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 260هزار نیرو برای تامین سالمت و امنیت انتخابات

سردار ذوالفقاری ،معاون انتظامی وزیر کشور در نشست خبری خود اعالم کرد که 260هزار نیرو کار تامین امنیت انتخابات را بر عهده دارند .او همچنین خبر داد تاکنون تهدید امنیتی برای انتخابات
نداشتهایم .معاون امنیتی -انتظامی وزیر کشور همچنین در خصوص اخباری مبنی یر حضور احمدینژاد در جشن قهرمانی تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی گفت :حضور روز چهارشنبه احمدینژاد در
ورزشگاه آزادی مانع ندارد ،اما نباید سخنرانی کند یا تبلیغات داشته باشد ،حضورش به عنوان شهروند در ورزشگاه اشکالی ندارد .ذوالفقاری با تاکید بر اینکه با نزدیک شدن به ایام انتخابات تامین امنیت
کشور تشدید میشود ،گفت :با قانون شکنی برخورد جدی میکنیم .وی تاکید کرد :هیچ کس حق ندارد نتیجه انتخابات را اعالم کند ،مرجع اعالم نتایج وزارت کشور است.

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از فرماندهان ارتش:

اخبار
تابش:

روحانی ،نامزد اصلح اصالحطلبان
محمدرضا تابش ،نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی روحانی
را نامزد اصلی اصالحطلبان دانست و گفت :شورای سیاستگذاری اصالحطلبان،
اسحاق جهانگیری را در تعامل با روحانی معرفی کرده است.
وی در گفتوگو با ایرنا ،همچنین افزود :داوطلب شدن برای انتخابات ،جزو حقوق
شهروندی است ،حزب آقای کواکبیان به نتیجه رسید وی در انتخابات شرکت کند،
البته اینکه ما باید تحزب را تقویت کنیم ،امر مبارکی است ولی در عین حال کاندیدای
اصالحطلبان آقای روحانی است .تابش تصریح کرد :شورای سیاستگذاری اصالحطلبان
یک نامزد احتیاطی را در تعامل با رییسجمهوری مشخص کرده که این نامزد هم آقای
جهانگیری است .نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی در بخشی از سخنانش
اظهار کرد :از ابتدایی که اصولگرایان جمنا را تشکیل دادند ،مشخص بود که جمنا اجماع
اصولگرایان نیست .تابش ادامه داد که از همان ابتدا دو یا سه کاندیدای اصلی از حضور در
جمنا امتناع کردند ،این بدان دلیل بود که آنان به تفاهم نرسیدند یا اجماع را قبول نداشتند
و همچنین دو یا سه نامزد هم بیان کردند که ما اصال کاندیدا نیستیم .وی اضافه کرد:
اصولگرایان سنتی همچون ناطق نوری و الریجانی که بزرگ اصولگرایان هستند آیا با جمنا
موافق هستند؟ در این راستا ما شاهدیم که موتلفه هم کاندیدای خودش را معرفی کرد .این
نماینده اصالحطلب تاکید کرد :یک طیف در جمنا فعال هستند و آن کسانی هستند که در
انتخابات شوراها و مجلس در ادوار گذشته توفیقات نسبی پیدا کردند؛ از این رو به صرافت
افتادند و جمنا را تشکیل دادند.

رییس هیات مرکزی نظارت برانتخابات شوراها:

هنوز صالحیت یا عدم صالحیت کاندیداها ابالغ نشده است
محمد محمودی شاهنشین ،رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره
شوراهای اسالمی شهر و روستا خبر داد :هنوز به هیچ یک از کاندیداهای انتخابات
شوراهای شهر و روستا در ارتباط با تایید یا عدم تاییدشان از سوی هیات نظارت
موضوعی ابالغ نشده است.
بنا به گزارش ایلنا ،وی با اشاره به روند برگزاری پنجمین انتخابات شوراهای شهر و روستا
گفت :در اوایل فروردین ماه به مدت یک هفته از داوطلبان این انتخابات ثبتنام شد سپس
اسامی  ۳۰۰هزار نفری که نام نویسی کرده بودند برای بررسی صالحیت در اختیار هیات
اجرایی قرار داده شد .این هیات نیز تا بیست و سوم ماه جاری صالحیت داوطلبان را مورد
بررسی قرار داد و در پایان از سوی هیاتهای اجرایی حدود  ۹هزار نفر از داوطلبان رد
صالحیت شدند ،محمودی افزود :در بیست و چهارم فروردین ماه لیست افرادی که توسط
هیاتهای اجرایی تایید شده بودند به هیاتهای نظارت ارسال شد و آنها نیز به مدت یک
هفته فرصت داشتند که صالحیت افراد مورد اشاره را مورد بررسی قرار دهند .وی با بیان
اینکه هنوز به هیچ یک از کاندیداها صالحیت یا عدم صالحیت آنها ابالغ نشده و آنها باید
همچنان منتظر باشند ،ادامه داد :کسانی که ردصالحیت میشوند میتوانند طی چهار روز
به هیاتهای استانی مراجعه کرده و شکایت خود را از این موضوع اعالم کنند.

