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رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح گفت :مذاکرهکنندگان هستهاي ايران سربازان ديپلماسي کشور و پيشگامان صلح بوده و با نيروهاي مسلح يک دل و همزبانند و مسلما اگر ديپلماسي با شکست روبرو
و جنگ محقق شود ،آن زمان نيروهاي مسلح به ميدان نبرد آمده و دشمن را با اقتدار متوقف ميکنند .سردار سرلشکر سيدحسن فيروزآبادي در حاشيه برگزاري مراسم روز ارتش در مورد واگذاري
سامانه «اس  »300از سوي روسيه به ايران نيز تصريح کرد :در اين رابطه با روسيه قرارداد رسمي به امضا رسانديم و تاکنون بخشي از پول آن را پرداخت کرده و مطمئن هستيم که رئيسجمهوري روسيه
که فردي منطقي و دنيا ديده است ،طبق معاهده امضا شده با ايران رفتار ميکند .وي همچنين اظهار کرد :همانگونه که رهبري گفتند اگر ببينيم آمريکا نگاه سلطهطلبانه ندارد و تابع منطق هستند،
ممکن است در موارد ديگر جز مذاکرات نيز با آنها همکاري کنيم .فيروزآبادي در پاسخ به سوالي مبني بر ادعاي عربستان در زمينه کمک تسليحاتي ايران به يمن نيز گفت :اين ادعا خندهدار است.
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رئیس جمهور در روز ارتش به نیروهای مسلح یادآوری کرد:

پچ پچ
پدر «رضا ضراب» در دولت احمدينژاد چه ميکرد؟  -حسين ضراب ،پدر رضا
ضراب  -تاجر ايرانياالصل مقيم ترکيه و همسر ابرو گوندش خواننده مشهور ترک که در
جريان افشاي فساد گسترده مالي دولت ترکيه بازداشت و پس از مدتي آزاد شد – است.
گفته ميشود در زمان جنگ ،خانواده ضراب به دوبي رفته و رضا پسر کوچک خانواده در
ترکيه مانده و آنجا به فعاليت ميپردازد .پس از چند سال حسين ضراب پس از بازگشت
به ايران کارخانه فوالدسازي تيکمه داش را تاسيس ميکند .اين کارخانه هماکنون به نام
وي است و همچنان به فعاليت خود ادامه ميدهد .آفتاب گزارش داد :مديرعامل اين
کارخانه حسين ضراب و رئيس هيئت مديره کارخانه نيز رضا ضراب است .آگهي تاسيس
کارخانه کال به نام خانواده ضراب است .در سال  ۱۳۸۶طرح توجيهي ساخت کارخانه
فوالد کاوه تيکمه داش در سفر استاني هيئت دولت مستقيما از طرف خود ضراب در
جلسه تقدير رئيسجمهوري از کارآفرينان تبريزي به وي داده شد و در پايان جلسه
دستور موافقت احمدينژاد صادر شد .سرانجام در مدت کوتاهي کلنگ افتتاح کارخانه
فوالد کاوه تيکمه داش با حضور مقامات کشوري و استاني به زمين زده شد.

