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تازههای مطبوعات
••ایران –این روزنامه در گزارشی با تیتر «تعطیلی 3هزار
کارخانه صنعتی دردولت های نهم ودهم» به نقد عملکرد
اقتصادی دولــت نهم و دهــم پــرداخــت و نــوشــت :طبق
گــزار شهــای مرکز آمــار ،شمار کارخانههای متوسط و
بزرگ از 17هزار و 603واحد در سال  1386به  14هزارو
787واحد در سال 1391رسیده که افت 16درصدی را
نشان میدهد .براین اساس در سالهایی که درآمد فروش
نفت کشور به ارقام افسانهای رسیده بود ،به طور متوسط
ساالنه  480کارخانه تعطیل شده است».
••جوان –در حالی مسئوالن دولت یازدهم از رئیسجمهور
تا وزرا و معاونان اخیر ًا مدعی ایجاد ساالنه ۷۰۰هزار شغل
در این دولت شدند که گــزارش مرکز آمار خالف ادعای
مسئوالن را اثبات کــرده و نشان میدهد در این دولت
ساالنه حداکثر ۳۵۰هزار و حداقل ۱۰۰هزار شغل ایجاد
شده است .وضعیت میدانی اقتصاد ایران نشان میدهد
که اغلب آمارهای اقتصاد کالن کشور دچار اشکال اساسی
است به طور نمونه واقعیتهای بنگا ههای اقتصادی و
افراد بیکار در جامعه و خانوارها با آمار اشتغال اعالمی
همخوانی ندارد.
••دنیای اقتصاد -فعاالن اقتصادی در آستانه انتخابات
ریاستجمهوری 50 ،مطالبه از دولت آینده را در قالب
بیانیهای اعالم کردند .به اعتقاد آنها ،در 4سال آینده دو
مسیر بــرای اقتصاد ایــران قابل پیشبینی اســت؛ مسیر
اول اقتصاد ایــران ،رقابتی با مشارکت فعال در زنجیره
ارزش جهانی ومسیر دیــگــر ،مانند دور ههــــای قبل با
عد مقطعیتهای داخلی و خارجی به کسب رشدهای
موقتی ناپایدار و غیرفراگیر است.
••اعتماد -کاتب نماینده ناظر مجلس درشورای نظارت
برصدا وسیما نامه ابراهیم رئیسی به صــدا وسیما را
قضاو تهای عجوالنه خواند و گفت :صــدا و سیما در
واقع عملکرد دولت را که عملکرد نظام است گــزارش و
پخش میکند و ایــن موضوع ارتباطی به شخص نامزد
تجمهوری ندارد.
ریاس 
••ایران -بهروز نعمتی نماینده مردم تهران از تشکیل ستاد
اصولگرایان حامی روحانی خبرداد وگفت :دراین ستاد
چهرههایمعتبرومتنفذیازاصولگرایانبهمیدانخواهند
آمد که در زمان خودش معلوم میشود.
••آرمان –معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی
و انقالب کرج گفت :تعدادی از نامزدهای تصدی شورای
شهر کرج به دلیل تبلیغات زودهنگام به دادسرا احضار و از
آنها تعهد کتبی گرفته شد.
••جام جم –این روزنامه درمطلبی با عنوان«جریمه بوق بی
جا 300هزار تومان» نوشت :براساس موافقت نمایندگان،
نیروی انتظامی راننده وسیله نقلیه موتوری را که به گوش
دیگران آسیب میزند در اولین جلسه  100هزار تومان،
در دومین جلسه  200هزار تومان و در سومین جلسه 300
هزار تومان جریمه کند.

...

