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امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
الس ْع ُى التَّ فْ ِر َق ُة َب ْي َن ا َالليفَ ْي ِن.
ْس َّ
ِبئ َ
بدترين تالش ،جدايى انداختن ميان دو دوست است.
(شرح غررالحكم :ج  ،۳ص )۲۵۶
مشهد اذان ظهر  12:28غروب آ فتاب 19:21

تازه های مطبوعات
••شرق -این روزنامه با تیتر «اعتراض وزیر سابق
به رئیسجمهور» ،نامه عباس آخوندی به روحانی
در پی رد صالحیت نامزدهای انتخابات شورای
شهر را تیتر یک کرده است .آخوندی در این نامه
نوشته است« :جناب آقای روحانی ،رسیدگی به این
موضوعبهعنوانمأموراجرایقانوناساسیورئیس
قوه مجریه تنها در صالحیت جنابعالی است.
افزونبراین ،دموکراسی محلی ،مادر دموکراسی
ملیاست.اگرایندموکراسیاینگونهموردتعرض
قرار گیرد ،دموکراسی ملی آسانتر لطمه میبیند.
اجازه ندهید که امیدها به مردمساالری در ایران
کمرمق شوند .لطفا به وظیفه قانونی و تاریخیتان
عمل فرمایید».
••وطن امروز-این روزنامه اسحاق جهانگیری را به
بهانه حرفهایش در کالب هاوس عکس یک کرده
استوباتیتر«بیمسئولیت»مینویسد«:جهانگیری
در ماههای واپسین دولت دوازدهم بهجای پاسخ
گویی و عذرخواهی از مردم بهدلیل ناکارآمدیها
به منتقدان حمله کرد ،ادبیات توهینآمیزی علیه
منتقدان به کار برد و تنها راه نجات کشور را ادامه
حضور اصالحطلبان در دولت دانست!»

