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درمکتب امام

بیت المال مسلمین را بزرگ بشمارید
این دســتور است در طول تاریخ برای کسانی که متکفل حکومت هستند که 

تــا اندازه ممکن در بیــت املال ترصف نکنند، یک ِدرَهمش در آن طرف حســاب 

دارد. باید حســاب بدهیم، باید در پیشــگاه خدای تبارک و تعالی، در کارهایی که 

می کنیم، ترصفهایی که در بیت املال می کنیم، باید بعد حساب بدهیم چرا؟ زیاده 

روی شــده باشد، مجازات دارد؛ عدالت شــده باشد، مجازات خیر دارد. بیت املال 

مسلمین را بزرگ بشامرید.
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کوتاه از انتخابات

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

مقصر مردم هستند که 
به صاحب وعده 100 روزه رأی دادند!

سرویس سیاسی - 
روزنامه اصالح طلب اعتماد در ســرمقاله روز پنج شنبه به موضوع وعده 100روزه دولت برای حل مشکالت 
اقتصادی پرداخته و نوشته است: »اين روزها مخالفان دولت چپ و راست مي پرسند كه روحاني چهار سال پيش 
وعده حل مســائل را در صد روز داده بود، پس آن وعده چه شــد؟ هرچند آنچه از آن اظهارات برداشت مي شود 

با اين برداشت مخالفان منطبق نيست، ولي در هر حال اين يادداشت در مقام نقد و تحليل اين رفتار است.«
از پايــان همان 100روز نخســت و پس از گزارش رئيس دولــت روزنامه های منتقد همواره به اين موضوع 
پرداخته اند. برای نمونه روزنامه كيهان فردای نخســتين گزارش رئيس جمهور گزارشــی را با عنوان »دولت در 
زنگ حساب انشا خواند« و در خبر ويژه ای با عنوان »گزارش 100روزه دولت بود يا تبليغات قبل از انتخابات؟!« 
به اين موضوع پرداخت و پس از آن نيز ســرمقاله ها و گزارش های زيادی با اين موضوع تنها در كيهان منتشــر 
شده است. در اين حال روزنامه اعتماد در اين نوشتار آورده است: »فرض كنيم كه چنين چيزي گفته شده باشد، 
خوب بايد در همان مقطع صدروزه گريبان وعده دهنده گرفته مي شد نه آنکه آن را براي چهار سال بعد گذاشت!«

در وعده 100روزه مردم مقصرند
اين روزها به در و ديوار زدن رسانه های حامی دولت گاه حتی خنده دار و مضحک می شود. البته فرافکنی در 
ميان دولت تدبير و اميد و حاميانش شــيوه ای متداول بوده اما اين يکی نوبر است. روزنامه مدعی اصالح طلبی 
اعتماد در مورد وعده حل مشکالت اقتصادی در 100روز توسط دولت ابتدا منکر آن گفته شده است: »فرض كنيم 
كه چنين چيزي حتي گفته شده بود، در اين صورت كوچک ترين بخش مشکل به گوينده وعده مربوط مي شود.«

سپس در ادامه اين نوشتار تالش برای تبرئه دولت به آنجا می رسد كه در توهينی آشکار به مردم آنها را در 
اين مورد مقصر عنوان كرده اســت: »مشکل اصلي به جامعه اي برمي گردد كه به صرف شنيدن چنين وعده اي 
]حل مشکالت در 100روز[ حاضر مي شوند به گوينده آن راي دهند!  البته بعيد است كسي براساس اين ادعا 
به روحاني راي داده باشــد ولي آنان كه اين وعده را )فارغ از وجود يا عدم آن( جدي مي گيرند و آن را اثرگذار 
در انتخابات مي دانند بيش از اينکه اخالق گوينده را مورد هدف قرار دهند، ناداني و ســاده لوحي راي دهندگان 

را نشان رفته اند!«
الزم است از اين حاميان سينه چاک دولت پرسيد كه اگر آن وعده 100روزه حل مشکالت تاثيری در رای 
آوردن روحانی نداشته چرا اين موضوع توسط وی مطرح شده است كه حاال اين گونه برای فرار از آن به تکذيب 

و استدالل های مضحک روی آورند؟
از قیاسش خنده آمد خلق را

اما ديگر استدالل اين روزنامه عدم شناخت و آگاهی نويسندگان اين سرمقاله را نشان می دهد كه در قياس 
دو چيز به انطباق آنها كمترين توجهی نکرده اند. به قول مولوی: »از قياســش خنده آمد خلق را«. اين نوشــتار 
آورده اســت: »كســاني كه در برابر يک وعده خيالي و غيرقطعي انتخاباتي اينقدر حساسيت دارند به طوري كه 
مي خواهند مو را از ماست بکشند، در اين صورت درباره وعده هاي قطعي انقالب چه بايد بگوييم؟ درباره برابري، 

برادري، آزادي، اخالق، جامعه عاري از فساد و تباهي، رشد معنويت و...«
نخست اينکه موضوع يک انقالب و آرمان های آن كه در بستری تمدنی شکل خواهد گرفت را با يک وعده 
اقتصادی يکی كردن عدم بينش صحيح نگارنده يا نگارندگان را می رســاند. ديگر آنکه مگر انقالب و بنيانگذار 
آن برای آرمان های انقالب زمان تعيين كردند؟ همواره انقالب ها در مســير رســيدن به آرمان هايشان مسيری 
سخت و مشکل و طوالنی در پيش داشته اند. حال انقالب اسالمی كه در طول بيش از 3 دهه و نيم شديدترين 
دشمنی ها و انواع مانع تراشی ها را شاهد بوده است كه به اقرار بسياری از غربيان اين حجم بی سابقه بوده است.