انعکاس
••تابناک مدعی شد  :حسین فریدون برادر رئیسجمهور
پــس از اظــهــارات ســیــدجــواد ابطحی نماینده مــردم
خمینیشهر در مجلس درباره ارتباط فریدون با فردی به
نام «شبدوست ماالمیری» یکی از بزرگترین بدهکاران
بانکی ،از این نماینده مجلس به دادســرا شکایت کرده
است.این شکایت از سوی دادسرا به هیئت نظارت بر رفتار
نمایندگان ارجاع شده تا بررسی شود.
••سایت نماینده مدعی شــد :گفته میشود یکی از
نزدیکان رئیسجمهور که اخیر ًا از کابینه استعفا داده است،
در جلسه شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان واقع
در میدان انقالب حضور یافت.در این دیدار که اکثر اعضا
شرکت کرده بودند ،این مقام مسئول در ستاد انتخاباتی
روحانی ضمن تشکر از حمایت اصال حطلبان نسبت به
کاندیداتوری روحانی ،گفت« :ما به حمایت رئیس دولت
اصالحات و شما اصالحطلبان نیاز داریم .پیام ما به شما
این است که پیوند انتخابات  ۹۲و  ۹۴تکرار شود؛ درست
اســت بعد از انتخابات مجلس برخی از اصال حطلبان
دلخوریهایی پیدا کردهاند اما صالح در این است تا با تمام
قوا برای رأیآوری روحانی تالش کنید».
••الف مدعی شد  :برخی خبرها حاکی از آن است که در
این دوره از انتخابات خاتمی بنا ندارد ورود کند یا حداقل به
شیوه گذشته دخالت نمی کند .به نظر می رسد پروژه "تکرار
می کنم" در انتخابات مجلس را ،در این دوره از انتخابات
بی ثمر دیده اند .از طرفی برخی تحلیل ها از افزایش انتقاد
اصالح طلبان به دولت حکایت دارد .شاید هم تا حدی
حق با اصالح طلبان باشد .اصالح طلبان معتقدند دولت
نتوانسته است به وعده هایش در موضوعات مهم اصالح
طلبان جامه عمل بپوشاند .نمونه اش حصر که این دولت
هیچ قدمی برای رفع حصر برنداشته است.
••پــارس نیوز خبرداد  :مهدی چمران رئیس شــورای
شهر تهران با بیان اینکه پرویز ســروری به عنوان رئیس
ستاد "لیست خدمت" انتخاب شده است ،گفت :اولویت
نیروهای انقالب برای شهر تهران تداوم مدیریت جهادی
با رویکرد دوری از سیاست زدگی است و برنامه ،گفتمان و
راهبردهای تدوین شده کامال کارشناسی و تخصص محور
است و در صورت تداوم این خدمت رسانی مردم تهران از آن
بهره مند خواهند شد.
•• جهان نیوز نوشت  :مهدی محمدی در کانال تلگرامی
خود نوشت:این روزها دوباره حرف و حدیث هایی درگرفته
در این باره که عاقبت کار وحدت انقالبیون چه خواهد شد.
تعداد زیــادی از توده های مردم نگرانند که انتهای کار
چیست و برخی شیطنت های کودکانه بر نگرانی آن ها
افزوده است .برخالف حریفان که نمایش بازی می کنند
و در واقع یک کاندیدا بیشتر ندارند ،در اینجا  4کاندیدای
واقعی هست که هر یک مستقیما رقیب روحانی است.
وظیفه ما اکنون این است که همه انرژی خود را با مساوات
میان هر تعداد از این کاندیداها که از فیلتر شورای نگهبان
عبور کنند تقسیم کنیم چنان که گویی همه آنها تا روز آخر
باقی خواهند ماند؛ که شاید هم بمانند و این کمک موثرتری
به پیروزی از طریق کشاندن انتخابات به دور دوم باشد تا
باقی ماندن یک کاندیدا.همگان باید به هوش باشند و در
حالی که برای کاندیدای مورد عالقه خود تالش می کنند
از وحدت مبارک موجود صیانت کنند.
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گزارش خراسان ازمواضع انتخاباتی

▪رئیسی :یک ریال «حق تولیت»نگرفته ام

به گــزارش فــارس ،آیــت ا ...سید
ابــراهــیــم رئــیــســی کــانــدیــدای
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری نیز در جمع جوانان و
نخبگان دانشجویی گفت :درباره
آستان قدس باید بگویم با اینکه
بنده یک سال است که آنجا حضور دارم ،حتی یک ریال به
عنوان حقالتولیه استفاده نکردهام و گفتهام این درآمد
خرج فقرا و مستضعفان شود .تولیت آستان قدس رضوی
بابیان اینکه حقالتولیه بنده دستنخورده مانده است و
تصمیم گرفتهایم مسیری باشد که این موضوع شفاف شود،
تأکید کرد :این مبلغ حق بنده است اما باید بدانند که کجا
مصرف شده و دلیل آن نیز این است که این حق متولی از
پــولهــای مردمی اســت که با ج ــانودل خــود آنجا قرار
دادهاند ،لذا به وراث خود هم گفتهام تا بدانند اگر روزی
نبودم این مبلغ متعلق به زائران و فقراست.
▪بیمه زنان خانهدار و روستایی و عشایر حتما باید
اجرا شود