انعکاس
••الف مدعی شد :پروندهای که حدود یک سال
و نیم پیش برای اتهامات اقتصادی «محمدمهدی
آخوندی» تشکیل شده بود ،حاال با لیست  ۲۵متهم
دیگرازجملهوزیرسابقشهرسازیبهدادگاهارسال
شدهاست.اتهاممحمدمهدیآخوندیمشارکتدر
ارتشاءشبکهایبهمیزان ۴۲میلیاردریالوتحصیل
مال نامشروع اعالم شده است .عباس آخوندی وزیر
سابقشهرسازیمتهمردیفبیستماینپروندهاست.
••فردانیوز خبر داد :علیرضا افــشــار ،رئیس
اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی و
فرمانده اسبق بسیج بــرای حضور در انتخابات
ریاست جمهوری اعالم کاندیداتوری کرد .صادق
خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم نیز با
صدوربیانیهایاعالمکاندیداتوریکرد.
••انتخاب مدعی شد :جمعی از نمایندگان،
طــرح تحقیق و تفحص از هزینهکردهای نهاد
ریاست جمهوری را تهیه و تدوین کــردهانــد .به
تازگی اخباری مبنی بر پرداخت ۲۰میلیون ریال
ازسویرئیسجمهوربهحسابهریکازطلبههای
حوزههایعلمیهبابتکمکهزینهافطارپرداخت
شده است .این در حالی است که در قانون بودجه
سال  ۱۴۰۰کل کشور هیچ ردیف بودجهای در
اینخصوصپیشبینینشدهاست.
••خبرآنالین مدعی شــد :محمد بــیـکزاده،
تهیهکننده سریال امامعلی(ع) گفت :سه قسمت
ازسریالامامعلی(ع)رابهدلیلشخصیتعدالت
خواه ابوذر حذف کردند! گفتند برخی حرفهای
ابوذربهبرخیدوستانبرمیخورد؛درنتیجهحذف
کردند؛ بیشتر مدت فیلم برداری در زمان محمد
هاشمیرفسنجانیبودوبعدازآنعلیالریجانی،
مدیرصداوسیماشد؛الریجانیمیخواستنظرات
خودرااعمالکند.
••یکتاپرسمدعیشد:نتایجافکارسنجیملی
 ۹اردیبهشت یک مرکز دانشگاهی معتبر نشان
میدهدرئیسیبا۴۲درصدپیشتازاستوقالیباف
با  ،۲۳ظریف  ،۲۰رضایی  ۱۰و الریجانی  ۶در
ردههایبعدیهستند.درایننظرسنجیبیشترین
رای منفی به جهانگیری و الریجانی تعلق گرفته
و میزان مشارکت تا این لحظه  ۴۷درصد برآورد
شده است .نکته مهم این نظرسنجی ،در احتمال
رأی به دوگانه «رئیسی  -ظریف» در انتخابات
پیش روست که در آن ۶۷،درصد گفته اند به سید
ابراهیم رئیسی و ۲۷درصد به محمدجواد ظریف
رأی خواهند داد .همچنین در دوگانه «قالیباف -
ظریف» ۵۶،درصدگفتهاندبهقالیبافو ۳۳درصد
بهظریفرأیخواهندداد.
••اعتمادآنالیننوشت:آذرمنصوری،سخنگوی
جبههاصالحات ایــران ،گفت :فهرست افــرادی
کــه تــوســط حــداقــل  ۱۰عضو مجمع عمومی
جبهه اصــاحــات ایــران بــرای ارزیــابــی نامزدی
ریاستجمهوریشان در جبهه اصالحات ایران
به دبیرخانه مجمع پیشنهاد شدهاند ،از این قرار
است (به ترتیب تعداد پیشنهاددهنده)-۱:جواد
ظریف( ۳۷پیشنهاد)-۲اسحاقجهانگیری(۳۵
پیشنهاد)-۳مصطفیتاجزاده( ۳۲پیشنهاد)-۴
مسعود پزشکیان ( ۲۵پیشنهاد) -۵محمدرضا
عـــارف ( ۲۱پــیــشــنــهــاد) -۶محسن هاشمی
( ۲۰پیشنهاد) -۷محمد شریعتمداری (۱۹
پیشنهاد)-۸مصطفیکواکبیان(۱۵پیشنهاد)-۹
محمد صدر ( ۱۳پیشنهاد) -۱۰محمود صادقی
( ۱۲پیشنهاد) -۱۱شهیندخت موالوردی (۱۱
پیشنهاد)-۱۲زهراشجاعی( ۱۱پیشنهاد)-۱۳
عباسآخوندی( ۱۱پیشنهاد)-۱۴صادقخرازی
( ۱۰پیشنهاد) .در جلسه مجمع عمومی درباره
مراحل بعدی ارزیابی نامزدها در جبههاصالحات
ایرانتصمیمگیریخواهدشد.
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رهبرانقالببابیاناینکهنبایداظهاراتمسئوالنحرفآمریکاییهاراتأییدکندودشمنشادکنباشد،تاکیدکردند

نیروی قدس ،عاملجلوگیری از
دیپلماسیانفعالی
انتخاباتفرصتیمهمبرایایرانعزیزوعاملیبیبدیلبرایاستحکامپایههاینظاماست

گروهسیاسی-رهبرانقالبعصردیروزدرسخنان
زندهتلویزیونیخطاببهملتبزرگایرانباتشریح
جایگاه مهم معلمان و کارگران در پیشرفت کشور،
انتخابات را به معنای واقعی کلمه فرصتی مهم
برای ایران عزیز و عاملی بیبدیل برای استحکام
پایههای نظام خواندند و با انتقاد از برخی تالشها
برایدلسردکردنمردمبهانتخاباتتأکیدکردند:
داوطلبانوعدههایفریبندهوبدونپشتوانهندهند
و با ارائه برنامههای واقعی با مردم سخن بگویند.
ایشان همچنین با ابراز تأسف و تعجب از سخنان
نادرست برخی مسئوالن در خصوص سیاست
خارجی تأکید کردند :نیروی قدس بزرگترین
عامل مؤثر جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در
غرب آسیاست و نباید بهگونهای سخن گفت که
حرفهایبیگانگانرابهاذهانمتبادرکند.
▪ قله ماه رمضان ،ایام قدر و لیالی مبارکه قدر
است

