
انصراف از كانديداتوري
 حمله به روحاني

محمدباقر قاليباف  در بيانيه اي گفت كه از تالش براي 
رياست جمهوري دست كشيده است

 قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار 
امام خميني: 

جا دارد جامعه در شناخت 
هر يك از اصحاب امام سعي 

داشته باشد
گروه سياسي| قائم مقام موسسه تنظيم 
و نشر آثار امام خميني با يادآوري شكل 
گرفتن نهادهاي جمهوري اسللامي در طول 10 سال 
رهبري امام خمينللي)س( گفت: حوادثي در مسللير 
تشكيل نظام جمهوري اسامي به وجود آمده كه امام 
در متن آن حضور يا نقش داشته و موسسه بايد اسناد آنها 
را به درستي گردآوري و تبيين كند تا ديگران بازگويي 
انحرافي از آن نداشته باشند و مسير تعريف اين وقايع را 

به سمت و سوي ديگري نبرند. 
به گزارش جماران، جمله هاي كليدي اظهارات حميد 
انصاري در ديدار نوروزي كاركنان موسسه تنظيم و نشر 

آثار امام خميني )س( به شرح زير است: 
  خداوند را سپاسگزاريم كه بعد از گذشت 38 سال از 
جمهوري اسامي به واسطه نيت خالص و مجاهدت هاي 
بنيانگذار آن با وجود تاطم ها و بحران ها و تحريم ها كه 
هريك كافي بود تا نظامي را ساقط كند، در منطقه ناامن 

خاورميانه مسير بالنده خود را پرتوان ادامه مي دهد. 
  جا دارد جامعه در شللناخت هر يللك از اصحاب امام 
از جمله آيللت اهلل العظمي موسللوي اردبيلي و آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني كوشش و سعي داشته باشد. از روزي 
كه هاشمي با امام همراه شد و از مكتب امام بهره گرفت 
تا آخر عمر در اين مسير مجاهدت كرد و نقش بي بديلي 

از خود به جاي گذاشت. 
  دنياي امروز دنياي متاطمي است، ابزارهاي مختلف 
ارتباطي به اين تاطم ها افزوده است و به نوعي جهان 
معاصر در يك سر در گمي به سر مي برد و همچنان بشر 
در پي خود است. مطمئنا در اين دنيا گفتمان انبياء كه 
مبتني بر وحي اسللت راهگشاي بشللر است و در عصر 
حاضر امام خميني)س( منادي اين گفتمان اسللت و 
كاري كه در ايران به ظهور پيوست نشانه حقانيت اين 

راه است و در آينده دنيا آن را بهتر خواهد شناخت. 
  در سال گذشته بيشللتر برنامه هاي مصوب به انجام 
رسلليد و در مجموع چيزي كه جزو اولويت ها بوده در 

همه بخش ها انجام شد. 
  در حوزه انتشللارات حدود 100 عنوان جديد منتشر 
شد، نشللريه هاي »متين« و »دوسللت« به طور منظم 
كار خود را ادامه دادند، كارهاي پژوهشللي و گردآوري 
خاطرات نيز با سرعت دنبال شد. با توجه به اينكه نظارت 
و بررسللي آنچه كه با نام امام چاپ مي شللود از وظايف 
موسسه اسللت بخش رصد در سللال گذشته تقويت و 

ارزيابي آثار در كوتاه ترين زمان ممكن انجام شد. 
  بخش هاي مختلفي از برنامه هاي نيمه تمام در حوزه 
فرهنگي داشللتيم كه فعال تر شده اسللت و البته بايد 
راهكارهاي عملي براي بهره مندي از اماكن منسوب امام 
برنامه ريزي كنيم كه در سال جاري اين كار را با جديت 
بيشتري دنبال خواهيم كرد. در بخش گردآوري اسناد 
تاريخي انقاب گام هاي خوبي برداشته شد و با وزارت 
خارجه به توافق رسلليديم و اسناد نهضت امام خميني 
)س( در حال تحويل به موسسه تنظيم و نشر آثار امام 

خميني است. 
  در سال گذشللته پروژه ارزشمند بازسازي بيت امام 
در نجف را شللاهد بوديم كه اين مجموعه ارزشللمند 
معنوي در جللوار حرم مولللي الموحديللن)ع( آماده 
پذيرايي از مهمانان اسللت كه اين پروژه بسيار سخت 
و سللنگين بود و مجموعه شللرايط عراق كار را دشوار 
مي كرد. پروژه مجاور بيت امام در قم نيز در حال انجام 
اسللت و اميدواريم به سللرعت به بهره برداري برسللد. 
همچنين امكان تعامل و همكاري با شهرداري پاريس 
فراهم شده و وقت آن رسيده كه آن را به صورت بسته 

فرهنگي ببينيم. 
  در اواخر سال گذشته موسسه مطبوعاتي جماران در 
ميان 10 سايت خبري برتر كشور قرار گرفت و موفق شد 
در رده بندي وزارت ارشاد مقام هفتم را كسب كند. امروز 
موسسه از نعمت داشتن رسانه اي موثر و پر مخاطب در 