اصالح طلبان هیچگاه سهم خواهی نکرده اند! 
روزنامه آرمان در مصاحبه با  »ولی ا... شــجاع پوريان« عضو اصالح طلب شورای شهر تهران نوشت: »جريان 
اصالحات، منافع جناحی را برای رســيدن به قدرت در جهت خدمت به كشــور و مردم می خواهد و هيچ گاه به 
دنبال سهم خواهی نبوده است. همچنان كه بزرگان اين جريان، شخصيت ها و احزاب اصيل آن نيز، هنگامی كه 
حرف از حمايت مجدد از آقای روحانی زده شد، تاكيد كردند كه ما بدون سهم خواهی و تنها برای جلوگيری از 
عقبگرد كشور و حفظ منافع ملی وارد عرصه می شويم. اين موضوع به نجابت جريان ريشه دار اصالحات و نگاه 
علمی، برنامه ای و متناســب با منافع ملی آن برمی گردد كه هرگز نگاهی قدرت طلبانه و سهم خواهانه در كشور 

نداشته و ندارد«.
سوابق سهم خواهی مدعیان اصالحات

اين ادعا كه »اصالح طلبان هيچگاه به دنبال سهم خواهی نبوده اند« در حالی است كه مدعيان اصالحات به 
دفعات به لزوم سهم خواهی از دولت تاكيد كرده اند. پيش از اين »رسول منتجب نيا« گفته بود: » اصالح طلبان 
بايد در دولت آينده ســهم بيشتري داشته باشــند و درصد قابل توجهي از كابينه ايشان را تشکيل بدهند، اين 
مســئله شــامل وزرا، معاونان و همچنين استانداران مي شود و در همه اين زمينه ها بايد تغييرات جدي صورت 
بگيــرد. برخي از اصالح طلبان از آقاي روحاني رنجش خاطر دارند و آقاي روحاني موفق نشــده رضايت آنها را 
جلب كند همچنين »موســوي الري« وزير كشــور دولت اصالحات پيش از اين گفته بود: »تلقي من اين است 
كــه اصالح طلبان از آقاي روحاني يک حمايت همراه با بيان ديدگاه ها، نقدها، نقطه نظرات و مطالبات خواهند 
داشت. اصالح طلبان بدون لحاظ كردن مطالبات مردم و بدون توجه به ايده ها و آرمان هاي خودشان نمي توانند 
از آقاي روحاني حمايت كنند«.  عالوه بر اين، »مهدي آيتي« از فعالين مدعي اصالح طلب در پاسخ به سوالي 
درباره سهم خواهي اصالح طلبان از دولت، گفته بود: »اصالح طلبان اگر سهم خواهي كردند حق آنهاست چون 
در جبهه اصلي حمايت از روحاني بودند«. همچنين »ابراهيم اصغرزاده« در مصاحبه با حسين دهباشي تاكيد 

كرده بود كه معني ندارد كه اصالح طلبان به دولت روحاني چک سفيد بدهند.
نامه های روحانی در آستانه انتخابات 

روزنامه زنجيره ای شــرق به نامه نگاری های اقتصادی روحانی در آســتانه انتخابات پرداخته و نوشته است: 
»روحاني نامه نگاري هاي گسترده اي را آغاز كرده است؛ پس از معاون اولش، نامه اي از ساختمان رياست جمهوري، 
به وزارتخانه  صنعت، معدن و تجارت پيک شد و پس از آن نوشته اي به دست وزير امور اقتصادي  و دارايي رسيد؛ 
وزير بعدي هم وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی بود؛ وزير امور خارجه هم يکي از مخاطبان آقاي رئيس جمهوري 
بود؛ به او هم مانند همکارانش در كابينه نامه اي اقتصادي رســيد. رؤساي سازمان هاي برنامه و بودجه، اداری و 
استخدامی و صندوق توسعه ملی هم يک نامه دستوري گرفتند. روحاني در مجموع هشت نامه فرستاده است. 
گويي همه بدنه كابينه تدبير و اميد، بسيج مي شوند و ستاد فرماندهي اين بسيج عمومي، كل قوايش را به كار 
مي گيرد. برخي منتقدان، اين حركت رئيس قوه مجريه را رفتاري نمايشي در آستانه انتخابات مي دانند و برخي 

ديگر آن را خروج از فاز تئوريک اقتصاد مقاومتي و ورود به مرحله عملياتي تفسير كرده اند.
آن چه از نامه نگاری های روحانی در آستانه انتخابات استنباط می شود نخست آن كه اين نامه نگاری ها چرا 
در سال های گذشته انجام نگرفته است؟ و آيا در نزديکی انتخابات دستان خالی دولت از عملکرد قابل ارائه زمينه 

ساز آن شده است تا دير نشده عملکردی دست و پا كنند و آن را به مردم ارائه دهند؟
نکتــه دوم آن كــه عبور دولت از فاز تئوريک اقتصاد مقاومتــی يعنی حرف زدن صرف آن هم پس از چهار 
سال تصدی گری قوه مجريه به معنای آن است كه در اين چهار سال به جای عمل تنها حرف زده شده است.

پاس گل احمدی نژاد به روزنامه های زنجیره ای
روزنامه های زنجيره ای در شماره های روز پنجشنبه خود به ثبت نام احمدی نژاد به همراه بقايی و مشايی در 
انتخابات پرداخته و در تحليل هايی به اين نتيجه رسيدند كه اصالح طلبان اين روزها را پيش بينی كرده بودند.
روزنامه زنجيره ای شــرق بيش از هفت مطلب صفحه نخست روز پنجشنبه خود را به ثبت نام احمدی نژاد 
اختصاص داد. حجاريان از شخصيت های اصالح طلب در گفتاری كه روزنامه شرق آن را به نقل از ايسنا بازنشر 
كرد ضمن حمايت از آمدن احمدی نژاد اعالم كرده است: »منع آقای احمدی نژاد برای حضورنيافتن در انتخابات 
از جانب رهبری منصوص العله بود. رهبری در گفتاری كه در اين زمينه داشتند علت را بيان كردند و آن اين بود 
كه آمدن او باعث دوقطبی شدن انتخابات می شود؛ اكنون با حضور آقای رئيسی عمال  فضا دوقطبی شده است. 