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری،ایشان در آغاز سخنانشان ،لیالی مبارک
قدر را قله ماه پر عظمت رمضان خواندند و با توصیه
به آحــاد مــردم بــرای استفاده از ظرفیت بینظیر
ایام قدر افزودند :دعا و تضرع و استغفار و اشک ،از
نمونههایضیافتپربرکترمضاناستکهبایدبا
توجه وتوسل هرچه بیشتر به پروردگار کریم ،خود
را مستعد بهرهمندی از این نعمتهای گران قدر
کرد.رهبر انقالب در نگاهی کوتاه به شخصیت
امام علی بن ابیطالب (ع ) ،امامت را مقامی بسیار
واال و عالی برشمردند و افزودند :معنای امامت،
ریاستدینودنیانیستبلکهامامتمفهومیبسیار
عالی است که درک آن به جز معصومین و نخبگان
معدود ،برای دیگران ممکن نیست.رهبر انقالب
با اشاره به ارادت شیعیان و پیروان ادیان و مذاهب
دیگر به امیرمؤمنان افزودند :این محبت و ارادت
بهعلتخصوصیاتعجیبموالیمتقیاناستکه
«عدالتحیرتانگیز،بیاغماض،گستردهوبدون
هیچمالحظه»دررأساینخصوصیاتقراردارد.
▪ حاجقاسمسلیمانیعاشقشهادتبود

ایشان زهد و بی اعتنایی کامل به دنیا ،شجاعت،
مهربانی و رأفت در مقابل ضعیفان ،عزم راسخ در
مقابلزورگویانومستکبران،فداکاریدرراهحق،
حکمتعمیقدرگفتارواستواریدررفتارراازدیگر
ویژگیهایی دانستند که در حضرت علی(ع) در
اوج کمال و درخشش است.رهبر انقالب ،پیروی
از امیرمومنان در خصوصیات شخصی و آداب
حکومت را وظیفه ای سنگین خواندند و افزودند:
ما در این زمینهها خیلی عقب هستیم.حضرت
آیتا ...خامنهای با اشاره به شوق بینظیر موالی
متقیان به شهادت گفتند :خدا را شاکریم که در
دوران ما نیز مردان فداکاری بودند و هستند که در
اقتدا به موالیشان ،عاشق شهادت بودند که حاج
قاسمسلیمانیازچهرههایبزرگاینعرصهاست.
▪معلمان،افسرانسپاهپیشرفتکشورند