حوزه انديشه امام بهره مند است. 
  امروز بسللتر الزم براي توسللعه فعاليللت در فناوري 
اطاعات فراهم شده است. امروز عرصه وب و ارتباطات 
مجازي سللرعت چشمگيري داشللته و در طول تاريخ 
بلله هيچ وجه امكان انتقللال اطاعات به اين سللرعت 
فراهم نبوده است. جايگزين شدن رسانه هاي گذشته 
با رسللانه  هاي نوين ايجاب مي كند كه ما در اين عرصه 

قوي تر وارد شويم. 
  من فكر مي كنم يك مقوله كه بايد متذكر شوم چون 
تا حدودي از آن فاصله گرفتيم بحث مسابقات فرهنگي 
اسللت. ما در گذشللته از طريق يك سللري مسابقات 
فرهنگي كه با همكاري نهادهاي مختلف بين اقشللار 
مختلف داشتيم انديشه و آثار امام را ترويج مي كرديم و 
به خصوص جوان ها و نوجوان ها با اين انديشه و آثار آشنا 
مي شدند و مدتي است كه اين مقوله به دليل پيدايش 
ابزارهاي نوين تا حدودي غفلت شللده اسللت. حتما با 
اسللتفاده از اين ابزارها امكان اين ارتبللاط وجود دارد. 
يعني مي شللود با همكاري بعضي دستگاه ها، نهادها و 
مراكزي كه به نام امام در جاهاي مختلف ايجاد شللده 
و سللاير نهادهاي فرهنگي وصاياي امام، انديشه، آثار و 
صحيفه امام مي تواند در مناسبت ها و شرايط مختلف 

بين اقشار جامعه توزيع شود. 
  از جمله مواردي كه من فكر مي كنم شايد قدري غفلت 
شد يا شرايطي كه در سنوات قبل در كشور به وجود آمد 
باعث توقف پيگيري هاي موسسه در اين زمينه شد حوزه 
آموزش و پرورش است. شكل گيري شخصيت جوانان 
آينده ما در مدارس است. در قانون حفظ آثار امام تعريف 
شده و وظيفه قانوني هم به عهده آموزش و پرورش و هم 
وزرات علوم گذاشته شده كه در رابطه با آشنايي جوانان 
و نوجوانان ما با زندگي امام هم در متن رسمي كتاب هاي 

آموزشي و هم در فوق برنامه ها اقدام كنند. 
  با توجه به جلساتي كه با مسللووالن وزارت آموزش 
و پرورش داشللتيم و اعام آمادگي آنهللا حتما بايد با 
تشكيل كارگروه هاي مشللترك و تفاهمنامه هايي كه 
تنظيم مي شود اين بخش را هم فعال كنيم. كما اينكه 
در سال هاي اوليه موسسه كارهاي خوبي در اين زمينه 
شكل گرفت. ايده حمايت از پايان نامه هاي دانشگاهي 
با موضوع تحقيق و پژوهش در انديشلله امام سال هاي 
اوليه در موسسه شكل گرفت و امروزه چندين هزار اثر 
ارزشمند در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا در جاهاي 

مختلف دارد كار مي شود. 

  امير حيدري، فرمانده ني�روي زميني ارتش با 
اش�اره به برنامه ه�اي پيش رو :   يك�ي از اهداف 
و طرح ه�اي اين نيرو در س�ال 96 اين اس�ت كه 
تيپ ه�اي پياده و تكاور را ب�ه تيپ هاي متحرك 

هجومي تبديل كنيم. فارس
  در دانشگاه تهران: آيت اهلل امامي كاشاني نماز 

جمعه تهران را اقامه مي كند. مهر
 محمودي شاه نش�ين، عضو كميسيون شوراها 
و امور داخلي كش�ور در مجلس شوراي اسالمي: 
تعداد اعضاي ش�وراي ش�هر تهران همان ۲۱ نفر 
خواهد بود و امكان افزايش تعداد اين شورا وجود 

ندارد. خانه ملت
 مسعود پزشكيان، نايب رييس مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه راي ندادن نمايندگان از نظر 
شرعي و قانوني درست نيست از آنان خواست كه 

در راي گيري ها شركت كنند. ايرنا

وزارت دفاع به يكي از قطب هاي بزرگ صنعتي و فناوري تبديل شده است
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: امروز وزارت دفاع به يكي از قطب هاي بزرگ، بي بديل و اثرگذار در حوزه صنعتي و فناوري تبديل شده است كه عالوه بر تامين نيازهاي بخش دفاع در خدمت توسعه 
ملي به ويژه در بخش هاي صنايع مادر نظير فوالد، نفت، پتروشيمي، ارتباطات و حمل و نقل قرار دارد. به گزارش ايسنا، سردار دهقان اظهار داشت: در دوره اخير با تمركز بر تقويت و بالندگي بخش دفاع در حوزه هاي 

هوافضا، هوايي، دريايي، الكترونيك، رزم زميني و ديپلماسي دفاعي به دستاوردهاي بسيار مهم و ارزشمندي دست پيدا كرده ايم. 

