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سیاسی

اذعان مدافعان رییس دولت قبل مبنی بر نافرمانی
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات طی سخنانی گفت :در مقایسه شرایط امروز
با قبل مشاهده میکنیم ،کسانیکه مدافع رییس دولت قبل بودند ،اکنون اذعان میکنند که او
نافرمانی کرده است .به گزارش ایسنا ،واعظی در ادامه با بیان این مطلب که همواره افراد افراطی
در همه جناحها و دولته ا وجود داشته است ،مطرح کرد :در آستانه انتخابات نمیتوانیم بگوییم
که مردم مشکل ندارند ،زیرا که یا مردم را نمیشناسیم یا در شرایط این جامعه قرار نداریم.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427  :

تلگرام 09128197782

 -0926نایب رئی��س مجلس ،آقای علی
مطهری میگوید صدا و سیما بدون قانون
اداره میش��ود و قانون اداره آن از سال 68
نیاز به بازنگری دارد)1/21( .
 -0928س��وءمدیریت دولت ونزوئال این
بزرگترین کشور نفتخیز آمریکای جنوبی
باعث فرار مغزها و سرمایهها و کمبود شدید
غذا و دارو گردید و مردم را برای اعتراض به
خیابانها کشید)1/21( .
 -1936هفتادس��اله بازنشس��ته هستم.
ع��وارض به ش��هرداری میده��م چندی
قبل مقام مس��ئولی گفت :در مورد بذلو
بخش��شهای ف��راوان ،تع��داد 118نف��ر
بازخواست ش��دهاند .ما امیدوار به پیگیری
هستیم)1/21( .
 -2123از رش��ت تم��اس میگیرم .من
متعجب هس��تم چرا آق��ای ظریف پا به
عرص��ه انتخابات نمیگذارند؟ چرا که اگر
بیایند ملت با رای باالی خود ،ایشان را به
رئیسجمهوری انتخاب میکنند)1/21( .
 -2208مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه
سال  96مبنی بر سپردهگذاری دستگاهها
در بانکها و استفاده از سود آن ممنوع اعالم
شده است)1/21( .
آفتاب یزد :این مصوبه مجلس باید به
تایید شورای نگهبان هم برسد.
 -2210مس��ئولی گفتند :بس��یج ادعای
در دس��ت گرفتن مس��اجد را ندارد .مگر
قرار بوده مساجد زیرنظر بسیج باشند؟ لطفا
اطالعرسانی کنند)1/21( .
آفت�اب یزد :در بس�یاری از مس�اجد
بنا به درخواس�ت مردمی پایگاههای
بسیج دایر ش�ده است که اتفاقا برای
امنیت منطقه و جذب نیروهای جوان
مفیداستولیمساجدکماکانزیرنظر
اوقاف و امور مساجد اداره میشوند.
 -2312در ایس��تگاه ترمین��ال صادقیه
بودم .مس��افری به عل��ت تنگی نفس به
زمین افتاد .اما اس��پری خ��ود را همراه
نداش��ت برای همین با س��رعت س��عی
ک��ردم به داروخانه نزدی��ک آن محل در
خیابان فردوسی بروم که به علت ازدحام
دستفروشان محل به سختی توانستم به
داروخانه برس��م تا اسپری تنگی نفس را
برای آن ش��خص تهیه کنم .از مسئوالن
ش��هری و انتظام��ی تقاض��ا دارم به آنها
تذکر بدهند الاقل بساط خود را چندمتر
باالت��ر پهن کنند .گاهی حتی چند ثانیه
هم برای رسیدن به هدف ،تاثیرگذار و با
ارزش است)1/21( .
 -1516چ��ه ط��ور مینوخالقی با آن همه
صالحیت ردصالحیت شد اما آقای رسایی
که در تهران ردصالحیت شد ،اینجا تایید
صالحیت شد؟ علت چیست؟ ()1/21
 -1657موض��وع ف��رار از اصولگرایی یک
ترفند سیاسی است چون میدانند مردم به
سمت آنان نمیروند ،این ترفندها را دارند تا
زمانی که به قدرت برسند .بعد حرفهایی که
زدند را فراموش میکنند و آش همان آش
و کاسه همان کاسه)1/21( .
آفتاب یزد :نباید زیاد نس�بت به این
موضوع بدبین باش�ید .ه�دف اصلی،
مشارکت مردم در انتخابات است.
 -1819ب��ه متولیان رادیو عرض میکنم
ای��ن هم��ه هنرمند ک��ه برنام��ه صبح
جمعه ب��ا ش��ما را اج��را میکردند چرا
حاال هیچبرنام��های اجرا نمیکنند .لطفا
اطالعرسانی کنید)1/21( .
آفتاب یزد :البته رادیو در صبح جمعه
برنامه شاد و طنز با اجرای بسیاری از
هنرمندان صبح جمعه با شما هم دارد
و صبحهای جمعه مخاطبین این برنامه
میتوانند از آن استفاده کنند.
 -1017چ��ه قدر قدرت و مقام ش��یرین
اس��ت .برخی که سالها دولت و مجلس
را در اختیار داش��تند به جای اینکه فکر
مردم باش��ند فکر جیب خ��ود بودند .باز
بهعنوان مدعی هم مخالف دولت روحانی
هستند)1/21( .
 -1432از س��ازمان محترم میادین میوه
و ترهبار تقاضا داریم س��ری به میدان میوه
و ترهب��ار قزل قلع��ه بزنند .چ��ون برخی
غرفهداران میوه و سبزی نامناسب به مردم
میفروشند .از آنجا سبزی قورمه خریدم اما
آن قدر نامناسب و گندیده بود که آن را به
سطل آشغال ریختم)1/21( .
پیامهای مردمی در صفحات23-21-6-2

