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روی موج کوتاه

رئیس جمهوری با اشاره به انتخابات 
دوم اسفند، گفت: ممکن است در این 
انتخابات گله و انتقاد داشــته باشیم، 
اشــکالی ندارد انتقاد آزاد است؛ انتقاد 
باشد، منتقد باشــد اما انفعال نباشد. 
منفعل نشــوید، با صنــدوق رأی قهر 
نکنید، انتخابات و صندوق رأی منجی 

ماست.
حسن روحانی در سخنرانی مراسم 
جشن 22 بهمن، افزود: اگر رژیم گذشته، 
مردم را آزاد می گذاشت تا نوع حکومت 
را انتخاب کنند و قانون اساسی مورد نظر 
خود را انتخاب کنند و بین اســتقالل و 
وابستگی، استقالل را انتخاب کنند و اگر 
رژیم گذشته به یک انتخابات سالِم آزاد 

ملی تن می داد، انقالب نمی شد. 
روحانــی ادامه داد: انقــالب بر این 
مبنا بود که درِ انتخابات بسته شده بود، 
انسداد درب انتخابات و مسیر انتخابات، 
مردم را هدایت کرد تا از مسیر یک انقالب 
بزرگ، این زنجیر را پاره کنند و راه را برای 

انتخابات باز کنند.
به گزارش »مهر«، رئیس جمهوری 
در این مراسم اظهار کرد: بهمن ۵۷ در 
۴۱ سال پیش به ما نشان داد که چگونه 
قدرت خداوند در اراده یک ملت بزرگ 

تجلی می یابد. علی رغــم اینکه تبلیغ 
می کردند دوران دین و معنویت سپری 
شده است و علی رغم اینکه جهان آن روز 
را به دو قطب شرق و غرب تقسیم کرده 
بودند، ملت بزرگ ایران با انگیزه دینی و 
مذهبی و بدون اتکا به هیچ قدرت و ابر 
قدرتی با دســت خالی و دلی مطمئن، 
در برابر رژیم تا دندان مسلح و اربابانش 
ایستادند و انقالب شکوهمند اسالمی 

را به پیروزی رساندند.
 »انتخاب« 

باالترین ثمره انقالب است
وی با بیــان اینکه تمــام انقالب ما 
درواقع یــک انتخاب بــود، گفت: من 
می خواهم به این ســؤالی که در ذهن 
برخی از نســل ســوم و چهارم انقالب 
ممکن است به وجود آمده باشد، پاسخ 
دهم. چرا ملت ایران در ۴۱ سال پیش 
انقــالب را انتخاب کردنــد و چرا رژیم 

گذشته را سرنگون کردند؟
روحانی تصریح کرد: درواقع انقالب 
اســالمی ایران مبتنی بر یک انتخاب 
بود؛ مردم بین یک رژیم فاسد وابسته به 
آمریکا و یک نظام مردمساالر دینی، بین 
یک فاسدی مثل شاه ملعون و انسانی با 
ایمان و دانش و سیاست همچون امام 

خمینی )ره(، امام را انتخاب کردند.
رئیس جمهــور ادامــه داد: انقالب 
اسالمی مبتنی بر انتخاب بود و باالترین 
ثمره انقالب نیز انتخاب است. انقالب از 
انتخاب است و انتخاب از انقالب است 
یعنی مردم ما بین اسالم و کفر، بین حق 
و باطل، بین نظام مردمی و دیکتاتوری، 

مسیر حق و عدل را انتخاب کردند.
رئیس جمهور گفــت: انقالب ما بر 
مبنای انتخاب بزرگ یک ملت در چهل 
و یک سال پیش و در انتخاب های بعدی 

