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جهانگیری: هیچ کس در 
کشور از کارهایی که باید 

انجام می شده توضیح 
نمی خواهد

معاون اول رئیس جمهور بــا بیان اینکه مدافعین 
بحث رشد ۸ درصدی از جمله مقام معظم رهبری 
همــواره تأکیــد داشــته اند که ایــن موضوع یک 
ضرورت است، گفت: امروز که گفته می شود باید 
به رشــد ۸ درصد برســیم، باید بــه الزامات آن نیز 
پایبند باشــیم که از جمله آنها نیاز به ده ها میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری به خصوص ســرمایه گذاری 

خارجی است.
اســحاق جهانگیری در افتتاحیــه دومین کنگره 
راهبــردی و نمایشــگاه نفــت و نیرو کــه در هتل 
المپیک برگزار شــد گفت:  مجموعه راهبردهای 
توســعه کشــور در بخش نفــت و گاز نقش کلیدی 
داشــته و ما به دنبال جــذب فناوری های جدید و 
سرمایه های بیشــتر هستیم. در طی سال گذشته 
وزارت نفت کار بزرگی انجام داد و چارچوبی برای 
بســتن قراردادهــا با کشــورهای خارجــی تنظیم 
کرد. وی یادآور شــد: ما نباید اجازه دهیم کشــور 
اسیر وقت کشــی عده ای قرار گیرد که مسئولیتی 
ندارنــد. در ســال های اخیــر همســایگان ما در 
بخش نفت و گاز توســعه زیادی داشتند و کشوری 
 ماننــد عــراق قراردادهــای زیــادی در این حوزه 

بسته است.
کیــد کرد: باید توجه  معــاون اول رئیس جمهور تأ
داشــت که قــرارداد موضوعی دوطرفه اســت و 
فقط یــک نفر نمی تواند آمــال و آرزوهای خود را 
بنویســد و انتظار داشــته باشــد طرف دیگر از آن 
پیروی کند. البته ایران به دلیل داشــتن موقعیت 
اســتراتژیک ویژه، امنیت و ثبات سیاســی آینده 
مطمئنــی بــه طرف هــای مقابــل برای بســتن 
قرارداد می دهــد و دلیل تفــاوت قراردادهای ما 
با ســایر کشــورهای منطقه نیز همین است. وی 
با بیان اینکه متأســفانه در کشــور ما هیچ کس از 
کارهایی که باید انجام می شــده و نشــده توضیح 
نمی خواهــد، افــزود: اکنون میــزان بازیافت در 
برخی میادین ما ۵ درصد اســت و حجم باالیی از 
ذخایر ملت بــه دلیل عدم اســتفاده از تکنولوژی 
روز از بیــن رفتــه و هیــچ کــس نمی پرســد در 
ســال های اخیر چرا از فناوری هــای روز در این 
 میادین استفاده نشــده در حالی که می توانستیم 

کنیم. استفاده 
جهانگیــری در ادامــه گفت: افــکار عمومی باید 
بــه این موضوع حســاس باشــد که البته ســابقه 
تاریخــی ایــران در حوزه نفت نیز باعث شــده این 
حساســیت وجود داشته باشــد. اکنون وظیفه ما 
این اســت کــه هزینــه کار نکردن هــا را از هزینه 
کار کردن هــا کم کنیم و به ســرعت برای کشــور 
و ملــت تصمیمــات مفیــد و جــدی بگیریم. وی 
یــادآور شــد: در حــال حاضر همــه ضوابط برای 
بســتن قراردادها تعیین شده و نیازی به البی های 
غیراصولی نیســت و باید با شــفافیت کار کرد. در 
عیــن حال انتقــال فناوری های جدیــد در بخش 
نفــت و گاز بایــد مــورد توجه قــرار گیــرد. معاون 
اول رئیــس جمهور در پایان اظهار کرد: رســیدن 
بــه تولیــد قبــل از تحریــم در بخش نفــت ظرف 
چنــد مــاه از ظرفیت هــا و توان باالی کشــور در 
ســاخت تجهیزات بود و ایران در انتخاب شرکای 
بلندمــدت خــود حســاس اســت و گزینه هایی را 
 انتخــاب می کند که بــه این ظرفیت هــای توجه 

باشند. داشته 

روشنگری به معنای دخالت در سیاست نیست
سردار رسول سنایی راد : نیروهای مسلح مالک ها را مشخص می کند

معاون سیاســی سپاه گفت: بازیگران سیاسی نباید برای 
برخی اهداف حقیر سیاســی خود، موجب ایجاد مسائلی 
شــوند که به ابهــت نیروهای مســلح که ســرمایه  نظام 

