
اخبار كشور
صفحه 10

 یک شنبه۲۴ اردیبهشت 13۹۶
1۷شعبان1۴3۸ -شماره  ۲1۶۲۲

درمکتب امام

برای رأی با هم جنگ نکنید
اگر ریاســت جمهور خوب باشــد، آن است که خدمت به ملت می کند و اگر 

بد باشد، آن است که راه جهنم را باید بپیامید. خیلی در صدد این نباشید که برای 

خاطر اینکه یکی بیشرت می خواهد رأی بربد، یکی کمرت می خواهد رأی بربد به هم 

بریزید و جنگ و نزاع باشد، و اسباب ناراحتی همه را فراهم کنید.

صحیفه امام؛ ج12؛ ص127 | پیام به ملت ایران؛ 
4بهمن1358

کوتاه از انتخابات

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

گفتند 20 میلیون تومان بده
تا اسمت را در لیست اصالح طلبان بگذاریم!

سرویس سیاسی- 
روزنامه آرمان در یادداشتی به لیست شورای عالی سیاست گذاری اصالحات برای انتخابات شوراها پرداخت و ضمن 
انتقاد به آن نوشــت: زمانی که لیســت اصلی ارائه شــد اخم بر چهره بسیاری نشست، چرا که از یک سو تجربه و مدرک 
تحصیلی برخی کاندیداها را مرور کردند که نشانی از مدیریت شهری و دانش در این زمینه نبود و دیگر آنکه تعدادی از 

افراد این لیست ناشناخته بودند. بنابراین اعتماد به آنها مشکل بود.
آرمان در ادامه مسئله مهمی را افشا می کند و آن دریافت پول از افرادی است که در لیست قرار گرفته اند، در ادامه 
می خوانیم »موضوعی که ســبب دلخوری و گالیه زیاد شده، فرصت طلبی برخی اصالح طلب نماهاست که از فرصت های 
انتخاباتی برای پر کردن جیب خود اســتفاده می کنند. برای درک این موضوع »آرمان« با یکی از کاندیداهای انتخابات 
شورای شهر گفت وگو کرد. او که تمایلی به درج نامش ندارد، چنین بیان کرد: »غروب پنجشنبه طی تماسی از من خواسته 
شد اگر تمایل به حضور در لیست دوم اصالح طلبان دارم، به مکانی در غرب تهران مراجعه کنم و تاکید داشتند که باید 
ظرف مدت کوتاهی به آنجا برسم.« وی افزود: »آنها پس از شنیدن شرایط و موقعیت من گفتند که در این مرحله امتیاز 
الزم برای حضور در لیســت را کســب کرده ام و ... در این مرحله بدون ارائه توضیحی درخواست 20  میلیون تومان پول 
کردند و زمانی که پرسیدم دلیل این درخواست چیست، پاسخ دادند که برای حضور در لیست انتخاباتی الزم است که 

هزینه کنید که پس از این اظهارات جلسه را ترک کردم.«
گفتنی اســت در جریان انتخابات مجلس نیز لیســت امید با دریافت پول از نامزدها بسته شده بود تا جایی که الهه 
کوالیی فعال سیاسی اصالح طلب ضمن اعتراض به این مسئله گفت »همیشه پول و قدرت در حوزه سیاست تاثیرگذار 

هستند. برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مسئله را تکذیب نمی کنم.«

تالش روزنامه های زنجیره ای برای تکان دادن گسل های قومی 
روزنامه زنجیره ای شــرق در یادداشــتی به حقوق اقوام و انتظار آنان از دولت روحانی پرداخت و نوشــت: با این حال 
اقدامات در حد توان دولت یازدهم در میان اقوام و اقلیت های مذهبی امیدهای فراوانی ایجاد کرده است و قطعا در انتخابات 
پیِش رو هم همان کســی را انتخاب می کنند که دوره پیش برگزیدند. توجه به ترکیب جمعیتی ایران و رد خواســته ها و 
نیازهای معقول اقوام، مانند اقتصاد و انرژی هسته ای از مسائلی بود که دکتر روحانی به  مثابه یک مسئله مهم مربوط به 

