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سردار دهقان:
یکا بداند که دوره هفت تیر کشی  یر دفاع آمر وز
گذشته است

وزی��ر دفاع با بیان اینکه امروز تروریس��ت های تکفیری - 
وهابی با س��اح ها و مهمات س��اخت آمری��کا در اقصی نقاط 
جهان جنایت می کنند، گفت: وزیر دفاع آمریکا بداند که دوره 

هفت تیرکشی گذشته است.

ب��ه گ��زارش اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، س��ردار 
حسین دهقان در واکنش به ادعای وزیر دفاع آمریکا گفت: ایشان 
و س��ران به اصطاح استراتژیس��ت آمریکا باید بدانند که دوره و 
عصر هفت تیرکش��ی، اتهام زنی، پرونده س��ازی و مداخله سازی از 

موضع حق به جانب گذش��ته اس��ت و این سخنان جابجا کردن 
متهم با مدعی است. وی افزود: بهتر است ایشان و رهبران آمریکا 
درپی حل مسائل داخلی آن کشور باشند و به دنبال بحران آفرینی 
جدید و برافروختن شعله های جنگ در کره و خاورمیانه نباشند.

 آیت الله موحدی کرمانی 
نماز جمعه این هفته تهران را اقامه می کند

نماز جمعه عبادی - سیاس��ی ای��ن هفته تهران به 
امامت آیت اهلل موحدی کرمانی اقامه خواهد شد.

به گ��زارش فارس، نماز جمعه ای��ن هفته تهران در 
دانش��گاه تهران و به امامت آی��ت اهلل محمدعلی موحدی 
کرمانی اقامه خواهد ش��د. برنامه پیش از خطبه های این 
هفته ساعت 11:55 آغاز و حسن قاضی زاده هاشمی وزیر 
بهداشت به مناسبت هفته سامت سخنرانی خواهد کرد.

سفر رئیس مجلس قرقیزستان به تهران
رئیس مجلس قرقیزستان در رأس هیئتی پارلمانی 
و به دعوت رئیس مجلس شورای اسامی به تهران سفر 

می کند.
به گزارش تس��نیم، رئیس مجلس قرقیزس��تان در 
رأس هیئتی پارلمانی یکش��نبه 3 اردیبهشت به دعوت 
علی الریجانی به تهران سفر می کند. طبق برنامه ریزی 
انجام شده، قرار است هیئت پارلمانی قرقیزستان با علی 
الریجانی رئیس مجلس، حجت االس��ام حسن روحانی 
رئیس جمه��ور و محمد جواد ظریف وزی��ر امور خارجه 

دیدار و گفت وگو داشته باشند.

 رضا نجابت سخنگوی ستاد مردمی 
حجت االسالم رئیسی شد

»ستاد مردمی خادم ملت« در حمایت از کاندیداتوری 
»حجت االسام رئیسی« اعام موجودیت کرد.

ب��ه گزارش تس��نیم، میث��م خاکباز رئیس س��تاد 
مردمی خادم ملت، با اش��اره به تش��کیل ستاد مردمی 
خادم ملت، اظهار داش��ت: نظر به دعوت های مردمی از 
حجت االسام رئیسی جهت کاندیداتوری و حضور وی 
در ای��ن عرصه، وظیفه می دانیم با تمام توان در حمایت 
از این روحانی مردمی، در سراسر کشور حمایت خود را 
اعام کرده و ب��ا تمام امکانات مردمی برای تغییر وضع 

موجود، کاندیدای به نفع مردم را یاری کنیم.
وی با اشاره به ارکان مختلف ستاد مردمی خادم ملت، 
تصریح کرد: اطاع رسانی ها توسط سخنگوی ستاد مردمی 
رضا نجابت از فعالین جنبش دانشجویی انجام می شود که 
به زودی در یک نشس��ت خب��ری ابعاد مختلف چگونگی 
هماهنگی با گروه های مردمی عاقه مند را اعام می کند.

