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درست یک ماه دیگر انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری 
برگزار می شــود و علی رغم آنکه یک هفته دیگر به آغاز تبلیغات 
رســمی زمان باقی است اما خطوط کلی و محل تقاطع گفتمان های 
اصلی و البته رقیب در این دوره تا حد زیادی روشن است. در نگاهی 
کلی این دو گفتمان را می توان اینگونه ساده سازی کرد؛ گفتمانی که 
مدافع وضع موجود است و سامان یافتن مشکالت را در تداوم همین 
وضعیت می بیند. دولت یازدهم نماد ساختاری این گفتمان و آقای 
روحانی، جهانگیری و محمد هاشمی - به عنوان نامزدهای بالقوه- 

چهره های حامل این گفتمان در میدان رقابت پیش رو هستند. 
گفتمان دوم منتقد وضع موجود و خواهان تغییر و تحول است. 
آقای رئیســی، قالیباف و زاکانی را می توان از چهره های اصلی این 
گفتمان در میدان رقابت دانست. البته پرچمداران این گفتمان محدود 
به این چند چهره نبوده و همان قدر که حضور آنها موثر و تعیین کننده 
است، حرکت انقالبی، ارزشی و اخالقی چهره هایی همچون سعید 
جلیلی و مهرداد بذرپاش که با عدم ثبت نام خود و اعالم آمادگی برای 
کمک به این جبهه تحول خواه، راه را برای رسیدن به هدف هموارتر 

کردند، موثر و قابل تحلیل و البته تقدیر است. 
یکی از اصلی ترین مسائل قابل توجه در این میان شناخت هسته 
مرکزی و موتور محرکــه دو گفتمان مذکور برای حضور در عرصه 
انتخابات است. به زبان ساده تر آنکه این دو گفتمان چه حرفی برای 
گفتن به مردم دارند؟ چکیده مانیفست و روح کلی حاکم بر اردوگاه 
مدافع وضع موجود را می توان در سخنان آقای روحانی پس از حضور 
در وزارت کشــور و ثبت نام برای انتخابات مشاهده کرد که از چند 

محور اصلی و چندین بخش فرعی تشکیل شده است.
1- ســیاه نمایی گذشــته و ارائه تصویری کاماًل منفی و حتی 
رعب انگیز در حوزه های مختلف نسبت به دولت های نهم و دهم یکی 
از محورهای اصلی این گفتمان است که از ابتدای دولت یازدهم وجود 
داشته و در میدان فعلی نیز حضوری پررنگ و جدی خواهد داشت. 
توسل به این حربه –هرچند نخ نما- با چند هدف صورت می گیرد؛ 

الف: نخست آن که کم کاری ها و ضعف ها توجیه و اینگونه القا شود 
که اگر وضعیت در برخی عرصه ها خوب نیست، مشکل از آنجاست 
که دولت یازدهم وارث یک ویرانه بوده و به ادعای خودشان در تمام 
عمر چهار ســاله آن مشغول آواربرداری بوده اند! و کار و آبادانی را 
باید در دور بعدی از آنان انتظار داشت! عباراتی شبیه »خالی بودن 
خزانه«، »حقوق کارمندان را نداشتیم بدهیم« و ...که بارها از سوی 

دولتمردان تکرار شده، ناظر به همین ادعای القایی است.
ب: هدف دوم آن است که یک دو قطبی هدفمند و در راستای 
عالیق دولت مستقر شکل بگیرد. این دو قطبی به زبان ساده چنین 
اســت؛ ما منجی مردم و کشور از شرایطی سخت و مهلک هستیم 
که موفق شدیم به آن دوران سراسر سیاهی و تباهی پایان دهیم و 
زدن دست رد به سینه ما، به معنای بازگشت دوباره به همان وضعیت 
وحشتناک سابق است. یکی از اقتصاددانان حامی دولت در این زمینه 
مدعی است؛ »اقتصاد ایران در 90 و 91 به بدترین حالت ممکن رسید؛ 
از بدترین سال های قبل از انقالب هم بدتر. دولت روحانی موفق شد 

آن را از پرتگاه نجات دهد.«!
مبلغان گفتمان حفظ وضع موجود از تند کردن آتش این دوقطبی 
کاذب، حتی در حد »دوئل« شخصی نیز ابایی ندارند. اگرچه اردوگاه 
اعتدال-اصالحات می کوشد هر چهره و گفتمان جدیدی را به وضعیت 
سیاه و ساختگی سابق سنجاق کرده و از آن تصویری وارونه، شکست 
خورده و حتی ترســناک ارائه دهد اما ورود رئیس جمهور سابق به 
عرصه انتخابات و ثبت نام وی، کمک شایانی به ساخت این دوقطبی 
کاذب اســت و اردوگاه اعتدال-اصالحات علی رغم ادعای تقابل و 
ضدیت با وی، به شــدت از این وضعیت استقبال کرده و خواهان 
دمیدن در این تنور هستند که مهم ترین علت آن توان ایجاد انحراف 
افکار عمومی از ماجرای اصلی – نزاع کارآمدی و ناکارآمدی- است.

2- آقای روحانی در بخشــی از سخنان روز ثبت نام خود گفت؛ 
»امروز به ملت ایران اعالم می کنم از امروز به بعد حفظ برجام یکی 
از مهم ترین مسائل سیاسی، اقتصادی و داخلی ملت ایران است و 
هووهایی که بارها به قصد کشتن این نوزاد یعنی برجام تصمیم گرفته 
بودند نمی توانند سرپرست خوبی برای این فرزند باشند و همان ها 
که تمام تالش شبانه روزی خودشان را برای این توافق نهاده اند، باید 
مسیر این توافق را تا آخرین قدم ها طی کنند.« این سخنان نشان 
می دهد مانور روی جنازه برجام همچنان در کانون تبلیغات انتخاباتی 