همچنین به گزارش مهر ،رئیسی در دیدار با فعاالن حوزه
زنان گفت :نگاه ما در بحث خانواده منطبق با سیاست
های نظام است و باید برای تحقق جنبش ملی تشکیل
خانواده تالش کرد .بیمه زنان خانهدار و روستایی و عشایر
حتما باید اجرا شود .وی با بین اینکه به حضور زنان در
اجتماع اعتقاد و التزام دارم و این را در سلوک خانوادگی
خود نشان داده ام ،گفت :بنده برای ایجاد شغل ،برنامه
کارشناسی و آمــاده ای دارم که در زمــان مناسب ارائه
خواهم کرد .بیشتر مشکالت بانوان مربوط به عدم اجرای
قوانین است و باید سازوکار مناسب در دولت برای اجرای
سیاست ها و قانون ایجاد شود.
▪نمیگویم همه یک باره معصوم میشوند ،اما ارادهام
این است که نگذارم فساد در هیچ کجا النه کند

مــعــاون اول ســابــق ق ــوه قضاییه در بــخــش دیــگــری
از سخنانش تصریح کــرد :اعتقاد بنده ایــن اســت که
ما میتوانیم نظام اداری بــدون فساد داشته باشیم،
نمیگویم همه یک باره معصوم میشوند ،اما در دولت
اسالمی ارادهام این است که نگذارم فساد در هیچ کجا
النه کند .حجتاالسالم والمسلمین رئیسی در ادامه
سخنان خود تصریح کرد :اگر اصولگرایی و اصالحطلبی
در خط امــام(ره) باشند و دلشان برای نظام و انقالب
بسوزد ،بنده میتوانم کاندیدای آنها باشم.
▪تکذیب خبر حمایت جبهه پایداری از رئیسی

همچنین بــه گــــزارش فـــارس،
مرتضی آقا تهرانی دبیرکل جبهه
پایداری در رابطه با خبر منتشر
شده از سوی برخی از رسانه ها
دربــاره حمایت جبهه پایداری از
آیت ا ...رئیسی گفت :هنوز گزینه
ما به صورت رسمی اعالم نشده است .وی تأکید کرد :اگر
برای معرفی گزینه نهایی این جبهه قاطع شویم ،بیانیه
داده و اعالم حمایت میکنیم ،لذا خبری که اخیر ًا منتشر
شد ،به صورت رسمی نبوده است و استنباطی است.
▪ادعای جماران دربــاره حمایت جامعه روحانیت از
رئیسی

پایگاه جماران هم در خبری مدعی شد« :روز گذشته
سید ابراهیم رئیسی که در جلسه جامعه روحانیت مبارز
حضور داشته ،به بیان برنامه های انتخاباتی و انتقادات
خود از دولــت حسن روحانی پرداخته است و در پایان
جلسه پس از اعالم نظرات مخالف و موافق ،حجت االسالم
والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به عنوان کاندیدای
جامعه روحانیت مبارز انتخاب شد» .با این حال در همین
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نوشته های ناخوانده

دفاعقالیباف ازقول های انتخاباتی،توضیحات رئیسیدرباره حق التولیه و توصیه وزیر بهداشت به مردم
در روزهایی که اعضای شورای نگهبان مشغول بررسی
صالحیت داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری هستند و حــاال دیگر کمتر از یــک مــاه تا روز
انتخابات وقت باقی است ،نامزدها به طرح دیدگاه ها و
نقطه نظرات خود در خصوص مسائل کشور می پردازند.
در ادامه مروری بر اظهارات روز گذشته برخی از چهره
های داوطلب و جریانات حامی آن ها خواهیم داشت:
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رابطه مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز
گفت« :ایــن خبر را نه تایید و نه تکذیب می کنم چون
مصوبه جلسه دیشب این تشکل این است که تا زمان اعالم
تایید صالحیت نامزدها،مصاحبه ای در این زمینه انجام
ندهیم» .همچنین روز گذشته فارس خبری از راه اندازی
ستاد مردمی حجتاالسالم و المسلمین رئیسی با عنوان
«ستاد مردمی خادم ملت» منتشر کرد.
▪منبع آگاه :فرهاد رهبر از هیئت نظارت بر انتخابات
استان تهران استعفا داده است

در روزهــای گذشته نیز برخی از
رسانه ها از حضور فرهاد رهبر در
برنامه هــای انتخاباتی آیــت ا...
رئیسی ،به دلیل عضویت وی در
هیئت نظارت بر انتخابات استان
تهران انتقاد کــردنــد .در همین
رابطه یک منبع آگاه به تسنیم گفت :آقای فرهاد رهبر 16
فروردینماه از عضویت در هیئت نظارت بر انتخابات
استان تهران استعفا داد که این استعفا در تاریخ 17
فروردین مورد موافقت قرار گرفت.
▪قالیباف :اگر نمیتوانستم درآمد کشور را  2/5برابر
کنم اص ً
ال کاندیدا نمیشدم