سرمقاله
گسل روابط ايران و عربستان
ادامه از صفحه یک

 .1ماجراي گردن زدن يک ايراني در عربستان :اين ماجراي تلخ و دردناک به سال
 1322بر ميگردد .در آن سال شخصي ايراني به نام ابوطالب يزدي در حالت طواف
خانه خدا ،به سبب امتالء معده دچار استفراغ ميشود .براي اين که مواد استفراغ وي
در آن صحن نريزد ،با گوشه لباس احرام جلوي دهانش ميگيرد .اما از بخت بد مقداري
از آن ميريزد .وهابي ها او را نزد شرطه ها ميبرند و با سعايت مصري ها که در آن
صحنه حاضر بودند ،او را به جرم "تلويث بيت" گردن زدند .نويسندۀ کتاب «آهنگ
حجاز» که در آن زمان در مکه حضور داشته است نوشته 13« :ذيحجه يا  14به قول
عامه بعد از ظهر در مسجد الحرام بوديم .انقالبي در مردم مشاهده ميشود .عرب ها
شادي ميکنند و به يکديگر بشارت ميدهند و قتل العجمي ،قتل العجمي ميگويند.
وقتي به ايراني ها بر ميخورند دست بر گلو ميگذارند و ميگويند :کل عجمي يذبح
و تهديد به قتل ميکنند».
اين موضوع تلخ موجب قطع روابط دو کشور شد تا سال  1327که دوباره روابط
برقرار و باب حج مفتوح شد.
 .2جنگ عراق با ايران :از سال  1359که صدام به خاک ايران تجاوز کرد ،عربستان
از نظر مالي و سياسي عراق را حمايت کرد .براي سعودي ها مهم نبود که متجاوز
کيست يا اين که هر دو کشور ايران و عراق مسلمان هستند .بلکه آنچه براي آنان
اهميت داشت اين بود که يک کشور عربي با يک کشور غير عربي در جنگ است و به
هر قيمتي بايد از آن حمايت کرد .اين جا بحث انسانيت و اسالميت مطرح نبود بلکه
تعصب قومي و قبيله اي در ميان بود.
 .3فاجعه شهادت حجاج ايراني :در سال  1366در شهر مکه در يک درگيري خونين
و فاجعه آميز در مکه  275نفر از حجاج ايراني به شهادت رسيدند .اين موضوع به شدت
قلب مسئوالن و ملت ايران را جريحه دار کرد .مردم در تهران به سفارت عربستان
اعتراض کردند و پيامدهايي داشت که منجر به قطع روابط شد.
 .4ايران و عراق پس از صدام :پس از حمله امريکا به عراق و سرنگوني صدام ،شيعيان
در عراق با اکثريت آرا حکومت را به دست گرفتند و تمايل آنان به ايران بيشتر شد .اين
موضوع موجب ناخرسندي و کارشکني عربستان شد و البته سردي روابط را دامن زد.
« .5لزوم قطع سر مار» :سايت ويکي لیکس گزارشي را فاش کرد که در آن ملک
عبداهلل در سال  2008ميالدي از آمريکا خواسته بود که به ايران حمله کند و از اين
موضوع تحت عنوان «لزوم قطع سر مار» ياد کرده بود .اين موضوع هم خاطر ملت و
مسئوالن ايراني را آزرده ساخت و اين آزردگي از خاطر ملت محو نشد.
 .6جنگ  33روزه با اسرائيل و پيروزي حزب اهلل :محبوبيت و قدرت حزب اهلل در
لبنان فارغ از مذهب آن ،همواره براي عربستان موجب نگراني بوده است .در جنگ
 33روزه ،اسرائيل با پشتيباني آمريکا تصميم گرفت براي هميشه قصه حزب اهلل را
به پايان برساند .در همان زمان خانم رايس علناً گفت :نه مذاکره نه توافق نه توقف
حمالت ،بلکه فقط خلع سالح حزب اهلل .اما پس از  33روز نبرد ،مشخص شد که
بايد فکري براي نجات اسرائيل کرد تا از اين باتالق بيرون آيد .براي اولين بار بود
که يکي از مخوف ترين ارتش هاي دنيا به زانو درآمد .عربستان قلباً از اين موضوع
ناراحت شد .اين نفرت از حزب اهلل و ايران را ميتوان در موضع تند سعود الفيصل
وزير خارجه عربستان به وضوح ديد .ايشان در ارديبهشت  1387در نشست وزراي
خارجه کشورهاي عربي راجع به مسائل لبنان گفته بود« :اين ايران است که اين
جنگ فراگير را مديريت ميکند و حزب اهلل هم ميخواهد حکومت واليت فقيه
را بر لبنان حاکم کند .»...اين سخنان فيصل با اعتراض تند يوسف احمد نماينده
سوريه مواجه شد که خطاب به او گفت« :آيا تو ميخواهي مفاهيم مدنظر خود را
به ما بقبوالني و به ما بگويي ايران دشمن است و نه اسرائيل که هر روز بدون توقف
کودکان را ميکشد؟ تو در حالي خواستار اعزام نيرو به لبنان ميشوي که در جريان
جنگ  33روزه يک گوشه نشستي و از جايت تکان نخوردي و اين در حالي بود که
اسرائيل داشت لبنان را بي وقفه بمباران ميکرد .چرا آن موقع به فکر اعزام نيرو براي
مقابله با اشغالگري اسرائيلي ها نيفتادي؟»
 .7ايران و عمان :عمان يکي از کشورهاي عربي حوزه خليج فارس است .طبعاً
عربستان انتظار دارد اين کشور که همواره از مواضع وي در برابر ايران حمايت کند .در
سفر آقاي روحاني به عمان قرارداد ساخت خط لوله گازي با اين کشور امضا شد که
به نوشته بلومبرگ« :اين قرارداد ...آخرين نشانه شکست عربستان سعودي در متحد
ساختن همسايگان کوچکش در قبال ايران است» و کريستوفر ديويدسون نويسنده
کتاب «پس از شيوخ :سقوط نزديک پادشاهي هاي خليج فارس» ميگويد« :سلطان
قابوس خود را در مسير ايمني قرار داده و تبديل به واسطه آمريکا و بهبود دهنده روابط
واشنگتن و تهران شده است .وي ميگويد :او باهوش ترين فرد در ميان اعراب خليج
فارس است که نميخواهد با عربستان متحد شود».
سفر وزير خارجه ايران ،دکتر ظريف به عمان و موضع گيري اين کشور در مخالفت
با حمله و مشارکت در تهاجم به يمن نشان دهنده عمق فاصله ها و يارکشي اين دو
قدرت منطقه اي است.
 .8بحرين و ايران و عربستان :اکثريت جمعيت کشور بحرين شيعه هستند و يک
اقليت سني تحت حمايت عربستان بر اين کشور حکومت ميکنند .مردم بحرين هم
مطابق آيين دموکراسي مورد ادعاي غرب حقوق خود را مطالبه ميکنند .غرب منافع
طلب سکوت پيشه کرده يا از اقليت حمايت ميکند و آل خليفه هم به سرکوب مردم
و معترضان روي آورده است .عربستان سعودي هم تانک هاي خود را براي حمايت از
آل خليفه به بحرين اعزام کرد و اين کشور را عم ً
ال اشغال کرد .سعودي ها ادعا ميکنند
ايران در اين اعتراضات نقش دارد و ايران هم ناديده گرفتن حقوق اکثريت و تجاوز به
بحرين را محکوم ميکند.
 .9جنگ سوريه :در سوريه نيز ميان حکومت اين کشور با مخالفان سالهاست جنگ
خونين و ويرانگري درگرفته است .ايران از بشار اسد حمايت ميکند و عربستان از
مخالفاني که در جمع آنان القاعده ،داعشي ها و ...قرار دارند ،حمايت مالي و سياسي و
نظامي ميکند .اين گره کور همچنان ناگشوده مانده است.
 .10تجاوز به دو نوجوان ايراني در جده :دو پليس فرودگاه به دو نوجوان ايراني
تجاوز کردند .اين موضوع شديدا ً آتش خشم ملت ايران را برافروخت .لطمه بزرگي
به حيثيت سعودي ها وارد شد .مسئوالن به شدت پيگير اين موضوع هستند .اين
اختالفات متاسفانه وجود دارد اما مردم هوشيار باشند که ضمن پيگيري حقوق خود
از مسئوالن جلو نزنند و همگام و همدل و همراه و همزمان با دولت حيثيت و حقوق
خويش را مطالبه کنند.