حجتاالسالم صدیقی امام جمعه تهران در خطبههای
نماز جمعه تهران با بیان اینکه مهمترین مسئله در حال
حاضر انتخابات پیش رو است ،گفت :ما رئیسجمهوری
با روحیه س��ازشکاری نمیخواهیم ،بلکه باید روحیه
تهاجمی داش��ته باش��د .روحیه تهاجمی برای رئیس
جمهور شرط اصلی است .نکته دیگر در مورد رئیسجمهوری دوری
از اشرافیت و پایبندی به اصول اخالقی است .این اختالفات در مسائل
بین جنوب شهریها و کارگرها و یک عدهای که در خارج از کشور

خبر ویژه

در حاشیه

واکنش سوریه به توهین ترامپ

شنیدیم شبکه س�ی ان ان گزارش داده
اس�ت که س�وریه برای نخس�تین بار به
اظهارات رئیس جمهور آمریکا در توصیف
بش�ار اس�د واکنش نش�ان داده اس�ت.
بهگزارش میزان ،بشار الجعفری ،نماینده
سوریه در سازمان ملل در مصاحبه با این
شبکه ضمن واکنش به اظهارنظر جنجالی
اخیر ترامپ درباره اسد ،گفت :اظهارات
اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره رئیس
جمهور سوریه ارزش پاسخ دادن ندارد.
وی ب�ا غیرمس�ئوالنه و تحری�ک آمیز
خواندن اظه�ارات رئیس جمهور آمریکا
گفت :اظهار نظر ترامپ درباره بشار اسد
شرم آور اس�ت .دونالد ترامپ ،اخیرا در
اظهار نظری به دور از ادب ،رئیس جمهور
سوریه را حیوان خطاب کرده بود.

جمع آوری کتاب «اردوغان نامه»

باخبرشدیم در آستانه برگزاری همهپرسی
قان�ون اساس�ی ترکی�ه که براس�اس آن
اختیارات گس�تردهای ب�ه رییسجمهور
ترکیه واگذار خواهد شد ،اردوغان دستور
جمع آوری کتاب ش�عری در تمجید از او
و سیاس�تهایش را صادر کرد .به گزارش
عص�ر ایران به نقل از خبرگ�زاری آناتولی
ترکی�ه ،دلیل ص�دور این دس�تور ،چاپ
ش�عرهایی اغراق آمیز عنوان ش�ده که با
باوره�ا و ارزشهای فرهنگ�ی مورد قبول
اردوغ�ان مغایر بوده و او را فراتر از جایگاه
انسانی ترسیم کرده است .به گفته وکیل
اردوغان در جای جای این کتاب ،اشعاری
مدح آمیز در ستایش ادوغان چاپ شده که
رییس جمهور ترکیه را متاثر کرده است.