 محسن هاشمي:
 از معاونت عمراني دانشگاه 

آزاد استعفا نداده ام
ايسنا نوشت: فرزند آيت اهلل هاشمي رفسنجاني گفت: 
طبق قانون براي حضور در انتخابات شللوراي شهر، 
لزومي بر اسللتعفايم از معاونت عمراني دانشگاه آزاد 

وجود ندارد. 
محسللن هاشمي رفسنجاني در پاسللخ به پرسشي 
مبني بر استعفاي وي از معاونت عمراني دانشگاه آزاد 
براي ثبت نام در انتخابات شللوراي شهر، اظهار كرد: 
از توجه رسللانه ها به انتخابات شوراها تشكر مي كنم 
اما مطابق با قانون مصوب مجلس شللوراي اسامي 
و اصاحات آن، معاونان دانشگاه آزاد اسامي ملزم 
به استعفا جهت كانديداتوري در انتخابات شوراهاي 
اسللامي شهر و روستا نيسللتند. وي افزود: در ماده 
۲8 قانللون و اصاحيه آن، 10 شللخصيت حقوقي 
كه معاونين آن ملزم به اسللتعفا هسللتند، ذكر شده 
اسللت اما تنها رييس دانشللگاه آزاد و روساي شعب 
دانشللگاه هاي غيردولتي ملللزم به اسللتعفا قبل از 
كانديداتوري هستند و درباره معاونان آن موضوعي 
ذكر نشده است. هاشللمي در پايان با تاكيد بر اينكه 
در انتخابات مجلس نيز لزومي بر استعفاي معاونان 
دانشللگاه آزاد وجود ندارد، اظهار كللرد: صاحيت 
بنده توسللط هيات هللاي اجرايي در سللال ۹۴ نيز 

تاييد شده بود. 

به روحاني راي ندهيم؛ به 
ايران راي بدهيم

عصر ايران با اين عنوان نوشللت: آيا بايد به روحاني 
راي بدهيم؟ جواب براي دو گروه كاما واضح است: 
كساني كه روحاني منافع شللان را به خطر انداخته، 
بلله او راي نخواهند داد و كسللاني كه نفع شللان در 
اسللتمرار دولت روحاني است نيز بي ترديد به او راي 
خواهنللد داد. اگر امللروز بر اين باوريللم كه روحاني 
بهترين گزينه موجود براي رياست جمهوري است، 
به اين دليل است كه از بين كانديداهايي كه نام شان 
بر سللر زبان هاسللت، روحاني تنها كسللي است كه 
مي تواند مسير خروج ايران از بحران، حفظ آرامش، 
بازسازي زيرساخت هاي تخريب شده كشور، توسعه 
تدريجي اقتصادي و عادي سازي روابط ايران با دنيا 

را ادامه دهد. 
ايران ديگر توان آن را ندارد آزمايشگاه افرادي باشد 
كه اي بسا انسان هاي خوبي هم باشند ولي تازه كار، 
احساسي، شعارزده و بي تجربه اند. رياست جمهوري 

محل آزمون و خطا نيست. 

واكنش حاميان قاليباف در 
فضاي مجازي به كانديدا 

نشدن او در انتخابات
اعتم�اد| كناره گيري محمدباقر قاليباف شللهردار 
تهران از صحنه انتخابات رياست جمهوري دوازدهم 
با واكنش هللاي محدودي از سللوي حاميان وي در 
فضاي مجازي روبه رو شللد. حاميللان وي در فضاي 
مجازي با انتشللار پسللت ها و توييت هايللي نيامدن 
قاليباف به عرصه انتخابات را مسللاوي با شكسللت 
حتمي اصولگرايان در انتخابات رياسللت جمهوري 

دانستند. 

جمعه؛ جلسه توجيهي براي 
دبيران استاني هيات هاي 

نظارت بر انتخابات شوراها 
در تهران

سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها 
گفت: به دبيران هيات هاي نظارت اسللتان ها براي 
شللركت در جلسلله توجيهللي در روز جمعه جهت 
ارايه آموزش هللا و الزامات حقوقي و اداري انتخابات 
شللوراها و تعامل با هيات هاي اجرايي فراخوان داده 

شده است. 
به گللزارش فارس، فرهللاد تجري، نماينللده مردم 
قصرشيرين در مجلس شوراي اسامي درباره آخرين 
تصميمللات هيات نظللارت بر انتخابات شللوراهاي 
شهر و روسللتا گفت: ديروز جلسلله اي درباره نحوه 
يكسان سللازي اقدام و رويه هاي نظارت بر انتخابات 
شللوراها داشللتيم. وي ادامه داد: بر همين مبنا روز 
جمعه، فراخوان دبيران هيات هاي نظارت استان ها را 
داده ايم تا در تهران در جلسه توجيهي شركت كرده 
و آموزش ها و الزامات حقوقي و اداري درباره نظارت 
بر انتخابات شوراها و تعامل با هيات هاي اجرايي به 

آنها ارايه شود. 
سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات پنجمين 
دوره شوراهاي اسامي شهر و روستا گفت: با توجه 
به تجربيات گذشللته در زمينه نظللارت بر انتخابات 
شللوراها و ضعف هاي ادوار سللابق انتخابات شوراها 
به ويژه در قبال هماهنگللي ميان هيات هاي نظارت 
بخش و شهرسللتان و اسللتان و مركز در نظر داريم 
مقدمات صدور شلليوه نامه عملي را بللراي اباغ به 

دبيران فراهم كنيم. 