محمدباقر قالیباف شهردار تهران
نیز در گفت و گو با تسنیم در پاسخ
به سؤالی درباره  2.5برابر کردن
درآمــد کشور و ایــن که فکر نمی
کنید تعهدات سنگینی در بیانیه
ثبت نــام در انتخابات ریاست
جمهوری دادیــد ،گفت :پس بــرای چه نامزد شــدهام؟
نامزدی که تعهد و برنامهای برای حل مشکالت اقتصادی
مردم نداشته باشد ،چگونه به خود اجازه میدهد برای
تصدی مهمترین مسئولیت اجرایی کشور نامزد شود؟
مردم ما رئیس جمهور و دولتی میخواهند که برای حل
مشکالت معیشتی و اقتصادی امروز مردم برنامه دقیق و
مشخصی داشته باشد و تعهد قطعی بدهد و نه اینکه فقط
حرف ها و شعارهای مبهم و کلی بزند که بعد ًا بتواند به
راحتی آنها را انکار کند .وی افزود :وقتی فردی با بیش از
 30سال سابقه مدیریت اجرایی که به همه تعهداتی که
داده پایبند بوده ،با قاطعیت اعالم میکند که بعد از 4
سال درآمد کشور را 2برابر و نیم میکند یا 5میلیون شغل
ایجاد خواهد کرد ،مطمئن ًا سال ها مطالعه و برنامهریزی و
سابقه مدیریتی پشت این حرف وجود دارد.
▪مشکالت امــروز اقتصادی با مدیریتهای بسته و
خسته کنونی قابل حل نیست

آموزش عالی کشور تصریح کرد :شهادت می دهم ظلم
بزرگی به رئیس جمهوری و دولت می شود که می گویند
تیم اقتصادی اش موفق نبود؛ روحانی تنها رئیس جمهور
بعد از انقالب بود که برای حل مشکالت اقتصادی هفته
ای دو روز ( دوشنبه ها و چهارشنبه ها) با تیم اقتصادی
جلسه تشکیل می داد و شخصا جلسات را پیش می برد.
▪وزیر بهداشت :مردم فریب تبلیغات را نخورند

سید حسن قاضی زاده هاشمی
وزیر بهداشت نیز در گفت و گو با
ایرنا ،با بیان اینکه همه چیز هم از
صندوق رأی بیرون میآید ،گفت:
به نظر من اگر مردم از این فرصتی
کــه ایــجــاد ش ــده اســـت ،درســت
استفاده کنند و فریب تبلیغات را نخورند ،این نگرانی به
امید تبدیل میشود .وی درخصوص ادامه طرح تحول
سالمت در دولت آینده نیز گفت :ان شاءا ...دکتر روحانی
رأی م ـیآورد و ادامــه پیدا میکند .چون دکتر روحانی
مبتکر این طرح است و نسبت به سالمت مردم حساس
است و تا اینجا هم که آمدیم بعد از خدا و مقام معظم
رهبری ،ایشان حامی طرح تحول سالمت بودند.
▪روایت نعمتی از تشکیل ستاد اصولگرایان حامی
روحانی

در همین حال به گزارش ایسنا،
بهروز نعمتی نماینده تهران در
مــجــلــس شــــورای اســـامـــی ،از
تشکیل ستاد اصولگرایان حامی
حسن روحانی خبر داد .بهروز
نعمتی با تأکید بر اینکه جمنا همه
اصولگرایان نیست ،گفت :از طرف برخی چهر ههای
سیاسی این جریان تقاضاهای مکرری برای حمایت از
حسن روحانی در انتخابات مطرح است.
▪تابش :روحانی نامزد اصلی اصالح طلبان است

به گزارش ایرنا ،محمدرضا تابش
نــایــب ریــیــس فــراکــســیــون امید
مجلس شورای اسالمی ،روحانی
را نــامــزد اصــلــی اص ــاح طلبان
دانست و گفت :شورای سیاست
گــذاری اصــاح طلبان ،اسحاق
جهانگیری را در تعامل با روحانی معرفی کرده است.
▪حضرتی :جهانگیری بــا خــواهــش روحــانــی وارد
انتخابات شد