رئيسجمهوري گفت :نيروهاي مسلح ايران
در سايه خودباوري ،خوداتکايي و نوآوري
امروز بزرگترين نيروي مقتدر مسلح در منطقه
هستند اما هدف اين نيرو صلح و امنيت است
نه تجاوز و حمله به مظلومان و کودکان.
حجتاالسال م حسن روحاني طي سخناني در
مراسم روز ارتش جمهوري اسالمي ايران ،گفت:
نيروهاي مسلح ما همواره در پي دفاع از مظلومين
هستند .ارتش جمهوري اسالمي صلحخواه در
منطقه است .ديگران از ارتش جمهوري اسالمي
ايران بياموزند .دنبال فتنه نباشند و به کودکان و زنان
و پيران در يمن حمله نکنند .وي با بيان اينکه حمله
به مردم مظلوم ننگ دو جهان را براي متجاوزين
به همراه ميآورد ،گفت :چرا از اين فرصت که
نيروهاي مسلح ما ايجاد کردهاند استفاده نميکنند؟
کمکهاي مالي و نظامي به تروريستها در سوريه
به چه معناست؟ حمله به يمن به چه معناست؟
دنبال چه هدفي هستيد؟ آيا حمله به کودکان براي
شما اقتدار ميآورد؟ شما بذر کينه را در دل مردم
منطقه نشانديد و پاسخ آن را دير يا زود خواهيد
ديد .رئيسجمهوري با بيان اينکه هدف نيروهاي
مسلح برقراري صلح و امنيت در منطقه است ،گفت:
ارتش استوار ،سپاه پايدار و بسيج قهرمان همه در
خط پيروي از فرماندهي معظم کل قوا هستند.
هدف مشترک اميران نظامي و سرداران
ديپلماسي
روحاني با بيان اينکه ما تابع قانون هستيم ،اظهار کرد :اينکه
در موضوع فناوري صلح آميز هستهاي راه مذاکره را انتخاب کرديم
خواستيم نشان دهيم که هيچ مشکلي در جهان نيست که پاي
ميز مذاکره و منطق حل نشود .ما به همه مقررات بينالمللي
براي صلحآميز بودن و اعتماد جهاني پايبنديم اما ملت بزرگ
ما اهل تجاوز نيست و هيچگاه تجاوزي را نخواهد پذيرفت.
رئيسجمهوري با اشاره به نامگذاري سال به نام «دولت و ملت،
همدلي و همزباني» ،گفت :نيروهاي مسلح ما همواره همگام با
ملت و دولت بودند و امسال ظهور و بروز اين همدلي و همزباني
بيشتر خواهد بود .وي گفت :هدف دالوران ،اميران ،سرداران
نظامي و دفاعي با سرداران ديپلماسي ما يک چيز است و آن صلح
و امنيت ،اقتدار مشروع ،دفاع از منافع ملي و کمک به مظلومان
منطقه و جهان است.
ارتش امتحان خود را در تاريخ انقالب به خوبي پس داد
به گزارش ايسنا ،رئيسجمهوري در ابتداي سخنان خود ،گفت:
روز ارتش جمهوري اسالمي روز پاسداري از اميران ،پاسداران،
سربازان و همه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و دليران
در نيروي زميني ،هوايي ،دريايي و قرارگاه پدافند هوايي و
همچنين روز احترام به همه ايثارگران به ويژه ايثارگران ارتش
جمهوري اسالمي است .روحاني گفت :ارتش جمهوري اسالمي