پيشخوان

گزارش روزجمله هاي كليديسرخط خبرها

خبرگزاري تسنيم

سياست پنجشنبه 17 فروردين 13۹6، 8 رجب 1۴38، 6 آوريل ۲017،  سال چهارد                     هم، شماره ۲3776 siasat@etemadnewspaper.ir

چرايي يك قهر
قاليب�اف ام�ا خيل�ي از 
مالك ه�اي اصولگرايان 
را نداش�ت. تجرب�ه دو 
شكس�ت را در كارنام�ه 
خود داش�ت و مديريتش 
در شهر تهران با انتقادهاي 
بسياري مواجه شده بود. 
از س�وي ديگ�ر ماجراي 
امالك نجومي هم از نگاه 
اصولگرايان ي�ك امتياز 
منفي محس�وب مي شد. 
اين اما تمام ماجرا نبود اما 
ظهور ي�ك گزينه جديد 
در مخيل�ه اصولگراي�ان 
بود كه همه محاس�بات را 
ب�راي محمدباقر قاليباف 
كه از چند ماه پيش هم با 
دستور كار حمله به دولت 
وارد گود انتخابات ش�ده 

بود تغيير داد.

»دروغ پللردازي كار جاري 
خللاص  مراكللز  برخللي 
اسللت«؛ اين واكنللش معاونللت حقوقي 
رييس جمهوري درخصوص دروغي است 
كه به اسحاق جهانگيري بسته شد. جلسه اي 
كه قبل از سال نو، برگزار و در آن معاون اول 
رييس جمهور در جمع كارگزاران سخنراني 
كرد، با خبرسللازي هاي برخي كانال هاي 
تلگرامللي به عنوان جلسلله اي عليه دولت 
معرفي شد. اين موضوع كه به شدت موجب 
اعتراض اسحاق جهانگيري قرار گرفت در 
نهايت او را مجاب به نگارش نامه اي كرد تا 
طي آن خواسللتار پيگيري  از سوي وزارت 
اطاعات و دسللتگاه قضايي شللود. اما اين 
موضوع جللداي از نامه نگاري هاي معاونت 
اول رييس جمهللور نيازمند پيگيري هايي 
نيللز از دولللت بود. امللا معاونللت حقوقي 
رييس جمهور كه در واقع يكي از وظايف آن 
پيگيري چنين شكاياتي است، از عدم اقدام 
در اين مورد خبر مي دهد. مجيد انصاري در 
حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به سوال 
ايسنا درباره پيگيري قضايي شايعه سازاني 
كه صحبت هايي را از سللوي معللاون اول 
رييس جمهور عليلله رييس جمهور مطرح 
كرده بودنللد، اظهار كللرد: »دروغ پردازي 
كار جاري بعضي مراكز خاص است و فقط 
اختصاص به يك شللخص خللاص ندارد. 
عده اي صحبت هايي را از سوي اعضاي هيات 
دولت عليه ساير اعضا مطرح مي كنند. يكي 
هم همين موضوع آقاي معاون اول بود.« وي 
ادامه داد: معاونت حقوقي رياست جمهوري 

در مواقعي كه ايللن دروغ پردازي ها اينقدر 
آشكار صورت مي پذيرد و تخريب و تشويش 
اذهللان عمومي مي كنند اگللر طبق قانون 
اصاح كنند و تكذيبيه منتشر كنند، اقدام 
قانوني نمي كند و ما به دنبال همين موضوع 
هستيم و به دنبال اقدام قضايي نيستيم اما 
اگر طبق قانون اصاح نكنند اقدام حقوقي 

خواهيم كرد. 
اگر نقدي صورت گرفت، منصفانه باشد

انصاري در پاسخ به سوالي درباره انتخابات 
آينده اظهار كرد: گفتمللان عمومي مردم 
بر اساس برداشللتي كه من دارم اين است 
كه عدالت انتخاباتللي در همه ابعاد رعايت 
شللود. از تبليغات گرفته تا صدا و سلليما و 
تريبون هاي نماز جمعه و رسانه هاي وابسته 
به نظللام. از طرفي فضا؛ فضاي اسللامي، 
اخاقي و قانوني باشد و از تخريب، برچسب 
زدن و تشللنج آفريني دوري شللود. وي در 
خصوص رعايللت اخاق در زمان انتخابات 
نيز اضافه كرد: نبايد رقابت هاي انتخاباتي 
موجب شود دستاوردهاي نظام مورد هدف 
قرار گيللرد. اينكه جرياني بللراي پيروزي 
خود تخريب جريللان و كانديداي رقيب را 
سكوي ارتقاي خود تصور كند، تصور باطلي 
است و مردم به اين مسللائل توجه دارند و 
مي فهمند. از طرفي با نردبان گناه باال رفتن 
كار غيرشرعي و غيراخاقي است. حتي اگر 
پيروزي ظاهري صورت گيللرد كه تجربه 
نشان داده اسللت كه پيروزي ظاهري هم 