است،خدشه ای وارد شود.
ســردار رسول ســنایی راد درباره ابالغ سیاست های کلی 
انتخابات از سوی مقام معظم رهبری با بیان اینکه»ابالغ 
سیاســت های کلی بر اســاس اصل110 قانون اساسی 
صورت می گیرد«، اظهارکرد: این سیاســت ها چارچوبی 
کلی برای امر مهم انتخابــات در نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران محسوب می شود.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس سیاست های کلی انتخابات 
نباید خللی در رقابت های انتخاباتی جمهوری اســالمی 
ایران ایجاد شود، گفت: انتخابات در کشور ما با رقابت های 
واقعی انجام می شــود و در این رقابت هــا هیچ چیز نباید 
خللی برای احزاب و گروه هایی که مطابق قانون اساسی 
امکان حضور و رقابت در عرصه سیاســی را دارند، ایجاد 
کند. به همین دلیل برای آن که این رقابت، رقابتی عادالنه 
و منصفانه باشد، نباید امکانات دولتی و جایگاه های دولتی 
له یا علیه اشخاص یا احزابی که آزادانه در رقابت ها حضور 

دارند مداخله ای داشته باشند.
معاون سیاســی ســپاه با اشــاره به بند 16 سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبری با بیان اینکه»بند شــانزدهم 
مربوط به این سیاست ها به ممنوعیت ورود نیروهای مسلح 
و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه و دستگاه های تابعه به امر 
مهم انتخابات تاکید کرده است و صرفا مربوط به نیروهای 
مسلح نیست«، خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح پیش از 
ابالغ این سیاست ها نیز مقید به ضوابطی بودند که هم از 
سوی امام خمینی )ره( و هم از سوی مقام معظم رهبری 
خطاب به نمایندگان شان و به طور عام به نیروهای مسلح 
و شــاید به طور خاص به سپاه پاسداران توصیه شده بود. 
ابالغ این سیاســت ها تاکیدی بود بر آنچه که در گذشــته 

هم وجود داشته است.
ســنایی راد با تاکید بــر اینکه بند 16 سیاســت های کلی 
انتخابات به این معنا نیســت کــه الزاما پیش از ابالغ این 
سیاست ها، مســاله ای یا تخلفی صورت گرفته باشد یا در 
آینده بخواهد مســاله خاصی اتفــاق بیفتد، افرود: ابالغ 
رسمی این سیاســت ها از سوی رهبری انقالب، تاکیدی 
بر ضوابطی است که همواره تاکنون در جمهوری اسالمی 
وجود داشته است. در همین راستا سپاه پاسداران انقالب 
نیز از اجرای این سیاســت ها اســتقبال می کند و خود را 
مانند ســایر نیروهای مســلح موظف و مکلــف به رعایت 

قانون می داند.

نیروهای مسلح باید جریان شناس، حزب 
شناس، گروه شناس و شخصیت شناس 

باشند
وی در ادامه با تاکید بر لزوم تمایز قائل شدن میان فعالیت 
و دخالت سیاسی با تبیین و روشنگری، با بیان اینکه »باید 
مرز میان این دو مشخص شود« خاطرنشان کرد: گاهی 
امر تبیین و روشــنگری از نگاه برخی فعاالن سیاســی به 
عنوان فعالیتی سیاسی تلقی می شود؛ این در حالی است 
که نیروهای مســلح باید همان طور که در خارج از مرزها 
شــناخت خوبی از عرصه میدانی دارند و دشمن شناســی 
دقیقی دارند، در داخل نیز احزاب و گروه ها را به طور دقیق 
بشناسند تا خدایی نکرده اگر حزبی یا گروهی انحراف پیدا 
کرد به عنوان چشمان بیدار مجموعه ای که حافظ امنیت 

و موجودیت نظام است وارد میدان شوند.
معاون سیاســی ســپاه با بیــان اینکه »نیروهای مســلح 
بایــد جریان شــناس، حــزب شــناس، گروه شــناس و 

شخصیت شــناس باشــند«، اضافه کرد: همان طور که 
همگان به خاطر دارند در اوایل انقالب و در وقایعی نظیر 
ترکمــن صحرا، کردســتان و جاهای دیگــر و همچنین 
ماجراهای منافقین، کسانی که دست بر سالح برداشتند، 
ابتدا تابلوی حزبی و سیاســی بلند کرده بودند اما به سمت 