دولت قرار دارد. در این باره گفتنی است؛
الف: دولت که در دوران مذاکرات استراتژی »رسیدن به توافق 
به هر قیمتی« را در پیش گرفته بود اینک به دنبال »حفظ برجام به 
هر قیمتی« است. خط مشی غلط پیشین باعث عجله در رسیدن به 
توافق و حصول توافقی با اشکاالت و نواقص فراوان شد و استراتژی 
جدید این قابلیت را دارد که آن را به »خسارت محض« تبدیل کند 
چرا که حریف را به این نتیجه می رساند –رسانده است- که می توان 
هر نوع برخوردی داشــت و هر تعهدی را نقض کرد و تحریم های 
جدیدی را هم اعمال کرد و هیچ هزینه ای هم متحمل نشد چرا که 

سیاست طرف ایرانی »حفظ برجام به هر قیمتی« است. 
ب: آقای روحانی و یاران ضربه گیرش در انتخابات می کوشــند 
رقیبان خود را کسانی جلوه دهند که در پی نابودی برجام هستند 
و رای به آنها بطور خودکار به معنای از بین رفتن برجام اســت و از 
این منظر صحنه را به دوقطبی برجامیان-نابرجامیان تبدیل کنند و 
اجازه شکل گیری فضای واقعی و عقالنی را در این خصوص ندهند.

3- رئیــس دولت یازدهم در روز ثبت نام گفت؛ »امروز از لحاظ 
امنیت، ملی و بین المللی سایه شوم جنگ از سر ملت کنار رفته و 
با مردم محوری در امنیت، شــاهد امنیت بی نظیر ایران در منطقه 
آشفته خاورمیانه هستیم.« تکرار و اصرار بر این گزاره کاماًل غلط و 
دروغ نشان می دهد ایجاد دوقطبی جنگ-صلح یکی از محورهای 
اصلی کار تبلیغاتی گفتمان مدافع وضع موجود است. در این محور 
که گفتمان مذکور از دوپینگ و چراغ ســبز خارجی نیز برخوردار 
است، می کوشد اینگونه به جامعه القا کند که رفتن ما از پاستور به 
معنای شروع دوره ای از تنش های بسیار شدید و به دنبال آن جنگ 
و درگیری در کشور خواهد بود. اقداماتی همچون موشک پرانی های 
چندی پیش ترامپ به سوریه و گسیل کشتی جنگی به شرق آسیا 
و اســتفاده از »مادر بمب ها« در کشور همسایه افغانستان، فارغ از 
کارکردهای محلی آنها، در مجموع معطوف به انتخابات 29 اردیبهشت 
ایران نیز هســت. همانگونه که اعمال تحریم های جدید تا پس از 
انتخابات به تعویق افتاد تا تنفسی مصنوعی به جریان خوش خیال 

داخلی داده شود. 
4- به عنوان نکته پایانی باید گفت عالوه بر ســه محور فوق 
که جریان موسوم به اعتدال-اصالحات به دنبال برجسته کردن 
آن است، یک محور نیز وجود دارد که پاشنه آشیل آن بوده و به 
شدت از آن فراری اســت و از طرح هر موضوعی که باعث شود 
این محور به حاشــیه رانده شود، به شدت استقبال می کند و آن 
محور چیزی نیست جز اقتصاد و وضعیت معیشت مردم. محوری 
که البته راه فراری از آن نیســت و ورود به عرصه رقابت با یک 
بغل آمارهای گل و بلبلی نیز دردی را دوا نمی کند، چرا که مردم 
وضعیت را با گوشــت و پوست خود لمس می کنند و از قضا نقطه 
قوت و تمرکز گفتمان تحول خواه نیز باید روی همین موضوع باشد 
که شواهد نشان می دهد چنین است. هشدارها و زنگ خطرهای 
رسانه ها و تحلیلگران واقع بین اردوگاه اعتدال-اصالحات بی دلیل 
نیست. اقتصاد و معیشت برای دولت همچون گوی داغی است که 
فرار از آن عملیات غیرممکن است و مواجه شدن با آن سخت و 
دردناک. حضور اجباری نامزدهای ضربه گیر برای خریدن زمان و 
کاستن سوزناکی این گوی داغ است چرا که دیگر جای خواندن 

انشاء نیست و باید حساب پس داد.

فرار از گوی داغ؛
عملیات غیرممکن

مقایسه

محمد صرفی

* در دیدار نوروزی رهبر معظم انقالب با کارکنان ســتاد کل نیروهای مســلح و 
فرماندهان ارشد ارتش، سپاه، ناجا فرمودند؛ بازنشستگان ذخایر ارزشمند نیروهای 
مسلح هستند. به عنوان یک بازنشسته نیروهای مسلح با احساس غرور و سربلندی 
اعالم می کنم که تا آخرین نفس و آخرین قطره خون خود در رکاب امام خامنه ای 
برای دفاع از کشور و سربلندی آرمانهای نظام مقدس ایران اسالمی و مردم شریف 
و قدرشناس کشور هستم و خواهم بود. پیشاپیش 29 فروردین روز ارتش جمهوری 

اسالمی بر دلیرمردان ارتش مبارک باد.
0914---9590

* آقای رئیس جمهور! مردم شمال غرب قریب 50 نفر از عزیزان خود را در حوادث 
سیل از دست دادند و استاندار در آذربایجان شرقی 96/1/27 را عزای عمومی اعالم 
کرد. ولی متأسفانه جنابعالی و اعضای دولت در سفر به جنوب مشغول کف زدن 

و شادمانی بودید. مگر بنی آدم اعضای یکدیگر نیستند؟!
0912---8455

* علی رغم تأکید دادســتان و وزیر کشــور مبنی بر ممنوعیت هرگونه تبلیغات 
زودهنگام، متأســفانه مشاهده می شود که در برخی شهرها از هم اکنون نیروهای 
دولتی با چاپ و نصب تصویر دکتر روحانی به تبلیغات زودهنگام دســت زده اند. 

چرا برخوردی صورت نمی گیرد؟
سوری
* متأسفانه صدا و سیما به ارگان و ستاد تبلیغات آقای روحانی تبدیل شده است. 