ترامپروانیترینرئیسجمهورتاریخ
شنیدیم وزیر خارجه اسبق استرالیا دونالد
ترامپرئیسجمهورآمریکارا"روانیترین
رئیسجمه�ور" در تاریخ آمریکا توصیف
کرد و خواس�تار فاصله گرفتن استرالیا از
واشنگتنوبرقراریروابطنزدیکترباچین
شد .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری
فرانسه ،گرث ایوانز ،وزیر خارجه استرالیا
از سال  1988تا  1996که در " نشنال پرس
کالب " در کانبرا سخنرانی میکرد گفت:
ائتالف استرالیا -آمریکا با انتخاب ترامپ،
ناآگاهتری�ن ،ناش�یترین و روانیتری�ن
رئیسجمهور تاریخ آمریکا در مرحله مهم
و حساسی قرار گرفته است .ترامپ فردی
بوالهوس و غریزه محور ،بدون قوه قضاوت
و تعقل است که کش�ور را بدون سیاست
هدایتمیکند.

کشف جسد اولین قاضی زن مسلمان
باخبرش�دیم جسد "ش�یال عبدالسالم"
از قض�ات دی�وان عالی ایال�ت نیویورک
و اولی�ن قاض�ی مس�لمان در آمریکا در
رودخانههادس�ون یافت ش�د .به گزارش
ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آسیا ،براساس
اعالمادارهپلیسنیویورکعصرچهارشنبه
به وقت محلی گزارشی از حرکت جنازهای
روی آب در رودخانههادسون منتشر شد.
هویت این فرد شیال عبدالسالم ۶۵ساله
اعالم ش�ده اس�ت .پس از خ�ارج کردن
جن�ازه از آب ،امدادگران مرگ او را تایید
کردند .پلیس نیویورک تحقیقات را آغاز
کرده و هنوز مشخص نیست که این قاضی
چه مدت مفقود بوده است و چرا جسد او
در آب افتاده بود .قاضی شیال عبدالسالم
از س�ال  ۲۰۱۳یکی از هفت قاضی دیوان
استیناف ایالت نیویورک بوده است.

هستند ،درست نیست .یک کسی میخواهیم که به
این مسائل توجه نکند نه اینکه شعار بدهد .او تاکید
کرد :آنچه رهبری در تداوم اقتصاد مقاومتی میگویند
مدیریت جهادی است یعنی مدیر جهادگر پر تالشی
که عاشق پابرهنههاست و امتیازی برای خودش کسب
نمیکند .اگر مرد این میدانند دست در دست حضرت حجت دهند.
این مردم عائله شما هستند و نمیتوانیم تحمل کنیم این همه جوان
بیتعهد و این همه متاهل بی مسکن و این همه بیکاری را .میدان

میدان رفاهطلبی نیست ،میدان تالش است .به گزارش ایلنا ،صدیقی
یادآور ش��د :حمله ددمنشانه خالف عرف بین الملل که امریکا به
س��وریه انجام داد هم دروغگویی خ��ود را در عمل به جهان ثابت
کرد ه��م خوی تجاوزکاری را .به گزارش ایلن��ا ،او افزود :امروز اگر
کسی قصد حمله به ایران را داشته باشد آنچنان جواب دندانشکنی
خواهی��م داد که همه را پش��یمان کند .حمله مجدد وحش��یانه
آلسعود به یک کشور فقیر و کشتن بیش از  ۱۲میلیون نفر هیچ
سودی به آنها نداده است.

حسن روحانی تنها به ستاد انتخابات آمد
و برای ریاست جمهوری ثبتنام کرد

گذشت
رهبر انقالب ،در
ِ
حجتاالسالموالمسلمین
صالحیراتسلیتگفتند

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اس�لامی با ص��دور پیامی درگذش��ت عالم
مدرس خدوم و پرکار ابوالشهید
پرهیزگار و ّ
مرحوم حجتاالسالم والمسلمین آقای حاج
سید حسن صالحی را تسلیت گفتند.
ّ
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام
معظم رهبری ،متن پیام تسلیت رهبر معظم
انقالب به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
مدرس خدوم و پرکار
درگذشت عالم پرهیزگار و ّ
ابوالش��هید مرحوم حجتاالسالم والمسلمین
سید حسن صالحی رحمتاهللعلیه
آقای حاج ّ
را ب��ه خاندان محترم و فرزند گرامی و س��ایر
مک��رم و ب��ه همه ش��اگردان و
بازمان��دگان
ّ
ارادتمندان آن مرحوم تسلیت عرض میکنم.
علمیهی
حق ب��زرگ آن مرحوم در ح��وزهی ّ
مشهد که در زمانی دراز ،مسند تدریس متون
متعددی از کتب درسی آن را در اختیار داشت،
هرگز نباید فراموش شود .رحمت و رضوان خدا
بر آن عالم خدوم و نجیب.
س ّید علی خامنهای
 ۲۴فروردین ۱۳۹۶