اين گونه به دست نمي آيد. 
انصللاري بللا اشللاره بلله انتظللارات مردم 
خاطرنشللان كللرد: انتظار اين اسللت كه 
رقابت ها با متانت، عدالللت و اخاق پيش 

برود و جريانات و كانديداها برنامه هاي خود 
را ارايه دهند. اگر نقدي قرار اسللت صورت 
بگيرد نقد منصفانه باشد. محوريت اخاق و 
انصاف خواسته مردم است. معاون حقوقي 
رييس جمهور همچنين تصريح كرد: امسال 
سللال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشللتغال 
نامگذاري شده و مشخص است كه تمركز 
كانديداها روي برنامه هاي اقتصادي خواهد 
بود كه خوشبختانه كارنامه برنامه ريزي و 
اقدام و عمل دولت تدبير و اميد در مسائل 
اقتصادي بسلليار درخشان اسللت. به ويژه 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كارهاي 
بسيار بزرگي در سال گذشته انجام داده و 
برنامه بسيار وسيع و عملياتي براي امسال 
تصويب شده است و دست روحاني در حوزه 

اقتصاد پر است. 
ارايه تصوير ناتوان و ضعيف از كشور 

بي ترديد حركتي ضدانقالبي است
معاون حقوقي رييس جمهور تاش براي 
حضور حداكثري مردم پاي صندوق هاي 
راي و رعايت قانون و قانونگرايي را در صحنه 
 انتخابات مورد تاكيد قرار داد و اظهارداشت: 
مجموعه فرآيند انتخابات از سللوي همه 
طرفين بايد احترام به قانون باشد و دستگاه 
 قضايللي بايد با تخلفات آشللكار انتخاباتي 
قاطعانلله برخورد كند.  مجيللد انصاري در 
ديدار نوروزي فرمانداران اسللتان تهران با 
تبريك سللال نو، به حساسلليت و  اهميت 
سللال 13۹6 اشللاره كرد و گفت: در اوايل 
امسللال دو انتخابات بللزرگ و مهم برگزار 
خواهد شللد كه همه بايد بلله عنوان يك 
 وظيفه تاش كنيم تا حضللور حداكثري 
مللردم در آن شللكل بگيرد.  وي افللزود: با 

توجه به اينكه امسال از سوي رهبر معظم 
انقاب به نام اشللتغال و توليللد نامگذاري 
شللده اسللت، دولت برنامه هاي مختلفي 
 در ايللن خصوص تللدارك ديده اسللت. از 
اين رو همه مسللووالن به ويژه استانداران 
و فرمانداران مسللووليت سنگيني در اين 
زمينه برعهده  دارند تا با تدابير اتخاذ شده 
به سمت اهداف تعيين شده از سوي نظام 
پيش برويم. انصاري با بيان اينكه انتخابات 
نمايش جمهوريت نظام در كنار اساميت 
آن اسللت، گفت: تبلور و تجلي  جمهوريت 
در پللاي صندوق هاي آرا اسللت لذا حضور 
حداكثري در اين صحنه بسيار مهم است 
و در اين حوزه نيز استانداران و  فرمانداران 
در خط مقدم قرار دارند.  انصاري با اشللاره 
به اينكه ابتناء نظام از ابتداي شكل گيري 
بر آرا و نظر مردم اسللتوار بوده است، اظهار 
داشللت: امام  راحل با رفتار و منش خويش 
بر اين موضوع تاكيد داشتند كه نظام بدون 
حضور، راي و پشتيباني مردم موضوعيت 
ندارد.  معللاون حقوقللي رييس جمهور با 
تاكيد بر اهميت حضور پرشور و حداكثري 
مردم در صحنلله انتخابات گفت: بي ترديد 
هراقدامي در  جهت دلسللرد كردن مردم 
و كاهللش مشللاركت آنللان در انتخابات، 
غيرقانوني و خاف اخاق است و با كمال 
تاسف امروز عده اي با وجود  ادعاي دفاع از 
نظام، رفتاري دارنللد كه در حقيقت عمل 
به توصيه هاي رسللانه هاي صهيونيستي و 
بيگانه است.  انصاري گفت: بدون شك اگر 
مردم از كارآمدي نظام مايوس شوند، بستر 
براي القاي شبهات دشمنان و  زمينه سازي 
براي تحقق خواسللته هاي نامشروع آنان 