گزارش

فتح قلب مردم با رمز «دوری از سیاست»

توافق هستهاي به نفع ايران و جهان خواهد بود
حجتاالسالم حسن روحاني ديروز با جولي بيشاپ ،وزير امور خارجه استراليا نيز ديدار و گفتوگو کرد .رئيسجمهوري در
اين ديدار با تأکيد بر اينکه تروريسم خطر بزرگي براي منطقه و بشريت است ،گفت :بايد کاري کنيم که همه دولتها و ملتها
در برابر تروريسم و ظلم به انسانهاي بيگناه فارغ از مسايل قومي ،مذهبي و نژادي عکسالعمل به موقع و يکسان نشان دهند.
روحاني تصريح کرد :جمهوري اسالمي ايران بر اين مبنا آماده است تا با همه کشورها از جمله استراليا در زمينه مبارزه با خشونت،
افراطيگري و تروريسم همکاري کند .رئيسجمهوري با بيان اينکه براي حل مسايل مختلف بايد از راهکارهاي سياسي و گفتگو و
منطق بهره جست ،به مسأله يمن و فاجعه بزرگي که در اين کشور در حال وقوع است ،اشاره کرد و گفت :راهحل بحران يمن نيز
سياسي است و نميتوان از طريق بمباران مردم بيدفاع ،به نتيجه رسيد .روحاني با ابراز تأسف از اينکه تحرک درستي در جامعه
بينالملل براي حل مسأله يمن به چشم نميخورد ،گفت :امروز حتي انتقال مواد غذايي و دارو به يمن با مشکالت فراواني مواجه
است و ما آمادهايم در همه زمينهها در حد توانمان با دولتهاي منطقه و خارج از منطقه رايزني و تعامل داشته باشيم تا خونريزيها
متوقف شود .روحاني بر حل مشکل آوارگان درگيريهاي منطقه نيز تاکيد کرد و هشدار داد که در صورت عدم رسيدگي به
وضعيت آوارگان ،ممکن است آنها جذب گروههاي تروريستي منطقه شوند .رئيسجمهوري در بخش ديگري از سخنان خود با
اشاره به روابط خوب ايران و استراليا ،اظهار اميدواري کرد اين سفر منجر به تحرک بيشتر مناسبات فيمابين درعرصه هاي سياسي،
اقتصادي و فرهنگي شود .وي به مذاکرات هستهاي نيز اشاره کرد و گفت :مبناي کار ما انجام فعاليتهاي صلحآميز زير نظر آژانس
بينالمللي انرژي اتمي است و ترديد نداريم اگر به اين توافق دست يابيم ،به نفع ايران ۵+۱ ،و کل منطقه و جهان خواهد بود .جولي
بيشاپ ،وزير خارجه استراليا نيز در اين ديدار با تجليل از ديدگاه رئيسجمهوري کشورمان در خصوص مسأله تروريسم و مبارزه با
ريشههاي افراطيگري گفت :ميتوان از پيشنهاد رئيسجمهوري ايران براي مبارزه با جاذبهآفريني گروههاي تروريستي و محدود
کردن پيوستن جوانان ناآگاه برخي کشورها به اين گروهها ،استفاده کرد .وي روابط دو کشور را ديرپا و قديمي توصيف کرد و با
حمايت کانبرا از چارچوب تفاهم شده در مذاکرات ايران با  ،5+1گفت :اگر طرفين به توافق جامع دست يابند ،رژيم تحريم شکسته
شده و آغازي نوين براي ارتباط ايران با کشورهاي جهان و همسايه رقم خواهد خورد.