رئیس جمهور باید روحیه تهاجمی داشته باشد

دوباره آمدهام
برای ایران
با یک اطمینان خاطر ویژه برروی صندلی نام نویسی نشسته بود و تکان تکان
میخورد ،چهره اش بشاشتر از همیشه بود و فقط به آن عکاسی که در فاصله چند
سانتیمتری او نشست تا عکس بگیرد ،لبخند نمیزد.گویا نه خبر آمدن ابراهیم
رئیسی ونه احمدینژاد و نه هیچکس دیگر خاطرش را آشفته نکرده...
آفتاب یزد -گروه سیاسی" :دوباره برای ایران
آمدم ،آمدم برای آرامش ،از همه میخواهم دوباره
بیایند برای ایران همه باید دوباره بیاییم"
حسن روحانی برای ایران آمد! دوباره...
این اولین جمالتش در وزارت کش��ور بود .دیروز
نیمهه��ای وق��ت اداری برخالف تص��ورات ،تنها
آم��د .تنه��ای تنها .خیلیه��ا میگفتند که یک
تیم قرار اس��ت او را مشایعت کند .میگفتند یک
تیم حداقل  5نفره به محمد شریعتمداری رئیس
س��تاد انتخاباتی اش پی��ام داده که او را همراهی
خواهند کرد.
اس��امی مث��ل رض��ا فرجی دان��ا ،مش��اور علمی
رئی��س جمه��وری ،جعفرتوفیقی ،مش��اور عالی
وزی��ر علوم ،ب��ه عنوان نمایندگان قش��ر علمی و
جوانان ،ش��هیندخت م��والوردی ،معاونت زنان
ریاس��ت جمه��وری به عن��وان نماین��ده زنان و
محسنهاشمی پس��ر ارش��د آیت اهللهاشمی به
عنوان نمایندهای از سوی خانواده آیت اهللهاشمی
و یار نزدیک روحانی پرتکرارترین نامها بودند.
ام��ا وقت��ی او وارد گ��ود انتخاب��ات ش��د به جز
محافظین و تیم رس��انهای اش کس��ی از مقامات
دولتی نبود که نب��ود ...نه وزیری ،نه معاونی ،نه
فرزند ارشدی ...و نه کسی از سیاسیون دیگر.
خیلیها این اقدام و این تنهایی حسن روحانی را
اقدام تحسین برانگیز او دانستند .میگفتند چون
دولت مجری انتخابات است نبایدهم هیچ یک از
اعض��ای دولت ،رئيس جمه��ور را هنگام ثبت نام
همراهی کنند.
یک یادآوری

تنهای��ی دی��روز روحان��ی ،بیاختی��ار آدم را یاد
س��ال 92میاندازد ،زمانی ک��ه احمدینژاد کار و
بارش در پاستور را رها کرده بود و به همراه چند
وزیر از جمله علی نیکزاد (وزیر راه و شهرسازی)،
اس��فندیار رحی��م مش��ایی را برای ثب��ت نام در
انتخابات  92مش��ایعت کرد! برای نام نویسی آن
زمان مش��ایی ،خیلیها به این عمل احمدینژاد
انتقاد کردند و میگفتند که روی چه حس��اب او
دولت را تعطیل کرده و به وزارت کش��ور آمده تا
دست مش��ایی را جلوی دوربینهای خبرنگاران
باال ببرد و از یک کاندیدا حمایت کند .میگفتند
او تخلف کرده اس��ت!! اما آن زم��ان احمدینژاد
ب��رای این اق��دام خود دلی��ل آورد ک��ه همگی
همراهان مشایی در مرخصی اند!
و حاال گویا اینبار روحانی به هیچ یک از معاونین
و وزرایش ب��رای همراهی با خود مرخصی نداده
اس��ت .هر چند که روز تعطی��ل (جمعه) را برای
ثبتنام انتخاب کرده است.
گامهایی برای گام سوم