براندازی حرکت کردند.
سنایی راد تاکید کرد: چنان چه احیانا تبیین یا روشنگری 
صــورت بگیــرد هیچ گاه بــه معنــای مداخلــه و ورود به 
دسته بندی های سیاسی نیست؛ ما در نیروهای مسلح در 
شناخت و تبیین هیچ منعی نداریم و الزمه کار ما این است 
که احزاب و گروه ها را بشناسیم. همچنین وظیفه نظامی 
و امنیتی ما نیز این گونه ایجاب می کند. با این وجود مهم 
آن است که از شخصیت حقوقی و اعتبارمان و همچنین 
ابزار و امکانات سازمانی مان همانگونه که منع شده ایم، 
له یا علیه اشــخاص، احزاب و گروه های مجاز حاضر در 

عرصه رقابت های سیاسی استفاده نکنیم.

سپاه از معرفی مصداق و شخصیتی خاص 
اجتناب می کند

وی با تاکید بر اینکه بیان معیارها در سیاست های ابالغی 
رهبری منع نشده  است، خاطرنشان کرد: همواره از سوی 
ســپاه براساس اقتضائات کشور و نگاه امام)ره( و رهبری 
و همچنیــن اولویت هایی کــه مردم قائلنــد، مالک ها و 
معیارهایی مطرح می شــود، اما این مجموعــه از ورود و 
معرفی مصداق و شــخصیتی خاص اجتناب می کند. در 
همین رابطه نیزمجموعه ای در درون نیروهای مســلح از 
جمله سپاه وجود دارد که وظیفه اش پیشگیری و برخورد 
با کسانی است که ورود به دسته بندی ها پیدا کرده و قصد 
دارند تا له یا علیه اشخاص سیاسی اقدامی انجام دهند.

سنایی راد با بیان اینکه این مصادیق هستند که در برخورد با 
معیارها و مالک های مطرح شده در ذهن مردم صالحیت 
کمتر یا بیشتری پیدا می کنند اظهار کرد: نیروهای مسلح 
معیارهای کلی را صادقانه و بدون درنظر گرفتن مصداقی 

جهت بیان معیارهای او در جامعه مطرح می کنند.
وی همچنین با بیان اینکه »اعضای نیروهای مسلح مانند 
سایرین دارای حقوق شــهروندی هستند«، اظهار کرد: 
نیروهای مســلح نیز مانند سایر مردم، شخصیتی حقیقی 
دارند؛ اما آنچه که در بند شانزدهم سیاست های ابالغی 
رهبری درباره انتخابات آمده است، مربوط به شخصیت 
حقوقی و جایگاه ســازمانی آن ها است که خدایی نکرده 

نباید له یا علیه حزب یا گروهی به کار گرفته شود.
معاون سیاســی ســپاه در ادامه بــا تاکید بر اینکه ســپاه 
پاسداران در راستای اجرای سیاست های ابالغی رهبری 
انقالب درباره انتخابــات، در انتخابات پیش رو نیز مانند 
سایر انتخابات های گذشته راهبردهای کلی نظام و رهبری 
را دنبال می کند، گفت: سپاه پاسداران در انتخابات پیش 
رو راهبردهــای کلی نظام از جمله مشــارکت حداکثری، 
حفظ احترام تایید صالحیت شدگان، آرامش در انتخابات 
و حفظ ثبات سیاسی جامعه و سالمت و صحت انتخابات 

را پیگیری و دنبال می کند.

کلیه مجموعه هایی که از بیت المال ارتزاق 
می کنند منع شده اند

ســنایی راد با تاکیــد بر لزوم ســالمت و صحت برگزاری 
انتخابــات خاطرنشــان کرد: به لطف خــدا تاکنون همه 
انتخابات های جمهوری اســالمی در صحت و سالمت 
برگزار شــده و ســاز و کارهایی مانند ابالغ سیاست های 
کلی انتخابــات نیز به عنوان مقوم و کمک کننده صحت 
و سالمت انتخابات مطرح و مورد توجه قرار گرفته است.
در همین راستا چنانچه در گذشته گاهی ابهامی به وجود 
می آمد و این ابهام امکان برداشت های شخصی را فراهم 
می کرد، با ابالغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام 
معظم رهبری، شــفافیت و وضوحی ایجاد شده است که 

جلوی هرگونه برداشت شخصی و سلیقه ای را می گیرد.
وی بــا بیــان اینکــه »انتخابــات فرصتی بــرای دمیدن 
روح و خونی تــازه به درون نظام اســت« ،اظهار کرد: در 