ابتکار چینش و بازچینش جناحهاي سياسي
برای انتخابات آتی را بررسی می کند؛

ادامه از صفحه یک

بازی ائتالف ها

اين حالت در زماني قابل قبول بود که يک هسته مرکزي داوطلبان حزبي را در سراسر
کشور تعيين کند ،اما در حال حاضر فعاليت فردي افراد تاثير بيشتري در راي آوري
آنان در انتخابات دارد.
تغيير شهر اجماع اصولگرايان
اين روزها رفت و آمد شخصيتهاي سياسي اصولگرا به مشهد بيشتر شده است.
هنوز مراسم بدرقه محمدنبي حبيبي در فرودگاه مشهد به پايان نرسيده بود ،که مراسم
استقبال از محمود احمدينژاد شروع شد .به اين ترتيب در کمتر از يک هفته دو نفر از
شخصيتهاي تاثيرگذار اصولگرا به مشهد رفتند .پيش از اين هم در اواخر بهمن همايش
وحدت اصولگرايان در مشهد برگزار شده بود .ايلنا گزارش داد :انتخاب مشهد ،به عنوان
شهر ائتالف ،به خاطر ضربهاي بود که اصولگرايان از تشتت آراي دو کانديداي خراساني
در انتخابات  ۹۲خوردند .دل قاليباف و جليلي در انتخابات رياست جمهوري يک دله
نشد و صندلي پاستور در دست اصولگرايان باقي نماند .با اين حال دوستان جليلي
و قاليباف در هيچ شهري مثل مشهد به هم نزديک نبودند .تاثيرات خويشاوندي و
همکاري سبب شده بود تا ستاد اين دو نامزد انتخابات در مشهد ارتباط تنگاتنگي داشته
باشد؛ همين وحدت رويه سبب شد تا انتخاب استاندار خراسان به پروسهاي طوالني
تبديل شود ،تا جايي که درنهايت گزين ه مورد تاييد اصولگرايان والي خراسان شد .برادر
جليلي نيز که نقشي محوري در ستاد انتخاباتي او داشت ،به مشهد رفت تا قطعهاي
ديگر از پازل وحدت اصولگرايان در مشهد تکميل شود .اما اين تنها استانداري خراسان
نيست که در دست اصولگرايان مشهدي است .تمامي بيست و پنج عضو شوراي شهر
مشهد از ليست جبهه پايداري بودند .اين موضوع شهرداري مشهد را به صورت کامل
در اختيار اصولگرايان قرار داد .همين اکثريت اعضا سبب شد تا يکي از بازوهاي قدرت
از تهران به مشهد منتقل شود و شوراي عالي استانها نيز از دست چمران به دست
يکي از اعضاي شوراي شهر مشهد بيفتد .از سويي ديگر نمايندگان مشهد در مجلس نيز
همگي از مخالفان سياسي دولت هستند .از کريمي قدوسي تا پژمانفر و از قاضيزاده
تا حسينزاده بحريني از جمله افرادي بودند که در اين دو سال پرچم مخالفت با دولت
را در مشهــد افـــراشته نگـــه داشتـــهاند .امام جمعه مشهور مشهد ،حجتاالسالم
علم الهدي نيز از جمله چهرههايي است که رابطه نزديکي با اصولگرايان دارد .پروژه
جديد اصولگرايان براي وحدت در مشهد از آن جهت قابل توجه است که تا پيش از
اين شهر ،قم به عنوان محور وحدت اصولگرايان مطرح بود .اما در سالهاي گذشته دو
اتفاق شهر قم را براي وحدت اصولگرايان از برنامه خارج کرد؛ يکي مواضع اعتدالي علي
الريجاني بود که به عنوان نماينده اول مردم قم حاضر به همراهي با تندروها نشد .اخبار
اردوگاه اصولگرايان حاکي از آن است که در مدل پيشنهادي الريجاني براي وحدت
جايي براي جبهه پايدراي در نظر گرفته نشده بود .از سويي ديگر ،مراجع تقليد که دل
خوشي از رفتار دولت دهم نداشتند ،از سفرهاي هفتگي وزيران دولت روحاني به قم
استقبال کردند و به اين ترتيب فضاي شهر قم براي مقابله با دولت و ائتالف اصولگرايي
عليه دولت آماده نيست.
حاميان دولت در انديشه اکثريت مجلس
پس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري سال  92و تاکيد وي بر
حضوري معتدل و فراجناحي ،جمعي از چهرهها و گروههاي سياسي معتدل نيز به اين
شعار روي خوش نشان دادند و به حمايت از دولت پرداختند .در حالي که در اين ميان
اصالحطلبان ميانهرو به دنبال وحدت جمعي جناح چپ سياسي کشور در حمايت از
روحاني در ايام انتخابات ،نقش بيشتري در حمايت از دولت دارند ،اعتدالگرايان اصولگرا
نيز در جمع حاميان دولت ديده ميشوند .در حالي که دولت اصرار دارد که به طور