فی الواقع آمدن احمدی نژاد فضا را از دوقطبی بودن خارج می كند.«
حمايت حجاريان از حضور احمدی نژاد در انتخابات و پيش بينی رد صالحيت وی نشان دهنده آن است كه 
اصالح طلبان برای چنين روزهايی لحظه شــماری می كردند تا با استفاده از پاس گل تيم احمدی نژاد روحانی 

را باال كشيده و بار ديگر عازم پاستور شوند.
از سوی ديگر روزنامه زنجيره ای قانون ژست واليت مداری به خود گرفت و با فراموشی هر آن چه در فتنه 88 بر 
سر ملک و ملت از سوی آنان رفته بود و هنوز هم ادامه دارد، نوشت: »همه رسانه هايی كه در مدت 8 سال صدارت 
احمدی نژاد او را بادكنکی بزرگ می كردند امروز در برابر اين بدعهدی او در مقابل رهبری و انقالب مسئولند.«
نکته ای كه زنجيره ای ها از آن غافلند نه گذشته احمدی نژاد كه حال اين شخصيت است احمدی نژاد امروز 

گام دوم و سوم راهی را می رود كه مدعيان اصالحات سال ها است كه به پايان آن رسيده اند.
منظور روحانی تغییر الگو بوده نه تحول اقتصادی! 

در ادامه توجيه انکار وعده 100 روزه تحول اقتصادی رئيس جمهور از سوی روزنامه های زنجيره ای، روزنامه 
بهار روز گذشته در سرمقاله خود انکار وعده 100 روزه از سوی رئيس جمهور را اينگونه توجيه كرده است كه 

منظور رئيس جمهور تحول اقتصادی نبوده بلکه تغيير در قالب ها و الگو ها بوده است! 
اين روزنامه نوشــت: »جريان مخالف دولت با رسانه های بی شمارش و در صدر آن ها صداوسيمای انحصاری 
می گويد روحانی گفته اســت در صد روز در اقتصاد تحول ايجاد می كنم. بياييم فرض كنيم چنين گفته اســت. 
معنای تحول چيست؟..به نظر می آيد كه تحول به معنای واقعی كلمه اش همان معجزه نباشد و به معنای تغيير 

در الگو و قالب تصميم گيری ها است.«
روزنامــه بهار در ادامه اما با ادعايی عجيب جلوگيری از دســت درازی های معمول به بانک مركزی و ثبات 
ملموس در بازار سکه و ارز را از مصاديق تحول اقتصادی روحانی در 4 ساله گذشته عنوان كرد درحالی كه افزايش 
قيمت دالر به مرز 4 هزار تومان دولت روحانی را ركوردار گرانترين دالر تاريخ كرده و در مورد ادعاهای اولی فقط 

در يک نمونه می توان به دست اندازی 6 هزار ميليارد تومانی دولت روحانی به منابع بانک مركزی اشاره كرد.
ضعف های طبیعی دولت!

وعــده وعيدهای محقق نشــده و مطالبات بر زمين مانده مــردم در دولت يازدهم و تأثير منفی آن بر آرای 
روحانی در انتخابات، حاميان دولت را به هراس و اضطراب انداخته است.

در بخشــی از يک گزارش،  معصومه ابتکار در گفت و گو با ايران در پاســخ به كسانی كه معتقدند برنامه های 
دولت كارساز نيست و بايد برنامه های انقالبی را در دستور كار قرار داد، اظهار كرد: »اساساً برنامه های دولت يازدهم 
بسيار انقالبی است و اين برنامه ها در مقابل برنامه های دولت نهم و دهم دستاوردهای بسيار زيادی داشته است!«
وی گفت: »بايد از منتقدان دولت پرسيد وقتی از نارضايتی مردم صحبت می كنند، دقيقاً از چه چيزی صحبت 
می كنند، زيرا كسی منکر ضعف ها و اشکاالت نيست، اما اين ضعف ها تاحدی طبيعی است و به اين معنی نيست 

كه هيچ كار مثبتی صورت نگرفته است«.
ابتکار به اين موضوع اشاره ای نکرده كه اگر برنامه های دولت يازدهم بسيار انقالبی است، چطور آمريکا تصويب 

تحريم  های جديد عليه ايران را به پس از انتخابات موكول كرد؟!

تحلیل رسانه های غربی از انتخابات ایران

كارنامه دولت روحانی
هوادارانش را هم ناامید كرده است

سازوکار انتخاب نامزد نهایی جبهه مردمی
 مشخص شد

سخنگوی جبهه مردمی نيروهای انقالب اسالمی با اشاره به مشخص 
شدن سازوكار انتخاب نامزد نهايی جبهه مردمی، گفت: كانديدای واحد 

را براساس مناظره ها، سخنرانی ها و پيمايش ها اعالم می كنيم.
مرضيه وحيد دستجردی سخنگوی جبهه مردمی نيروهای انقالب 
اسالمی با اشاره به برگزاری رأی گيری پس از جلسه با كانديداهای جبهه 
مردمی، اظهار داشــت: رأی گيری برای اين بود كه ما به تصميم نهايی 
برسيم كه آيا همه نامزدها برای ثبت نام شركت كنند يا خير، لذا طبق 
اين رأی گيری اعالم شد كه ثبت نام 5 نامزد جبهه مردمی بالمانع است 
و زمان ثبت نام نامزدها يا جمعه يا روز شنبه خواهد بود و قرار شده است 
خود نامزدها برای ثبت نام بروند. وی درباره سازوكار جبهه مردمی برای 
ثبت نام و انتخاب نامزد نهايی اظهار داشت: در ظرف چند روز گذشته با 
همه 5 كانديدای رياست جمهوری كه منتخب دور دوم مجمع ملی جبهه 
بودند، مذاكراتی انجام شد و براساس اين مذاكرات اعضای شورای مركزی 

سواالت خود را مطرح كردند و راهکارها و نظرات آنها را نيز گرفتند.
دستجردی با بيان اينکه جلسات با نامزدها بسيار خوب بود و همه 
اين 5 نامزد سازوكار قبلی جبهه را قبول داشتند، تصريح كرد: سازوكار 
جبهه اين است كه باالخره درنهايت جبهه به يک كانديدای واحد برسد 

و اين در مرحله آخر صورت می گيرد.