 انتظار چند هفته ای آقای سفیر
برای مالقات با رئیس جمهور

 س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: 
یکی از انتقادات جدی به سیاست خارجی دولت یازدهم 
نحوه انتخاب و تعیین سفیر برای کشورهاست که مدت ها 

سفارتخانه ای بدون سفیر باقی می ماند، برمی گردد.
به گزارش میزان، سیدحس��ین نقوی حسینی درباره 
چرایی عدم حضور س��فیر برای دو کش��ور عراق و سوریه 
اظه��ار کرد: یکی از انتقادات جدی به سیاس��ت خارجی 
دول��ت یازده��م نح��وه انتخ��اب و تعیین س��فیر برای 
کشورهاس��ت که مدت ها سفارتخانه ای بدون سفیر باقی 
می ماند، بر می گردد. وی با بیان اینکه جمهوری اسامی 
در س��وریه زحمات زیادی کشیده است،گفت : در چنین 
ش��رایطی سفارت ایران در س��وریه 7-8 ماه بدون سفیر 
اس��ت و حاال که باید از طرف ایران افرادی حاضر باشند، 
کارسازی کنند، روابط را عمق ببخشند و نوع مراودات را 
تعریف کنند، ماه هاست که در این کشور سفیری نداریم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: 
چند هفته است که سفیر انتخاب شده و منتظر ماقات 
با رئیس جمهور اس��ت تا پس از دریافت حکم به سوریه 
برود که این رویه درس��تی نیست. وی با اشاره به روابط 
سیاس��ی و دیپلماتیک ایران با کشور عراق نیز گفت: ما 
با عراق مراودات س��نگینی از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، 
مذهبی و گردش��گری داریم لذا الزمس��ت تا سفارت ما 
در کشور عراق فعال ترین سفارتخانه ها باشد و قوی ترین 

سفیران ما در کشورهای سوریه و عراق باشند. 

 انقالبی بودن افراد و سازمان ها 
وم یکدیگر است الزم و ملز

رئیس سازمان بس��یج مستضعفین انقابی بودن را 
تنها راه استمرار و تداوم انقاب اسامی دانست و گفت: 
انقابی بودن هم ناظر به تک تک افراد است و هم ناظر 

بر سازمانی که در آن حضور دارند.
به گزارش فارس، س��ردار غامحسین غیب پرور در 
همایش سراسری روحانیون شاغل در سپاه )میقات 15( 
با اشاره به نقش بسیج درپیشبرد اهداف انقاب اسامی 
گفت: امام بزرگوار ما انقابی را معماری کردند که امروز 

بحمداهلل اثرات آن در منطقه و جهان نمایان است.
وی در ادامه با اش��اره به برنامه های اعتایی بس��یج 
اظهار داش��ت: اگر اعتای بس��یج اتف��اق بیافتد هم بعد 
انقابی آن حفظ خواهد ش��د و هم منجر به ش��کوفایی 
بیش از پیش بس��یج می ش��ود. وی از کیفی سازی 150 
هزار حلقه صالحین در سال 96 خبر داد و گفت: امسال 
در بسیج در کنار فعالیت و حضور در حلقه های صالحین، 
حضور در اردوهای جهادی، فعالیت های فرهنگی، هنری 

و... نیز تعریف و اباغ شده است.

رئیس جمهور از منطقه سیل زده غله زار آذرشهر 
بازدید کرد

رئیس جمهوری در سفر خود به آذربایجان شرقی از 
منطقه سیل زده غله زار آذرشهر بازدید کرد.

ب��ه گ��زارش ایرن��ا، عبدالرض��ا رحمانی فضلی وزیر 
کش��ور، محمود حجت��ی وزیر جهاد کش��اورزی، حمید 
چیت چیان وزی��ر نیرو، معصومه ابتکار رئیس س��ازمان 
حفاظت محیط زیست و ش��هیندخت موالوردی معاون 
رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، حسن روحانی را 
در سفر یک روزه به آذربایجان شرقی همراهی کردند. 

وی همچنین در سفر به آذرشهر با امام جمعه این 
شهرس��تان دیدار کرد و از نزدی��ک در جریان وضعیت 

سیل زدگان قرار گرفت.
رئیس جمهوری به منظور بررس��ی آخرین وضعیت 
س��یل  زدگان آذربایجان ش��رقی و افتتاح چندین پروژه 
استانی، با اس��تقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه تبریز، استاندار و جمعی از مقام های ارشد محلی 

وارد فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز شد.

حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقاب اس��امی ب���ا والي�ت

دی��دار  در  دی��روز  صب��ح 
فرماندهان و جمعی از یگانهای نیروهای چهارگانه 
ارت��ش به مناس��بت روز ارتش و نی��روی زمینی با 
اش��اره به نقش اقت��دار، توانایی ه��ا و انگیزه باالی 
ارتش در تأمین امنیت کش��ور، نیروهای نظامی را 
یک��ی از مؤلفه ه��ای تأمین امنیت برش��مردند و با 
تأکی��د بر تأثی��ر عملکرد دس��تگاههای اقتصادی، 
علم��ی و تحقیقات��ی، و آموزش��ی و فرهنگ��ی در 
جلوگی��ری از به نتیجه رس��یدن اهداف دش��من، 
اولوی��ت درجه ی��ک کش��ور را مس��ائل اقتصادی 
دانس��تند و گفتند: اصلی ترین وظیفه مس��ئوالن، 
پیگی��ری سیاس��تهای اقتصاد مقاومت��ی بویژه در 
بخش اش��تغال و تولید و تاش ج��دی برای حل 
مشکات معیشتی مردم و همچنین ایستادگی در 

مقابل ابرقدرتها و نترسیدن از تشر آنها است.
رهب��ر انقاب اس��امی همچنین با اش��اره به 
انتخابات ۲9 اردیبهشت، انتخابات در نظام جمهوری 
اسامی را نماد مردم ساالری اسامی و مایه عزت و 
افتخار و قدرت و سربلندی دانستند و تأکید کردند: 
باید مردم، مس��ئوالن و نامزده��ا، انتخابات را قدر 
بدانن��د و زمینه یک انتخابات پرش��ور و ش��وق و با 

نشاط، سالم، با امنیت و گسترده را فراهم کنند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در ای��ن دیدار با 
گرامیداش��ت روز ارتش و تجلی��ل از خانواده ها و 
همسران و فرزندان ارتشیان به عنوان همسنگران 
و همرزمان واقعی آنها، تعیین روز ارتش بوس��یله 
ام��ام)ره( را یک��ی از بهترین و هوش��مندانه ترین 
اقدامات امام راحل برش��مردند و گفتند: این اقدام 
عاوه بر مستحکم کردن پایه های ارتش جمهوری 
اس��امی، موج��ب ی��أس و ناامیدی بس��یاری از 

توطئه گران، در آن زمان شد.
ایش��ان با تأکید بر اینک��ه تعیین روز ارتش از 
جانب امام خمینی)ره( ب��ه معنای پذیرش هویت 
ارتش ب��ا همه مختصات و ش��رایط آن در ابتدای 
پیروزی انقاب بود، افزودند: حفظ و تقویت ارتش، 

اعتق��اد قلبی و عمیق ام��ام)ره( بود و این تصمیم 
صحیح امام موجب شد ارتش در همه قضایای بعد 

از انقاب، خوش بدرخشد.
رهبر انقاب اس��امی، ایس��تادگی در مقابل 
توطئه ه��ای درونی را یک��ی از نمونه های کارنامه 
درخشان ارتش برش��مردند و گفتند: نقش آفرینی 
ارت��ش در دوران دفاع مق��دس و ارائ��ه جلوه های 
عملی از س��طوح باالی اخ��اق و معنویت در کنار 

قدرت رزمی، یکی دیگر از افتخارات آن است.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای، ش��هیدان صیاد 
ش��یرازی و بابایی و بسیاری از ش��هدای ارتش را 
الگوه��ای عمل��ی از اخاق و معنوی��ت خواندند و 
تأکید کردند: ارتش جمهوری اس��امی امروز یک 
نی��روی فکری و معنوی و دارای انگیزه های 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.
ایش��ان با تأکید بر ل��زوم افزایش آمادگی های 
روح��ی و معن��وی ارتش، به نقش مه��م نیروهای 
مس��لح در تأمین امنیت اش��اره کردند و افزودند: 
امنیت برای یک کش��ور بسیار مهم است و هرچه 
نیروهای مس��لح مقتدرتر و پرانگیزه تر باشند، این 
اقتدار حتی اگر با تحرک نظامی هم همراه نباشد، 

زمینه ساز ایجاد امنیت خواهد بود.
فرمان��ده کل ق��وا، فرمانده��ان ارت��ش را به 
تربیت انس��انهایی که بتوانند الگو باشند توصیه و 
خاطرنشان کردند: روز به روز باید الگوهای اخاقی 
همچون ش��هید صیاد و ش��هید بابایی در سازمان 