آیا مسئولین نظارتی نمی خواهند با این خالف قانون برخورد نمایند.
هادی احمدی
* رادیــو و تلویزیون صبح تا شــب از دولت تبلیغ می کند در حالی که بیکاری و 
رکود سراسر کشور را فرا گرفته و کارخانه ها یکی پس از دیگری در حال تعطیل 
شدن هستند. متأســفانه دولتمردان فقط خود را صاحب کشور می دانند و مردم 

را نادیده گرفته اند.
0914---8886

* فیلم برق رســانی که سه شنبه شب از تلویزیون پخش شد فیلم کاماًل تبلیغاتی 
برای ریاست جمهوری آقای روحانی بود. متأسفانه بعضی ها با تکیه بر قدرت خیلی 

راحت قوانین انتخاباتی را زیر پا می گذارند.
0912---6956

* شــبکه خبر در تاریخ 96/1/27 در ساعت 13 علی رغم بی مهرهای دولتمردان 
نسبت به صدا و سیما، 28 دقیقه را به پخش زنده سخنان رئیس جمهور اختصاص 

داد! گزارشی که تبلیغات انتخاباتی خوبی برای دولت بود!
0912---1793

* جلوی چشــم مسئوالن نظارتی، رئیس دولت یازدهم در آستانه انتخابات تحت 
عنوان مصاحبه و نشست پرسش و پاسخ و افتتاح پروژه و... به تبلیغات زودهنگام 

انتخاباتی، آن هم با اعالم قبلی دست می زند. چرا؟!
0919---2470

* از صدا و ســیما می خواهیم در کنار تبلیغــات انتخاباتی بی اندازه تحت عنوان 
سخنرانی، مصاحبه، افتتاح پروژه و... سخنرانی آقای روحانی و وعده حل صد روزه 
مشکالت اقتصادی را مجددا پخش کند. اگرچه می دانیم دولت به واسطه بودجه 

رسانه ملی را در گروگان خود گرفته است.
8895---0919 و 7594---0910
* نکته قابل توجه در حین ثبت نام آقای روحانی این بود که ایشان از برنامه سال 
آینده دولت گفتند! چون هنوز مردم تکلیف دولت دوازدهم را مشخص نکرده اند. 
این ســخن آقای روحانی قبــل از انتخابات تبلیغات انتخاباتــی پیش از موعد و 
غیرقانونی اســت و از طرفی شبیه همان مصاحبه ســاعات آخر رای گیری نامزد 

بدعاقبت سال 88 است.
021---2586

* بسیاری از مطالبات فرهنگیان پرداخت نشده است. شاید برای جلب رضایت آنها 
بخشی از مطالبات تا زمان انتخابات پرداخت شود اما هیچ اقدامی، رنجش فرهنگیان 
از فساد عظیم صندوق ذخیره و عدم برخورد مناسب دولت با آن و همچنین افشای 

حقوق های نجومی را تسکین نخواهد داد.
0915---1648

* به آقای رئیس جمهور بفرمایید نه مردم آلزایمر گرفته اند و نه اســناد وعده های 
شما نابود شده است. ایشان به جای حاشا کردن وعده هایشان حداقل عذرخواهی 

می کردند.
0915---0563

*  یک روزنامه زنجیره ای که چشم بسته از دولت حمایت می کند در توجیه انکار 
وعده 100 روزه حل مشکالت اقتصادی توسط آقای رئیس جمهور به مردم توهین 
کرده و در این مورد نوشــته اشکال در وعده  دهنده 100 روزه نیست بلکه اشکال 
در ساده لوحی پذیرندگان چنین وعده هایی است! جسارت و توهین به شعور ملت 

از این باالتر ممکن نیست.
نیک نام

* روباه پیر استعمار که به گفته یکی از سیاستمداران کهنه کارش تا به حال 17 بار 
خواسته نقشه ایران را از روی جغرافیای کره زمین محو کند چطور نگران امنیت 
ایران شده و اصرار دارد که برای حفظ امنیت به تداوم دولت فعلی رای بدهیم؟ آیا 
این همان انگلیس نیست که همین االن بمب های چند تنی اش بدن های بچه های 

بی دفاع یمنی را تکه تکه می کند؟
0912---7977

* بعد از چهار سال آقای جهانگیری از باز کردن شرایط کشور برای مردم می گوید! 
جالب اســت 4 سال گذشــته، ولی دولت هنوز در همان خانه اول و اتهام زدن به 

دولت قبل است!
0919---2298

* وزیر ارتباطات دولت یازدهم گفته بود، هر کس و با هر هدفی کاندیدای ریاست 
جمهوری شــود برای تخریب دکتر روحانی می آید. آیا این گفته در مورد معاون 

اول آقای روحانی هم صدق می کند؟
عسگری
* از کیهــان بابــت تهیه و چاپ گزارش اقتصادی در مورد گران  شــدن چندباره 
حامل های انرژی و ثابت ماندن مبلغ یارانه ها در این دولت تشکر می کنیم. بسیاری 

از حقایق از مردم پنهان نگه داشته می شود.
0912---1546

* آقای روحانی بنده چهار سال قبل 760 هزار تومان حقوق بازنشستگی دریافت 
می کردم و امســال این مبلغ 970 هزار تومان شــده است، چطور است که شما 
از افزایــش دو برابری حقوق ها می گوییــد درحالی که از قیمت حامل های انرژی 
مصرفی گرفته تا اجناس و کاالهای دیگر همگی رشدی بی سابقه را تجربه کرده اند 
و سفره های مردم کوچک تر از همیشه شده است. لطفا در پایان عمر دولت یازدهم 

با مردم همیشه در صحنه و انقالبی صادق باشید.
021---0949

* وارونه جلوه دادن حقایق برجام توسط دولتیان به خصوص شخص رئیس جمهور 
باعث شد بازاری که به امید رونقی دوباره استقبال زیادی از امضای برجام می کرد 
خســته و دلزده شود، ولی در پی اعتراض مردم به وعده های نسیه غرب و برجام 
تقریبــا هیچ، آقای روحانی منتقدان را بــه زدن عینک برای دیدن ثمرات برجام 
توصیه کردند. واقعا 80 میلیون ایرانی چگونه می توانند با فرضیات غیرواقعی آقای 

