــور و نشاط بيشتري  قطعا يكي از مهم ترين عواملي كه ش
ــد، توام شدن اين دو انتخاب با يكديگر  به انتخابات مي بخش
ــوراها يك انتخابات محلي، منطقه اي،  ــت. انتخابات ش اس
ــا اين انتخابات  ــت و برد ملي ندارد، ام ــي و قبيله اي اس قوم
ــوردار بوده كه همراهي آن در  ــواره از اهميت بااليي برخ هم
ــت جمهوري بر اهميت آن افزوده  اين دوره با انتخابات رياس

است.

تائيد 1340 نفر از رد صالحيت شدگان شوراها 
كوليوند: موضعگيري هاي داوطلبان در بررسي صالحيت ها موثر است

گفت وگو

اعالم برنامه هاي مراسم بزرگداشت ارتحال امام(ره)
انصاري: به علت تعميرات، مراسم امسال فقط يك روز است

رنا
س: اي

عك

مراسم تحويل انبوه سكوي پرتاب (النچر) موشك هاي 
ــداران  ــپاه پاس دوربرد زمين به زمين به نيروي هوافضاي س

انقالب اسالمي ديروز برگزار شد.
ــردار احمد وحيدي در  ــزارش واحد مركزي خبر،  س به گ
ــم در جمع خبرنگاران گفت: تحويل انبوه  ــيه اين مراس حاش
ــي اقتدار و خودكفايي  ــكوي پرتاب عالوه بر اين  كه تجل س
ــامانه  ــاخت اين س ــالمي ايران در طراحي و س جمهوري اس
راهبردي به شمار مي رود، نشانگر قدرت و حجم باالي آتش 
ــكي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران است كه  موش
در شرايط تهديد قادرند با حجم انبوه موشك، به طور همزمان 

دشمن متخاصم را درهم بكوبند.
ــردار وحيدي، اين اقدام وزارت دفاع را كه با همكاري  س
ــالمي شكل  ــداران انقالب اس ــپاه پاس نيروي هوافضاي س
ــان فرمانده معظم كل قوا  ــت، لبيك عملي به فرم گرفته اس

دانست.
وزير دفاع با اشاره به اين  كه قدرت موشكي، تنها بخشي 
ــورمان محسوب مي شود، تصريح كرد:  از اقتدار دفاعي كش
همه اين توانمندي ها براي دفاع از صلح و تحقق بازدارندگي 

موثر انجام مي شود.
ــردار وحيدي افزود: جنگ تحميلي صدام و حاميانش  س

ــر آماده، قدرتمند  ــالمي به ما آموخت كه اگ عليه ايران اس
ــمن مقاصد شوم خود را عملي  ــيم، دش و مهياي دفاع نباش
ــيم،  ــاده، قدرتمند و مهياي دفاع باش ــد كرد و اگر آم خواه
ــوي دشمنان ملت ايران، سلب  هرگونه اقدام خصمانه از س

خواهد شد.
ــروز وزارت دفاع با خودباوري،  ــر دفاع تاكيد كرد: ام وزي
ــالح و سامانه هاي نظامي را در  تالش و خودكفايي، انواع س
ــي، زميني، الكترونيك و  ــاي هوافضا، دريايي، هواي حوزه ه

اپتيك به طور كامال بومي طراحي و توليد مي كند.
سردار وحيدي افزود: اين توانمندي و تسليحات پيشرفته 
در كنار قدرت ايمان، شجاعت و آمادگي يگان هاي عملياتي 
ــوب و بااليي را ايجاد  ــيار مطل ــلح، آمادگي بس نيروهاي مس
كرده است و مي توانيم با قاطعيت ادعا و اعالم كنيم كه امروز 
ــلح جمهوري  فاصله آمادگي رزميـ  عملياتي نيروهاي مس
اسالمي در مقايسه با آغازين روزهاي جنگ تحميلي از زمين 

تا آسمان است.
هيچ قدرتي در جهان توان مقابله

 با ايران اسالمي را ندارد
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه هم در حاشيه اين مراسم 
ــرايط بازدارندگي نظامي  ــا بيان اين كه امروز در بهترين ش ب

ــچ قدرتي در جهان توان مقابله و  ــرار داريم، اظهار كرد: هي ق
صدمه به ايران اسالمي را ندارد.