رهبرانقالبسپسدرتبیینجایگاهوشأنمهممعلم
به برخی ویژگیهای شهید مطهری پرداختند و
افزودند:شهیدمطهریعا ِلم،فیلسوف،متفکر،فقیه
ی مهم استاد
و مسلط به مسائل فکری بود اما ویژگ 
شهیدآنبودکهدرعرصهتولیدوانتشارفکردرست،
متقن و عمیق ،در یک جهاد نرمافزاری مداوم بود
و با دغدغهمندی نسبت به مخاطبانش و جامعه ،با
امواج منحرف فکری شرق و غرب مقابله می کرد.
رهبر انقالب ،مسئولیتشناسی و تکلیفگرایی را
دو ویژگی دیگر شهید مطهری خواندند و گفتند:
او با اولویت دادن به نیازهای جامعه ،ظرفیتهای
حوزه فکر و علم را به این نیازها نزدیک میکرد که
معلمان عزیز باید این ویژگی ها و روش ها را الگو
قراردهند.حضرتآیتا...خامنهایصیانتازفکر
دانشآموزانودانشجویانراازمسئولیتهایمهم
معلمانبرشمردندوافزودند:معلمانبایدباامانتو
تواناییومهارت،اندوختههایعلمیبشررابهنسل
نوجوانوجوانمنتقلکنندوشاگردانخودرااهل
فکرواندیشهباربیاورند.ایشانمعلمانراازافسران
سپاهپیشرفتکشورخواندندوافزودند:معلمانباید
اینجایگاهعظیمراباورکنندوبااحساسمسئولیت،
نقشتاریخیخودراایفاکنند.رهبرانقالببااشاره
بههجومبیگانگانومنحرفانبهافکارجوانانتاکید
کردند:معلمانبایدضمناستفادهازظرفیتعظیم
آمــوزش و پــرورش ،برای خنثی کردن این تهاجم
بزرگنیزجهادگونهتالشکنندتاریزشهابهصفر
نزدیکشودورویشهادرباالترینسطحقرارگیرد.

رهبرانقالباسالمیبااشارهبهشأنبسیارباارزش
و تأثیرگذار معلمان افزودند :درک این جایگاه واال و
تعیینکنندهبایدبهفرهنگعمومیتبدیلشودکه
رسانهها ،دستگاههای تبلیغاتی و آموزش و پرورش
در این عرصه مسئولیت سنگینی دارند.حضرت
آیـــتا ...خامنهای ،گشودن گرههای معیشتی
معلمان را مهم خواندند و با اشــاره به مسئولیت
دولــت و مجلس در این زمینه ،از تالش بی دریغ
معلمانبرایادامهآموزشدردورانکروناوهمراهی
خانوادهها به خصوص مــادران صمیمانه تشکر
کردند.
▪در اقتصاد تولیدمحور ،کارگر ستون اصلی
است

رهبرانقالباسالمیبخشدیگریازسخنانشان
را به مناسبت روز کارگر ،به موضوع شأن و جایگاه
کــارگــر و ل ــزوم حمایت همهجانبه از ایــن قشر
زحمتکش و تأثیرگذار و همچنین نقش کارگران
در پیشرفت اقتصادی و استقالل کشور اختصاص
دادند.حضرت آیتا ...خامنهای به جایگاه واالی
کارگر در اســام و بوسه پیامبر بر دستان کارگر
اشــاره کردند و گفتند :در یک اقتصاد مستقل و
تولیدمحور ،کارگر ستون اصلی است و این نقش
تأثیرگذار کــارگــران باید با کمک دستگاه های
تبلیغاتیورسانههابهفرهنگعمومیتبدیلشود.
ایشان افزودند :از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی
بدخواهان و بیگانگان تــاش کردند تا جامعه
کارگری را در مقابل نظام قرار دهند اما کارگران
جانانه در کنار نظام ایستادند که نمونه بــارز آن
دوران دفاع مقدس است.رهبر انقالب اسالمی
با اشاره به شعار سال و موضوع پشتیبانی از تولید،
خاطرنشانکردند:یکیازانواعپشتیبانیازتولید،
حمایتازکارگراناستزیراکارگرفعالوبانشاط،
ثروتملیایجادمیکندکهدرنهایتزمینهسازآبرو،
اقتدارواستقاللکشورخواهدبود.حضرتآیتا...
خامنهای با تأکید بر این که حمایت از کارگر فقط
افزایشپایهحقوقیمتناسبباافزایشتورمنیست،
افزودند :ارتقای سطح مهارت آموزی و تخصص
کارگران ،توجه به بیمه و بهداشت و درمان آنان،
امنیت شغلی ،برنامهریزی برای مسکن کارگران و
ایجاد روابط عادالنه میان کارگر ،کارآفرین و دولت
ابعاددیگرموضوعحمایتازکارگراست.
▪به تعطیلی کشاندن کارخانه ها خیانت به
کشوراست