فراهللم مي شللود.  انصاري رعايللت اصول 
بايسللته حاكم بر انتخابات را مورد تاكيد 
قرار داد و گفت: همه بايد  دنبال تشللويق 
مللردم به شللركت  گسللترده در انتخابات 
بوده و از نقش آفرينللي احزاب و گروه ها و 
تشكل هاي مدني حمايت كرده و به سمت 
نهادينه كردن تشكل هاي  قانوني و توسعه 
و گسترش آنها حركت كنيم و در اين عرصه 
نيز وزارت كشور نقش مهمي بر عهده دارد. 
 معاون حقوقللي رييس جمهور همچنين 
توجه بلله بيت المللال و عدم اسللتفاده از 
امكانللات عمومي براي تبليغللات را مورد 
تاكيد قللرار داد و  گفت: صدا و سلليما بايد 
نهايت عدالت، انصاف و بي طرفي را رعايت 
كنللد.  وي تصريح كرد: هيچ حق الناسللي 
در كشللور باالتر از حق راي و آزادي مردم 
نيسللت و مخدوش كللردن ايللن حق به 
هر صورتللي و از  طرف هر فللردي، گناهي 
نابخشللودني و اقدامي خاف قانون است 
و همه بايد بللر مبناي قانون حركت كنند. 
حضور حداكثري مردم  پاسللخ مناسللبي 
به تهديدات دشللمنان است و امنيت ملي 
كشورمان در گرو اتحاد و وحدت ملي است 
و نمايش وحدت ملي نيز از طريق  صندوق 
آرا در معللرض ديد جهانيان قرار مي گيرد. 
 معاون حقوقي رييس جمهور، بيان خدمات 
دولت را يك وظيفه ملي دانسللت و گفت: 
اميللدوارم در فرصت انتخابات گوشلله اي 
از ايللن خدمات بللراي مردم بيان شللود. 
متاسفانه به دليل نامهرباني رسانه اي ابعاد 
 مختلف و گسترده خدمات دولت به اطاع 
مردم نرسيده است و بايد با اتخاذ روش هاي 

مناسب كاستي هاي موجود جبران شود.  

گروه سياسي| پالس هاي مثبت دوطرفه 
ميللان سلليد ابراهيللم رييسللي و 
اصولگرايللان رويت مي شللود. 
پالس هايي كه نشان مي دهد 
عزم اصولگرايان براي به ميدان 
آوردن ابراهيم رييسي با پاسخ 
مثبللت او مواجه شللده اسللت. 
امروز امللا روز سرنوشت سللاز 
اصولگرايان اسللت كه 
او  نشللان مي دهد 
بايد از ساختمان 
آستان  توليت 

قدس به سللتاد انتخاباتي كوچ كند يا نه؟ 
ديروز اما يك خبر جديد آمد كه تاييد آن 
به امروز موكول شد. خبر آمد كه ابراهيم 
رييسي از عضويت در هيات مركزي نظارت 
بر انتخابات اسللتعفا داده است. ابتدا خبر 
را رسانه اصولگراي فارس منتشر كرده و 
آن را نشللانه اي از كانديدا شللدن ابراهيم 
رييسللي دانسللت؛ خبري كه عباسعلي 
كدخدايي، سللخنگوي شللوراي نگهبان 
در مورد آن گفللت: »تاييد يا تكذيب اين 
مساله به نشسللت امروز هيات نظارت بر 
انتخابات بستگي دارد.« هرچه كه هست 

امروز سرنوشت سللاز ترين روز در زندگي 
ابراهيم رييسي است كه آينده كاري او را 

مشخص مي كند. 
تعيين تكليف استعفا يا عدم استعفا 

امروز
ديروز اما سخنگوي هيات مركزي نظارت 
بر انتخابات رياسللت جمهوري اعام كرد 
كه نخسللتين جلسلله اين هيات در سال 
جاري امللروز برگزار مي شللود. به گزارش 
تسنيم، عباسللعلي كدخدايي سخنگوي 
هيات مركزي نظارت بر دوازدهمين دوره 
انتخابللات رياسللت جمهوري در صفحلله 

شخصي اش در فضاي مجازي اعام كرد كه 
نخستين جلسه اين هيات در سال جاري، 
امروز برگزار مي شود. در جلسه اي آيت اهلل 
احمللد جنتي، آيللت اهلل يللزدي، آيت اهلل 
رييسللي، محمدرضللا عليزاده، محسللن 
اسماعيلي، سلليامك ره پيك و عباسعلي 
كدخدايي به  عنوان اعضاي هيات مركزي 
نظللارت بر انتخابللات دوازدهميللن دوره 
رياسللت جمهوري و ميان دوره اي مجلس 
شوراي اسامي انتخاب شده اند. اظهارات 
كدخدايي نشللان مي دهد كه اگر ابراهيم 
رييسللي به جلسلله امروز هيللات مركزي 

نظللارت بللر دوازدهميللن دوره انتخابات 
رياسللت جمهوري نرود پس اسللتعفاي او 
محرز خواهد شللد. پللس كانديداتوري يا 
عدم كانديداتوري ابراهيم رييسللي به دو 
مساله در روز پنجشنبه بستگي دارد. يكي 
جلسلله جبهه مردمي نيروهللاي انقاب و 
ديگري جلسلله هيات مركللزي نظارت بر 
انتخابات كه در اولي ممكن است خروجي 
جلسلله انتخاب ابراهيم رييسي به عنوان 
كانديداي اصولگرايان باشد و در دومي عدم 
حضور رييسللي مي تواند خبري از كانديدا 

شدن او باشد. 