وی در این مصاحبه تأکید کرد :وقتی از انقالب اقتصادی
صحبت میکنیم یعنی مشکالت امروز اقتصادی را در
حدی میبینیم که با مدیریتهای بسته و خسته کنونی
قابلحلنیست.قالیبافباانتقادازمدیریتاجراییکشور
گفت :از هنرهای مدیریتی مسئوالن ما این است که یک
سال سیبزمینی را به خاطر ازدیاد تولید در خاک دفن
میکنیم و سال دیگر بخاطر کمبود سیب زمینی آن را از
خارج وارد میکنیم! از مسئوالنی که توان مدیریت تولید
سیب زمینی را هم در این کشور ندارند ،چگونه انتظار
داریــد رکود و تورم را در این وضعیت بحرانی ،مدیریت
کنند .شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش با
اشاره به اقداماتش در شهرداری گفت :درخصوص رشد
سرعت متروسازی همین اتفاق افتاد و رکوردهای جهانی
حفر تونل جابجا شد به طوری که ما در طول  10سال
گذشته بیش از 120ایستگاه و حدود  200کیلومتر مترو
ساختهایم و در موارد دیگر هم به همین ترتیب بوده است.

به گــزارش باشگاه خبرنگاران،
الیاس حضرتی عضو فراکسیون
امید مجلس نیز در پاسخ به سوالی
مبنی بر برنامه اصال حطلبان در
انتخابات پیش رو گفت :روحانی
کاندیدای اول کل اردوگاه اصالح
طلبان است .آقای روحانی در جریان انتخابات از آقای
جهانگیری خواهش کردند که به عرصه انتخابات وارد
شود تا اگر مسائل به روال طبیعی پیش رفت دیدگاه و
نظرات خود را در انتخابات مطرح کرده و نهایتا هم این
امکان وجود دارد که به نفع روحانی کنار رود .وی تصریح
کرد :بنابراین جهانگیری قصد رقابت با روحانی را ندارد و
تصمیماتاصالحطلبانیککاسهاست.عضوفراکسیون
امید مجلس تصریح کرد :اما اگر اتفاقات در انتخابات جور
دیگری رقم بخورد و مشکلی برای روحانی پیش بیاید،
آقای جهانگیری در عرصه هستند و اصالح طلبان چیزی
را از دست نخواهند داد.

▪انــصــاری :شهادت می دهــم ظلم بزرگی به رئیس
جمهور می شود

▪هاشم زایی :نامزد نهایی اصالحطلبان کسی است که
در نظرسنجیها رأی باالتری داشته باشد

روز گذشته رئیس جمهور نیز به
آذربایجانشرقیرفتوتاکیدکرد
که «دولــت با همه تــوان در کنار
مـــردم اســتــان هـــای ســیــل زده
خــواهــد ب ــود» .از ســوی دیگر به
گ ــزارش ایــرنــا ،مجید انــصــاری،
معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در نشست سراسری
روسا ،معاونان فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی مراکز

عبدالرضا هاشمزایی عضو فراکسیون امید مجلس نیز
دربــاره ثبتنام اسحاق جهانگیری برای کاندیداتوری
در انتخابات ریاستجمهوری گفت :اصال حطلبان به
این نتیجه رسیدند که  2یا  3کاندیدا در انتخابات داشته
باشند ،چه آقای روحانی موافق باشند چه نباشند .وی
افــزود :اگر در نظرسنجیها کاندیدایی رأی باالتری از
آقــای روحانی داشته باشد ،اصال حطلبان باید همان
کاندیدا را به عنوان نامزد نهایی خود معرفی کنند.

▪کواکبیان :حضور امثال بنده به حضور حداکثری
مردم در انتخابات کمک می کند

ب ــه گـــــزارش ایــســنــا ،مصطفی
کواکبیان نیز که در انتخابات
ریاست جمهوری ثبت نام کرده
بــود ،روز گذشته در نطق میان
دستور مجلس گفت :همان طور
که مقام معظم رهبری در سخنان
ابتدای سال در مورد انتخابات فرمودند آنچه برای ایشان
اهمیت دارد ،حضور حماسی مــردم در انتخابات 29
اردیبهشت اســت .از جمله مهمترین اه ــداف مــا در
انتخابات پیش رو همین است ،زیرا بر این باوریم که حضور
امثال بنده در این عرصه می تواند به حضور حداکثری
کمک کند .کواکبیان تصریح کرد :به عنوان یک اصالح
طلب معتقد به نظام  ،رهبری و خط امام  ،می گویم که
برخالف گفته ها ما اصالح طلبان در انتخابات همگی
برای خدمت به مردم و نظام متحد هستیم و به همین
خاطر می گوییم در انتخابات پیش رو چهار قطب داریم؛
طرفداران دولت قبلی ،طرفداران دولت تدبیر و امید،
اصولگرایان و اصالح طلبان ،لذا حزب مردم ساالری که
حتی در مجلس نهم نیز لیست انتخاباتی داد و هیچ گاه با
انتخابات قهر نکرد بر این بــاور است که باید گفتمان
اصالح طلبی در انتخابات پیش رو تقویت شود.
▪هاشمی :مردم از بعضی گرانی ها گله مند هستند