برای رسیدن به پیروزی فاصله کمی داریم
مهــرداد بذرپاش نامزد جبهه مردمی نيروهای انقالب اســالمی در 
حاشيه نشست شورای مركزی جمنا درباره لزوم اجماع و وحدت نيروهای 
انقالب اظهار داشت: به نظر بنده يک اتفاق جديد و بديعی بين نيروهايی 
كه موافق ادامه وضع موجود نيستند، افتاده است و آن هم اين است كه 
آنها كاماًل قائل به اين هســتند كه شرايط امروز به هيچ عنوان مطلوب 
نيست. بذرپاش گفت: امروز كشور از كم نشاطی رنج می برد، ما مدل های 
مطلوبی برای آزادی های اجتماعی نداشته ايم و حتماً كسی كه سکاندار 
كشور می شــود بايد در حوزه نشــاط و به ويژه حوزه جوانان وضعيت 

مطلوب تری به وجود بياورد.
وی درباره لزوم وحدت نيروهای انقالب تشــريح كرد: ما حتماً بايد 
باهم باشــيم،  اين مسئله شرط الزم برای تحقق پيروزی است، ما برای 
رسيدن به پيروزی فاصله كمی داريم و نبايد با به هم ريختگی رفتاری 

و محتوايی مانع از رسيدن به پيروزی و دستيابی به اهداف بلند شود.
بذرپاش همچنين در نشست شورای مركزی جبهه مردمی نيروهای 
انقالب اسالمی با بيان اينکه كشور اكنون از كم نشاطی رنج می برد، گفت: 
همه چيز برای تغيير وضع كنونی مهياست و البته مردم هر تصميمی كه 

۲۹ ارديبهشت ماه بگيرند، قابل احترام است.

شورای عالی سیاست گذاری را
 مرجع تصمیم گیری نمی دانیم

دبيركل حزب مردمی اصالحات با بيان اينکه اصالح طلبان در سال 
۹۲ بين بد و بدتر را انتخاب كردند، افزود: شورای عالی سياست گذاری 
را مرجع اصالح طلبان و تصميم برای حضور كانديداها نمی دانيم، مگر 

اصالحات ارث پدری برخی افراد است.
فومنی با بيان اينکه اصالح طلبان درسال ۹۲ بين بد و بدتر انتخاب 
كردند، افزود: شــورای عالی سياســت گذاری را مرجع اصالح طلبان و 
تصميم بــرای حضور كانديداها نمی دانيم، مگــر اصالحات ارث پدری 
برخی افراد است بت هايی كه در اين زمينه وجود دارد بايد شکسته شود.

شورای نگهبان
 تنها مرجع تشخیص صالحیت داوطلبان 

عباسعلی كدخدايی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود 
طی متنی اعالم كرد كه  براســاس قانون اساسی، شورای نگهبان تنها 

مرجع تشخيص صالحيت داوطلبان رياست جمهوری است.
در بخش ديگری از اين نوشتار آمده است: توسعه يا تضييق در شرايط 
رئيس جمهور، مقرر در اصل 115 قانون اساسی، خارج از صالحيت مجلس 
شورای اسالمی است و تشخيص صالحيت نامزدهای رياست جمهوری 

منحصرا بر عهده شورای نگهبان است.

نحوه تبلیغات نامزدها در فضای مجازی 
رئيس كميته امنيتی ستاد انتخابات كشور درباره اينکه آيا تخلفات 
انتخاباتی در فضای مجازی وجود داشته يا خير گفت: موارد جزئی بوده 
كه از ســوی كميته قضايی رصد شــده اند و با تخلفات و جرائم تذكر و 

برخوردهای الزم صورت می گيرد.
حسين ذوالفقاری رئيس كميته امنيتی ستاد انتخابات كشور پس از 
بازديد از ستاد انتخابات كشور در جمع خبرنگاران درباره نحوه تبليغات 
نامزدها در فضای مجازی اظهارداشت: دستورالعمل كاملی درباره تبليغات 
در فضای مجازی تهيه شــده و به اســتانها ابالغ كرده ايم، هر كدام از 
ســتادهای انتخاباتی نامزدها كه بنا دارند كار تبليغاتی انجام دهند بايد 
دقيقا آن كانالی كه می خواهند در فضای مجازی ايجاد كنند با شناسه 

مشخص باشد و اين موضوع طبق آن دستورالعمل انجام می شود.
وی افزود: اگر در آن كانال ها مطلبی نوشته شود مسئوليتش مستقيما 
متوجه آن ستاد انتخاباتی است كه دارد كار تبليغاتی انجام می دهد اما اگر 
خارج از آن و در سايت و كانال ديگری از اين كانديدا يا ستاد تبليغاتی اش 
مطرح شود بايد بالفاصله درخصوص آن مطلب اظهارنظر كنند و مشخص 
شود كه اين مطلب متعلق به آنها هست يا خير كه اگر آن مطلب مربوط 

به آنها نباشد بايد بالفاصله طی اطالعيه ای تکذيبيه بزنند.
رئيس كميته امنيتی ســتاد انتخابات كشور تاكيد كرد: ستادهای 
تبليغاتــی نامزدها مکلف هســتند تبليغات خــود را در فضای مجاری 

ساماندهی كنند.

جهانگیری هم کاندیدای انتخابات می شود
عليرغم مخالفت حجت االســالم روحانی با حضور فردی به عنوان 
رقيب، با فشــار جريان اصالحات مجبور شده اســت رقابت با اسحاق 

جهانگيری را بپذيرد.
به گزارش تسنيم با اين حال روحانی اين پذيرش را مشروط به اين 
كرده است كه جهانگيری پس از ثبت نام اعالم كند نهايتا به نفع روحانی 
كنار خواهد رفت. با توجه به اينکه يکی از شروط جهانگيری آن بود كه 
اگر بيايد با روحانی رقابت خواهد كرد، معلوم نيست كه او شرط گذاری 
اخير روحانی مبنی بر كناره گيری اش را بپذيرد واين نقش را بازی كند.

پیش بینی ها درباره کابینه رئیسی
 هیچگونه رسمیت و اعتباری ندارد

ستاد انتخاباتی حجت االسالم ســيدابراهيم رئيسی در مورد برخی 
گمانه زنی ها درباره كابينه وی اطالعيه صادر كرد.

در اين اطالعيه آمده اســت: ضمن احترام به گمانه زنی ها در مورد 
كابينه احتمالی دولت حجت االسالم والمسلمين رئيسی، اعالم می دارد 
اين پيش بينی ها مبتنی بر ســاليق افراد بوده و هيچگونه رســميت و 

اعتباری ندارد.