مستقيم در عرصه انتخابات وارد نخواهد شد و ليست نخواهد داد ،چهرهها و گروههاي
حامي دولت حساب ويژهاي براي کسب اکثريت مجلس آينده و همسويي آن با دولت
کردهاند .عابد فتاحي ،نماينده مجلس نهم با اعتقاد به اين که آرايش مجلس دهم حتماً
تغيير ميکند ،اظهار کرد :ليستي که از طرف روحاني ارائه شود ميتواند اکثريت مجلس
را تقريباً به دست آورد .وي همچنين اظهار کرد :در مورد آرايش اصالحطلبان براي
ورود به انتخابات نيز جبهه اصالحطلبي ميتواند به جبهه معتدل و سياست ميانهرو
و اعتدالي نزديک شود و اگر اينگونه باشد توان خوبي را در سياست داخلي کشور به
دست خواهند گرفت .نماينده مردم اروميه در مجلس درباره اينکه جريان اصالحطلبي
از چه الگوي انتخاباتي تبعيت ميکند ،گفت :فکر ميکنم الگويي که بتواند اين جريان
را به موفقيت برساند الگوي اعتدال است و اگر اعتدال و اصالحات در هم ذوب شوند
ميتوانند يک جبهه بسيار قدرتمند سياسي منظم و قانونمند تشکيل دهند که در آينده
نيز نه دچار سستي ،کندي و يا تندي خواهند شد .وي تاکيد کرد :کنار هم قرار گرفتن
اصالحات و اعتدال ميتواند افراد خوشنامي را براي مجلس انتخاب کند.
انديشه همگرايي بين اصالحطلبان معتدل و اصولگرايان اصيل
الحطلب محسوب ميشود و حتي
کارگزاران سازندگي نيز که از احزاب معتدل اص 
اسحاق جهانگيري ،رئيس شوراي مرکزياش نيز در قامت معاون اول دولت يازدهم
حضور دارد ،بر همبستگي اصالحطلبان با اعتدالگرايان تاکيد دارد .جهانگيري ديروز در
جلسه شوراي مرکزي حزب کارگزاران تاکيد کرد :اگر مجلس خوبي شکل نگيرد کار
دولت ناتمام خواهد بود .معاون اول رئيسجمهوري همچنين به همگرايي اصالحطلبان
در انتخابات سال  92اشاره کرد و گفت :نتيجه آن همگرايي اين بود که اصالحطلبان به
يک تفاهم مشترک در شوراي مشورتي رسيدند .اصالحطلبان منافع حزبي خود را کنار
گذاشتند و يک شخصيت ملي را انتخاب کردند .نقش آقايان  ...و هاشمي بسيار موثر
بود و هيچ کس نيز اعتراضي به اين انتخاب نکرد .مهمترين پيام آن انتخابات نيز همين
همگرايي بود.اکنون نيز نياز به اين کار داريم .بايد به يک همگرايي بين اصالحطلبان
معتدل و اصولگرايان اصيل انديشيد .بايد به دنبال يک مجلس معتدل بود .اگر هدف اين
باشد ،براي پيدا کردن کانديداها به مشکل بر نميخوريم .جهانگيري در ادامه با تاکيد بر
اين که همه گروههاي سياسي درون کشور حق شرکت در انتخابات را دارند و اين حق
براي آنها محفوظ است گفت :خبرهايي که به ما ميرسد اين است که مخالفان دولت و
وزراي پيشين به صورت جدي در اغلب استانها مشغول فعاليتهاي انتخاباتي شدهاند.
اين هيچ ايرادي ندارد و حق آنهاست ،اما متاسفانه روش نامانوسي را در پيش گرفتهاند
که اين نه تنها خوب نيست که مضر منافع ملي است .وي افزود :مخالفان دولت به
صورت جدي به دنبال ايجاد نگراني در بين نيروهاي معتدل هستند .تهديدات مختلفي
صورت ميگيرد .تالش ميشود نيروهاي مردمي و معتدل شهرستانها از کانديداتوري
رويگردان شوند .به آنها القا ميشود که اگر در انتخابات کانديدا شوند يا فعاليتهاي
خود را آغاز کنند با آنها برخورد ميشود .اصالحطلبان و نيروهاي معتدل و حاميان دولت
توجه داشته باشند که نبايد فريب اين جوسازيها را بخورند .بايد مقاومت کرد .معاون
اول رئيسجمهوري تاکيد کرد :انتخابات مجلس بايد با سالمت کامل برگزار شود .بايد
مردم را ترغيب کرد تا در انتخابات شرکت کنند .در آخرين نظرسنجي هاي صورت
گرفته اصالح طلبان وضعيت خوبي داشتند .البته برخي نيز به مديريت انتخابات هم
اشاره ميکنند و نگران رد صالحيتها و مديريت انتخابات هستند .اميدوارم اين مسايل
با مذاکرات حل شود .بايد دغدغهها را به حداقل برسانيم .دولت به دنبال اين است که
انتخابات در سالمت برگزار شود و دغدغهها از بين برود و آحاد مردم بي هيچ نگراني
امکان شرکت در انتخابات را داشته باشند .نبايد گذاشت مردم مايوس شوند و چنين
فضايي شکل بگيرد.
تجربه شيرين وحدت
اصالحطلبان به طور کلي مبناي کار خود در آمادهسازي خويش براي انتخابات
مجلس را بر تجربه موفق وحدت در انتخابات رياست جمهوري  92گذاشتهاند .بنا
بر همين تجربه است که اين گروه برنامه خود را در استانهاي کشور با تکيه بر چهار
گروه فعاالن و اعضاي احزاب سياسي ،مديران اصالحطلب ،نمايندگان ادوار مجلس و