انتخابات باید گسترده ،پرشور و با امنیت باشد
حضرت آیتاهلل خامنهای صبح چهارشنبه در دیدار فرماندهان
و جمعی از یگانهای نیروهای چهارگانه ارتش به مناسبت روز
ارتش و نیروی زمینی با اشاره به نقش اقتدار ،تواناییها و انگیزه
باالی ارتش در تأمین امنیت کشور ،نیروهای نظامی را یکی از
مؤلفههای تأمین امنیت برشمردند .فرمانده معظم کل قوا در
دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوری اسالمی
ایران گفتند :امروز تقویت اقتصادی ،نقطه کلیدی و دارای
اولویت کشور است .رهبر معظم انقالب اسالمی با تأکید بر تأثیر
عملکرد دستگاههای اقتصادی ،علمی و تحقیقاتی ،آموزشی
و فرهنگی در جلوگیری از به نتیجه رسیدن اهداف دشمن،
اولویت درجه یک کشور را مسائل اقتصادی دانستند و گفتند:
اصلیترین وظیفه مسئوالن ،پیگیری سیاستهای اقتصاد
مقاومتی بهویژه در بخش اشتغال ،تولید و تالش جدی برای
حل مشکالت معیشتی مردم و همچنین ایستادگی در مقابل
ابرقدرتها و نترسیدن از تشر آنها است .رهبر انقالب اسالمی
با اشاره به انتخابات  29اردیبهشت ،انتخابات در نظام جمهوری
اسالمی را نماد مردم ساالری اسالمی و مایه عزت ،افتخار،
قدرت و سربلندی دانستند و تأکید کردند :باید مردم ،مسئوالن
و نامزدها ،انتخابات را قدر بدانند و زمینه یک انتخابات پرشور و
شوق و با نشاط ،سالم ،با امنیت و گسترده را فراهم کنند.
به گزارش «ابتکار» به نقل از پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری؛
حضرت آیت اهلل خامنهای در این دیدار با گرامیداشت روز ارتش و
تجلیل از خانوادهها ،همسران و فرزندان ارتشیان به عنوان همسنگران
و همرزمان واقعی آنها ،تعیین روز ارتش بوسیله امام (ره) را یکی از
بهترین و هوشمندانهترین اقدامات امام راحل برشمردند و گفتند :این
اقدام عالوه بر مستحکم کردن پایههای ارتش جمهوری اسالمی ،موجب
یأس و ناامیدی بسیاری از توطئهگران ،در آن زمان شد .ایشان با تأکید
بر اینکه تعیین روز ارتش از جانب امام خمینی (ره) به معنای پذیرش
هویت ارتش با همه مختصات و شرایط آن در ابتدای پیروزی انقالب
بود ،افزودند :حفظ و تقویت ارتش ،اعتقاد قلبی و عمیق امام(ره) بود و
این تصمیم صحیح امام موجب شد ارتش در همه قضایای بعد از انقالب،
خوش بدرخشد .رهبر انقالب اسالمی ،ایستادگی در مقابل توطئههای
درونی را یکی از نمونههای کارنامه درخشان ارتش برشمردند و گفتند:
نقش آفرینی ارتش در دوران دفاع مقدس و ارائه جلوههای عملی از
سطوح باالی اخالق و معنویت در کنار قدرت رزمی ،یکی دیگر از
افتخارات آن است .حضرت آیتاهلل خامنهای ،شهیدان صیاد شیرازی و
بابایی و بسیاری از شهدای ارتش را الگوهای عملی از اخالق و معنویت
خواندند و تأکید کردند :ارتش جمهوری اسالمی امروز یک نیروی فکری
و معنوی و دارای انگیزههای پاک و مقدس است که این یکی از آثار مهم