رئیس جمهور تأکیــد کرد: هووهای 
برجام که تصمیم به کشــتن این فرزند 
و نوزاد را داشتند نمی توانند سرپرست 

خوبی برای آن باشند.
به گزارش ايســنا، حجت االسالم حسن 
روحانــی پــس از ثبت نام بــرای نامزدی در 
انتخابــات رياســت جمهــوری دوازدهم در 
جمــع خبرنگاران، اظهار كرد: يکی از اهداف 
مــا در دولت يازدهم تعامل بــا جهان بود و 
در پيچيده ترين پرونده تاريخی توانســتيم با 
قدرت های جهانی به توافق برسيم و از امروز 
به بعد حفظ برجام يکی از مهمترين مسايل 
سياسی، داخلی و اقتصادی ايران خواهد بود.

وی در ادامه تأكيد كرد: هووهايی كه بارها 
به قصد كشتن اين فرزند يعنی برجام تصميم 
گرفته بودند نمی توانند سرپرست خوبی برای 
آن باشــند. بلکه همان هايی كه تمام تالش 
شبانه روزی خود را برای اين توافق كردند بايد 

مسير را تا آخرين قدم ادامه دهند.
روحانــی به اين ســوال پاســخ نداد كه 
در عملی كردن سياســت تعامــل با جهان 
چه آورده ای برای ملت ايران داشــته است، 
آيــا تحريم ها لغو شــده و روابط اقتصادی با 
كشــورهای غربی بدون مشکالت بانکی در 

جريان است؟! 
روحانــی اضافه كرد: آنچه در ســال ۹۲ 

وعــده داديم كه چرخ ســانتريفيوژ بچرخد، 
 IR8 می بينيد كه مدرن ترين سانتريفيوژ يعنی
می چرخد و چرخ اقتصاد هم می چرخد چرا 
كه امروز از سال های پيش اقتصادمان بيشتر 
در حركت است و دليل آن رشد اقتصادی در 

سال گذشته است.
رئيس جمهور در اين بخش از ســخنان 
خود نيز به اين سوال پاسخ نداد كه اگر چرخ 
اقتصادی كشــور بهتر می چرخد مشــکالت 
روزافزون اقتصادی مــردم از ركود گرفته تا 
بيکاری چه دليلی دارد؟! وضعيت معيشــتی 
و مشــکالت روز افزون اقتصادی تا بدان جا 
اســت كه مدعيان اصالحات و روزنامه های 
زنجيره ای عملکرد دولت يازدهم را مهم ترين 
رقيب روحانی می دانند و می گويند اگر دولت 
پاسخی به مردم در اين راستا نداشته باشد در 
انتخابات پيش رو با مشکل مواجه خواهد شد.

رئيس دولــت يازدهم در ادامه وعده های 
خود در سال ۹۲ و در جريان تبليغات انتخاباتی 
را تکرار كرده و گفت: خدا را سپاســگزارم كه 
به اين حقير توفيق داد كه خود را در معرض 
اعتماد ملت ايــران قرار دهم و اعالم آمادگی 
كنم كه بار مسئوليت سنگين اجرايی كشور را 
در صورت قبول ملت ايران به عهده بگيرم. در 
سال ۹۲ آنچه به مردم عزيز ايران در انتخابات 
اعالم كرديم نجات اقتصاد ايران، احيای اخالق 

و تعامل سازنده با جهان بود.
روحانی در ادامه عليرغم نظر كارشناسان 
مبنی بر مشــکل ركود در كشور اعالم كرد: 
امروز بسيار خوشحالم كه در هر سه زمينه با 
حمايت و كمک مردم قدم های قابل توجهی 
برداشته شــده است. در بخش نجات اقتصاد 
ايــران ما از ركود تورمی فاصله گرفته ايم و از 
رشد منفی 7 به رشد باالی 7 درصد رسيده ايم 
و از تورم 40 درصد به 7 درصد در اسفند سال 

گذشته رسيديم.
روحانی افزود: در اشــتغال خالص كه در 
سال های آخر قبل از دولت يازدهم كمتر از 10 
هزار نفر بود به اشتغال خالص باالی 630 هزار 
نفر در سال گذشته رسيده ايم. در هرسه مورد 
ركوردی برای ۲5 سال گذشته تاريخ اقتصاد 
ايران اتفاق افتاد. ما در اقتصاد پيشرفت های 
قابل توجهی داشتيم و خوشحالم بگويم هفته 
بزرگترين سرمايه گذاری  افتتاح  ديگر شاهد 
اقتصادی تاريخ ايران خواهيم بود و در عسلويه 
۲0 ميليارد دالر طرح را افتتاح می كنيم كه 

سابقه نداشته است.
رئيس دولت تدبير و اميد همچنين بيان 
كرد: احيــای اخالق با حقوق شــهروندی، 
شفاف سازی و آزادســازی گردش اطالعات 
امکان پذير اســت و دولت يازدهم تا آخرين 
روز اين مســئله را دنبــال می كند و اگر در 

دولت آينده مســئوليت داشته باشيم همين 
مسير ادامه می يابد.

روحانــی دربــاره هدف خــود در دولت 
دوازدهــم عنــوان كرد: در دولــت دوازدهم 
هدف ما ايران پيشرفته و پيشرو است. ايران 
پيشرفته و پيشرو همان مدلی است كه در سند 
چشم انداز ۲0 ساله مشخص شده كه به دست 
آيت اهلل هاشمی رفسنجانی و تأييد و امضای 

مقام معظم رهبری به مسئولين ابالغ شد.
وی اضافه كرد: متأسفانه در سال های قبل 
از دولت يازدهم در مسير آن چشم انداز حركت 
چشم گيری صورت نگرفت. اما امروز در مسير 
آن چشم انداز يکی از عوامل تعامل سازنده با 
جهان و رشد 8 درصد است كه برای اولين بار 
در تاريخ ايران بعد از ابالغ سند چشم انداز در 

سال 84 تحقق يافته و ادامه می يابد.
رئيــس جمهور در ادامه بــدون توجه و 
اذعان به اين نکته كه امنيت كشــور مرهون 
فداكاری های نيروهای نظامی و امنيتی كشور 
است ادعای گذشته دوری كشور از جنگ در 
دولــت يازدهم را تکرار و با بيان اينکه تأمين 
امنيت كشور يکی از اهداف ما بود اظهار كرد: 
با اقداماتی كه انجام شد سايه جنگ از كشور 
كنار رفته و ما اكنون شــاهد امنيت كم نظير 
در خاورميانه آشــفته هستيم كه اين مسير 

ادامه می يابد.