دروغ پردازي كار جاري بعضي مراكز خاص است

پنجشنبه سرنوشت ساز براي رييسي

معاون حقوقي رييس جمهور: 

پالس هاي مثبت جديد در مورد كانديداتوري ابراهيم رييسي 

هنوز اقدام قضايي عليه شايعه سازان انجام نداده ايم

ابراهيم رييسي از حضور در هيات نظارت بر انتخابات استعفا داد؟

چهره - گفته

چهره روز

او هيچ وقت مرد شماره يك 
براي اصولگرايللان نبود و از 
طرف ديگر سال ۹5 هم سال خوش يمني 
براي محمدباقللر قاليباف نبود. از افشللاي 
ماجراي واگذاري اماك نجومي شهرداري 
تهران و حادثه پاسللكو گرفته تا پشتي كه 
اصولگرايان براي چندمين بار به شللهردار 
56 سللاله كوچ كللرده از لشللكر پنج نصر 
خراسان كردند. سال آنقدر ناخوش بود كه 
در ابتداي ۹6 باعث شد تا او براي چندمين 
بار طعم بدعهدي اصولگرايان را در كامش 
حس كند. ديروز روز عقب نشيني همراه با 
حمله محمدباقر قاليباف بود. دستور كاري 
كه اين روزها در ميان خيلي از اصولگرايان 
ديده مي شود اما اين دسللتور كار در مورد 
اصولگراياني كه از ۲۴ خرداد ۹۲ سللوداي 
پاستور دوازدهم را در ذهن داشتند جدي تر 

است. جديت شان اما اين روزها با مشاهده 
بدعهدي اصولگرايان كمي دچار خلل شد 
تا ديروز كه محمدباقر قاليباف ترجيح داد 
بيش از اين منتظر بررسي هاي اصولگرايان 
كه آنچنان اميدي هم به آن نداشللت نماند 
و از شللانس نداشللته اش بللراي انتخابات 
رياست جمهوري چشم بپوشد. اين شد كه 
ديروز يعني درست يك روز پيش از نشست 
سرنوشت سللاز اصولگرايان در مصاحبه اي 
كه با خبرگزاري اصولگراي فارس داشللت 
اين جمله مهم را گفت: »هيچ درخواستي 
براي نامزدي نداشته و ندارم«. اين اما تمام 
اظهارنظر قاليباف نبود. آن هم در شرايطي 
كه چند روز قبلش آرزو كرده بود كه كاش 
يارانه هللاي نقدي افزايش داده مي شللد.او 
ديروز حمله شللديدتري از روزهاي قبلش 
به دولت داشت و گفت: »وضعيت اقتصادي 
و اجتماعي كشور در شللرايط بحراني قرار 
دارد و ترديللدي وجللود ندارد كه شللرايط 

فعلي در نتيجه سوءمديريت و ناكارآمدي 
دولت فعلي است. لذا براي هر فرد دلسوزي 
تاش براي جايگزين كردن رييس جمهوري 
مناسب به جاي رييس جمهور فعلي در ۲۹ 
ارديبهشت ضرورتي انكارناپذير براي مردم 
است. «وي همچنين اضافه كرد: اين هدف 
راهبردي و مهم به دست نخواهد آمد، مگر 
با به كار گرفتِن هملله ظرفيت هاي مردمي 
و دلسوزان انقاب و كشللور و اجماع بر سر 
كانديدايي كه صاحيت، قابليت و مقبوليت 
داشته باشد. امروز جامعه ما به همگرايي و 
نگرشي فراتر از ماحظات حزبي و گروهي 

نياز دارد. 
تالش براي رسيدن به گزينه مطلوب

شللهردار تهران كه حاال 1۲ سللال است در 
خيابان بهشت مشللغول به كار است خوب 
مي داند كلله روزها و ماه هللاي آخرش را در 
اين سللاختمان مي گذراند اما در عين عقب 
كشلليدن ترجيح مي دهد كلله حفظ ظاهر 

گروه سياسي

هم كند و تاكيللد دارد كه همچنان در كنار 
اصولگرايان است. در همين راستا است كه 
در كنار تاكيد بللراي تغيير دولت مي گويد: 
»خوشللبختانه ضللرورت همگرايي به يك 
مطالبه عمومي تبديل شده است و من هم از 
همه تاش هايي كه توسط نيروهاي مردمي 
انقاب انجام شللده است تشكر مي كنم. در 
ضمن همانطور كه طي نامه اي اعام كردم 
هيچ درخواستي براي نامزدي نداشته و ندارم 
ولي تمام تاشم را در جهت كمك به پيروزي 
گزينه مطلوب در انتخابات رياست جمهوري 
به كار خواهم گرفللت.« وي در پايان افزود: 
معتقدم همه كساني كه به دنبال نجات كشور 
از بحران هاي اقتصادي و اجتماعي هستند 
بايد با اتحاد و يكپارچگي براي تحقق هدف 
رفع بحران مديريت كان كشور، كارآمدي 