رئیس جمهور زندگی کنند؟!
0917---0972

* نشریات و سایت های حامی دولت، گویا فراموش کرده اند که دولت احمدی نژاد 
در ســال 92 خاتمه یافت و اکنون دولت یازدهم هم به انتهای راه رســیده است. 
پرداختن به عملکرد دولتی که 4 ســال قبل بوده است و نقل قول های سوخته در 
این زمینه یک رفتار غیرحرفه ای است. البته با ناکامی های متعدد دولت در مدت 4 
ساله اش راهی هم جز اتهام زدن و توهین و دادن وعده های پوشالی جدید نمی ماند!
عبیدی
* هرکس کاالی قاچاق از بنادر جنوب )امارات( و سیستان و بلوچستان )پاکستان( 
وارد کشور می کند عالوه بر کمک مالی به وهابیون و تکفیری ها در قتل عام مردم 
مظلوم در عراق، ســوریه، در ایجاد فقر و بیکاری در داخل کشــور شریک است و 

باید براساس چنین واقعیاتی با او برخورد شود.
حسین طاهری- بیرجند
* آقای روحانی کارخانه های با قدمت زیاد را تعطیل کردند تا مردم با آزادی و فراغ 

بال بیشتری به تماشای کنسرت بنشینند!
0912---1317

* منزلی را در نیشابور با قرض و مشقت در خیابان کشتارگاه ساخته ام و حاال که 
برای کنتور برق اقدام کرده ام می گویند جریمه باید پرداخت کنی؟! از مسئوالن امر 

درخواست می کنم حداقل اقساطی شدن هزینه جریمه را بپذیرند.
0935---9838
* مستمری 50 هزار تومانی مددجویان بهزیستی که قرار بود به حداقل دستمزد 
کارگران )یعنی 900 هزار تومان( برسد 180 هزار تومان شد و جالب اینکه هنگام 
پرداخت به 95 هزار تومان رسید، یعنی تقریبا هیچ! اسمش را هم گذاشتند افزایش 

یارانه؟ عجب دولت راستگویی؟!
0918---8530

سانسوردستهجمعینشریاتزنجیرهای
دربارهفتحالفتوحعسلویه

روزنامه های حامی دولت باالتفاق افتتاح چند پروژه در پارس جنوبی 
را تبدیل به تیتر اول خود کردند اما جز یکی از آنها توضیح نداد که اصل 
این پروژه در دولت قبل شروع شده و 80 تا 90  درصد آن قبال اجرایی 

شده است.
روزنامه های اصالح طلب و حامی دولت تیترهای اول خود را در کنار 

عکس افتتاح آقای روحانی  به این عناوین اختصاص دادند:
- شهروند: پیروزی عسلویه

- ایــران: بزرگ ترین افتتاح تاریخ ایــران/ نقطه عطف صنعت 120 
ساله نفت

- فرهیختگان: افتتاح 6 فاز پارس جنوبی
- وقایع اتفاقیه: یک قاب تاریخی- قطر را گرفتیم.

- اعتماد: روز افتخار ایرانیان
- آرمان: رستگاری در پارس جنوبی

- مردم ســاالری: ایران در برداشت از میدان مشترک گازی، از قطر 
جلو افتاد

- جمهوری اسالمی: ایران در پارس جنوبی از قطر پیش افتاد
- اطالعات: بهره برداری از پروژه  عظیم نفت و گاز و پتروشــیمی در 

پارس جنوبی
- و...

اما در میان همه این روزنامه ها تنها روزنامه آرمان بود که در البالی 
گزارش خود در صفحه داخلی اذعان کرد آغاز عملیات فاز 12 در ســال 
87، فاز 13 در سال 89، فاز 15 و 16 در سال 86، فاز 17 و 18 در سال 

86 و فاز 22 تا 24 در خرداد 89 بوده است.
این روزنامه نوشــت: حدود 18 میلیارد دالر برای انجام این پروژه  ها 
ســرمایه گذاری انجام شده که عموما این سرمایه از صندوق توسعه ملی 
اخذ شده است. بدهی 58 میلیارد دالری وزارت نفت هم بیشتر به دلیل 
همین منابعی اســت که برای توسعه فازهای پارس جنوبی گرفته است. 
10 میلیارد دالر در دولت قبل هزینه شد و هشت میلیارد دالر در دولت 
یازدهم.  گفته می شــود 80 تا 90 درصد اغلب این فازها در دولت سابق 

انجام گرفته است. دولت یازدهم در سال 92 سرکار آمده است.
امتیازگیریازروحانی
رازمعرفینامزدپوششی

بدهکار کردن روحانی و باج خواهی از او، یکی از اهداف پنهان معرفی 
نامزد پوششی-کمکی از سوی اصالح طلبان است.

طیف اصالح طلبان با فهم اینکه روحانی اوال اصالح طلب نیست و ثانیا 
کارنامه در خوری ندارد و از آمار و ارقام اقتصادی نیز ســر رشته چندانی 
نــدارد، جهانگیری را به عنوان نامزد کمکــی »اصالح طلب« به روحانی 
تحمیل کردند. این اقدام برای آن اســت که در صورت پیروزی روحانی، 
مانند سال 92 منت سر وی بگذارند که اگر آمدن و انصراف عارف نبود، 

شما رأی نمی آوردید.
کســانی چون اصغرزاده و ناصری، دولت روحانــی را رحم اجاره ای 
معرفــی کردند اما این بار قصــد دارند در صورت موفقیت روحانی، چند 
برابر قبل امتیاز مطالبه کنند. طی چند ماه اخیر کسانی چون منتجب نیا 
و تاجرنیا گفتند باید صریــح با روحانی مذاکره و امتیازگیری کرد؛ و ما 

کمیته امداد نیستیم)!(
اکرمی:مردمازبیکاری

ونبوداشتغالگلهمندهستند
رئیس شــورای فرهنگی نهاد ریاســت جمهوری می گوید مهم ترین 

مطالبه مردم در مراجعات، شغل و اشتغال است.
حجت االسالم والمسلمین سیدرضا اکرمی در گفت وگو با میزان اظهار 
داشت: در حل معضل بیکاری 50 درصد مسئوالن و 50 درصد خود مردم 
سهم دارند؛ خود مردم باید کارآفرین باشند و استعدادهایشان را بشناسند؛ 
متأســفانه بعضاً خود مردم از سنگ پا تا سنگ قبر را قاچاق می کنند؛ با 
این وضعیت مشخص است که بیکاری به وجود می آید؛ اگر عده ای قاچاق 
نکنند و عده ای دیگر از مردم هم آن کاالی قاچاق را نخرند، در کشــور 