انتخابات هــا چنانچه کارکرد افراد مورد پســند مردم واقع 
شــود، آن ها باقی می مانند و چنانچه که کارکرد این افراد 
مــورد پذیرش و پســند مــردم واقع نشــود، دیگران جای 
آن ها می آینــد. این گردش نیــز از خصوصیت های یک 
نظام دموکراتیک اســت. ما در جمهوری اسالمی همواره 
دیده ایم که هم رای توســط مردم نوشــته می شــود و هم 

توسط مسئولین و نظام خوانده می شود.
معاون سیاســی ســپاه با بیــان اینکه»نیروهای مســلح 
حافظان امنیت و زینت بالد هســتند«، خاطرنشان کرد: 
هم نیروهای مســلح باید خود از بازی های سیاسی دور و 
مبرا باشند و هم بازیگران سیاسی نباید برای برخی اهداف 
حقیر سیاســی، مقطعی و جناحی خود، خدایی نکرده به 
بهانه های متعدد موجب ایجاد مسائلی شوند که به ابهت 
نیروهای مسلح که ســرمایه ای برای کل نظام محسوب 

می شوند، خدشه ای وارد شود.
ســنایی راد همچنین با انتقاد از برخی حاشیه ها در انتشار 
خبر مربوط به ابالغ سیاست های کلی انتخابات از سوی 
رهبر انقالب خاطرنشان کرد: برخی نشریات بدون نگاه 
به کلیات یک بند از سیاست های ابالغی فقط به ابتدای 
آن بند که منع نیروهای مسلح از ورود به انتخابات است، 
پرداخته اند این در حالی است که بر اساس این بند عالوه 
بر نیروهای مســلح، قوای ســه گانه اعم از وزارتخانه ها و 
دستگاه های تابعه آنها، دستگاه های اطالعاتی و امنیتی، 
ســازمان ها، نهادها و شــرکت های دولتــی و نهادهای 
عمومی نیز ورودشان در دسته بندی های سیاسی و جناحی 
انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان منع شــده اســت. وی 
اضافه کرد: اینکه رسانه ها فقط به بحث منع ورود نیروهای 
مسلح به انتخابات پرداخته اند خود یک نوع القا در جامعه 
ایجاد می کند و در ذهن مخاطب این گونه می نشــیند که 
نکند در گذشته اتفاقی افتاده است؛ این در حالی است که 
این ممنوعیت برای کلیه مجموعه هایی اســت که از بیت 
المــال ارتزاق می کنند و به نوعــی اعتبار حقیقی آن ها از 

کلیت نظام است.

سید محمود علوی: آرامش بی نظیری بر کشور حاکم است
وزیــر اطالعــات در مالقــات با نماینده ولی فقیه در خراســان جنوبی تصریح کرد که امروز با وجود همه ناامنی های منطقه، امنیتی بر ایران اســالمی حکم فرماســت که در هیچ کشــوری وجود ندارد. حجت االســالم و المســلمین 
ســید محمــود علــوی   گفــت: هنــر وزارت اطالعات این اســت که مســائل اجتماعــی را در مرحله اجتماعی بــودن حل کند و نگذارد مشــکالت سیاســی - امنیتی و هزینه ها زیاد شــود. وی با بیــان اینکه خیلی از مســائل امنیتی 
ریشــه جغرافیایــی، اجتماعــی و اقتصــادی دارد، افــزود: این گونه مســائل بایــد همان زمانی که رخ می دهد، حل شــود تا مســئله امنیتی نشــود. وی با بیان اینکه وزارت اطالعات برای این تاســیس شــده اســت تا مشــکالت با 
پیشــگیری حل شــود و نگذاریم مشــکالت، امنیتی شــود افزود: وظیفه وزارت اطالعات این اســت که مســائل اجتماعی را در مرحله اجتماعی بودن حل کند و نگذارد سیاســی امنیتی شــود و هزینه ها زیاد شــود. وزیر اطالعات 
بــا اشــاره بــه اینکــه دولت در شــرایط ســختی روی کار آمد گفت: با همه ســختی ها امروز آرامش بی نظیری بر کشــور حاکم اســت. علوی با اشــاره به اینکه دولت، دولت سیاســی نیســت افــزود: همه تالش دولت این اســت که 
 مشــکالت کشــور به صورت اصولی رفع شــود. وی  با اشــاره به اینکه خراســان جنوبی اســتانی حســاس و مرزی اســت گفت: امروز با وجود همه ناامنی های منطقه، امنیتی بر ایران اســالمی حکم فرماســت که در هیچ کشــوری 

وجود ندارد.