ایشان برنامه ریزی صحیح برای ایجاد اشتغال و
پیگیری دقیق و منضبط آن و همچنین استفاده
از ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال را
کمکبزرگیبهپیشرفتاقتصادیکشورخواندند
و گفتند :ایجاد اشتغال عالوه بر برکات اقتصادی،
برکات اجتماعی و سیاسی هم دارد زیرا در جامعه
به ویژه در نسل جوان ،زمینهساز نشاط و تحرک و
سرزندگیومانعشکلگیریبسیاریازآسیبهای
اجتماعی و حتی امنیتی است.ایشان با اشاره به
ابعاد چند جانبه ایجاد اشتغال در جامعه ،یکی از
برنامههای مهم و مورد انتظار از دولتها را برنامه
ایجاد اشتغال دانستند و با بیانی هشدارآمیز
خاطرنشان کــردنــد :اف ــرادی که به علت منافع
شخصیخودوبرایاستفادهاززمینوارزشافزوده
آن،کارخانههارابهتعطیلیمیکشانند،بدانندکه
مرتکب کار باطل و حرام شده اند و این کار ،خیانت
به مــردم و کارگران و استقالل و اقتصاد کشورو
ضربه به تولید ملی است.رهبر انقالب اسالمی
دستگاه های مسئول به ویژه وزارتهــای صمت
و جهادکشاورزی را به نقش آفرینی جدی برای
مقابلهبااینپدیدهوبرخوردبااینافرادتوصیهمؤکد
کردند.حضرتآیتا...خامنهایهمچنینبااشاره
به نظر کارشناسان اقتصادی مبنی بر لزوم فعال
شدنکارگاههایکوچکومتوسطدرکنارکارگاه
هایبزرگ،افزودند:گسترشاینکارگاههاعالوه
بر ایجاد اشتغال زمینهساز تولید ثروت برای عموم
مردمبهویژهطبقاتضعیفومتوسطاست.ایشان
خاطرنشانکردند:بهترینروشبرایخنثیکردن
تحریمها تالش واقعی و غیر شعاری برای تقویت
تولیدملیاستکهدشمنراازادامهتحریممأیوس
خواهدکردودرنتیجهتحریمهابرطرفمیشوند.
▪ نبایدمردمراازانتخاباتدلسردکرد

رهــبــر انــقــاب اســامــی در بــخــش دیــگــری از
سخنانشان ،انتخابات را به معنی واقعی کلمه
فرصت مهم و بی نظیری برای استحکام پایه های
اقتدار و امنیت کشور خواندند و گفتند :عده ای با

خدشه وارد کردن در اصل انتخابات یا در عملکرد
دست اندرکاران اعم از شورای نگهبان یا دستگاه
های دیگر موجب دلسردی مردم می شوند که این
کارغلطاست.ایشانافزودند:درجمهوریاسالمی
همه انتخاباتها سالم برگزار شده است .ممکن
استتخلفاتکوچکیرویدادهباشدامادرنتیجه
انتخاباتهیچتأثیرینداشتهوهموارهانتخاباتدر
جمهوری اسالمی همراه با امانت بوده است.رهبر
انقالباسالمیخاطرنشانکردند:البتهبرخیها
هنگامیکهنتیجهمدنظرآنهادرانتخاباتحاصل
می شود آن انتخابات را سالم می خوانند اما اگر
نتیجهمدنظرآنهابهدستنیایدیابرگزارکنندگان
را متهم می کنند یا همانند سال  ۸۸اغتشاش بهپا
می کنند که آن متهم کردنها بی انصافی است و
اغتشاشبهراهانداختنجرماست.
▪ نامزدهاازوعدههایفریبندهپرهیزکنند