به وجود آمد و تکامل پیدا کرد.
 موشک باران عین االسد

 خواست مردم بود
روحانی در بخش دیگری از اظهارات 
خود با بیــان اینکه هرچه مــردم از ما 
می خواهند باید به آن عمل کنیم، گفت: 
من در اینجا از نیروهای مســلح و سپاه 
پاسداران، بسیج و همه نیروها تشکر و 
سپاسگزاری می کنم. آن روز که در بدرقه 
شهید بزرگوار سردار حاج قاسم سلیمانی 
مردم به خیابان ها آمدند و از نیروهای 
مسلح و دولت انتقام خون شهید قاسم 
سلیمانی را خواستند نیروهای مسلح 
ما موشکباران پایگاه نظامی عین االسد 
آمریکا در عراق را در راســتای خواسته 

مردم انجــام دادنــد. مــردم انتقام را 
خواستند و نیروهای مسلح سخن مردم 

را به کرسی نشاندند.
روحانی اظهار کرد: آن روز که هواپیما 
در کنار فرودگاه سقوط کرد و قلب ما و 
رهبری را سوزاند، مردم از ما عذرخواهی 
خواســتند و نیروهای مسلح ما عمل 
کردند و ســریعاً از مــردم عذرخواهی 
کردند و اعالم کردند که دقت خواهند 
کرد چنین اشــتباهی هیچگاه تکرار 

نشود.
وی ادامه داد: نیروهای مسلح با مردم 
است و به خواست مردم عمل می کند و 

در کنار مردم است. این راهی است که 
انقالب اسالمی تعیین کرده است.

 انقالب یعنی، اقدامی کنیم 
به نفع همه ملت

روحانی تصریح کرد: جوانان عزیز! 
مردم عزیز ایران! گاهی ســخنانی در 
رسانه ها مطرح می شود که با راه انقالب 
و امام در تضاد است. یادتان نرود که امام 
همواره تاکید کرد که »همه با هم«؛ این 
جمله استراتژی مهم انقالب اسالمی 
بود. هر وقت همه با هم بودیم 22 بهمن 
آفریده می شود، هر وقت همه با هم بودیم 
آمریکا شکست می خورد، هر وقت همه 
با هم بودیم شــکوفایی ایجاد می شود. 
نگذارید بگویند این جناح یا آن جناح، 
همه با هم باید از این کشور دفاع کنیم و 
در برابر آمریکا بایستیم و از حقوق ملت 
ایران دفاع نماییم. این انقالب برای همه 

است، برای فرد یا گروه خاصی نیست.
وی گفت: اگر کاری کنیم که همه 
ما احساس پیروزی کنیم کاری انقالبی 
اســت. انقالب یعنی اقدامی کنیم به 
نفع همه ملت. هــر وقت اقدامی به نفع 
همه ملت کردیــم و ۸۳ میلیون نفر را 
خوشحال کردیم کار ما انقالبی است. 
هر وقت ۱۰ میلیون نفر را خوشحال و ۱۰ 
میلیون نفر نگران و بقیه را مردد کردیم 

باید فکر کنیم کجای کار ما ایراد دارد.
 شهید سلیمانی یک 

دیپلمات ارشد در مذاکره بود
روحانی گفت: گاهی انتخاب بین این 
یا آن غلط است، مقاومت یا دیپلماسی 
غلط اســت، هر دو، هم مقاومت و هم 
دیپلماسی. شهید سلیمانی هم سردار 
میدان جنگ بود و هــم یک دیپلمات 
ارشد در مذاکره بود. شهید سلیمانی در 
مسیر رفتن به جلسه گفتگو با نخست 
وزیر عراق شهید شد، شهید سلیمانی به 
سمت میدان جنگ نمی رفت به سمت 
میدان دیپلماســی می رفت که شهید 
شد. شهید سلیمانی در میدان جنگ 
سردار قوی و در میدان مذاکره دیپلماتی 
قدرتمند و عزتمند بود باید همه ابعاد 

شهید سلیمانی را مدنظر قرار دهیم.
وی تاکید کرد: شهید سلیمانی به 
دنبال جنگ و بی ثباتی در منطقه نبود، 

آمریکا و اسرائیل دروغ می گویند.