امنیت ملی بر آن تأکید ویژه داشت.
در بخش پایانی این نوشــتار آمده اســت: رئیس جمهور ایران که خود حقوقدان است و حفظ وحدت ملی را در گرو 
اجرای دقیق قانون اساسی می داند در بیانیه های انتخاباتی خود در انتخابات گذشته بر حفظ حقوق همگان تأکید کرده و 
در چهار سال گذشته پای آن ایستاد. امید است رأی باالی مردم به دکتر روحانی در چهار سال دوم، باعث توجه هرچه 

بیشتر به این حوزه مهم شود.
روزنامه زنجیره ای قانون نیز در یادداشــتی نیز به ظرفیت های برادران اهل ســنت پرداخت و نوشت: اهل سنت در 
انتخابات ادوار مختلف در جمهوری اسالمی ایران به دلیل دیدگاه و راهبرد های مشترک با جریان اصالح طلبی در کشور، 
همواره هم پیمان استراتژیک آنها به حساب مي آمدند و رای آنان در سبد اصالح طلبان بوده است. اهل سنت در گفتمان 
سیاسی خویش خواهان مطالباتی بوده است که به درستی تصور می کند این خواسته ها در گفتمان اصالح طلبی هم قابل 

درک و هم قابل اجراست. ریشه این امر را از دوران دولت اصالحات آزموده و نتیجه مثبت گرفته اند.
در ادامه این یادداشــت آمده اســت: آقای روحانی در انتخابات سال 1392 بر اساس راهبرد تعامل مثبت و پذیرش 
خواسته و انتظارات اهل سنت بر اساس بیانیه موسوم به »اقوام« با آنان هم عهد و پیمان شد و اهل سنت نیز بیشترین 

رای را در سبد روحانی قرار دادند.
گفتنی است قومیت ها و نیز برادران اهل سنت و نیز اقلیت های دینی همواره در ایران به همراه برادران خود از اقوام، 
ادیان و مذاهب دیگر در صلح و صفا زندگی کرده و ترکیب مجلس شورای اسالمی و حضور برادران اهل سنت و نمایندگان 

مردم از قومیت های مختلف در آن و حضور این اشخاص در تصمیم گیری ها موید این واقعیت است.
تالش نامزدهای دولت و روزنامه های زنجیره ای برای تکان دادن گسل های قومی و مذهبی را بایستی حرکت برخالف 
امنیت ملی کشــور و بحران زایی در مملکتی دانســت که امنیت آن زبانزد خاص و عام بخصوص در منطقه ناآرام اطراف 

ایران است.

روحانی با منتقدین چگونه برخورد کرد؟!
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم سردبیر به رفتار روحانی با منتقدین در چهار سال گذشته پرداخته و نوشت: آیا در 
چهار سال گذشته روحانی با مخالفانش عادالنه رفتار کرده است؟ آنچه مسلم است رئیس جمهور پس از پیروزی رفتاری 
مســیحایی در پیــش نگرفت. او با بی اعتنایی به مخالفان و گاه در  تنگنا قــراردادن آنان به منظور جلوگیری از اقدامات 

انحصاری که در دست آنان بود، توانست با مخالفانش آن گونه رفتار کند که باید می کرد. 
در ادامه این یادداشت آمده است: آنچه امروز قالیباف را خشمگین ساخته و موجب شده بیش از هرکس دیگری تمام 
توش  و توان خود را به کار گیرد تا جای روحانی بنشــیند و در صورت موفق  نشــدن دیگری را جای او بنشاند، از همین 
نوع عدالتی نشئت گرفته است که روحانی درباره مخالفانش به کار گرفت. روحانی را مخالفان دگرگون کردند تا ناگزیر 

به روش و منش خودش که تدبیر و اعتدال بود، پشت پا بزند و وارد گود سیاست شود.
اذعان روزنامه زنجیره ای شــرق به این واقعیت که روحانی با منتقدین خود با عدالت رفتار نکرده اســت موید این 
واقعیت است که »تحمل مخالف« در این دولت تنها یک شعار بوده و با واقعیت و عمل فاصله بسیار زیادی دارد. لیست 
توهین های روحانی به منتقدین که در هفته های گذشــته بارها به آن پرداختیم و شــمردن آن مثنوی هفتاد من کاغذ 

می طلبد موید این واقعیت است.