ایشان در یک توصیه مهم به افرادی که وارد عرصه
انتخابات می شوند ،گفتند :این افراد از سخنان و
وعدههای فریبنده و بدون پشتوانه فکری و بدون در
نظر گرفتن امکانات یا بدون اطالع از آن ها حتم ًا
پرهیز کنند.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند:
کسانی که وارد عرصه انتخابات میشوند باید یک
برنامه واقعی ارائه دهند بهگونه ای که کارشناسان
با شنیدن این برنامه ،آن را تصدیق کنند.حضرت
آیت ا ...خامنه ای افزودند :البته برخی اوقات هم
از برخی افراد حرف هایی صادر میشود که گویا
قانوناساسیراقبولندارند،درحالیکهکسیکه
می خواهد وارد عرصه انتخابات شود باید معتقد به

اسالم ،قانون اساسی و رای مردم باشد لذا مطالبه
جدیداریمکهاینموضوعرعایتشود.
▪ نباید چیزی گفته شود که حرف آمریکایی ها
راتأییدکند

حضرت آیتا ...خامنهای همچنین از اظهارات
بعضی مسئوالن که در روزهای اخیر از رسانههای
مخالف جمهوری اسالمی پخش شد و تکرار
حرف های خصمانه دشمنان و آمریکا بود ،ابراز
تعجب و تأسف کردند و گفتند :آمریکاییها سال
هاست از نفوذ معنوی ایران در منطقه و عوامل
آن یعنی نیروی قدس و شهید سلیمانی بهشدت
ناراحتند و اساس ًا سردار سلیمانی را به همین
علت به شهادت رساندند ،بنابراین نباید چیزی
گفته شــود که حــرف آن ها را تأیید کند.رهبر
انقالب اسالمی افزودند :سیاست کشور از انواع
برنامههای اقتصادی ،نظامی ،اجتماعی ،علمی،
فرهنگی و همچنین سیاست خارجی تشکیل
شده که همه این بخش ها باید با هم به پیش
برود و نفی هر یک از این بخش ها خطای بزرگی
است که نباید از مسئولین کشور سر بزند.ایشان
تأکید کردند :نیروی قدس بزر گترین عامل
مؤثر جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب
آسیاست و زمینه ساز تحقق سیاست عزتمندانه
جمهوری اسالمی شده است.

▪ سیاست خارجه در هیچ جای دنیا در وزارت
خارجهتعییننمیشود

حضرت آیـــتا ...خامنهای با اشــاره به تمایل
غربیها برای بازگرداندن سیطره دوران طاغوت
خود بر ایــران ،گفتند :بر همین اساس آن ها از
هرگونه تحرک دیپلماسی و گسترش روابــط
ایران با چین و روسیه و همچنین با همسایگان
مخالف اند و حتی در مواردی با فشار به مسئوالن
کشورهای همسایه آنان را از سفر به ایران منصرف
کردهاند که ما در مقابل این فشارها باید به شکل
مستقل ،پر تــاش و پر تــوان عمل کنیم.رهبر
انــقــاب اســامــی بــا تأکید بــر ایــن کــه سیاست
خارجی در همه جای دنیا در مجامع باالدستی
تعیین میشود نه در وزارت امور خارجه ،افزودند:
وزارت امور خارجه در تعیین سیاستها مشارکت
دارد اما تصمیمگیر نیست بلکه مجری است.
ایــشــان خاطر نشان کــردنــد :در کشور مــا نیز
سیاست خارجی در شورا یعالی امنیت ملی
با حضور مسئوالن تعیین میشود و وزارت امور
خارجه باید با شیو ههای خود آن را اجــرا کند.
حضرت آیتا ...خامنهای در پایان با آرزوی توفیق
الهی برای مسئوالنی که قصد خدمت به میهن
دارند ،تأکید کردند :نباید جوری حرف زد که از
آن برداشت قبول نداشتن سیاست های کشور
شود و دشمنان از آن مطالب شاد شوند.