اقدام امام در تعیین این روز است و باید این ارزشها قدر دانسته و تقویت
شوند .ایشان با تأکید بر لزوم افزایش آمادگیهای روحی و معنوی ارتش،
به نقش مهم نیروهای مسلح در تأمین امنیت اشاره کردند و افزودند:
امنیت برای یک کشور بسیار مهم است و هرچه نیروهای مسلح مقتدرتر
و پرانگیزهتر باشند ،این اقتدار حتی اگر با تحرک نظامی هم همراه نباشد،
زمینهساز ایجاد امنیت خواهد بود .فرمانده کل قوا ،فرماندهان ارتش را
به تربیت انسانهایی که بتوانند الگو باشند توصیه و خاطرنشان کردند:
روز به روز باید الگوهای اخالقی همچون شهید صیاد و شهید بابایی در
سازمان بزرگ و دارای شوکت ارتش افزایش یابد .رهبر انقالب اسالمی
با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح از مهمترین حصارهای تأمین امنیت
برای مردم بشمار میروند ،افزودند :عالوه بر نیروهای مسلح ،مجموعهها
و دستگاههای اقتصادی ،آموزشی ،علمی و تحقیقاتی و فرهنگی نیز اگر
در جهت مقابله با اهداف دشمن و به عنوان بخشهای تکمیل کننده
یکدیگر ،عمل کنند ،قطعاً هماهنگ با نیروهای مسلح زمینهساز حفظ
و تقویت امنیت ملی و توسعه و پیشرفت کشور خواهند شد .حضرت
آیتاهلل خامنهای یکی از طراحیهای اصلی دشمن را ،استفاده از نقاط
ضعف و مشکالت اقتصادی برای ضربه زدن به ملت ایران ،دانستند و
خاطرنشان کردند :به همین علت در سالهای اخیر شعارهای اقتصادی
برگزیده و برجسته شدند .ایشان تقویت بنیه اقتصادی کشور را
حساسترین و کلیدیترین موضوع برشمردند و گفتند :بر همین اساس
بر اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی به عنوان یک مجموعه «کار
و حرکت و اقدام» بویژه بر موضوع اشتغال و تولید و همچنین مسائل
معیشتی مردم و کارکنان دستگاههای مختلف از جمله نیروهای مسلح
تأکید دارم .رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تمرکز بدخواهان نظام
اسالمی برای استفاده از نقاط ضعف اقتصادی به منظور ایجاد اخالل،

خاطرنشان کردند :وقتی انگیزه و هدف دشمن مشخص است ،قاعدتاً باید
انگیزه مسئوالن برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی افزایش یابد
و من همه این مسائل را که دیدگاه کارشناسان زبده اقتصادی است ،به
طور مشروح و خصوصی برای مسئوالن نیز بیان کردهام .حضرت آیتاهلل
خامنهای افزودند :توقع من از مسئوالن این است که وقتی انگیزه دشمن
را برای استفاده از نقاط ضعف اقتصادی میبینند ،درصدد برطرف کردن
نقاط ضعف اقتصادی و بستن منافذ برآیند .ایشان تأکید کردند :البته
نظام جمهوری اسالمی و ملت ایران ،نقاط قوت فراوانی دارند و علت
سربلندی ملت در مقابل توطئههای گوناگون ،از ابتدای پیروزی انقالب
تاکنون همین نقاط قوت عجیب است که از لحاظ کمیت و کیفیت ،از
نقاط ضعف بیشتر هستند .رهبر انقالب اسالمی یکی از این نقاط قوت
برجسته را روحیه شجاعت و ایستادگی ملت ایران در برابر تشرها و
اخمهای ابرقدرتها دانستند و افزودند :یکی از شگردهای قدرتهای
متجاوز ،برای ترساندن ملتها و دولتها و وادار کردن آنها به تأمین
منافع نامشروع خود ،تشر زدن و از خود بزرگنمایی نشان دادن است.
حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند :برای یک کشور بدترین حالت آن
است که مسئوالن آن کشور ،از تشر دشمن بترسند ،زیرا این کار در را
برای ورود ،تجاوز و تعرض او باز میکند .ایشان خاطرنشان کردند :در
اینکه امور کشور را باید با عقل و تدبیر و حکمت انجام داد ،هیچ تردیدی
وجود ندارد اما این تدبیر و حکمت باید همراه با شجاعت باشد .رهبر
انقالب اسالمی تأکید کردند :ترسیدن و دلهره از تشر دشمن و تحت
اول بدبختی است .حضرت آیتاهلل
تأثیر اخم قدرتمندان قرار گرفتن ِ
خامنهای افزودند :اگر کسی هم میخواهد بترسد ،اشکالی ندارد اما
از طرف ملت و به حساب مردم نترسد زیرا ملت ایران ایستاده است.
ایشان با اشاره به انواع توطئهها از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون،