و تغيير دولت فعلي تاش كنند. 
چرا قاليباف كنار رفت؟

محمدباقر قاليباف حاال 56 سللاله است. از 
روزهاي نيروي انتظامي تاش كرده است 
كه فاصله ملموسي داشته باشد. با اين همه 
اما او در تمام اين سال ها يك تجربه مشترك 
داشته اسللت. قاليباف هيچگاه شخصيت 
محبوب و شللماره يللك اصولگرايان نبوده 
اسللت. نه در انتخابات 8۴ كلله اصولگرايان 
انتخاب شماره يك شان علي الريجاني بود 
و محمود احمدي نژاد انتخاب شللد و نه در 
انتخابات ۹۲ كه او هرچند نفر دوم شللد اما 
صف طوالني كانديداهاي اصولگرا باعث شد 
فاصله او با حسن روحاني بسيار زياد باشد. 
درست چهار سللال پيش در همين روزها 
بود كه هيچ يللك از كانديداهاي اصولگرا از 
محسن رضايي و علي اكبر واليتي تا سعيد 
جليلي حاضر نشللدند تا به نفع او از صحنه 
انتخابات كنار بروند. در تمام اين سللال ها 
تنها جايي كلله اصولگرايان پاي محمدباقر 

قاليباف ايسللتاده اند انتخاب شهردار بوده 
است. آن هم شايد به اين خاطر كه آنچنان 
گزينه ديگري براي اين كار نداشتند. درست 
از دو سللال پيش بود كه قاليباف به عنوان 
يكي از كانديداهللاي احتمالي اصولگرايان 
براي انتخابات رياست جمهوري ۹6 تصور 
مي شللد. قاليباف اما خيلللي از ماك هاي 
اصولگرايان را نداشت. تجربه دو شكست را 
در كارنامه خود داشت و مديريتش در شهر 
تهران با انتقادهاي بسياري مواجه شده بود. 
از سوي ديگر ماجراي اماك نجومي هم از 
نگاه اصولگرايان يك امتياز منفي محسوب 
مي شللد. اين اما تمام ماجرا نبود. قاليباف 
هنوز هم در آشللفته بازار بللدون كانديدا و 
چهره اصولگرايان در مقايسه با سعيد جليلي 
گزينه بهتري محسوب مي شد اما ظهور يك 
گزينه جديد در مخيله اصولگرايان بود كه 
همه محاسبات را براي محمدباقر قاليباف 
كه از چند ماه پيش هم با دستور كار حمله 
به دولت وارد گود انتخابات شده بود تغيير 
داد. »ابراهيم رييسي« همشهري خراساني 
محمدباقر قاليباف گزينه جديد اصولگرايان 
بود. گزينه اي كه ترجيح اصلي اصولگرايان 
هم بود تا با يك چهره جديد شكست نخورده 
به ميدان بيايند. همين هم شللد كه خبر از 
قهر قاليباف و سعيد جليلي آمد حتي زماني 
كه خبر از پيغام جليلي براي قاليباف آمد كه 
آمدنش به عرصه انتخابات در صورت آمدن 
او را تكذيب كرد. همين هم شد كه قاليباف 
ترجيح داد بيشللتر از اينكه منتظر بماند از 
صحنلله انتخابات كنار برود تا شللماره يك 
نبودنش براي اصولگرايان بيش از اين نمايان 
نشود. قاليباف حاال ديگر كانديداي انتخابات 
نيست. احتمال ماندش در شهرداري تهران 
هم صفر اسللت و بايد ديد كلله او چه آينده 

كاري براي خود در نظر گرفته است؟ 
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گروه سياسي| در حالي كه برداشت ها از اظهارات قاليباف كناره گيري او از صحنه انتخابات بود 
شب گذشته برخي از اعضاي جمنا ادعا كردند كه اظهارات قاليباف به معناي انصراف او نيست. 
بر اين اس�اس، عضو هيات رييس�ه جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي گفت: بيانيه آقاي 
قاليباف به معناي انصراف از كانديداتوري نيست. به گزارش تسنيم، مهدي محمدي در پاسخ 
به پرسشي درباره بيانيه اخير محمدباقر قاليباف با تاكيد بر اينكه متن بيانيه روشن است، گفت: 
آقاي قاليباف گفته من درخواستي براي كانديداتوري ندارم و اين حرف درستي است. هيچ كدام 
از اين آقايان درخواست كانديدا شدن نداشته اند و اين بدنه نيروهاي انقالبي بودند كه نام آنها 
را مطرح كردند. بگذاريد صريح بگويم. نه آقاي قاليباف و نه هيچ كدام ديگر از آقاياني كه مردم 
رنج ديده به آنها اميد بسته اند، حق ندارند چنين تصميمي را به تنهايي بگيرند و نخواهند گرفت. 
بدنه نيروهاي انقالبي اميدها بسته اند كه اين بار همه ظرفيت ها براي عبور از وضع اسفبار كنوني 
تجميع خواهد شد و آقاي قاليباف يكي از مهم ترين اين ظرفيت هاست. محمدي در پايان گفت: 
من مطمئن هستم كه مقصود آقاي قاليباف درست فهميده نشده و وضعيت نهايي فاصله اي 

عميق با آن چيزي خواهد داشت كه در ظاهر به نظر مي رسد. 

قاليباف از كانديداتوري انصراف نداده است