تضعیف جمهوریت تقویت 
اسالمیت نیست

وی تصریح کرد: ممکن است برخی 
فکر کنند یا جمهوریت یا اسالمیت؛ این 
سخن غلط است. ممکن است افرادی 
فکر کننــد باید جمهوریت را تضعیف 
کنیم تا اســالمیت تقویت شــود. با 
کمال ادب و احترام به این دوســتان 
عزیز می گویم که اشــتباه می کنید، 
تضعیف جمهوریت تقویت اسالمیت 
نیست. جمهوریت و اسالمیت در کنار 

هم هستند.
به رغم همه فشارها و تحریم ها 

روی پای خود ایستاده ایم
وی گفت: مردم! به خدا قســم این 
فشاری که بر ملت ما در دو سال اخیر 
وارد شده اســت، اگر یک دهم آن به 
کشــورهای منطقه وارد می شد، در 
برابر آمریکا خضوع می کردند. اگر نفت 
کشورهای همسایه ما یک ماه تحریم 
شود، نمی توانند حقوق کارمندان خود 
را بپردازند، اما امــروز ما به حول و قوه 
الهی علیرغم همه فشارها و تحریم های 

آمریکا روی پای خود ایستاده ایم.
رئیس جمهور ادامه داد: طی چند 
ســال اخیر ۱۴ میلیــارد دالر برای 
کاالهای اساســی و 2۰ میلیارد دالر 
برای کاالهای غیراساســی پرداخت 
کرده ایم و ۷2 میلیــارد دالر تجارت 
داشــته ایم، ۳۶ میلیــارد وارد و ۳۶ 

میلیارد صادر کرده ایم.
روحانی گفت: مــردم ما روی پای 
خود ایســتاده اند و بازوهــای خود را 
قوی تر کرده اند و ارکان خود را مجهز 

کرده اند.

تاکید روحانی بر حضور در انتخابات؛

انتقاد بکنید، اما قهر نه

خبر

لیست ۳۰ نفره شــورای ائتالف برای تهران 
با رأی اکثریت اعضای شــورای انتخاب نهایی و 

رسمی شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، لیست ۳۰ نفره 

شورای ائتالف تهران به شرح زیر است:
چهره های مشهور و باالی ۴۹ سال: محمد باقر 
قالیباف، جلیل بشارتی، عبدالحسین روح االمینی 
نجف آبادی، کیومرث هاشمی، عزت اهلل اکبری، 

الیاس نادران، مصطفی میرسلیم
روحانیون: حجت االسالم سید رضا تقوی، سید 

محمود نبویان و سید محمد آقامیری
بانوان: زهره الهیان، فاطمه رهبر، سوده نجفی، 

عاطفه خادمی، فاطمه قاسم پور و سمیه رفیعی

جوانان: مجتبــی ثابتی، ســیدنظام الدین 
موسوی، سید محسن دهنوی، جواد نیکی ملکی، 
احمد نادری، علی جعفری، مالک شریعتی، امیر 
ابراهیم رســولی، مجتبــی ابراهیمی، مجتبی 

رضاخواه، محسن پیرهادی، علی شمسی پور
کاندیدای اختصاصی شهرستان اسالمشهر: 

سعید کرمی
کاندیدای اختصاصی شهرستان ری: سیدعلی 

یزدی خواه
 اعالم مخالفت قالیباف 

با لیست ائتالف اصولگرایان 
اکانت توییتری محمدباقر قالیباف اعالم کرد که 
لیست اعالم شده ائتالف اصولگرایان مورد تایید او 

نیست. محمد صالح مفتاح، مدیرمسئول سایت 
فردا نیوز با بیان اینکه لیست ۳۰ نفره شورای ائتالف 
نیروهای انقالب انتظــارات را برآورده نمی کند، 
تاکید کرد: این لیست ممکن است با محوریت فرد 
دیگری شکل بگیرد اما تنها کسی که می تواند برای 
لیست نو و انقالبی نقش محوری ایفا کند کسی 
جز محمدباقر قالیباف نیست. وی درباره لیست 
نهایی شورای ائتالف نیروهای انقالب برای حوزه 
انتخابیه تهران با بیان اینکه بدنه و جریان عمومی 
انقالبی این لیست را قبول ندارد، به ایرنا گفت: چند 
اشــکال عمده در آن وجود دارد؛ اشکال نخست 
اینکه، در این فهرســت اولویت های اصلی یعنی 
مسئله اقتصادی کشور در نظر گرفته نشده است. 