روحانی:

هووهایی كه قصد كشتن برجام را داشتند
نمی توانند سرپرست خوبی برایش باشند!

سرويس سياسی-
در حالی که شــمارش معکوس برای 
برگــزاری دوازدهمیــن دوره انتخابات 
دولت  عمر  پایان  و  ریاســت جمهوری 
انتخابات یک  این  اما  یازدهم آغاز شده 
تفاوت اساسی با دیگر دوره ها دارد و آن 
ناامیدی هواداران دولت مستقر به  پیروزی 
نامزد مطلوبشان برای دومین دور متوالی 

در انتخابات ریاست جمهوری است. 
در يازده دوره انتخابات رياست جمهوری 
برگزار شده در جمهوری اسالمی به جز اولين 
رئيس جمهور كه مجلس به عدم كفايت او رای 
داد، همه روسای جمهوری دو دوره بر كرسی 
رياست قوه مجريه تکيه زده اند و حاال حسن 
روحانی به عنوان رئيس جمهور مســتقر در 
شرايطی كانديدای انتخابات رياست جمهوری 
دوازدهم شــده است كه به عقيده حاميانش 
جدی ترين رقيب او كارنامه 4 ســاله تهی از 
عملکردی است كه هرگونه نگاه مثبت نسبت 
بــه پيروزی وی در دور دوم را از آنها ســلب 

كرده است. 
البتــه اين نگاه تنها مربــوط به هواداران 
داخلی روحانی نيســت بلکــه مقامات غربی 
بويژه آمريکائی ها كه بواسطه ابراز عالقه اكيد 
خود از »حفظ وضعيت موجود« در ايران  در 
انتخابات ارديبهشت ماه، در حقيقت هواداران 
خارجی دولت تدبير و اميد محسوب می شوند، 
نيز از برآيند تحليل های اخيرشان و اشاره به 
ناكامی های رو به فزونی حســن روحانی در 
سياســتهای اقتصادی اش اينگونه بر می آيد 
كه آنها هم چندان اميدی به پيروزی وی در 

انتخابات رياست جمهوری دوازدهم ندارند. 
در همين رابطه يورونيوز در گزارشی كه 
اخيرا منتشر كرد آورده است كه نارضايتی در 
بين مردم به خاطر افزايش قيمت مواد مصرفی 
و باال بودن نرخ بيکاری روبه  فزونی است. به 
نوشته اين رســانه، عليرغم رفع تحريم های 
بين المللی كــه به گفته روحانــی منجر به 
احيای اقتصادی شود، بسياری از ايرانی ها در 

دستيابی به اهداف خود دچار مشقت هستند. 
با اين حال، به نوشته اين رسانه اروپايی، رفع 
تحريم ها منجر به تقويت )رشــد( كوتاه مدت 
اقتصادی و كاهش تورم و رشــد واقعی توليد 

ناخالص داخلی شده است. 
وبگاه تحليلی اســتراتفور نيز در مطلبی 
درباره  انتخابات آتی رياست جمهوری ايران 
نوشــت كه مسير پيش روی رئيس جمهوری 
كنونی احتماال آسان نيست. هفته پيش بود 
كه پس از دو ماه گمانه زنی، ابراهيم رئيســی 
يــک فرد معمم كه مورد احترام اكثر گروه ها 

است، نامزدی خود را اعالم كرد.
همچنيــن وبگاه تحليلــی المانيتور نيز 
در مطلبــی كه روز سه شــنبه به قلم يکی از 
يادداشت نويساِن ساكِن ايراِن آن منتشر شد 
بر »خطر شکست ائتالف محافظه كاران ايرانی« 
مانور داد. در اين مطلب نوشته شده است كه 
نامزدهای اين ائتالف حاضر به كنار رفتن به 

نفع ديگری نيستند. 
بلومبرگ نيز روز سه شــنبه در گزارشی 
نوشت روحانی هم اكنون با ناكامی روبه افزونی 
در زمينه سياست های اقتصادی مواجه شده 
است، و منتقدان می گويند كه )اين سياست ها( 
منفعتی برای فقرا نداشته است. به نوشته اين 
رسانه آمريکايی، اين انتخابات مشخص خواهد 
كردند كه آيا ايران به سياست های روحانی در 

عرصه بين المللی ادامه خواهد يا نه. 
وبگاه تحليلی فارن پاليسی هم  با اشاره به 
مطرح شدن نام برخی رقبای جدی در مقابل 
حسن روحانی نوشت، رئيس جمهوری كنونی 
كه در ســال ۲014 با حمايت اقشار جوان و 
زنان پيروز شد، عليرغم رفع برخی تحريم های 
غرب پس از برجام، با ناتوانی در بهبود وضعيت 
اقتصادی ايرانی ها بسياری از هواداران خود را 

نااميد كرده است. 
از ســوی ديگــر خبرگزاری فرانســه در 
گزارشی كه روز دوشنبه از كنفرانس خبری 
حســن روحانی مخابره كرد، به دفاع وی از 
عملکرد اقتصادی  دولــت يازدهم در مقابل 

منتقدانش و استناد روحانی به برخی آمارها 
در زمينه بهبود معيشت اشاره كرد. اين رسانه 
فرانسوی همچنين به انتقاد شخص روحانی از 
منتقدانش كه آن ها را »ماشين دودی« توصيف 

كرد نيز اشاره كرد. 
نشريه اينديپندنت انگليس نيز روز يکشنبه 
در گزارشی درباره انتخابات رياست جمهوری 
آتــی ايران، به زعم خود ادعا كرد برای دولت 
انگليس مهم نيست چه كسی رئيس جمهوری 
آتــی ايران شــود، زيرا از ديــد آن ها تمامی 
سياستمداران ايرانی »تندرو« هستند. با اين 
حال اين نشريه در ابتدای گزارش خود طی 
چندين خط بدون نام بردن از حجت االسالم 
رئيسی، تهمت ها و ادعاهای بدون استنادی را 
عليه وی مطرح كرده و نوشته است كه ورود 
وی به رقابت ها، تهديدی برای روحانی خواهد 
بود »اما واقعيت دردناک اين است كه در واقع 
هيچ اهميتی ندارد، زيرا تاريخ ايران نشــان 
می دهد كه رقابت هــا در ايران بين تندورها 
و اصالح طلبان نيست .... بلکه بين تندروها و 