بزرگ و دارای شوکت ارتش افزایش یابد.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه نیروهای 
مس��لح از مهمترین حصارهای تأمین امنیت برای 
مردم بش��مار می روند، افزودند: عاوه بر نیروهای 
مس��لح، مجموعه ه��ا و دس��تگاههای اقتص��ادی، 
آموزشی، علمی و تحقیقاتی و فرهنگی نیز اگر در 
جهت مقابله با اهداف دشمن و به عنوان بخش های 
تکمیل کننده یکدیگر، عمل کنند، قطعاً هماهنگ 
با نیروهای مسلح، زمینه ساز حفظ و تقویت امنیت 

ملی و توسعه و پیشرفت کشور خواهند شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی از طراحی های 
اصلی دشمن را، استفاده از نقاط ضعف و مشکات 
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 حساس ترین 
و کلیدی ترین موضوع برشمردند و گفتند: بر همین 
اساس بر اجرای سیاس��تهای اقتصادی مقاومتی به 
عنوان یک مجموعه »کار و حرکت و اقدام« بویژه بر 
موضوع اشتغال و تولید و همچنین مسائل معیشتی 
م��ردم و کارکنان دس��تگاههای مختل��ف از جمله 

نیروهای مسلح تأکید دارم.
رهب��ر انقاب اس��امی با اش��اره ب��ه تمرکز 
بدخواه��ان نظام اس��امی برای اس��تفاده از نقاط 
ضعف اقتصادی به منظور ایجاد اخال، خاطرنشان 
کردن��د: وقت��ی انگیزه و هدف دش��من مش��خص 
اس��ت، قاعدتاً باید انگیزه مس��ئوالن برای اجرای 
سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی افزای��ش یابد و من 
همه این مس��ائل را که دیدگاه کارشناس��ان زبده 
اقتصادی اس��ت، به طور مشروح و خصوصی برای 

مسئوالن نیز بیان کرده ام.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: توقع من از 
مسئوالن این است که وقتی انگیزه دشمن را برای 
استفاده از نقاط ضعف اقتصادی می بینند، درصدد 
برطرف کردن نقاط ضعف اقتصادی و بستن منافذ 
برآیند. ایش��ان تأکید کردند: البته نظام جمهوری 
اس��امی و ملت ایران، نقاط ق��وت فراوانی دارند و 
علت سربلندی ملت در مقابل توطئه های گوناگون، 
از ابتدای پیروزی انقاب تاکنون همین نقاط قوت 
عجیب است که از لحاظ کمیت و کیفیت، از نقاط 

ضعف بیشتر هستند.
رهبر انقاب اس��امی یک��ی از این نقاط قوت 
برجسته را روحیه شجاعت و ایستادگی ملت ایران 
در برابر تش��رها و اخم های ابرقدرتها دانس��تند و 
افزودن��د: یکی از ش��گردهای قدرته��ای متجاوز، 
برای ترس��اندن ملتها و دولته��ا و وادار کردن آنها 

به تأمین منافع نامشروع خود، تشر زدن و از خود 
بزرگنمایی نشان دادن است.

حض��رت آیت اهلل خامنه ای گفتن��د: برای یک 
کش��ور بدترین حالت آن اس��ت که مسئوالن آن 
کش��ور، از تشر دشمن بترس��ند زیرا این کار در را 

برای ورود، تجاوز و تعرض او باز می کند.
ایشان خاطرنشان کردند: در اینکه امور کشور 
را بای��د با عقل و تدبی��ر و حکمت انجام داد، هیچ 
تردیدی وجود ن��دارد اما این تدبیر و حکمت باید 

همراه با شجاعت باشد.
رهبر انقاب اسامی تأکید کردند: ترسیدن و 
دلهره از تشر دشمن و تحت تأثیر اخم قدرتمندان 
قرار گرفت��ن اوِل بدبختی اس��ت. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای افزودند: اگر کسی هم می خواهد بترسد، 
اش��کالی ندارد اما از طرف ملت و به حساب مردم 

نترسد زیرا ملت ایران ایستاده است.
ایش��ان با اش��اره به انواع توطئه ه��ا از ابتدای 
پی��روزی انق��اب اس��امی تاکنون، خاطرنش��ان 
کردند: اگر بنا بود جمهوری اس��امی و ملت ایران 
از قدرتها بترسد و در مقابل آنها عقب نشینی کند، 
اکن��ون دیگر هیچ اثر و نش��انی از ای��ران و ایرانی 