اشتغال ایجاد می شود و بیکاری که ام الفساد است ریشه کن می شود.
وی گفت: من چون طلبه ام و منبر می روم و سخنرانی می کنم، به طور 
طبیعی به عنوان یک روحانی افراد مراجعه می کنند و در حالی که هرگز 
از پُست و ِسمت و جایگاهم نمی پرسند، می گویند که »شما که روحانی 
هستی نمی توانی برای اشتغال ما فکری کنی؟«؛ بسیار پیش آمده که ما 

هم وقتی احوال خانواده ها را جویا می شــویم، معموالً آنها از نبود اشتغال 
گله مند و ناراحت هستند.

حجت االســالم اکرمی افزود: در نهاد ریاست جمهوری که من مسئول 
شورای فرهنگی هستم، مکرر هم به صورت تلفنی و هم به صورت ارسال 
نامه، از من تقاضای کار می شود؛ خود من نیروی خاصی از این طریق نگرفتم؛ 
به آنها می گوییم که خودمان برای شــما کاری سراغ نداریم؛ اما گاهی آن 
متقاضیان را برای کاریابی به وزارت کار در خیابان انقالب راهنمایی می کنیم.

سیدرضا اکرمی پیش از این نیز در ماجرای حقوق های نجومی و ستایش 
نوبخت ســخنگوی دولت از صفدرحسینی، خواستار به موزه تاریخ سپردن 
این دو شده و گفته بود سوئیسی حرف می زنیم و آفریقایی عمل می کنیم.

زهرماریپوپولیسم
خیلیهمخوباست!

دولتی که پرداخت یارانه را مصیبت عظما می شــمرد، اکنون در شب 
انتخابات به کارهای پوپولیستی و توزیع پول روی آورده است.

روزنامه جوان در این زمینه نوشت: دولتی که با شعار مقابله با پوپولیسم 
اقتصادی و در انتقاد از توزیع سیب زمینی انتخاباتی ید طوالیی داشت اکنون 
دچار آلزایمر سیاســی - انتخاباتی شده و تمام کارهای مذمت شده دولت 
قبــل را برای کاغذهای رأی، مجاز می داند. افزایش حقوق بازنشســتگان 
بیش از تورم، توجه به دهک های پایین و افزایش ســه برابری یارانه نقدی 
و اعطای ســهام عدالت ســه اقدام در جهت ترمیم قدرت خرید محرومان 
است که در صورت تامین منابع منطقی برای آنها اقدامی مناسب است اما 
مردم سؤال می کنند آیا واقعا و تنها باید در ایام انتخابات به یاد محرومان 
بود؟ آیا این اقدامات ریشــخند سیاســی به مسائل واقعی اقتصادی کشور 
نیســت؟ دولتی که پرداخت یارانه را مصیبت عظما می دانست ناگهان در 
شب انتخابات ترمیم حقوق بازنشستگان را بعد از چهار سال در دستور کار 
قرار می دهد، مدعی ارائه طرح تولید اشــتغال می شود که مجلسی ها آن را 
باید برای انتخابات تصویب می کردند و در یک جمله دولت با گرفتار شدن 
به آلزایمر انتخاباتی مسیر خود را از نگاه علمی به مسائل اقتصاد به سوی 
اقدامات کامال پوپولیســتی  منحرف کرده است اما این تمام ماجرا نیست 
زیرا برنامه ریزان سیاستمدار که تا دو ماه پیش معتقد به یارانه دادن سیاست 
بــه اقتصاد بوده اند ناگهان برای حفظ قدرت در قوه مجریه دچار آلزایمر و 
فراموشــی گفتار درمانی های خود شــده اند و از ترس شکست در رقابت 
انتخاباتی، شــبانه به دلیل عدم اشراف رئیس جمهوری به مسائل اقتصادی 
برای اولین بار در انتخابات کشــورمان معاون اول یک رئیس جمهور را به 

عنوان نامزد انتخاباتی و کمکی ثبت نام می کنند.
این برنامه ریزان درباره مردم چه فکر می کنند؟ یا این اقدامات پوپولیستی 
در اقتصــاد با تبعات قابل پیش بینی مدنظر رئیس کل بانک مرکزی برای 
همه زشت و قابل نقد است اال برای دولتمردان دولت یازدهم؟! سیف درباره 
افزایش وعده  یارانه های نقدی توســط یک نامزد گفته بود: »یک کســی 
می تواند چنین تعهدی را انجام دهد و تمام ساختارهای پولی و مالی کشور 
را به هم بریزد و یک تورم شدید به بار بیاورد اما در نهایت این کار او نفعی 
برای مردم به دنبال نخواهد داشت... با توجه به ظرفیت  اقتصاد ایران، من 

از طرح این صحبت ها تعجب می کنم.«
فایننشالتایمز:رئیسیاحتماال
موجاجتماعیبهراهمیاندازد

رسانه های غربی حامی مدعیان اعتدال و اصال ح طلبی، حمله به نامزدهایی 
مانند ابراهیم رئیسی را شدت بخشیده اند. این نشریات اظهار نگرانی می کنند 
که رئیسی بتواند موج اجتماعی قوی در هفته های پیش رو به راه بیندازد.

روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در تحلیلی نوشت: در حالی که پیروزی 
در انتخابات ریاســت جمهوری برای رئیسی آسان نیست اما سیاست های 

پوپولیستی اش ممکن است در هفته های آخر موجی را به راه بیندازد.
فایننشال تایمز با بیان اینکه ایران خود را برای برگزاری انتخابات آماده 
می کند، نوشت: حسن روحانی رئیس جمهور جمعه گذشته ثبت نام کرد و 

قرار است با شماری از شخصیت های تندرو رقابت کند.
ایــن روزنامــه افزود: او پس از نام نویســی به عنوان نامــزد انتخابات 
ریاست جمهوری از عملکرد اقتصادی دولتش دفاع و به بزرگترین دستاورد 

کابینه اش در حصول توافق هسته ای اشاره کرد.