منفعالن است«. 
نشريه انگليســی گاردين نيز در گزارش 
روز يکشــنبه خود درباره انتخابات رياســت 
جمهوری ايران نوشــت كه بــا ورود رقيبی 
قدرتمنــد به عرصه رقابت ها، ايران انتخاباتی 
»داغ و تفرقه انداز« در پيش خواهد داشــت. 
اين نشــريه در بخش ديگری از گزارش خود 
نوشت كه اعالم نامزدی رئيسی برای رياست 
جمهوری، تحليلگران سياسی ايرانی را درباره 
نيــات وی و اينکه اين نامــزدی چه معنا و 
پيامدهايی برای روحانی كه به دنبال انتخاب 
دوباره خود اســت، سردرگم كرده است. »در 
حالی كه چهار َسلَِف روحانی دو دوره رئيس 
جمهوری بودند ... اما نامزدی رئيسی نشانه اين 
است كه رئيس جمهوری كنونی مسير راحتی 

در پيش نخواهد داشت«. 
 رويترز نيز در گزارش روز يکشنبه خود 
با اشاره به مطرح شدن نام نامزدهای جديدی 
برای انتخابات رياست جمهوری ايران نوشت 

كه عليرغم پيروزی روحانی در انتخابات 4 سال 
پيــش و وعده وی برای خارج كردن ايران از 
انزوای بين المللی و ايجاد يک جامعه باز، »اما 
بسياری از مردم عادی ايران باورشان به او را 
از دست داده اند، زير وی عليرغم رفع تحريم ها 
براســاس برجام، نتوانسته است كه اقتصاد را 

بهبود بخشد«. 
همچنين خبرنگار و گزارشــگر روزنامه 
لس آنجلــس تايمز هم كــه چندی پيش به 
ايران سفر كرده بود، در گزارش خود برای اين 
روزنامه آمريکائی نوشت: مغازه های  خالی و 
بدون مشتری نشانه ای از وجود مشکل برای 
حسن روحانی است. بطور معمول در هفته های 
پيش از نوروز اطراف سفارت انگليس و آلمان 
بازارهای بسيار شــلوغ و خيابان ها به خاطر 
خريد پرترافيک هستند. اما امسال خيابان ها 
به نحو قابل توجهی ســاكت تر بودند. اكنون 
موضوع شــرايط اقتصادی  اولويت نخســت 
بسياری از ساكنان تهران است و تاثير زيادی 

بر انتخابات ماه آينده رياست جمهوری دارد.
اين روزنامه افزود: شواهد بسياری وجود 
دارد كه نشان می دهد در ميان شهرنشينان 
)كه 70 درصد از 80 ميليون ايرانی را تشکيل 
می دهند( بازار كار مناسب نيست و دريافتی 

آنها كم شده است.
همچنيــن روزنامه نيويــورک تايمز در 
گزارش خود از وضعيت حســن روحانی  در 
فضای انتخاباتی ايران نوشت:  آقای روحانی 
فکــر نکند كه مطمئنــا وی به راحتی پيروز 
انتخابات خواهد بود. عده بســياری از مردم 
ايران نسبت به سياست های اقتصادی دولت 
روحانی نااميد شده اند و بر اين باورند كه برجام 

اوضاع زندگی آنها را بهبود نبخشيده است.
 اين روزنامــه افزود: انتقاد اصولگرايان از 
روند اقتصادی دولت روحانی موجب شده است 
كه سياست های امور خارجه وی نيز زير سوال 
برود و فعاالن سياسی زيادی در داخل ايران 
با گرايش و ديپلماســی اخير ايران نسبت به 

غرب مخالفت كنند.

معاون پژوهشی پژوهشگاه تخصصی 
شهید صدر با اشــاره به اینکه در اکثر 
کشــورهای اســالمی نظام بانکداری 
براســاس نظرات شــهید صدر پیاده 
می شود، گفت: اما در ایران ساختار نظام 
بانکداری براساس آراء شهید صدر نیست 

و اگر باشد هم التقاطی است.
به گزارش تســنيم، سيد اميد موذنی، در 
برنامه تلويزيونی عصر كه درباره شــخصيت 
شهيد آيت اهلل ســيد محمدباقر صدر برگزار 
شد در پاسخ به اين سؤال كه چرا شهيد صدر 
علی رغم اينکه در كشورهای ديگر اسالمی و 
حتی غير اســالمی از آثارش به عنوان منبع 
مهم اقتصاد اســالمی استفاده می شود اما در 
كشور ما اين طور نيست گفت: علت مهجور 
بودن شهيد صدر در ايران داليل مختلفی دارد 
و مهم ترين آنها مسئله زبان است كه متأسفانه 
در جمهوری اسالمی ايران زبان عربی به عنوان 
زبان علم اسالمی نه در حوزه و نه در دانشگاه 
جدی گرفته نشــده است و به همين جهت 
متفکرين بزرگ ما همچون شــهيد صدر در 

واقعيت علمی جامعه ما حضور نداشته اند.
معاون پژوهشی پژوهشگاه تخصصی شهيد 
صدر، با اشاره به اينکه با گروهی ترجمه های 
آثار شــهيد صدر را بررسی كرديم گفت: در 
بهترين حالت ترجمه ها 60 درصد انديشــه 

شهيد صدر را انتقال می دهد.
وی مسئله ديگر در مهجور ماندن انديشه 
شــهيد صدر را فاصله و عمق انديشه ايشان 
دانســت و افزود: شــهيد صدر زمانی نظريه 
اقتصاد اســالمی را مطرح كرده است كه در 
اصل وجود اقتصاد اسالمی بحث بوده است. 