باقی نمی ماند.
رهبر انقاب اسامی تأکید کردند: دشمن اعم 
از امری��کا و بزرگتر از امریکا، 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 نمی تواند بکند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به اینکه در 
دش��منی قدرتهای زورگو بویژه امریکا، با ملت ایران 
هیچ تردیدی نیس��ت افزودند: اینکه بگویند با فان 
فرد موافق هستند و با او ماحظه خواهند کرد، حرف 
نادرستی است زیرا دش��منی آنها از زمان امام)ره( و 
بعد از امام و در زمان دولتهای گوناگون که با سایق 

مختلف، بر سر کار بودند، همواره ادامه داشته است.
ایش��ان ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه باید اقت��دار و 
ایس��تادگی ملت ایران و تأثیرناپذیری ملت از تشر 
امریکا و برخی کش��ورهای اروپایی ادامه پیدا کند، 

خاطرنشان کردند: بخش مهمی از ادامه ایستادگی 
و نهراسیدن از دش��من، بعهده نیروهای مسلح، و 
بخش عمده آن بر عهده اقتصادیون و مجموعه های 
فرهنگی، آموزشی، بخصوص متصدیان بخش های 

علمی و تحقیقاتی است.
رهب��ر انق��اب اس��امی در بخ��ش پایان��ی 
سخنانشان با اشاره به انتخابات پیِش رو، انتخابات 
را از افتخ��ارات مل��ت ایران و مای��ه عزت، قدرت، 
روسفیدی و سربلندی ملت ایران در دنیا خواندند 
و افزودند: بدخواهان به دنبال نش��ان دادن اس��ام 
و معنوی��ت در نقط��ه مقابل مردمس��االری بودند، 
اما جمهوری اس��امی، با مردمس��االری اسامی و 

انتخابات، غلط بودن این حرف را نشان داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: همه ملت در 
انتخابات احساس می کنند که کلید کارهای کشور 
در دس��ت خودشان است و آنان هستند که عناصر 

اصلی کشور را معین می کنند.
ایش��ان با تأکید بر اینکه همه مردم، نامزدها، 
دولت و دست اندرکاران باید قدر انتخابات را بدانند 
و آن را گرام��ی بدارن��د، افزودند: بای��د انتخاباتی 
گس��ترده، با شور و شوق و نشاط، سالم و همراه با 
امنیت برگزار ش��ود و چنین انتخابات و ذخیره ای، 
به کشور مصونیت بسیاری خواهد داد. رهبر انقاب 
اسامی با اشاره به مطالب وسوسه انگیز رسانه های 
دش��من و تاش خصمانه آنان برای خراب کردن 
انتخابات، خاطرنش��ان کردند: ملت ایران با همین 
بیداری و هوش��یاری که همواره نشان داده است، 

در مقابل این حرکت عمل خواهد کرد.
پیش از س��خنان رهبر انقاب اس��امی، امیر 
سرلش��کر صالح��ی فرمانده کل ارت��ش با تبریک 
اعیاد ماه رجب و گرامی داشت روز ارتش و نیروی 
زمینی، گفت: امروز ارتش مفتخر است که در همه 
عرصه ه��ای زمینی، دریای��ی، پدافندی و هوایی با 
اقت��دار، اعتماد به نفس و توکل به خدا از مرزهای 
خاکی و اعتقادی انقاب اس��امی دفاع می کند و 
فراتر از همه مؤلفه ه��ای آمادگی رزمی، به دریای 

بیکران انسانهای مؤمن و متخصص خود می بالد.

فرمانده کل قوا در ديدار فرماندهان و جمعی از يگان های نیروهای چهارگانه ارتش:

ترسیدن از تشر دشمن اول بدبختی است
انتخابات بايد گسترده، سالم، پر شور و با امنیت برگزار شود

mafi.katayoon@gmail.com

کتایون مافی

ب��ا پای��ان ثبت ن��ام کاندیداهای ریاس��ت 
دو جمهوری، هرچه به اردیبهشت ماه نزدیک تر گ��زارش 

می ش��ود تنور انتخابات گرم تر می ش��ود و 
ش��عارهای بیش��تری از سوی کاندیداهای ریاس��ت جمهوری به 
گوش می رسد و این امر با تایید صاحیت کاندیداها به اوج خود 

نزدیک خواهد شد.
بهبود وضعیت اقتصاد، تاکید بر معیش��ت و اشتغال، پرهیز 
از افراط و تفریط، مبارزه با فساد وایجاد عدالت در همه زمینه ها 
محور شعارهای مختلفی است که این روزها از سوی کاندیداها 
اعام می شود. البته داش��تن شعار انتخاباتی از سوی نامزدهای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری درتمام کش��ورها امری مرس��وم و 
طبیعی است و حتی ش��اید ضروری به نظر برسد؛ چراکه شعار 
انتخابات��ی، شناس��نامه یک کمپین و خاصه ش��ده برنامه های 