فایننشال تایمز افزود: اصالح طلبان بر این باورند که توافق هسته ای که 
بر اساس آن تحریم های غرب علیه ایران لغو گردید سبب سرازیر شدن 
ســرمایه های خارجی و تعامل مجدد ایران با دنیای غرب پس از سال ها 
انزوا خواهد شــد. این در حالی است که تندروها بر این باورند که توافق 

هسته ای نفعی برای کشور نداشته است.
فایننشال تایمز نوشت: برخی تحریم های آمریکا به رغم توافق هسته ای 

باقی مانده است.
این روزنامه انگلیسی در همین حال از محمود احمدی نژاد و ابراهیم 
رئیسی به عنوان گزینه های جریان تندرو برای انتخابات ریاست جمهوری 
ایران نام برد و افزود: این در حالی است که آیت اهلل خامنه ای از احمدی نژاد 
خواســته بود تا در انتخابات شرکت نکند و به همین خاطر تحلیل گران 

سیاسی تردید دارند که شورای نگهبان او را تائید صالحیت کند.
فایننشال تایمز افزود: رئیسی که تولیت آستان قدس رضوی را برعهده 
دارد به دنبال اجرای سیاست های پوپولیستی است)!( اصالح طلبان بیم 

دارند سیاست های او در هفته های آخر موجی را به راه بیندازد.
متهم کردن نامزدهای منتقد به پوپولیسم در حالی است که جریان 
متمایل به غرب در ایران، بیشترین وعده های پوپولیستی )عوام فریبانه( 
را در جریان تبلیغات  4 سال پیش و فشار برای توافق به هر قیمت انجام 
داد، چنان که برخی از مردم در جشن خیابانی پس از توافق موقت لوزان، 

هر دالر را با اسکناس پانصد یا هزار تومانی مقایسه می کردند.
پیشبینیروزنامهحامیدولت
ازافزایشقریبالوقوعتورم

یک روزنامه حامی دولت نسبت به آمارهای پولی و مالی منفی ابراز 
نگرانی کرد.

دنیای اقتصاد در گزارشــی نوشت: آخرین آمارهای پولی و بانکی، از 
ســه روند آماری پرده برمی دارد که تداوم این روندها می تواند اثرگذاری 
متغیر نقدینگی را در تورم پررنگ کند. مطابق این آمارها، در بهمن سال 
1395، میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رشــد 35 درصدی را تجربه کرده است. در این مدت، بدهی دولت 
به بانک مرکزی 28 درصد بیشــتر شــده که این دو عامل، بر رشد پایه 
پولی اثرگذار بوده است. موضوع سوم، روند افزایشی »سپرده های جاری 
و اســکناس«، در مقابل روند کاهشی »ســپرده های مدت دار« است که 

تهدیدی برای تورم تک رقمی محسوب می شود.
خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی، به عنوان یکی از مؤلفه های 
اثرگذار در رشــد پایه پولی مطرح می شود که در سال 1395 باعث شد 
روی رشد پایه پولی اثر بگذارد. آخرین آمارها حاکی از آن است که رشد 
12 ماهه پایه پولی در دی ماه به17/3 درصد رســیده است و 3/7 واحد 
درصد از رشد پایه پولی به دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش 
دولتی اســت. به نظر می رسد که بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب 
تنخواه بودجه در سال 1395 یکی از دالیل این افزایش بوده است. تداوم 
این روند می تواند فشار را برای رشد پایه پولی افزایش دهد. بررسی آمارهای 
اقتصادی حاکی از آن است که مهم ترین عامل تورم باال در اقتصاد ایران، 

رشد بی مالحظه پایه پولی بوده است.
اگرچــه خالص بدهی های دولت به بانــک مرکزی به عنوان یکی از 
عوامل اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح می شود، اما مهم ترین عامل رشد 
این متغیر اثرگذار در نرخ تورم، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک ها 
بوده اســت. براساس آمارهای بانک مرکزی در بهمن سال 1395، حجم 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی به سطح 115 هزار میلیارد تومان رسیده 
است. این رقم دربازه یک ساله رشدی معادل35 درصد داشته است، این 
در حالی اســت که رشد یک ســاله آن در بهمن سال 1394 منفی 1/2 

درصد گزارش شده بود.
این آمار به خوبی نشــان می دهد که بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
در سال 1394 و 1395 دو روند متفاوت داشته است. در حالی که بانک 
مرکزی، سعی کرد در سال 1394 با راه اندازی سامانه چکاوک، از شدت 
رشــد بدهی بانک ها به بانک مرکزی بکاهد، اما به نظر می رســد اوضاع 
نابسامان برخی بانک ها، باعث شده این هدف در سال 1395 محقق نشود. 
براساس آمارهای اعالمی بانک مرکزی در دی ماه سال 1395، مطالبات 
بانک مرکزی از بانک ها اثر 17/4 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته 

و به عامل اصلی رشد پایه پولی تبدیل شده است.
بنابراین در صورتی که بدهی های بانک مرکزی به بانک ها به همین 
شکل تداوم یابد، رشد پایه پولی نیز تحت تأثیر قرار می گیرد و در نتیجه 

تهدیدی برای تورم تک رقمی محسوب می شود.

عنوان  به  که  هاشمی  محمد 
کاندیدای مســتقل در انتخابات 
کرده  نام  ثبت  ریاست جمهوری 
بود، حضور خود و جهانگیری به 
عنوان کاندیدا های ضربه گیر در 

کنار روحانی را تایید کرد . 
نی  فســنجا هاشمی ر محمــد 
داوطلــب دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری در پاسخ به سؤالی 
درباره شایعه انصراف او به نفع حسن 
روحانی، گفت: قرار نیســت ما رقابت 
درون جناحی با یکدیگر داشته باشیم؛ 
یعنی نه قرار است من با آقای روحانی 
رقابــت کنم و نه اینکه آقای روحانی 
بــا من وارد عرصه رقابت شــود. من 
همان طور که پیش از این گفته بودم 
برای دفاع از آرمان آیت اهلل هاشــمی 
کاندیدا شــده ام و در حــد توانم این 

هدف را دنبال خواهم کرد.