كما اينکه امروزه نيز هنوز بحث وجود اقتصاد 
اســالمی بحثی تازه است چرا كه امروزه يک 
مسئول دولتی در تلويزيون اعالم می كند كه 
مرجع تقليد در مورد بانکداری اظهار نظر نکند.
موذنی با اشــاره به اينکه شهيد صدر 60 
سال قبل گفته كه اسالم بايد تمام ساحت های 
زندگی بشــر را مديريت كند گفت: به جهت 
اينکه سطح فکری بسياری از متفکرين اسالمی 
به اين سطح نرسيده بوده است، به شهيد صدر 

توجه نمی كردند و آن را نمی پذيرفتند.
معاون پژوهشگاه شهيد صدر علت ديگر 
مهجور ماندن شــهيد صدر را گســل نسلی 
دانســت و افزود: افرادی كه در سطح شهيد 
صدر توانايی نظريه پردازی داشــتند در اوايل 
انقالب بنا به داليل مختلفی همچون شهادت 
يا ورود به عرصه اجرايی نتوانستند نظريه های 

شهيد صدر را در كشور بسط دهند.
وی با اشاره به اينکه كتاب بانکداری بدون 
ربا شــهيد صدر به درخواست دولت كويت 
نوشته شد، گفت: در زمان حيات شهيد صدر 
دولــت كويت به چندين نفر از علمای جهان 
اسالم نامه نوشــت، كتاب بانکداری اسالمی 
بنويسيد كه بر اساس آن نظام بانکداری ايجاد 
كنيم؛ آنها نپذيرفتند و شهيد صدر پذيرفت و 
نوشت و سالهاست كه نظام بانکداری اسالمی 

آنها بر اساس آن پياده می شود.
موذنی با اشــاره به اينکــه در جمهوری 
اسالمی ايران نيز ابتدا بر اساس كتاب بانکداری 
شــهيد صدر قرار بود كه نظام بانکداری اجرا 

شود اما بنابه داليلی موفق نبود.
معاون پژوهشگاه شهيد صدر در توضيح 
آن افزود: شهيد صدر در مقدمه كتاب اشاره 

می كند كه دو نــوع بانک وجود دارد؛ بانکی 
كه ربوی نيســت؛ يعنی با يکی از حرام های 
الهی آميخته نيســت و دوم بانک اســالمی؛ 
يعنی بانکی كه در كشــوری اسالمی است و 
همه ساختارهايش بر اساس اسالم است؛ در 
اينجا از اساس ماهيت بانک تغيير می كند و 
مفاهيمش عوض می شــود و اين بانک بايد 
نقش خود را در برقراری آرمان های اقتصادی 
اســالم همچون تکافــل اجتماعی، عدالت و 
توازن پياده كند و لذا ممکن اســت از اساس 
چيز ديگری باشد. شهيد صدر نوع اول بانک را 
برای كشورهايی كه ساختار اسالمی نداشتند 
در نظر گرفته بود اما در جمهوری اسالمی اين 
نوع را پذيرفتيم در حالی كه خواستار اسالمی 
شدن همه ساختارها بوديم. بعد همين طرح 
شهيد صدر را نيز پياده نکرديم و تغييراتی در 

آن ايجاد كرديم.
وی با اشاره به اينکه به جز ساختار سياسی 
كشور بقيه ساختارها هنوز اسالمی نشده است 
گفت: اگر بانکداری بدون ربای شهيد صدر در 
چند بانک به طور كامل اجرا شود اثرات قابل 

توجهی خواهد داشت.
موذنی با اشــاره به شــورای فقهی بانک 
مركزی گفت: اين شورا يک شورای مشورتی 
است و به گفته خود مسئول اين شورا نقش 

موثری در اسالمی سازی بانک ندارد.
معاون پژوهشگاه شهيد صدر با اشاره به 
اينکه در كشور نخواستيم نظام بانکداری شهيد 
صدر را به طــور كامل اجرا كنيم و آن زمان 
هم خواستار اصالح ســاختار نظام بانکداری 
براساس آراء شهيد صدر شديم آن را با نقاط 
مخالف انديشــه شهيد صدر مخلوط كرديم. 

مثال شــهيد صدر با ليبراليــزم مبارزه كرد، 
نظريه بانکداری اش را ليبراليزه كرديم و اجرا 
كرديم و دوباره خالف هدف و حركت شهيد 

صدر حركت كرديم.
گفتنی است چندی پيش رهبر انقالب 
در ديدار اعضای پژوهشــگاه شهيد سيد 
محمدباقر صدر به مناسبت سالروز شهادت 
ايشان، فرمودند: مرحوم شهيد صدر قطعاً 
يک نابغه بود؛ اين يک خصوصّيتی اســت. 
خب، ما آدمهای بااســتعداد در حوزه های 
علمّيه كــم نداشــتيم؛ آدمهايی كه فهم 
داشتند، ســليقه داشتند، پشتکار داشتند 
و كارهــای بزرگی انجام دادنــد. علمای 
بزرگ ما مثل همين مراجع بزرگی كه در 
اين صدســال اخير در ايران و عراق وجود 
داشتند همه مردمان بزرگی بودند. استعداد 
داشتند منتها نابغه يک خصوصّياتی دارد 
كــه در اغلب اين افراد، انســان اين نبوغ 
را احســاس نمی كند. مرحوم آقای صدر 
)رضوان اهلل عليه( به نظر بنده قطعاً نابغه بود؛ 
يعنی كاری كه از عهده  او برمی آمد، از عهده  
خيلی از فقها و علما و متفّکرين حوزه های 
ما برنمی آيد: فضای ديد بسيار وسيع، فهم 
نيازهای دنيای اسالم، پاسخگويی سريع و 
آماده به خواسته ها - ايشان همين »البنُک 
الاّلربوی« را در جواب درخواســت دولت 
پاكستان نوشــت؛ آن طور كه شنيدم آنها 
می خواســتند يک كار اين جوری درست 
كنند، ايشان بالفاصله اين ]كتاب [ را فراهم 
كرد و برای آنها فرستاد- ... ايشان واقعاً يک 
نابغه ای بود، مسائل را می فهميد، مسائل را 

حدس می زد.

معاون پژوهشگاه تخصصی شهید صدر:

نظام بانکداری کشور بر اساس آراء شهید صدر پیاده نشد


