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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان و جمعی از یگانهای نیروهای چهارگانه ارتش:

انتخاباتبایدگسترده،سالم،پرشور و با امنیت برگزارشود
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیدفترمقاممعظمرهبری،
حضرت آیت ا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
صبح روز گذشته در دیدار فرماندهان و جمعی از یگان
های 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 مؤلفه های تأمین امنیت برشمردند و
با تأکید بر تأثیر عملکرد دستگاههای اقتصادی ،علمی
و تحقیقاتی ،و آموزشی و فرهنگی در جلوگیری از به
نتیجه رسیدن اهداف دشمن ،اولویت درجه یک کشور
رامسائلاقتصادیدانستندوگفتند:اصلیترینوظیفه
مسئوالن ،پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی به
ویژه در بخش اشتغال و تولید و تالش جدی برای حل
مشکالتمعیشتیمردموهمچنینایستادگیدرمقابل
ابرقدرت ها و نترسیدن از تشر آن ها است.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به انتخابات
 ۲۹اردیبهشت ،انتخابات در نظام جمهوری اسالمی
را نماد مردم ساالری اسالمی و مایه عزت و افتخار و
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 .حضرت آیت ا ...خامنه ای در
این دیدار با گرامیداشت روز ارتش و تجلیل از خانواده
ها و همسران و فرزندان ارتشیان به عنوان همسنگران
و همرزمان واقعی آنها ،تعیین روز ارتش به وسیله امام
(ره) را یکی از بهترین و هوشمندانهترین اقدامات امام
راحل برشمردند و گفتند :این اقدام عالوه بر مستحکم
کردن پایه های ارتش جمهوری اسالمی ،موجب یأس و
ناامیدی بسیاری از توطئه گران ،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 توطئه های
درونی را یکی از نمونه های کارنامه درخشان ارتش
برشمردند و گفتند :نقش آفرینی ارتش در دوران دفاع
مقدس و ارائه جلوه های عملی از سطوح باالی اخالق
و معنویت در کنار قدرت رزمی ،یکی دیگر از افتخارات
آن است .حضرت آیت ا ...خامنه ای ،شهیدان صیاد
شیرازی و بابایی و بسیاری از شهدای ارتش را الگوهای
عملی از اخالقو معنویت خواندند و تأکید کردند :ارتش
جمهوری اسالمی امروز یک نیروی 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.
ایشان با تأکید بر لزوم افزایش آمادگی های روحی و

از میان خبرها

«روحانی» برای بررسی
وضعیت سیل زدگان
به آذربایجان شرقی رفت
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری  -رییس
جمهور روز گذشته به منظور بررسی آخرین وضعیت
سیلزدگان آذربایجان شرقی ،وارد فرودگاه
بینالمللی شهید مدنی تبریز شد.
حجتاالسالم والمسلمین دکتر «حسن روحانی» در
جمع خبرنگاران ضمن تسلیت به داغداران حادثه
سیل آذربایجان ،تأکید کرد  :دولت یازدهم با همه
توان خود برای کمک و رفع مشکالت حادثهدیدگان
تالش خواهد کرد .وی ادامه داد :از همان لحظات
آغاز این حادثه ناگوار ،ضمن پیگیری اقدامات انجام
شده از طریق استاندار و فرستادن وزیر نیرو به منطقه،
در دولت نیز بررسیها و اقدامات خوبی برای کمک به
مردم این استان انجام شد.
رئیس جمهور ادامه داد :در کنار رحمت الهی باران
عدهای از مردم گرفتار سیل و خسارات جانی و مالی
شدند که ضرورت داشت برای بررسی اقدامات و
انجام کارهای تکمیلی به منظور رفع مشکالت و ارائه
کمکهای بالعوض و تسهیالت کمبهره ،به این استان
سفر کنیم .دکتر «روحانی» تأکید کرد :اعتبارات الزم
برای استانهای کردستان ،آذربایجان غربی و شرقی
و اردبیل توسط خزانه تخصیص داده شد.

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
پرانگیزه تر باشند ،این اقتدار حتی اگر با تحرک نظامی
هم همراه نباشد ،زمینه ساز ایجاد امنیت خواهد بود.
فرماندهکلقوا،فرماندهانارتشرابهتربیتانسانهایی
کهبتوانندالگوباشندتوصیهوخاطرنشانکردند:روزبه
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 می روند ،افزودند :عالوه بر نیروهای مسلح،
مجموعه ها و دستگاههای اقتصادی ،آموزشی ،علمی
و تحقیقاتی و فرهنگی نیز اگر در جهت مقابله با اهداف
دشمن و به عنوان بخش های تکمیل کننده یکدیگر،
عمل کنند ،قطع ًا هماهنگ با نیروهای مسلح ،زمینه
ساز حفظ و تقویت امنیت ملی و توسعه و پیشرفت کشور
خواهند شد .حضرت آیت ا ...خامنه ای یکی از طراحی
هایاصلیدشمنرا،استفادهازنقاطضعفومشکالت
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 سیاستهای اقتصاد 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
اسالمیبرایاستفادهازنقاطضعفاقتصادیبهمنظور
ایجاد اخالل ،خاطرنشان کردند :وقتی انگیزه و هدف
دشمنمشخصاست،قاعدت ًابایدانگیزهمسئوالنبرای

اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی افزایش یابد و من
همهاینمسائلراکهدیدگاهکارشناسانزبدهاقتصادی
است ،به طور مشروح و خصوصی برای مسئوالن نیز
بیان کرده ام.
حضرتآیتا...خامنهایافزودند:توقعمنازمسئوالن
ایناستکهوقتیانگیزهدشمنرابرایاستفادهازنقاط
ضعف اقتصادی می بینند ،درصدد برطرف کردن نقاط
ضعف اقتصادی و بستن منافذ برآیند.
ایشانتأکیدکردند:البتهنظامجمهوریاسالمیوملت
ایران ،نقاط قوت فراوانی دارند و علت سربلندی ملت در
مقابل توطئه های گوناگون ،از ابتدای پیروزی انقالب
تاکنونهمیننقاطقوتعجیباستکهازلحاظکمیت
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 اخم های 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.
حضرتآیتا...خامنهایگفتند:براییککشوربدترین
حالت آن است که مسئوالن آن کشور ،از تشر دشمن
بترسند زیرا این کار در را برای ورود ،تجاوز و تعرض او باز
می کند .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 تأثیر اخم قدرتمندان قرار
اول بدبختی است .حضرت آیت ا ...خامنه ای
گرفتن ِ
افزودند:اگرکسیهممیخواهدبترسد،اشکالیندارد
اما از طرف ملت و به حساب مردم نترسد زیرا ملت ایران
ایستاده است .ایشان با اشاره به انواع توطئه ها از ابتدای
پیروزیانقالباسالمیتاکنون،خاطرنشانکردند:اگر
بنا بود جمهوری اسالمی و ملت ایران از قدرتها بترسد و

در مقابل آنها عقب نشینی کند ،اکنون دیگر هیچ اثر و
نشانی از ایران و ایرانی باقی نمی ماند.
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
آننظامرادوستدارندودرمقابلدشمنمقاومهستند،
هیچغلطینمیتواندبکند.حضرتآیتا...خامنهایبا
اشاره به اینکه در دشمنی قدرتهای زورگو بویژه آمریکا،
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.
ایشانباتأکیدبراینکهبایداقتداروایستادگیملتایران
و تأثیرناپذیری ملت از تشر آمریکا و برخی کشورهای
اروپایی ادامه پیدا کند ،خاطرنشان کردند :بخش
مهمیازادامهایستادگیونهراسیدنازدشمن،بهعهده
نیروهای مسلح ،و بخش عمده آن بر عهده اقتصادیون و
مجموعه های فرهنگی ،آموزشی ،بخصوص متصدیان
بخش های علمی و تحقیقاتی است.
رهبرانقالباسالمیدربخشپایانیسخنانشانبااشاره
پیشرو،انتخاباتراازافتخاراتملتایرانو
بهانتخابات ِ
مایهعزت،قدرت،روسفیدیوسربلندیملتایراندردنیا
خواندندوافزودند:بدخواهانبهدنبالنشاندادناسالم
ومعنویتدرنقطهمقابلمردمساالریبودند،اماجمهوری
اسالمی،بامردمساالریاسالمیوانتخابات،غلطبودن
اینحرفرانشانداد.حضرتآیتا...خامنهایگفتند:
همهملتدرانتخاباتاحساسمیکنندکهکلیدکارهای
کشور در دست خودشان است و آنان هستند که عناصر
اصلیکشوررامعینمیکنند.
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
فرماندهکلارتشباتبریکاعیادماهرجبوگرامیداشت
روزارتشونیرویزمینی،گفت:امروزارتشمفتخراست
کهدرهمهعرصههایزمینی،دریایی،پدافندیوهوایی
بااقتدار،اعتمادبهنفسوتوکلبهخداازمرزهایخاکی
و اعتقادی انقالب اسالمی دفاع میکند و فراتر از همه
مؤلفههای آمادگی رزمی ،به دریای بیکران انسانهای
مؤمنومتخصصخودمیبالد.