وی درباره کاندیداتوری جهانگیری 
نیز گفت: خود آقای جهانگیری توضیح 
دادند که برنامه های شــان تفاوتی با 
آقای روحانی ندارد، یعنی ایشان هم 
با آقای روحانی رقابت نخواهند کرد. 
آقای جهانگیری مکمل آقای روحانی 
است و ایشــان کاندیدا شده اند تا به 
مردم بگویند کــه آقای روحانی چه 

دولتی را تحویل گرفته بود.
هاشمی در پاســخ به این سؤال 
که گزینــه  نهایی با کــدام مکانیزم 
انتخاب خواهد شــد؟ آیا قرار اســت 
براساس نظرســنجی ها گزینه نهایی 
مشخص شود؟ تصریح کرد: بستگی 
به عرصه رقابــت و صحنه انتخابات 
دارد؛ عوامل مختلفی می تواند باشــد 

و فقط نظرسنجی نیست.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا 
ممکن است شما گزینه نهایی باشید 

و آقایان روحانی و جهانگیری به نفع 
شــما انصراف بدهند؟ تاکید کرد: هر 
احتمالی ممکن است؛ من نمی گویم 
حتمــاً این طور که شــما می گویید 
می شــود، اما می گویم که مبنای ما 

رقابت درون جناحی نیست.
محمــد هاشــمی در گفت وگو 
با تســنیم و در پاســخ به این سؤال 
که »شــما در حالــی می گویید که 
مرحوم آقای هاشمی به شما توصیه 
انتخابات شوید  کردند که کاندیدای 
کــه دیگران نیز چنین ادعایی دارند؛ 
مثال آقای مرعشــی گفتــه که آقای 
هاشــمی به آقای جهانگیری توصیه 
کــرده و برخی ها هــم می گویند که 
ایشان به آقای روحانی توصیه کرده، 
با این فرض چطور ایشان به چند نفر 
برای کاندیداتوری توصیه کرده اند؟« 
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گفت: محمد هاشمی ضربه گیر بودن خود وجهانگیری را تایید کرد شــریعتمداری  حسین 
واژه  یــک  »افتتــاح رســمی« 
من درآوردی و یک اســم مستعار 
دوباره«  »افتتاح  برای  که  اســت 

اختراع کرده اند.
مدیرمسئول  شریعتمداری  حسین 
روزنامه کیهان در گفتگو با فارس گفت: 
بسیاری از پروژه هایی که این روزها دولت 
در آســتانه انتخابات از افتتاح آنها خبر 
می دهد، قبالً افتتاح شده و به بهره برداری 
هم رسیده است و افتتاح دوباره آن غیر 
از تبلیغات توخالی انتخاباتی هیچ توجیه 

دیگری ندارد.
مدیرمسئول کیهان گفت: دولت که 
می داند این حرکت ناپسند از نگاه آگاهان 
پنهان نمی ماند دست به اقدام دیگر هم 
زده اســت و با افزودن پسوند »رسمی« 
به کلمه »افتتاح« تالش کرده که افتتاح 
دوباره پروژه ها را یک اقدام جدید معرفی 
کند و از این طریق کار و تالش دیگران 
را کــه ربطی به دولت کنونی ندارد و یا 

فقــط چند درصد جزئــی آن در دولت 
کنونی بوده است را به نام دولت یازدهم 

فاکتور کند.
شریعتمداری با بیان اینکه »افتتاح 
رسمی« یک واژه من درآوردی و یک اسم 
مستعار است که برای »افتتاح دوباره« 
اختراع کرده اند. افزود: سخن این است 
که اگر این پروژه ها قباًل افتتاح  شده و به 
بهره برداری رسیده است، افتتاح رسمی 

آن چه مفهومی دارد.
وی ادامه داد: البته ممکن اســت 
ایــن پروژه ها  از  بگویند بهره بــرداری 
قباًل به صورت آزمایشــی بوده اســت و 
اکنون به طور رسمی افتتاح  شده اند که 
در پاســخ به این مطلب هم باید گفت، 
دوره آزمایش و تست یک پروژه، بخشی 
از پروژه اســت و هیچ پروژه ای قبل از 
آزمایش افتتاح نمی شــود و حال  آنکه 
برخــی از پروژه های مورد اشــاره قباًل 
افتتاح  شــده اند یعنی دوره آزمایشی را 
طی کرده اند وگرنه دلیلی نداشــت که 

افتتاح  شــده و بهره بــرداری از آنها نیز 
شروع  شده باشد.

مدیرمســئول کیهان همچنین به 
افتتاح چند فاز از تأسیســات عسلویه 
اشاره کرد و گفت: مراجعه به سابقه این 
فازها در رسانه ها نشان می دهد برخی از 
آنها پیش  از این افتتاح  شده بودند و یا 
نزدیک به 90 درصد ساخت و تأسیس 
آنها قباًل از سوی سپاه و در دوره دولت 

سابق انجام  شده بود.
شریعتمداری در ادامه اظهار داشت: 
اطالع رســانی دقیق و خالی از خدشه 
وظیفــه رسانه هاســت مخصوصــاً اگر 
رسانه ای مانند صداوسیما خود را ملزم به 
پوشش خبری دولت مستقر می داند باید 
به مسئولیت خطیر خود در قبال ملت نیز 
عمل کند و سابقه انجام پروژه هایی که 
برای بار دوم افتتاح می شوند و یا درصد 
اندک ســهمی را که دولت در ساخت و 
راه اندازی برخی دیگــر از پروژه ها دارد 

به گونه ای شفاف برای ملت بیان کند.

مدیر مسئول کیهان در گفت وگو با فارس:

»افتتاح رسمی«
 اسم مستعار »افتتاح دوباره« است!