محمد هاشمی نیز که برای رقابت
درانتخاباتریاستجمهوریثبت
نــام کــرده اســت در گفت و گــو با
انتخاب ،به توصیه مرحوم آیت ا...
هاشمی رفسنجانی درخصوص
حضور نــامــزد پوششی در کنار
رفتن برای خودم را جزو واجب
روحانی اشاره کرد و افزود:
ِ
کفایی می دانستم به دلیل نظر حاج آقا که این نظر تحقق
پیدا کند .درواقــع با توجه به همه مسائل این را تکلیف
خودم می دانستم اما چون کسی نرفت ،من رفتم .حاال
احتماال اگر قبل از من کسانی می رفتند  ،من می گفتم که
این دیگر کفایت دارد .وی درخصوص نظر مرحوم هاشمی
درباره دولت روحانی نیز گفت :تاکید ایشان این بود که
دولت آقای روحانی باید دو دوره ای باشد و ایشان باید دوره
دوم هم باشند  .اظهار امیدواری و پیش بینی می کردند که
در دوره دوم عملکرد ایشان بالطبع بهتر خواهد بود و
بتوانند مشکالت را حل کنند .هاشمی با اشاره به کارنامه
قابل تحسین روابط خارجی و بین المللی دولت روحانی
گفت :مردم نسبت به یک سری از رفتارها یا مسائلی که در
جامعه می گذرد مثل بعضی گرانی ها ،گله مند هستند.
▪بیانیه اعظم طالقانی درباره تعریف رجل سیاسی

اعظم طالقانی که در هفته گذشته
در انتخابات ریاست جمهوری 96
نــام نویسی کــرد طــی بیانیهای
درخصوص موضوع رجل سیاسی
نوشت :در تفسیر تبعیضآمیز واژه
«رجال» ،نه تنها به دالیل قرآنی و
سیره ائمه و عقالنی (با توجه به اهمیت ترجمه لغات عربی
در متن فارسی به صورت اصطالحی ،و این مسئله که
قانون اساسی ما به زبان فارسی است) ،مخالف هستم،
بلکه معتقدم باید پیوسته ایــن چالش را که در مکتب
افتخارآفرین اسالم اصالت دارد ،به عنوان حقالناس
نیمی از جمعیت ایران ادا کرد ،زیرا فریضه عدالت و رفع
تبعیض از انسانها مبنای حقوق تساوی بینالناس است.