خاطرنشان کردند :اگر بنا بود جمهوری اسالمی و ملت ایران از قدرتها
بترسد و در مقابل آنها عقبنشینی کند ،اکنون دیگر هیچ اثر و نشانی از
ایران و ایرانی باقی نمیماند .رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :دشمن
اعم از آمریکا و بزرگتر از آمریکا ،در مقابل نظامی که به مردم خود
متصل است و مردم و ملت خود را دوست دارد و ملت نیز آن نظام را
دوست دارند و در مقابل دشمن مقاوم هستند ،هیچ غلطی نمیتواند
بکند .حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به اینکه در دشمنی قدرتهای
زورگو بویژه امریکا ،با ملت ایران هیچ تردیدی نیست ،افزودند :اینکه
بگویند با فالن فرد موافق هستند و با او مالحظه خواهند کرد ،حرف
نادرستی است زیرا دشمنی آنها از زمان امام (ره) و بعد از امام و در زمان
دولتهای گوناگون که با سالیق مختلف ،بر سر کار بودند ،همواره ادامه
داشته است .ایشان با تأکید بر اینکه باید اقتدار و ایستادگی ملت ایران
و تأثیرناپذیری ملت از تشر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی ادامه پیدا
کند ،خاطرنشان کردند :بخش مهمی از ادامه ایستادگی و نهراسیدن از
دشمن ،بعهده نیروهای مسلح ،و بخش عمده آن بر عهده اقتصادیون و
مجموعههای فرهنگی ،آموزشی ،بخصوص متصدیان بخشهای علمی
و تحقیقاتی است.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان با اشاره به انتخابات
پیش رو ،انتخابات را از افتخارات ملت ایران و مایه عزت ،قدرت،
ِ
روسفیدی و سربلندی ملت ایران در دنیا خواندند و افزودند :بدخواهان
بهدنبال نشان دادن اسالم و معنویت در نقطه مقابل مردمساالری بودند،
اما جمهوری اسالمی ،با مردمساالری اسالمی و انتخابات ،غلط بودن
این حرف را نشان داد .حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند :همه ملت در
انتخابات احساس میکنند که کلید کارهای کشور در دست خودشان
است و آنان هستند که عناصر اصلی کشور را معین میکنند .ایشان
با تأکید بر اینکه همه مردم ،نامزدها ،دولت و دستاندرکاران باید قدر
انتخابات را بدانند و آن را گرامی بدارند ،افزودند :باید انتخاباتی گسترده،
با شور و شوق و نشاط  ،سالم و همراه با امنیت برگزار شود و چنین
انتخابات و ذخیرهای ،به کشور مصونیت بسیاری خواهد داد .رهبر
انقالب اسالمی با اشاره به مطالب وسوسهانگیز رسانههای دشمن و
تالش خصمانه آنان برای خراب کردن انتخابات ،خاطرنشان کردند :ملت
ایران با همین بیداری و هوشیاری که همواره نشان داده است ،در مقابل
این حرکت عمل خواهد کرد .پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی،
امیر سرلشکر صالحی فرمانده کل ارتش با تبریک اعیاد ماه رجب و
گرامیداشت روز ارتش و نیروی زمینی ،گفت :امروز ارتش مفتخر است
که در همه عرصههای زمینی ،دریایی ،پدافندی و هوایی با اقتدار ،اعتماد
به نفس و توکل به خدا از مرزهای خاکی و اعتقادی انقالب اسالمی
دفاع میکند و فراتر از همه مؤلفههای آمادگی رزمی ،به دریای بیکران
انسانهای مؤمن و متخصص خود میبالد.