ايران روزهاي آغاز پيروزي انقالب تا امروز در همه
صحنههاي مهم پيوند خود را با ملت و فداکاري
خود را در برابر ارزشهاي بزرگ انسانيت ،ايرانيت و
جمهوريت به خوبي نشان داده است .رئيسجمهوري
با يادي از نقشآفرينيهاي تاريخي ارتش پس از
انقالب اسالمي افزود :هرجا امام (ره) و رهبري معظم
دستور و فرمان دادند ارتش جمهوري اسالمي ايران
در خط مقدم اطاعت بود .آن گاه که امام(ره) فرمود
و در وصيتنامه خود تأکيد کرد که نيروهاي مسلح
در احزاب ،گروهها ،جناحها و بازيهاي سياسي وارد
نشوند ،ارتش امتحان بسيار خوبي را در تاريخ انقالب
از خود نشان داد.
افزايش اعتماد مردمي با فاصله گرفتن ارتش
از احزاب
روحاني با بيان اينکه ارتش تنها مظهر اقتدار
ملي نيست ،گفت :ارتش مظهر نظم ،انضباط،
مدنيت ،سالمت اداري ،سالمت اقتصادي ،فراجناحي
و فراحزبي بودن ،اسالمي و ديني بودن است.
رئيسجمهوري تأکيد کرد :هر مقدار نيروهاي مسلح
از گروه و حزب فاصله بگيرند در قلب مردم بهتر
جاي ميگيرند و اين امر اعتماد ملت را به نيروهاي
مسلح بيشتر و بيشتر خواهد کرد .وي با بيان اينکه
امروز ارتش مايه آرامش ملت و باالتر از آن ملتهاي
منطقه است ،گفت :امروز دالوران نيروي دريايي ما
با پرچم به اهتزاز درآمده جمهوري اسالمي ايران،
دالورانه حضور خود را در درياها ثبت ميکنند اما اين حضور
براي امنيت کشورهاي ساحلي و آبراههاي دريايي است .هيچ کس
نگران حضور ايران در آبهاي بينالمللي نيست .رزمايش ارتش يا
سپاه مايه آرامش مردم منطقه است .وي با بيان اينکه دکترين ما
دکترين نظامي و جنگ نيست ،گفت :دکترين ما دکترين نظامي
و دفاعي است و استراتژي ما همواره استراتژي بازدارندگي و فعال
است؛ بازداري براي برقراري صلح و امنيت در کشور و منطقه.
نمايش جديدترين دستاوردهاي نيروي زميني ارتش
در جريان رژه ديروز ،جديدترين دستاوردهاي نيروي زميني
ارتش نيز به نمايش درآمد .سالح تکتيرانداز  23ميليمتري
باهر،سالح تکتيرانداز  14.5ميليمتري شاهر خشابدار ،خودروي
شنيدار فوق سبک تاکتيکي ،ربات مسلح نذير و تانک چرخدار
شهيد اقارب در رژه ديروز ارتش در حرم مطهر امام خميني(ره)
از مقابل جايگاه عبور کردند .سامانه ارتباطي و فرماندهي و کنترل
هوشمند رسول و فکور ،سامانه پدافندي باور  ( 373اس_300
ايراني) و موشک صياد  3نير براي نخستين بار در رژه ديروز
رونمايي شدند .همزمان با برگزاري اين رژه ،شناورهاي نيروي
دريايي در آبهاي خليج فارس رژه رفتند .در مراسم رژه روز
ارتش ،جنگندههاي نيروي هوايي و بالگردهاي هوانيروز نيز به رژه
هوايي پرداختند که در اين رژههوايي جنگدههاي هوايي ارتش
عمليات سوختگيري در آسمان را نيز انجام دادند.