جوادنوائیان رودسری

Culture@khorasannews.com

مردی که تن به ذلت نداد

بی تردید ،میرزاعلی ثقة االســام ،یکی از برجستهترین
شهدای راه دفاع از دین و میهن در یک قرن اخیر است .او
در سال  1239هـ.ق در شهر تبریز دیده به جهان گشود؛
مقدمات علوم دینی را نزد پدر فرا گرفت و سپس برای
تکمیل درس ،به نجف اشرف رفت و از محضر علمای آن
حــوزه مقدس بهره بــرد .او پس از  8سال و با اخذ درجه
اجتهاد ،به تبریز بازگشت و پس از رحلت پدرش ،به رفع
مسائل و مشکالت شرعی و اجتماعی مردم تبریز مشغول
شد .در همین سالها بود که جنبش مشروطه آغاز و سیل
آثار روشنفکران و صاحبنظران درباره آن ،به تبریز سرازیر
شد .میرزاعلی ،با مطالعه آثار طا ِل ُبوف ،مستشارالدوله و نیز
روزنامههای فارسی اسالمبول و کلکته ،با ماهیت مشروطه
آشنا شد و به همراهی با آن پرداخت .او در زمره علمای
بنامی بود که در برابر کژرویهای برخی مشروطهخواهان
تندرو ایستاد و در همان حــال ،بــرای برقراری آرامــش و
آشتی میان گرو هها ،تالش فراوانی کــرد .او در دوران
استبداد صغیر نیز ،از مدافعان مشروطیت و همراهان و
حامیان مبارزان غیور تبریز بود .پس از شکست نیروهای
استبداد و در حالی که گمان میرفت مشکالت به پایان
رسیده است ،هجوم نیروهای روسیه تزاری به آذربایجان،
شرایط را دستخوش تغییر کرد .ثقةاالسالم که به هیچ
عنوان حاکمیت روسهــا بر خاک ایــران را بر نمیتابید،
فعالیتهای گستردهای را علیه حضور روسها آغاز کرد .او
طی یادداشتی ،خطاب به مردم تبریز نوشت«:چون قشون
بیگانه در خانه داریم ،لذا عیدی برای ما نخواهد بود و از
مردم درخواست میشود که به دید و بازدید نروند .... ،زیرا
که ملت عزادار است» پس از ماجرای اولتیماتوم روسیه به
ایران و تسلیم دولتمردان قاجار در برابر آن ،نیروهای تزار
مناطق شمالی آذربایجان را اشغال و به سوی تبریز حرکت
کردند .ضیاءالدوله ،کفیل حکومت ایران در آذربایجان،
از میرزاعلی مشورت خواست و او در جملهای کوتاه ،چاره
داد«:ع َل ُ
یک َّن بالدفاع[دفاع کــردن بر شما
کار را نشان
َ
واجب است] ،چاره شما مبارزه و دفاع است» .به این ترتیب
جنگی سخت و خونین میان متجاوزان روسی و مبارزان
تبریزی آغاز شد .اما با وجود مقاومت شدید مدافعان ،به
سبب کمبود تجهیزات نظامی قوای ایران ،شهر به اشغال
نیروهای روس درآمد .متجاوزان که کینه ثقةاالسالم را به
دل داشتند ،او را دستگیر کردند و از او خواستند مردم تبریز
را ،مقصر اشغال آذربایجان معرفی کند .اما او در پاسخ به
این درخواست ننگین ،به منشی ایرانی کنسولگری روسیه
تــزاری در تبریز گفت«:میرزاعلی اکبرخان! تو که خود
مسلمان و ایرانی هستی ،چگونه میخواهی من سندی
را امضا کنم و با آن دشمنان اسالم را بر کشور خود مسلط
سازم؟» وقتی اشغالگران پایمردی و مقاومت میرزاعلی را
دیدند ،در دادگاهی فرمایشی او را به مرگ محکوم کردند و
یقمری( 6آذر 1293
در روز عاشورای سال  1330هجر 
هجریشمسی) ،به همراه  7تن از مدافعان تبریز به دارش
آویختند و به شهادت رساندند.

...
اخبار

تعویق انتشار اسناد کودتای  28مرداد از
سوی دولت آمریکا

▪انصراف فومنی از کاندیداتوری انتخابات

حجتاالسالم محمد زارع فومنی
دبیر کل حزب مردمی اصالحات
از نامزدی در دوازدهمین دوره
انــتــخــابــات ریــاســت جمهوری
انصراف داد .طبق آن چیزی که در
اطالعیه وی آم ــده اســت دلیل
انصراف حجتاالسالم فومنی ایجادفضایبیشتربرایدر
دست گرفتن امور توسط نسل دوم و سوم اعالم شده است.
پیش از این نیز قدرتعلی حشمتیان ،رئیس خانه احزاب
انــصــراف خــود را از کــانــدیــداتــوری انتخابات ریاست
جمهوری اعالم کرده بود .

...

انتخابات

ب اشگاه خبرنگاران – پایگاه اینترنتی «فــدراســیــون
دانشمندان آمریکایی» درگزارشی نوشت :درحالی که
تاریخچه مستند دولت آمریکا دربــاره کودتای  28مرداد
سیا درایران درسال های اخیر،درشرف انتشار قرارداشت
انتشار این اسناد برای مدت نامشخصی به تعویق افتاده
است.گزارشکمیتهمشورتیامورتاریخیدروزارتخارجه
آمریکا نشان می دهد وزارت خارجه آمریکا به دلیل حساس
بودنفضایسیاسیاجازهانتشارایناسنادراکهمدتهای
طوالنی به تاخیر افتاده  ،نداده است .پیش از این بخشی از
این اسناد به صورت رسمی منتشر شده و با افشای مراحل
کودتا،بهصورترسمیثابتکردکهآمریکاییهاوانگلیسی
ها در سرنگونی دولت مصدق نقش اصلی را داشتند.