گفت: رســانه های غربی و عبری و عربی و برخی از روزنامه های 
زنجیره ای اصرار دارند که ترامپ را یک موجود وحشتناک و غیرقابل 

پیش بینی معرفی کنند!
گفتم: چرا؟! مگر ترامپ با سایر رؤسای جمهور آمریکا، مثل 

ریگان و کلینتون و بوش و اوباما چه فرقی دارد؟!
گفــت: هیچی! ترامپ هم مثل آنها خونریــز و غارتگر و زورگو و 

جنگ افروز است.
گفتم: پس چرا اصرار دارند او را خشن تر و خونریزتر معرفی 

کنند؟!
گفت: برای اینکه ما را بترسانند تا در مقابل باج خواهی های آمریکا 
کوتاه بیائیم و به جریانی رأی بدهیم که اهل مقاومت نباشد، به آمریکا 
و اروپا امتیاز بدهد و از فاجعه آفرینی در اقتصاد و معیشــت مردم هم 

نگران نشود!
گفتم: آمریکا آن وقت که یال و کوپال داشت و ما دست خالی 
بودیم، نتوانست هیچ غلطی بکند چه رسد به حاال که بزرگترین 
قدرت منطقه هستیم و غرب آسیا را به ویترین شکست های 

آمریکا و متحدانش تبدیل کرده ایم.
گفت: ولی خود ترامپ هم گفته است اگرچه نمی خواهم بلوف بزنم 

ولی با بقیه قابل مقایسه نیستم.
گفتم: چه عرض کنم؟! از یارو پرسیدند؛ به نظر تو گاو بهتر 
است یا قاطر؟ گفت؛ اگر بگویم قاطر، ممکن است فکر کنید 

دارم از خودم تعریف می کنم؟!

المسلمین  و  االسالم  حجت 
رئیسی طی سخنانی عنوان کرد 
انتخابات  در  فرد خاصی  رقیب 
نیســت و رقیب وی »بیکاری، 
ناکارآمــدی، فقر و حجم باالی 
کارهای انجام نشده در کشور« 

است.
حجت االســالم و المســلمین 
سیدابراهیم رئیسی در جمع گروهی 
از فعــاالن اقتصــادی، کارآفرینان 
و دانشــگاهیان کشــور با اشاره به 
برداشــت های مختلف از ریشــه 
مشــکالت اقتصادی کشــور گفت:  
اقتصاد کشــور با مشکالت بزرگی 
مواجه اســت که برخی آن را ناشی 
از ســاختارها، برخی ناشی از ضعف 
مدیریت و برخی نیز ناشی از تحریم 
و تهدیدهــای خارجــی می دانند. 
برخــی از دولت ها پیش از  آغاز کار 
بســیاری از مشــکالت را ناشی از 
ضعــف مدیریت تلقــی می کردند، 
امــا وقتی کار خــود را آغاز کردند، 
عیوب را ناشی از مشکل سوم یعنی 
تحریم ها دانســتند.درصورتیکه اگر 
اقتصاد ضعیف نداشــته باشیم، هم 
ساختارها اصالح می شود و هم مقابل 
تحریم ها و تهدیدها مقاوم می شویم و 
هم در کسب و کار مردم رونق ایجاد 
خواهد شد. در این راه مدیریت قوی 

سیدابراهیم رئیسی:

رقیب من بیکاری، ناكارآمدی، فقر 
و كارهای انجام نشده است

اقتصادی حرف اول را می زند.
رئیسی در ادامه افزود: چرا نباید 
مورد  کشور  اقتصادی  شاخص های 
قبول مردم و کارشناســان باشــد؟ 
دولت ها با سالیق مختلف می آیند. 
نفت را که ســرمایه مردم اســت با 
اما  قیمت های مختلف می فروشند. 
با وجود تفاوت در سالیق، مدیریت 
و درآمدها همچنــان می بینیم که 
وضعیت مورد قبول مردم نیســت. 
متاسفانه بهره وری، رشد اقتصادی، 
افزایش تولید، رفع مســأله بیکاری 
و ایجاد اشــتغال شاخص های قابل 

قبولی ندارد.
رئیســی در بخــش دیگری از 
ســخنان خــود تاکید کــرد: همه 
سازوکارهای کشــور باید به سمت 
کارآفرینی برود.بسیاری از مشکالت 

به دست جوانان توانمند و کارآفرین 
قابل حل است. مشکالت با بخشنامه، 
آیین نامه و دستورالعمل حمایت از 
کارآفرینی قابل حل نیست؛ بلکه باید 
همه ســازوکارهای کشور به سمت 
کارآفرینی باشد و دانشگاه و فرهنگ 
ما نیز در جهت حمایت از این عرصه 
حرکت کنــد. برخی می گویند من 
رقیــب زید و عمر هســتم. اما من 
رقیب بیــکاری، ناکارآمدی، فقر و 
حجم باالی کارهای انجام نشده در 

کشور هستم.
وی گفــت: متاســفانه امــروز 
درحوزه های اقتصادی و آسیب های 
اجتماعی شاهدیم که به توصیه های 
امام)ره( و رهبر انقالب عمل نشده 
و بســیاری از حوزه های زندگی و 
معیشــت مردم، رفــاه اجتماعی و 

کرامت مردم دچار آسیب شده است. 
حل این مسائل جز با همکاری همه 
مردم و دلدادگان انقالب امکان ندارد.

رئیسی یادآور شــد: اصولگرا و 
اصالح طلبی که در خط امام با نگاه 
امام و با دغدغه امام به رشد و تعالی 
کشور فکر می کنند و به دغدغه های 
مردم اهمیت می دهند، می توانند در 

عرصه کشور فعال باشند.
وی افزود: ما معتقدیم در شرایط 
فعلی می تواند یک تغییر به نفع مردم 
و ارزشهای انقالب صورت بگیرد. گام 
اول ایــن تغییر در مدیریت اجرایی 
کشور است. ســید ابراهیم رئیسی 
گفت: ما به دنبال تشــکیل دولتی 
هستیم که کرامت یک فرد در همه 
شئونات جامعه رعایت شود. کرامت 
یک انســان این نیست که روزها به 
دنبال شغل بگردد و شب خجالت زده 
به خانه برگردد. در عین حال کرامت 
یک قرارداد ملی هم این نیست که 
مردم در این قرارداد احساس عزت 

نداشته باشند.