حسن روحانی وقتی از پلههای وزارتخانه برای ثبت
نام پایین میآمد ،گامهایش را برای تحقق گام سوم
اصالح طلبان برداش��ت ،مرد تبار اعتدال ،به هر
زحمتی که بود از میان آن همه فشار خبرنگاران و
عکاس��ان گذرکرد و پشت میز نام نویسی نشست.
انگشتش که به مهر آغشته شد ،در میان آن همه

س��ر و صدا خبرن��گاری فریاد زد "آق��اي روحاني
بار دومته دوتاش��و جوهري كن!"روحاني پرسيد"
چي گف��ت؟" وقتي ب��ه او ح��رف آن خبرنگار را
گفتند ،هر دو انگشتش را جوهري كرد و به نشانه
پیروزی به دوربينها نشان داد آن هم با لبخندی
بر لب و صالبتی خاص.
ب��ا یک اطمینان خاطر وی��ژه برروی صندلی نام
نویس��ی نشس��ته ب��ود و تکان ت��کان میخورد،
چه��ره اش بشاش��تر از همیش��ه ب��ود و فقط به
آن عکاس��ی ک��ه در فاصله چند س��انتیمتری او
نشس��ت تا عکس بگیرد لبخن��د نمیزد.گویا نه
خب��ر آمدن ابراهیم رئیس��ی ون��ه احمدینژاد و
ن��ه هیچکس دیگ��ر خاطرش را آش��فته نکرده...
شناس��نامهاش را درآورد ب��ا مس��ئول ثب��ت نام
خ��وش و بش کرد نام نویس��ی اش را انجام داد و
در واپس��ین نشست خبریاش تا قبل ازانتخابات
اینبار در وزارت کشور پشت تریبون رفت و گفت:
"برای ایران آمدهام".
روحانی چه گفت

روحان��ی ب��رای آخرین ب��ار و قب��ل از مناظرات
انتخاباتی از دولت و عملکرد چهار ساله اش دفاع
ک��رد .او ب��ار دیگر گفت که در زمین��ه اقتصاد ما
از رک��ود تورمی فاصله گرفتیم و از رش��د منهای
هفت به رش��د باالی هفت رسیدیم و از تورم ۴۰
درصد به تورم  ۷درصد در اس��فند س��ال گذشته
رسیدیم و اشتغال کمتر از  ۱۰هزار نفر دولت قبل
را به اش��تغال خالص باالی  ۶۳۰هزار نفر در سال
گذش��ته رساندیم .هر س��ه قدم یک رکورد برای
اقتصاد کشور در  ۲۵سال گذشته است".
کسانی که برای کشتن برجام تصمیم گرفته بودند،
نمیتوانند سرپرست خوبی برای آن باشند

روحان��ی باز ه��م تاکیدش بر مس��ائل اقتصادی
ب��ود؛ چنانچ��ه ادام��ه داد" :در زمین��ه اقتصادی
پیش��رفتهایی داش��تهایم ک��ه در هفت��ه آینده
شاهد افتتاح بزرگترین س��رمایهگذاری در طول
تاریخ اقتصادی هس��تیم .هفته آینده در عسلویه
 ۲۰میلی��ارد طرح را افتتاح میکنیم که در تاریخ
اقتصاد ایران سابقه نداشته است .در زمینه تعامل
سازنده توانستیم در پیچیدهترین پرونده تاریخی
با قدرتهای جهان به تعامل برس��یم و همینجا
ب��ه ملت ایران اعالم میکنم از امروز حفظ برجام
یک��ی از مهمتری��ن مس��ائل سیاس��ی ،داخلی و
اقتصادی ملت ایران اس��ت و همانهایی که برای
کش��تن این فرزن��د یعنی برج��ام تصمیم گرفته
بودند ،نمیتوانند سرپرست خوبی برای این فرزند
باش��ند .همانهایی که همه تالششان برای این
توافق بود باید تمام این گام را بردارند".
چرخ اقتصاد بچرخد چرخ اقتصاد هم بهتر از س��ال
قبلمیچرخد