این فعال رسانه ای نزدیک به محمد باقر قالیباف 
افزود: تعداد بســیار اندکی که در این لیست قرار 
گرفتند دارای تخصص اقتصادی هستند که دو نفر 
از آنها که احتماال نه به دلیل سابقه اقتصادی بلکه به 
واسطه اینکه چهره بودند یا در فرایندهای سیاسی 

انتخاب شدند، در لیست قرار گرفتند.
لیست  بی کیفیت

مفتاح با بیان اینکه این لیســت انتظارات را 
برآورده نکرد، افزود: قرار بود لیستی کیفی برای 
آینده و برمبنای ظرفیت های موجود در جریان 

انقالبی باشد ولی اینگونه نشد.
وی ادامه داد: بســیاری از افــرادی که میان 
جریان انقالبی مقبولیت عمومی داشتند در لیست 
حضور ندارند؛ از وحید یامین پور گرفته تا احسان 
خاندوزی و امیر سیاح و ابوالفضل عمویی، به رغم 
مقبولیت و شناخته شــدن در این لیست غایب 
هســتند. مفتاح تصریح کرد: این لیست توسط 
گروه ها و البی های سیاسی بسته شده است و در 

این چارچوب خیلی از کسانی که توانمند بودند 
صرفا به دلیل اینکه در زمان تصمیم گیری کسی 

از آنها حمایت نکرد از لیست کنار گذاشته شدند.
وی با اشاره به ضرورت شکل گیری یک لیست 
جدید با محوریت محمدباقر قالیباف، تصریح کرد: 
در این زمینه آقای قالیباف شعارها و برنامه های 
جدی ارائه کرده اســت. باید کاری کنیم که در بر 
این پاشــنه نچرخد و ظرفیت جوانان انقالبی بر 

عرصه بیاید. 

از قالیباف و میرسلیم تا نبویان و تقوی؛

لیست ۳۰ نفره اصولگرایان در تهران نهایی شد
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ربیعی:
 روحانی تا مرداد 1400 

خدمت می کند
علی ربیعی، ســخنگوی دولــت در توئیتی به 
مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، با تاکید بر 
اینکه ۴۱ سال پیش در حماسه 22 بهمن ۱۳۵۷ به 
دنیا پیام دادیم که تعیین سرنوشت خود را به دیگران 
نخواهیم سپرد، نوشت: » نارسایی ها و گالیه ها را باید 
شنید، به رسمیت شناخت و برای رفع آنها و جلب 
رضایت هرچه بیشتر مردم از پا نایستاد.  دولت تدبیر 
و امید تحت ریاست رئیس جمهور تا دوازهم مرداد 
۱۴۰۰ در خدمت ملت پای پیمــان خود خواهد 

ایستاد.«
    

ابراهیم رئیسی: 
 رأی مردم به مقاومت است 

نه مذاکره
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در سخنرانی 
پایانی راهپیمایی 22 بهمن در حرم مطهر رضوی 
گفت: سخن ما با اندیشه و تفکر غیرانقالبی است. این 
تفکر کار را مشکل می کند و به جای اندیشه به اقتصاد 
مستقل و مقاومتی، به اقتصاد وابسته می اندیشد. 
نگاه این تفکر به سیاســت از موضع انقالبی نیست 
بلکه پیامی که می دهد نه پیام مقاومت که مذاکره 
است. مردم در تشییع جنازه سلیمانی اثبات کردند 
رأی شان به مقاومت اســت نه مذاکره. وی افزود: 
می خواستند در درون القا کنند که فساد همه جا را 
گرفته است. امروز اما نگاه مردم آن است که در ذات 
انقالب اسالمی مبارزه با فساد نهاده شده و به هیچ 

عنوان اجازه نخواهند داد فساد جایی النه کند.
    