ــي زاده بر ارتقاي  ــردار اميرعلي حاج به گزارش ايرنا، س
ــلح براي مقابله با  ــطح آمادگي هاي نظامي نيروهاي مس س
ــالمي تاكيد  ــمنان عليه انقالب اس تهديدهاي احتمالي دش

كرد. 
ــپاه پاسداران در ادامه با بيان  فرمانده نيروي هوافضاي س
اين كه همواره شاهد پايمال شدن حقوق كشورهاي ضعيف 
ــوي نظام سلطه بوده ايم، افزود: با بهره گيري از تجارب  از س
ــته ايم در زمينه توليد انواع  ــده دوران دفاع مقدس توانس ارزن
مختلف موشك ها و تجهيزات جانبي آنها شاهد فتح قله هاي 

موفقيت باشيم.
حاجي زاده تاكيد كرد: تحويل انبوه موشك ها و سكوهاي 

پرتاب براي ما امري عادي و تكراري شده است.
ــكوهاي پرتاب  ــرد: تحويل انبوه س ــان ك وي خاطرنش
موشك هاي دوربرد زمين به زمين به نيروي هوافضاي سپاه 
ــازي خرمشهر تنها بهانه اي براي  ــبت سالروز آزادس به مناس
ــازان و اقتدارآفرينان نيروي  ــي از زحمات حماسه س قدردان
ــازمان صنايع هوافضاي وزارت دفاع و  ــپاه و س هوافضاي س

پشتيباني نيروهاي مسلح كشور است.

تحويل انبوه سكوي پرتاپ موشك هاي دوربرد به سپاه
نوري همداني: شركت در انتخابات 

وظيفه اي همگاني است
آيت اهللا نوري همداني، شركت در انتخابات آينده را براي 

خلق حماسه سياسي، وظيفه اي همگاني دانست.
ــن مرجع تقليد در  ــزارش واحد مركزي خبر، اي ــه گ ب
ــازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي و  ديدار معاونان س
مديران باشگاه پژوهشگران جوان اين دانشگاه با تاكيد 
ــند و آن را  ــالمي باش بر اين كه همه بايد قدردان نظام اس
ــن راه نقش موثر و  ــزود: نخبگان در اي ــت كنند، اف تقوي

بسزايي دارند.
ــت اهللا نوري همداني با بيان اين كه هدايت و حكومت،  آي
ــالم انديشه  ــت كه جنبه الهي دارد، افزود: اس ــاله اي اس مس
ــكوالر را قبول ندارد بنابراين با توجه به تاكيد رهبر معظم  س
ــود تا مكتب  ــاني ش ــالب، بايد توجه ويژه اي به علوم انس انق
قرآن و اهل بيت(ع) در جامعه گسترش يابد. وي گفت: آنچه 
ــالم و كفر است كه  ــوريه مي بينيد جنگ بين اس امروز در س
ــورها مانند عراق و عربستان هم به  ــاله در ديگر كش اين مس

چشم مي خورد.

ــارات وزير خارجه  ــه اظه ــس با بيان اين ك ــس مجل رئي
ــه در اتهام زني به ايران و حزب اهللا ناصواب و غيرواقعي  تركي
ــت، گفت: تركيه با تحليل نادرست با سوريه ستيز كرده و  اس
ــت كه اگر محاسبات آنها اشتباه  مي كند و نصيحت ما اين اس
ــه آن را به گردن حزب اهللا و ايران  ــت، هزين از آب درآمده اس

نيندازند.
به گزارش فارس، علي الريجاني در نطق پيش از دستور 
ــالمي از ابتدا معتقد  خود در صحن علني گفت: جمهوري اس

ــاله سوريه  بود كه مس
بايد در قالب مذاكرات 
ــود.  ــي حل ش سياس
ارسال سالح و كمك 
ــون صرفا  ــه افراطي ب
آتش افروزي  ــي  نوع
در منطقه است و سبب 
تشديد بحران مي شود 
و كمكي به حل مساله 
و تقويت دموكراسي در 

سوريه نمي كند.
ــس از هزينه هاي  ــروز دنيا پ ــه كرد: ام ــي اضاف الريجان
ــيده است، حال زمان  ــيار جاني و مالي به همين نتيجه رس بس
ــت كه در تحليل خود درست  ــير براي كساني اس اصالح مس
عمل نكرده اند، نه اين كه با فرار به جلو به ديگران اتهام بزنند.

ــلمانان  ــاني و غيرت مس وي بيان كرد: وجدان هاي انس
نمي تواند نبش قبر حجر عدي و دريدن بدن يك مسلمان در 
ــوريه و خوردن قلب او توسط افراطيون را جز وحشيگري  س
ــي برآن  ــرن 21 نام در ق
ــاي  دولت هـــ ــد.  بنه
ــر بخواهند با  ــه اگ منطق
در  ــئوليت پذيـري  مس
ــش  ــه نق ــت منطق امني
مثبت داشته باشند، بايد 
ــاي  درگيري ه ــوي  جل
ــي را  ــه اي و مذهب فرق
ــه اين كه آتش  بگيرند ن

آن را بيفروزند.

الريجاني: تركيه اشتباه خود را به گردن ايران و حزب اهللا نيندازد