روحانی خاطرنشان کرد" :همانطور که در سال۹۲
وع��ده داده بودم که چ��رخ س��انتریفیوژها باید
بچرخد پیش��رفتهترین س��انتریفیوژ کشور یعنی
آی ار  ۸کارش را شروع کرد و همانطور که گفتم

چرخ اقتصاد بچرخد چرخ اقتصاد هم بهتر از سال
قبل میچرخد".
هدف ما ایران پیشرفته پیشرو است

ب��ه گزارش ایلن��ا ،او تاکی��د کرد :اگ��ر اینجانب
مسئولیت ریاستجمهوری را داشته باشم همین
مسیر شفافیت در کش��ور ادامه خواهد یافت .در
دولت دوازدهم هدف ما ایران پیش��رفته پیش��رو
اس��ت .ایران پیش��رفته همان هدفی است که در
چش��م انداز بیست س��اله برای ما مشخص شده
است؛ چشم اندازی که به دست آیت اهللهاشمی
و تایید رهبر معظم انقالب به مسئوالن ابالغ شد".
رییسجمهور گفت" :در مسیر این چشم انداز قبال
حرکت چش��مگیری نبود اما امروز در مس��یر این
چشم انداز که یکی از بخشهای آن تعامل سازنده
با جهان اس��ت و یکی دیگر از بخشها رشد هشت
درصدی است برای اولین بار در تاریخ ایران تحقق
یافته و همین مسیر ادامه خواهد یافت .آنچه برای
ما مهم است امنیت ایران است .امنیت ایران یکی
از اهداف دولت یازدهم بود و ش��ما میبینید شاهد
امنیت کم نظیر در منطقه خاورمیانه هستیم".
او تاکید کرد ":این مسیر ادامه خواهد یافت .حقوق
ملت ایران تامین ش��ده و این مس��یر برای احقاق
حق��وق مردم ادام��ه مییابد .عزت م��ردم یکی از
اهدافی بوده که تداوم مییابد .ما امروز در بازار نفت
یک بار دیگر حضور یافتیم این به معنای عزت ملی
است .ما یک بار دیگر در گندم خودکفا شدیم .بار
دیگر بر روی کش��تیهای م��ا پرچم ایران در حال
اهتزاز اس��ت در حالی که قبال پرچم کش��ورهای
همسایه را اجاره میکردیم .پول ایران دارای ثباتی
بیش از پوند و یورو اس��ت .ای��ن یعنی عزت ایران.
ما در پیش��رفت علمی در س��ال گذشته در جهان
اول ش��دیم .ما واردکننده گازویی��ل بودیم و امروز
صادرکنندهایم .این عزت را ادامه خواهیم داد".
ما از نیمه راه برنمیگردیم و نیمه را
تا پایان ادامه خواهیم داد

نامزد انتخابات ریاس��ت جمه��وری با بیان اینکه
فضای ایران دارای پیش��رفت با محیط کس��ب و
کار بهتر خواهد بود و با پیش��رفت در نفت و گاز
این مس��یر را ادامه خواهی��م داد ،گفت :از هفته
آینده برداشت ما از گاز در منطقه مشترک پارس
جنوبی از قطر بیش��تر میشود که این مسئله به
معنای عزت کش��ور اس��ت .آرامش کشور نه تنها
در فضای بازار بلکه در تعامل احزاب و جریانهای
سیاسی با یکدیگر ادامه داشته و خواهد داشت.
او با تاکید براینکه این دستاوردها باید ادامه یابد،
اظهار کرد :ملت ایران در نیمه راه نمیماند و راه را
ادامه میدهد .ما از نیمه راه برنمیگردیم و نیمه
را تا پایان ادامه خواهیم داد.