اجرایی هر ستاد انتخاباتی است.
با ای��ن وجود ای��ن ش��عارها از اهمیت وی��ژه ای برخوردار 
اس��ت چراکه مردم براساس همین شعارهاس��ت که به بخشی 
از مهمتری��ن اهداف کاندیدای مورد نظر خود آگاه می ش��وند و 
براس��اس آن ب��ه کاندیدای مورد نظ��ر رای می دهند. همچنین 
به عقیده کارشناس��ان سیاس��ی، در مدت کوتاه زمان تبلیغات 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری یک��ی از مهمتری��ن محورها که 
می توان��د نظ��ر م��ردم را در رای دادن جلب کند، ش��عارهای 

انتخاباتی و تبلیغاتی کاندیداها است.
از اول انقاب اس��امی تا حاال نیز شعارهای مختلفی برای 
انتخابات از س��وی کاندیداها مطرح ش��ده است. از جمله دولت 
س��ازندگی ش��عار توس��عه اقتصادی را مطرح کرده بود و دولت 
اصاحات در تقابل با این ش��عار، شعار توسعه سیاسی را مطرح 
ساخت. اما مردم در دوران دولت نهم و دهم با شعارهایی چون 

عدالت و مهرورزی آش��نا شدند و در نهایت دولت روحانی نیز با 
شعار تدبیرو امید به میدان آمد.

اما مس��ئله این است که این ش��عارها تا چه اندازه واقعی و 
عملکرد دولتمردان به آن تا چه اندازه مطلوب بوده است؟

دقت در آنچه که در این چهار سال بر شاخص های اقتصادی 
از قبیل رفاه، معیشت، نقدینگی، تورم، سیاست و فرهنگ گذشت، 

پاسخ را به خوبی روشن می نماید.

چارچوب های شعارهای انتخاباتی
س��والی ک��ه در ای��ن میان مطرح می ش��ود این اس��ت که 
ش��عارهای انتخاباتی تا چه اندازه تاثیرگذار و به واقعیت نزدیک 

است و اصوال چارچوب شعارهای انتخاباتی چگونه باید باشد؟
در درج��ه اول باید در نظر داش��ت که ش��عارها باید واقعی 
و براس��اس توانایی کاندیداها باش��ند و نخبگان سیاس��ی توجه 

داش��ته باشند که شعارهایی را ارائه دهنده که توانایی انجام آن 
را داش��ته باشند و انجام این ش��عار در حوزه ریاست جمهوری 

تعریف شده باشد.
یادمان باش��د ک��ه در صورت ع��دم تحقق ای��ن وعده ها و 
ناتوان��ي دولت در تأمین آن ها این امر س��بب س��لب اعتماد و 
اطمینان مردم از رهبران سیاس��ي و نظام حکومتي مي ش��ود و 
جایگاه ریاست جمهوری را سست می کند. شعارهای احساسی 
از یک س��و باعث بی اعتمادی مردم می ش��ود و جامعه را دچار 
س��رخوردگی می کند و از س��وی دیگر توقع مردم را باال می برد 
و مردم خواهان آنچه می ش��وند که از سوی دولت امکان انجام 

آن نیست . 
در عی��ن حال این وعده ها بایس��تی قانونی ب��وده و اجرای 
دقیق آن نیز میسر باش��د چراکه قانون گرایی مهمترین دغدغه 
جامعه محس��وب می شود و عمل به آن عمل به قانون است که 

برای م��ردم از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. در حال حاضر 
قوانین مختلفی در کش��ور وجود دارد با این وجود مردم از عدم 

اجرای قانون رنج می برند.
شعارها باید براس��اس زمان، دین، روشنگری، شفاف سازی 
و... ترس��یم شود به عبارتی هیچ شخصی نباید از روشنگری در 
مورد خودش ناراحت ش��ود. یادمان باش��د مردم بهترین قاضی 
برای رصد و بررس��ی شعارها هستند و به خوبی می توانند خوب 

را از بد تشخیص دهند.
در عین حال در شعارها باید حفظ منافع ملی، خدمتگزاری 
برای ملت، آزادی، اس��تقال، دین باوری و مواردی از این قبیل 
رعایت ش��ود چراک��ه نگاه کاندیداها به ای��ن مولفه ها برای رای 
دهندگان اهمیت دارد. پرهیز از ش��عار و عملکرد عوام فریبانه و 
سیاسی بازی، و استفاده نکردن از بیت المال و وفاداری به نظام، 
رهبری و امام راحل نیز از جمله دیگر مسائل مورد توجه مردم 

در شعارهای انتخاباتی است.