روسیه لغو قانون ویزا را برای ایران و 17
کشور دیگراعالم کرد

واکنش الریجانی به ابالغیه آیت ا ...جنتی درباره انتخابات شوراها
روایت  2نماینده از دستور الریجانی برای اجرای قانون جاری درباره انتخابات شوراها
طی دو روز گذشته انتشار ابالغیه ای از سوی دبیر شورای
نگهبان بازتاب ها و واکنش های مختلفی را در پی داشت از
جمله دستور علی الریجانی رئیس مجلس برای اجرای ُم ّر
قانون در برگزاری انتخابات شوراها .به گزارش ایلنا،
دبیر شــورای نگهبان در ابالغیهای که بــرای انتشار به
روزنامه «رسمی» کشور داده ،توضیحاتی درباره موضوع
صالحیت کاندیداهای اقلیتهای مذهبی در انتخابات
شوراهای شهر و روستا ارائه کرد .در این ابالغیه با اشاره
به اصــل چهارم قانون اساسی و نظریه فقهی شــورای
نگهبان آمده است...« :بــا عنایت به اطالعات واصله از
برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو
مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این
مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسالمی
ش هر و روستا نمود هاند و با توجه به اینکه تصمیمات
شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در
شورای نگهبان الزماالتباع خواهد بود ،تبصره  ۱ماده ۲۶
قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی
کشور و انتخاب شــهــرداران مصوب  ۱۳۷۵نسبت به
چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری
اسالمی ایران حضرت امام خمینی علیهالرحمه در تاریخ

 1358.7.12مذکور در صحیفه نــور (جلد  ،۶چاپ
 ،۱۳۷۱صفحه  )۳۱مغایر است و لذا خالف موازین شرع
شناخته شد ».برخی رسانه های معاند ،به غلط از این نامه
برایفضاسازیعلیهشوراینگهباناستفادهکردهبودند.
▪توضیحات سخنگوی شورای نگهبان

در همین رابطه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای
نگهبان در توضیح این ابالغیه گفت :اگر در جایی اکثریت
با اقلیتهای دینی و مذهبی باشد حضور آنها در شوراها
بالمانع است.
▪روایت میرزایی از دستور کتبی رئیس مجلس

با این حال قاسم میرزایی نیکو عضو هیئت مرکزی نظارت
بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در گفتوگو با ایلنا ،با
اشاره به حواشی ایجاد شده در رابطه با ابالغیه دبیر شورای
نگهبان در مورد جلوگیری از تایید صالحیت کاندیداهای
اقلیتهای دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا اعالم
کرد :پس از آنکه در این رابطه با آقای الریجانی صحبت
کرده و موضوع را اطالع دادیم ،رییس مجلس به صورت
کتبی دستور دادند که ُم ّر قانون در برگزاری انتخابات

شوراهاانجامشود.ویگفت«:ابالغیهدبیرشوراینگهبان
خواستهای غیرقانونی بود؛ چرا که نظارت بر انتخابات
شوراها برعهده مجلس است و این مسئله ارتباطی به
شورای نگهبان ندارد ».علی مطهری نایب رئیس مجلس
نیز در صحن علنی مجلس گفت :به نظرم استناد به اصل
چهارم قانون اساسی در این باره به دلیل اعالم نظر شورا
نافذ نیست و منتظر توضیح شورای نگهبان هستیم .مثل
این که رئیس مجلس نیز اقدامی انجام داده که ان شاءا...
مطلب روشن شود.به گزارش ایسنا ،اسفندیار اختیاری

نماینده زرتشتیان در مجلس هم گفت :پس از دستور
آقای الریجانی ،با اعضای هیئت های نظارت بر انتخابات
شوراها که از نمایندگان مجلس هستند ،نیز گفتوگو شد
و اکثریت آنها هم با ادامه اجرای قانون فعلی موافق بودند
و قرار شد دقیقا مر قانون در این زمینه اجرا شود و تغییری
در آن صورت نگیرد.لذا قانونی که  ۲۰سال قبل تصویب
شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده ،نیازی به تفسیر
ندارد و در صورت نیاز به اصالح این قانون باید از طریق ارائه
الیحه یا طرح جدید اقدام شود.

ب اشگاه خبرنگاران  -مسکو فهرستی ازهفده کشور
آسیایی و یک کشور آمریکایی را اعالم کرد که اتباع آن
بدون روادید می توانند وارد روسیه شوند.اتباع ایران هم از
این پس بدون دریافت روادید قادرخواهند بود هشت روز از
روسیه دیدن کنند .براساس این گزارش الجزایر ،بحرین،
برونئی ،هند ،قطر ،چین ،کره شمالی ،کویت ،مغرب،
امارات ،عمان ،عربستان ،سنگاپور ،تونس ،ترکیه  ،ژاپن
 ،مکزیک و ایران مشمول تصمیم جدید روسیه هستند.
مدودف نخست وزیر روسیه امکان سفر کردن شهروندان
 18کشور بدون ویزا را مورد تایید قرارداد.
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