آزادی باید با گستره و قدرت بیشتر
در کشور ادامه یابد

روحانی بر آزادی ،آرامش و امنیت و توسعه کشور
تاکید کردو افزود :آزادی باید با گس��تره و قدرت
بیشتر در کشور ادامه یابد .دانشگاه و جوانان باید

تنهایی دیروز روحانی،
بیاختیار آدم را یاد
سال 92میاندازد،
زمانی که احمدینژاد
کار و بارش در
پاستور را رها
کرده بود و به همراه
چند وزیر از جمله
علی نیکزاد (وزیر
راه و شهرسازی)،
اسفندیار رحیم مشایی
را برای ثبتنام
در انتخابات92
مشایعت کرد!
احساس امنیت بیشتری کنند .باید امکان حضور
جوانان در س��طوح عالی مدیریتی کش��ور ممکن
ش��ود .ما در سال  ۹۳تصمیم گرفتیم که دو هزار
جوان نخبه در س��طوح عال��ی مدیریتی در کنار
مدیران ارش��د به عنوان مشاور قرار بگیرند .هزار
نف��ر در آزمونهای مختل��ف برگزیده و  ۲۰۰نفر
تاکنون به کار مشغول شده اند.
رییس جمهور با بیان اینکه ما باید سن مدیریت
کشور را پایین آوریم ،ادامه داد :باید شرایط برای
حضور زنان ،جوانان ،اقوام ایرانی و مذاهب را برای
خدمت به ایران اسالمی آماده کنیم.
او یادآور ش��د :امنیت کشور در همه زمینهها ،در
زمینه اقتصادی ،سرمایه گذاری ،وضعیت داخلی و
امنیت ملی ادامه پیدا میکند .در شرایط کنونی،
مسئله توسعه پایدار و اشتغالزا از اولویتهای ما
در پیشرفت اقتصادی کشور خواهد بود .توسعه ما
توسعهای است که هم محیط زیست در آن مورد
لحاظ قرار میگیرد و هم اشتغال زا است.
به ملت ایران اعالم میکنم همه باید دوباره بیایند

روحان��ی با تاکید ب��ر اینکه کاهش آس��یبهای
اجتماع��ی از قبیل فقر ،حاشیهنش��ینی ،اعتیاد و
اجرای حقوق ش��هروندی را ادام��ه خواهیم داد،
گفت :به ملت ایران اعالم میکنم همه باید دوباره
بیاین��د .من امروز دوباره آمدم؛ برای ایران ،دوباره
آمدم برای اس�لام ،م��ن دوباره آم��دم برای این
سرزمین ،برای آرامش بیش��تر در این سرزمین،
برای امنیت گستردهتر در ایران عزیز و آمدم برای
پیشرفت بیشتر.
او گفت :همه باید برای اس�لام اعتدالی و اس�لام
رحمت ،دوب��اره بیاییم .همه برای انقالب عقالنی
و انس��انی در کنار هم بایستیم و ایران را بسازیم.
م��ن دوباره برای ایران و اس�لام آم��دم و از همه
ای��ران میخواه��م دوب��اره بیایند ب��رای ایران و
برای اسالم".

ضمن اعالم برائت ضمنی از جمنا

ابراهیم رئیسی با همراهی نزدیکان مصباح یزدی و احمدینژاد ثبت نام کرد

آفتاب یزد -گروه سیاسی :مدتی بعد از ثبت نام
حس��ن روحانی در انتخاب��ات دوازدهم ،چهرهای
که بس��یاری او را جدی ترین و تنها رقیب حسن
روحان��ی میدانند نیز برای نام نویس��ی به وزارت
کش��ور آمد ،سید ابراهیم رئیس��ی کاندیدایی که
آن اوایل به عنوان کاندیدای جمنا (جبهه مردمی
نیروهای انقالب) شناخته میشد اما بعدها بابیانیه
انتخاباتیاش و اعالم اینکه " فارغ از جناح بندیهای
سیاسی پای به عرصه گذاش��ته و به میدان آمده
اس��ت" توی ذوق این جبهه زد و روز گذشته برای
انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کرد.
وی کاندی��دای م��ورد حمایت و عالق��ه آیت اهلل
مصباح یزدی و جبهه پایداری است .نشان به آن
نش��ان که دو چهره جبهه پایداری یعنی مسعود
میرکاظمی (وزیر بازرگانی دولت احمدینژاد که
امروز علیه رئیس س��ابقش نطق میکند) و نادر
طال��بزاده او را در هن��گام ثبت نام به انتخابات
ریاس��ت جمهوری همراه��ی میکردند .نزدیکی
آیتاهلل رئیسی به جبهه پایداری پیش ازاین هم با
معلوم شدن اعضای ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی
مش��خص ش��ده بود .اما اکنون همراهی این دو
چهره پایداری با ابراهیم رئیسی بیش از گذشته به