ایرنا  -وزیر کشور گفت :کمیته بررسی تخلفات انتخاباتی به منظور
بررسی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی همانند دوره های قبل
انتخابات در وزارت کشور تشکیل شد.
«عبدالرضا رحمانی فضلی» افزود :این کمیته مخصوص بررسی
تبلیغات و فعالیتهای نامزدهای انتخابات ،حامیان آنها و احزاب و
گروههای سیاسی در رسانههای مکتوب و مجازی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تخلفی هم تاکنون گزارش شده است،
تصریح کرد :بله گزارشهای متعددی از سوی نامزدها و ستادهای آنها به ما رسیده است و همکاران
هم در حال بررسی این گزارشها هستند.

انتقاد کدخدایی از اخبار کذب درباره بررسی صالحیتها
ایسنا « -عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از
انتشار اخبار کذب در خصوص تایید و رد صالحیت ها در کانال تلگرامی
خود نوشت :مالقات های متعدد ،حضور در مجلس و دیدار با جمعی از
نمایندگان محترم ،بررسی برخی از پرونده ها ،و نهایتا مصاحبه زنده در
شبکه العالم بخشی از کارهای روز گذشته بود.
البته مجددا خبرهای کذب دیگری در خصوص انتخابات و بررسی
صالحیت ها منتشر شد که هیچ کدام صحت نداشت .روز چهارشنبه
 ۳۰فروردین ماه جلسه عمومی شورای نگهبان برگزار شد و دستور جلسه نیز بررسی صالحیت
داوطلبان ریاست جمهوری بود.

آیت ا ..نوری همدانی :شرکت در انتخابات واجب کفایی است
ایرنا  -آیت ا ...حسین نوری همدانی از مراجع تقلید گفت :شرکت در
انتخابات وظیفه ای ملی ،تکلیف الهی و همچنین واجب کفایی است و
مردم برای تعیین سرنوشت خود ،وظیفه دارند در آن حضوری پرشور
داشته باشند .وی در جلسه درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم
بیان کرد :مساله انتخابات ،عرصه امتحان ملت ایران است و کسی
نمی تواند از حضور یافتن در آن شانه خالی کند ،چراکه این موضوع با
سرنوشت مردم در ارتباط است.

دستور الریجانی برای رعایت قانون درباره حضور پیروان ادیان
الهی در انتخابات شوراها
ایسنا  -نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسالمی از دستور
رئیس مجلس برای رعایت قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی
در انتخابات شوراها خبر داد« .اسفندیار اختیاری» اظهار کرد :پیرو
نامهای که در خصوص عدم جلوگیری از ورود پیروان ادیان الهی به
انتخابات شورای شهر طبق نظریه اخیر فقهای شورای نگهبان نوشتم،
آقای الریجانی مستقیما به هیات نظارت بر انتخابات شوراها دستور
داد مطابق قانون اقدام کنند .اختیاری یادآور شد :پس از دستور رئیس
مجلس  ،با اعضای هیات 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.

 200میلیون تعرفه انتخاباتی در بانک ملی منتشر شد
ایرنا  -مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران با تشریح پارامترهای امنیتی برگههای
انتخاباتی گفت :در مجموع  200میلیون تعرفه برای سه انتخابات پیش رو در  29اردیبهشت چاپ
شده است« .رضا منصوری» روز گذشته با اشاره به چاپ تعرفههای انتخابات ریاست جمهوری اظهار
داشت :برای سه انتخابات ریاست جمهوری ،شوراهای اسالمی شهر و روستا و نیز میان دوره ای
مجلس شورای اسالمی در مجموع  200میلیون تعرفه آماده شده است .وی افزود  :این تعرفهها با
حداکثر پارامترهای امنیتی و روی کاغذها و نشانههای چاپ ضد جعل منتشر شده است .منصوری
با یادآوری اینکه در مجموع  10نشانه امنیتی در این تعرفه ها به کار گرفته شده است ،گفت :امنیت
نوع چاپ و کاغذ این تعرفهها بسیار باالست و در هیچ جای دیگری قابل چاپ نیست.

جبهه پایداری هنوز از گزینه ای اعالم حمایت نکرده است
ایسنا  -حوالی ساعت ۱۲ظهر چهارشنبه کانال رسمی تلگرام جبهه پایداری انقالب اسالمی اعالم
کرد که در انتخابات ریاستجمهوری پیش رو از ابراهیم رئیسی حمایت میکند و بیانیه جبهه در این
رابطه به زودی منتشر می شود.
اما چند ساعت بعد این خبر از روی خروجی کانال جبهه پایداری حذف شد و به نقل از «آقاتهرانی»
دبیرکل این جبهه آمد :پایداری فعال از هیچ گزینهای به شکل رسمی اعالم حمایت نکرده و ما در زمان
مناسب فرد اصلح را با صدور بیانیهای معرفی خواهیم کرد.