رئیس پارلمان عربی: 
ابتکارعمل ها برای گفت وگو با 

ایران بی نتیجه بوده است
به گزارش ایســنا به نقل از التغییر، مشعل بن 
فهم السلمی، رئیس عربستانی پارلمان عربی طی 
سخنانی با بیان اینکه روابط میان کشورهای عربی و 
ایران پرتنش است و بی اعتمادی بر آن حاکم است، 
مدعی شد: ابتکارعمل هایی از سوی کشورهای عربی 
برای انجام گفت وگو و کاهش تنش با ایران مطرح بود 
اما هیچ یک موفق نبوده و به نظر می رسد که ایران 
بر اجرای سیاست های خود علیه کشورهای عربی 
پافشــاری دارد. وی همچنین با متهم کردن ایران 
به »حمایت از شــبه نظامیان در کشورهای عربی 
و دادن ســالح به آنها« گفت: نقش ایران در عراق، 

لبنان، سوریه و یمن منفی است.
    

ظریف: 
 شکایت کانادا از ایران 

هیچ مبنایی ندارد
محمدجواد ظریف، وزیر امــور خارجه ایران در 
حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در پاسخ به سوالی درباره 
شــکایت اخیر کانادا علیه ایران درمورد هواپیمای 
اوکراینی و تاکید این کشور مبنی بر پرداخت بیش 
از یک میلیارد دالر غرامت از سوی ایران گفت: این 
شکایت هیچ مبنایی ندارد. ایران بر اساس مقررات 

بین المللی در حال انجام اقدامات الزم است.
    

مصطفی میرسلیم:
 مذاکره هیچ خیری 

برای ما ندارد
سیدمصطفی میرســلیم، عضو حزب موتلفه 
اسالمی در گفتگو با »ایلنا« با بیان اینکه باید مطالعه 
دشمن در فهرست کارهای اساسی ما قرار بگیرد، 
گفت: باید بفهمیم که چگونه علیه ما توطئه می کنند. 
نباید به مذاکره با آمریکا دلخوش باشــیم. مذاکره 
خیری برای ما ندارد. آنها همواره دشمن ما بودند و 
هستند. میرسلیم در پاسخ به این پرسش که تاکنون 
هم فعالیت های بسیاری در رابطه با آمریکاشناسی 
شده است، دستاورد این هزینه چه بوده است، اظهار 
کرد: خوشــبختانه به نتایج مهمی رسیدیم. حتی 
برای عوام غیردانشــگاهی اثبات شد که هیچ گونه 

اعتمادی به آمریکا نمی توانیم بکنیم. 
    

حسین طائب:
نظاره گر فتنه گری  نخواهیم بود

حجت االسالم حســین طائب، رئیس سازمان 
اطالعات سپاه در حاشــیه حضور در راهپیمایی 
22 بهمن، به »فارس« با بیان اینکه دشمن با فشار 
حداکثری به دنبال ایجاد ناامنــی و کمپین های 
اغتشاش بود، افزود: غربی ها و عواملشان در داخل 
کشــور بدانند ما نظاره گر فتنه گری و شرارت آنها 
نخواهیم بود؛ اگر دنبال آشــوب برونــد باید آماده 
ضربه های محکم دســتگاه امنیتی باشند. طائب 
همچنین تصریح کرد: به لطف الهی و به کارگیری 
شگردهای حرفه ای و ابزارهای پیچیده اطالعاتی، 
اشراف خوبی بر چرخه شبکهسازی و نفوذ دشمن 

در بستر فضای مجازی پیدا کرده ایم.