این معنا بود که ابراهیم رئیسی نزدیکی اش با این
جبهه و البته روحانی معنوی آنها یعنی آیت اهلل
مصباح تقویت کرده است.
از س��ویی دیگر ابراهیم رئیسی درروز ثبت نام در
وزارت کش��ور آب پاکی را روی دست جمناییها
ریخت ورس��ما اعالم ک��رد که س��ازو کار جمنا
مشکالتی دارد! موضوعی که باردیگر به مشکالت
ساختاری اصولگرایان در آستانه انتخابات ریاست
جمهوری اشاره دارد ولی از آنجایی که رئیسی آش
کشک خاله جمناییهاست ،آنها همچنان و البته
از روی ناچ��اری باید بر کاندیداتوری او اتفاق نظر
داشته باشند.
دیروز حضور رئیس��ی در وزارت کش��ور ،عالوه بر
همراهی یاران پایداری با او ،حاش��یههای دیگری
هم داشت و آن حاشیهها سواالت و پرسشهایی
بود که از اودر نشست خبری اش پرسیده شد.
رئیس��ی گفت که به دولتمردان گفتهام بیشترین
مراجعه کنن��دگان به من بی��کاران بودند .یعنی
باالترین درخواست ،درخواست اشتغال بوده است.
با این دعوتها حجت بر من تمام شد و با توجه به
توانمندی ،سوابق مدیریتی و استفاده از نیروهایی
که دل در گرو کش��ور و انقالب دارند و میتوانند

برای کش��ور نقش آفرینی کنند ،حتما ش��رایط
میتواند تغییر کند.
نمیخواستمبیایمولینشد...

او در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه یک
سال از حکم رهبر انقالب برای جنابعالی در تولیت
آس��تان قدس میگذرد ،مهمترین انگیزه شما از
ثبتنام چیست ،گفت :یکی از تصمیمگیریهای
س��خت زندگ��ی م��ن ،تصمیمگیری ب��رای این
مس��ئولیت بود .از یک س��و تولیت آستان قدس
مسئولیت بسیار دلچسب و دلنشین بود و از طرفی
نگاه به مشکالت کردم به ویژه جوانها وخواست
و دع��وت عزیزان از م��ردم گرفته تا فرهیختگان،
حجت بر من تمام ش��د و علیرغ��م میل و عالقه
شخصیام فکر کردم ،اینجا باید عالقه شخصی را
کنار بزنم و به وظیفهام عمل کنم.
آنطور که ایلنا مینویس��د او درباره اینکه مستقل
وارد انتخابات شده یا با حمایت جمنا وارد عرصه
خواهد شد ،گفت :اگر بیانیه من را دیده باشید در
آن گفتهام که جمعی از دلسوزان انقالب اسالمی
گرد هم آمدند تا بین نیروهای ارزش��مند انسجام
باشد و کارشان مورد حمایت همه است .من عرض

کرده بودم که آمادگی شرکت در انتخابات ندارم.
در نشست اول اسم من آمده بوده من تشکر میکنم
چ��ه این جبهه و چه هر گروهی که حس��ن ظن
به من طلبه دارند.
در ادامه خبرنگاری پرسید اخیرا عکسهایی از شما
پخش شده که شما در حال کمک به مستمندان
هس��تید آیا این حرکت تبلیغاتی اس��ت ،رییسی
گفت :کمک به مستمندان و فقرا همیشه سرلوحه
خ��ود من بوده و در ای��ن رابطه همت هم کردهام
و این بخ��ش از پیام رهبری که فرمودند اگر امام
رضا (ع) بود به فقرا کمک میکرد را س��ر مش��ق
قرار دادیم.
او در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره جمنا که
اعالم کردید مستقل آمدهاید ،چیست ،گفت :من
مستقل آمدهام ،جمنا جبههای است که کارش را
با حسن ظن شروع کرد اما خب به آنها هم گفتم
منتها ساز و کارشان مشکل دارد .من کاندیدای همه
هستم و به نظر همه احترام میگذارم.
او درباره حقوق شهروندی هم گفت :این حقوق بارها
نوشته شده است در زمانی که من در دستگاه قضا
بودم نوشته شد .امروز میدان اجرا است نه نگارش
انشانویسی .باید بتوانیم آن را عملی کنیم.