ایجاد راهکار
در عین حال بس��یاری از کارشناسان سیاسی معتقدند که 
نیاز اس��ت تا چارچوب��ی قانونی برای ابراز ش��عارها و وعده های 
انتخاباتی تعریف ش��ود تا اینکه افراد را ملزم کند پس از مدتی 

اگر منتخب مردم شدند پاسخگوی شعارهای خود باشند.
یادمان باش��د رهبر معظم انقاب اسامی تاکید کردند که 
مس��ئوالن ش��عارهایی بدهد که منطبق با واقعیات کشور باشد. 
در عی��ن حال ایش��ان تاکید کردند که کارش��کنی نس��بت به 
دیگران، لجن پراکنی علیه این نامزد یا آن نامزد، بدگویی کردن 
و افش��اگری های بی پایه و اساس نسبت به اشخاص، همه  اینها 
کارهای ممنوع و ضد ارزش و خاف مشی جمهوری اسامی و 

خاف حق است. از این کارها اجتناب کنند.
ایش��ان خطاب به نامزدها گفتند: انتخابات در کشور ما باید 
مسابقه ای برای خدمت باشد، نه مسابقه ای برای کسب قدرت.

از این رو با توجه به فرمایش��ات مقام معظم رهبری باید در 
نظر داشت که شعارها باید براساس واقعیات و خدمتگزاری برای 
مردم تعریف ش��ود و در غیر این صورت باید شعاردهندگان در 
برابر شعار خود مسئول باشند چراکه شعارهای غیرواقعی، مردم 

را از نظام دلسرد و سرخورده می کند.

پرهیز از افراط و تفريط در شعارهای انتخاباتی

برگزاری جلسه غیرعلنی با موضوع حج

 حج تمتع
امسال برگزار می شود 

روز گذشته مجلس جلس��ه غیرعلنی داشت 
در این جلسه سیدرضا صالحی امیری وزیر ارشاد و 
قاضی عسگر سرپرست حجاج توضیحاتی درخصوص 

حج تمتع امسال به نمایندگان ارائه کردند.
نشس��ت علنی پس از حدود یک س��اعت از 
نشست غیرعلنی به ریاست علی الریجانی رئیس 

مجلس برگزار شد. 
الریجانی در ابتدای جلسه علنی درتوضیحات 
کوتاه��ی گف��ت: در نشس��ت غیرعلن��ی خان��ه 
ملت، وزیر ارش��اد و حجت االس��ام قاضی عسگر 
توضیحاتی درباره حج و اقدامات این سازمان به 
نمایندگان ارائه دادند که ان شاءاهلل در مسیر کار 

مورد توجه قرار گیرد.
طبق اعام هیأت رئیس��ه مجلس، بررس��ی 
گزارش کمیس��یون عمران در مورد نحوه اجرای 
م��اده 70 قان��ون الح��اق برخ��ی مواد ب��ه قانون 
تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت، رسیدگی 

به گزارش کمیس��یون اقتص��ادی در مورد طرح 
تنقی��ح قوانین مالیاتی کش��ور، بررس��ی گزارش 
کمیس��یون کش��اورزی، آب و مناب��ع طبیعی در 
مورد الیحه حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب های 
کشور، رس��یدگی به گزارش کمیسیون قضایی و 
حقوقی در مورد الیحه معاهده معاضدت دوجانبه 
در ام��ور کیفری بین جمهوری اس��امی ایران و 
جمهوری کره، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و 
حقوقی در مورد، الیحه معاهده استرداد مجرمین 
بین جمهوری اس��امی ای��ران و جمهوری کره و 
همچنین رس��یدگی به گزارش کمیسیون انرژی 
درخصوص ط��رح یک فوریتی اص��اح ماده یک 
قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت 

دستور کار نشست علنی دیروز پارلمان بود. 