سیاسی
دوشــنبه 26 مهــر مــاه 1395

سوژه روز

کاندیدای ریاست جمهوری نمی شوم
در حالی که با کنار رفتن محمود احمدی نژاد پیکان توجهات به سمت و سوی دیگر گزینه های اصولگرا برای انتخابات 
ریاست جمهوری نشانه رفته است احمد توکلی امروز با انتشار یادداشتی شایعات مربوط به کاندیداتوری خود را به طور 
کامل رد کرد. احمد توکلی نوشــت:  چندین بار در طول یکی دو ســال اخیر در پاســخ به پرسش خبرنگاران از موضوع 
داوطلبی برای انتخابات ریاســت جمهوری، گفته ام قصد رئیس جمهور شــدن ندارم چون سنگینی کار با وضع من 
سازگاری ندارد. با این حال گاه گاهی خبرسازان به نیات مختلف بحث را تکرار می کنند و برای خبرسازی خود دالیلی 
هم جستجو می کنند، یا اگر الزم باشد جفت و جور می کنند! چرا؟ از انگیزه خیرخواهانه عالقمندان یا رقیبان سیاسی 

متدین که بگذریم، به نظر می رسد که برخی نیروهای بد سگال نیز در این صحنه باشند. مقصودم زرپرستانی است که از مبارزه سازمان یافته »دیده بان 
شفافیت و عدالت« با فساد نگرانی دارند. این دسته با گسترش این خبر موهوم که توکلی قصد ریاست جمهوری را کرده است، می خواهند به هدف 
سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت ضربه بزنند. چرا که اگر این حرکت مردمی که با تکیه بر لطف خدای به تدریج و با نرخی آهسته در حال 
رشــد اســت، ببالد و به اصطالح بگیرد، مردم و مسئوالِن پاک عرصه را بر دزدان یقه سفید تنگ خواهند کرد. آنها برای ادامه راه جهنمی خویش، راه 
کم هزینه ای را برگزیده اند و آن ابزار جلوه دادن دیده بان شفافیت و عدالت است. می خواهند اقدامات کارشناسانه و خیرخواهانه موسسان و کارکنان 
دلسوز و داوطلب را معطوف به اغراض قدرت طلبانه معرفی کنند. بدیهی است که حرکت فساد ستیز دیده بان بر اعتماد مردم  به صداقت بانیان آن 
استوار است. اگر تصور قدرت طلبی نسبت به آنان شکل بگیرد دیگر این کار »مردم نهاد« نخواهد بود و آن هم زمان مرگ یک حرکت مردم نهاد است

پیگیری روز

اعتراض به حکم دادگاع تجدیدنظر نرگس محمدی
یک روز پس از نامه سیزده نماینده مجلس به رئیس دستگاه قضا برای رسیدگی به وضع نرگس محمدی در زندان وکیل 
مدافع این زندانی سیاسی گفت که قطعا نسبت به تایید حکم 16 سال حبس موکلم توسط دادگاه تجدیدنظر اعتراض 
می کنیم و امیدواریم حکم در دیوان عالی کشور نقض شود. محمود بهزادی اظهار کرد: موکلم در پرونده قبلی خود با 
اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مجموعا به 6 سال حبس )۵ سال بعالوه یک سال( محکوم 
شــد که با اعمال ماده 1۳۴ قانون جدید مجازات اسالمی حکم ۵ سال حبس وی قابلیت اجرا داشت. وی ادامه داد: 
موکلم در پرونده دیگری به اتهام تشــکیل و اداره گروه غیرقانونی لگام )لغو گام به گام اعدام( از ســوی دادگاه انقالب 

به 10 سال حبس و  در رابطه با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۵ سال و در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد؛ 
البته دو اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مجددا در این پرونده لحاظ شــد که نباید این کار انجام می شــد. وکیل مدافع نرگس 
محمدی بیان کرد: با توجه به اعمال ماده 1۳۴ قانون جدید مجازات اســالمی، حکم قابل اجرای موکلم 10 ســال حبس خواهد بود. بر اساس ماده 
1۳۴ قانون جدید مجازات اسالمی، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد رای دادگاه بر اساس بیشترین حکم یکی از سه اتهام خواهد بود که 
در این پرونده بیشترین حکم 10 سال حبس برای اتهام تشکیل و اداره گروه غیرقانونی است. اخیرا شعبه ۳6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر 
در دادگاه انقالب حکم 16 سال حبس نرگس محمدی را تایید کرده است. وکیل مدافع نرگس محمدی با یادآوری اینکه موکلم در حال حاضر در اوین 
بسر می برد، اضافه کرد: دادگاه تجدیدنظر موکلم  29 شهریورماه در شعبه ۳6 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقالب برگزار شد.