ممکن است افرادی فکر 
کنند باید جمهوریت را 

تضعیف کنیم تا اسالمیت 
تقویت شود. با کمال 
ادب و احترام به این 

دوستان عزیز می گویم 
که اشتباه می کنید، 

تضعیف جمهوریت تقویت 
اسالمیت نیست

مردم! به خدا قسم این 
فشاری که بر ملت ما در 
دو سال اخیر وارد شده 

است، اگر یک دهم آن به 
کشورهای منطقه وارد 
می شد، در برابر آمریکا 

خضوع می کردند. اما 
امروز ما به حول و قوه الهی 
علیرغم همه فشارها روی 

پای خود ایستاده ایم

ســخنگوی شــورای نگهبان با بیان اینکــه هیچ طیف 
گسترده ای از رد صالحیت ها وجود نداشته است، گفت: با توجه 
به تایید صالحیت بیش از ۷۱۰۰ داوطلب حضور در مجلس 
که باالی ۵۰ درصد ثبت نام کنندگان اســت، همه گروه ها و 
جناح های سیاسی می توانند در انتخابات حضور داشته باشند.

به گزارش ایرنا، عباســعلی کدخدایی در حاشیه حضور 
در راهپیمایی 22 بهمــن در جمع خبرنگاران در پاســخ به 
سوالی درباره زمان تایید لیســت نهایی نامزدهای حضور در 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: نتایج تایید 
صالحیت ها کم کم آماده شده است و امروز هم اعالم نظر نهایی 

شورای نگهبان برای وزارت کشــور ارسال می شود و از طریق 
فرمانداری ها در اختیار نامزدهای محترم قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شــورای نگهبان با اظهار امیدواری نسبت به 
برگزاری انتخاباتی خوب، گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم 
رهبری مبنی بر حضور همه مردم فــارغ از گرایش ها و جناح 
و گروه های سیاســی، امیدواریم حضور پرشور و با مشارکت 
حداکثری را شاهد باشیم. دوم اسفند وعده ما در پای صندوق 
های انتخابات خواهد بــود. کدخدایی درباره احتمال تحریم 
انتخابات نیز گفت: گروه هایی که تعلق به مردم و نظام داشته 
باشند، از تحریم انتخابات صحبت نخواهند کرد. ما این اطمینان 

را به مردم می دهیم که بررسی صالحیت ها دقیق و براساس 
مستندات بوده است. وی افزود: از نظر ما هیچ طیف گسترده ای 
از رد صالحیت ها وجود نداشته است و با توجه به تایید صالحیت 
بیش از ۷۱۰۰ داوطلب حضور در مجلس که باالی ۵۰ درصد 
ثبت نام کنندگان اســت، همه گروه ها و جناح های سیاسی 
هم به نظر ما افرادی را دارنــد و می توانند در انتخابات حضور 
داشته باشند. بنابراین صحبت از نیامدن و تحریم انتخابات را 

فقط به دشمنان واگذار می کنیم. کدخدایی همچنین درباره 
نمایندگان کنونی مجلس نیز گفت: تعداد نمایندگان فعلی 

مجلس که رد صالحیت شده اند ۷۵ نفر است. 
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره الیحه 
انجام رفراندوم درباره نظارت استصوابی که توسط دولت آماده 
شده است نیز توضیح داد: هر اقدامی که از مسیر قانونی باشد، 
شورای نگهبان با آن مخالفتی ندارد و اگر در مسیر قانون و بر 
اساس قانون باشد طبیعتا ما هم وظایف خودمان را در آن مورد 

انجام می دهیم. 
وی درباره واکنش شورای نگهبان به فعالیت های زودهنگام 
تبلیغاتی برخی نامزدهای سرشناس انتخاباتی نیز تاکید کرد: 
اگر این فعالیت ها مصداق تبلیغات زودهنگام باشد، طبیعتا 
دستگاه های مختلف وظیفه دارند که گزارش کنند و پیگیری 
انجام شــود و اگر ما هم به این نتیجه برســیم، قطعا برخورد 

خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان: 

رد صالحیت گسترده وجود نداشته است

   عکس: علیرضا رمضانی