تعطیل نشدن حج؛ سیاست وزارت ارشاد
نماین��ده مردم تبریز گفت: وزیر ارش��اد در 
جلس��ه غیرعلنی مجلس اعام کرد که سیاست 
وزارت ارشاد بر این بود که حج ابراهیمی تعطیل 

نشده و انتظارات مردم در این باره لحاظ شود.
محمداسماعیل س��عیدی، با اشاره به جلسه 
غیرعلنی مجلس گفت: در این جلس��ه سیدرضا 
صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی با 

اش��اره به مذاکرات انجام ش��ده برای حج تمتع 
امسال با عربستان، عنوان کرد که سیاست وزارت 
ارشاد این بود که این حج ابراهیمی تعطیل نشود 

و انتظارات مردم در این باره لحاظ شود. 

توافق برای پرداخت دیه شهدای منا
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس 
گفت: نماینده ولی فقیه در امور حج عنوان کرد 
که مراس��م برائت از مش��رکین مانند سال های 
گذشته در حج امس��ال نیز برگزار خواهد شد و 
توافقات برای پرداخت دیه ش��هدای منا با طرف 

سعودی انجام شده است.
محمدعل��ی پورمختار با اش��اره به جلس��ه 
غیرعلن��ی مجل��س، گفت: در این جلس��ه وزیر 
ارشاد، رئیس سازمان حج و نماینده ولی فقیه در 
ام��ور حج توضیحاتی را در مورد هماهنگی هایی 
ک��ه با وزارت ح��ج عربس��تان و توافقاتی که در 

مورد حج امسال صورت گرفته، ارائه کردند.
وی اف��زود: براس��اس توضیح��ات میهمانان 
جلس��ه غیرعلنی اطمینان هایی که باید در بحث 
امنیت زائران و آس��ایش و راحت��ی آنان با حفظ 
جایگاه و کرامتش��ان گرفته می ش��د، انجام شده 
اس��ت و توافقات انجام شده وزارت ارشاد، رئیس 

سازمان حج و بثه مقام معظم رهبری به این نتیجه 
رس��انده که طرف سعودی این توافقات را رعایت 
خواه��د کرد. نماینده مردم به��ار و کبودرآهنگ 
اظهار داش��ت: طبق توضیحاتی که نماینده ولی 
فقیه در امور حج ارائه کرد طبق توافق انجام شده 
با طرف س��عودی مراسم برائت از مشرکین مانند 

سال های گذشته انجام خواهد شد.
پورمخت��ار خاطرنش��ان کرد: قاضی عس��کر 
رئیس س��ازمان حج گفت که طبق توافق انجام 
شده با طرف سعودی، امسال استثنائاً و به منظور 
رعایت مسائل امنیتی دعای کمیل داخل هتل ها 
برگ��زار خواه��د ش��د. وی افزود: قاضی عس��کر 
همچنین اش��اره کرد که در مورد شهدای منا بنا 
ش��د که دیه آنها پرداخت ش��ود که طبق توافق 
انجام شده این کار براساس فقه طرف عربستانی 

که فقه حنبلی است پرداخت خواهد شد.

تصویب طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی کلیات 
طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور و ماده واحده 

این طرح را به تصویب رساندند.
این طرح به تنقیح 371 ماده و شناس��ایی 
190 ماده تاریخ گذش��ته و 199 قانون منسوخ 

می پردازند. در ماده واحده این طرح آمده اس��ت 
ب��ه موجب این قانون، اح��کام مالیاتی قوانین به 

شرح پیوست لغو می شود.

هیأت های نظارت بر انتخابات شوراها 
جناحی عمل نمی کنند

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات ش��وراهای 
اس��امی در اس��تان ته��ران با تأکید ب��ر اینکه 
ب��ا ماک ه��ای  هیأت ه��ای نظ��ارت ش��وراها 
اصاح طلبی یا اصولگرایی عمل نمی کنند، گفت:  
هیأت ه��ای نظ��ارت ب��ر س��امت انتخاب��ات و 

حق الناس نظارت دارند.

آلودگی غیرقابل جبران تاالب ها ممنوع شد
نمایندگان در مصوبه ای، هرگونه بهره برداری 
و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل 
جبران تاالب ها شود را ممنوع کردند.نمایندگان 
مجلس شورای اس��امی کلیات الیحه حفاظت، 
احیاء و مدیریت تاالب های کش��ور را مورد بحث 

و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
وکای مل��ت با 130 رأی مواف��ق، ۲0 رأی 
مخالف و 6 رأی ممتنع از ۲00 نماینده حاضر در 

صحن علنی، کلیات این الیحه را مصوب کردند.
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