شخصيتهاي محوري منطقه آغاز کرده است تا به ليستي مقبول و مطمئن برسد.
استفاده از استانداران و مديران دولتهاي سازندگي و اصالحات نيز از ديگر راهکارهاي
اصالحطلبان براي انتخاب چهرههاي ليست انتخاباتي خود است .اين در حالي است که
بارها در گفتههاي اصالحطلبان نگراني از ردصالحيتها مطرح شده است و اين موضوع
نيز ميتواند بر سياستگذاري و تصميمگيري اصالحطلبان براي انتخابات موثر باشد.
اصالحطلبان در تالشند در نهايت يک اقليت قدرتمند را راهي مجلس دهم کنند و در
عين حال از کسب اکثريت مجلس نيز نااميد نيستند.
استعفاهايي به قصد کانديداتوري مجلس
 27خردادماه آخرين مهلت مديران دولتي براي استعفا و حضور در انتخابات مجلس
است .در اين ميان رايزنيها و گمانهزنيها در مورد چهرههايي که قصد ورود به عرصه
پيکار انتخاباتي را دارند آغاز شده است .مجيد نصيرپور معاون نظارت و هماهنگي

توگو با ايلنا ضمن تاييد خبر استعفاي
معاونت پارلماني رئيسجمهوري ايران در گف 
خود تاکيد کرده است که تا سيام فروردين در جايگاه فعلي انجام وظيفه خواهد کرد
و بعد از آن درباره مسائل مربوط به انتخابات مجلس صحبت ميکند .محمدرضا خباز
معاون امور تقنيني معاونت پارلماني رئيسجمهوري نيز شايعات در مورد قصد استعفا
و کانديداتورياش در انتخابات مجلس را رد کرد .حسين نوشآبادي ،سخنگوي وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي و معاونت پارلماني اين وزارتخانه نيز اعالم کرده است فعال
قصدي براي حضور در انتخابات ندارد .احمد حکيميپور ،فعال سياسي اصالحطلب و
عضو شوراي شهر تهران هم درباره شايعات احتمال استعفاي بعضي از اعضاي شوراي
شهر براي حضور در انتخابات مجلس گفت :چنين بحثي تا به حال در شوراي شهر و در
جلسات دروني اصالحطلبان مطرح نشده است و ان شاء اهلل بعد از ماه رمضان در اين
باره صحبت خواهد شد .اين در حالي است که شايعاتي وجود دارد که برخي اعضاي
شوراي شهر تهران قصد حضور در انتخابات مجلس را دارند ،که در اين ميان برخي
به احتمال حضور احمد مسجدجامعي و مهدي چمران از حوزه انتخابيه تهران اشاره
ميکنند .اين در حالي است که اعضاي شوراي شهر اگر قصد کانديد شدن از شهري
به جز تهران را داشته باشند ،نيازي به استعفاي از مسئوليت خود ندارند .در دوره قبلي
شوراي شهر ،مرتضي طاليي از حوزه انتخاباتي اصفهان کانديداي مجلس شد و شنيده
ميشود در اين دوره اسماعيل دوستي ،احمد حکيميپور و ولياهلل شجاع پوريان ممکن
است از لرستان ،زنجان و خوزستان وارد انتخابات مجلس شوند.