دولت رکود را از بین برد به آینده امیدوار باشیم!
روزنامه زنجیره ای قانون در یادداشــتی با این ادعا که رکود در دولت یازدهم از بین رفته اســت نوشــت: با توجه به 
رویکردهاي اجراشده دولت تدبیر و امید در چهارسال گذشته که باعث شده کشور از شرایط تورم باال، رکود عمیق، عدم 
شفافیت هاي مالي و تحریم ها نجات پیدا کند و نتیجه آن کاهش شاخص جمع تورم و بیکاري از میزان 43 درصد سال 
91 به 21 درصد ســال 95 بوده ... باز مي توان امیدوار بود که در دولت دوازدهم ضمن گســترش تعامالت بین المللي و 
ادامه سیاست هاي باثبات اقتصادي، با اطمینان و جدیت بیشتري به اصالح جامع ساختاري در مسائلي از قبیل مالیات، 
اصالح بازارهاي مالي و پولي ادامه دهد و ساختار حمایت ها، بازار انرژي، نظام بانکي و از بین بردن انحصارات را شروع کند. 
روزنامه قانون در حالی از عبور دولت یازدهم از رکود ســخن می گوید که واقعیت ها نشــان از رکود عمیق در اقتصاد 
کشور دارد، رکودی که زنجیره ای ها و حامیان دولت در ماه های گذشته بارها به آن پرداخته و رقیب روحانی در انتخابات 

را نه نامزدهای دیگر که عملکرد اقتصادی او دانسته بودند.

چه کسی به دنبال ونزوئالسازی اقتصاد ایران است؟!
روزنامه زنجیره ای قانون با اشاره به وضعیت اقتصادی ونزوئال به ایجاد ترس از احتمال ونزوئالیی شدن اقتصاد ایران 
در صورت پیروزی نامزدی به غیر از روحانی پرداخت و نوشــت: این  روزها بحران سیاســی و اقتصادی در ونزوئال باعث 
تشــدید خشــونت و نرخ تورم در این کشور شده است، به  گونه اي که صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود اعالم 
کرده است که با توجه به شرایط حاکم بر ونزوئال پیش بینی می شود که نرخ تورم این کشور در سال 201۸ میالدی به 

2000 درصد افزایش پیدا کند! 
در ادامه این یادداشــت آمده اســت: جالب این است که سیاست هاي هوگو چاوز همواره سرلوحه اقدامات سیاسي و 
اقتصادي دولت]سابق[ بود، بنابراین طي مدت زمان هشت سال رانت و فساد در سیستم اداري ایران مانند کشور ونزوئال 

حاکم بود.
این یادداشت می افزاید: تا به امروز سه مناظره میان 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوري برگزار شده است که از پاسخ 
برخي از نامزدهاي ریاست جمهوري به سواالت مجري برنامه، مي توان این امر را به وضوح مشاهده کرد که همچنان برخي 
از نامزدها، متحد استراتژیک رئیس جمهور پیشین هستند و تفکر اقتصادي و سیاسي آن ها مانند محمود احمدي نژاد است.

در این زمینه گفتنی اســت »تجربه ونزوئال، حتما یک تجربه گران اســت و درس های فراوان برای آموختن دارد. اما 
این درس، به هیچ رو این نیست که اگر دولتی مصرف درآمدهای کشورش را از انحصار الیگارش های نئولیبرال درآورد و 
وضع معیشت مردم را بهبود بخشید، به سرنوشت امروز ونزوئال دچار خواهد شد. درس مهم تجربه ونزوئال برای ایران و هر 
کشور دیگر نفتی این است که بدانیم هر دولتی و هر فرد و هر جریانی که با تسهیل واردات از محل پول نفت، سیاست 
»جایگزینی تولید« را در پیش می گیرد و از محل درآمد نفتی، کاال و خدمات خارجی را جایگزین تولید داخلی می کند، 
در حال ونزوئالئیزه کردن کشورش است. هر تفکری که قائل به آزادسازی تجاری و توقف حمایت از تولید داخلی است، 
می خواهد کشــورش را ونزوئال کند.« و این همان راهی اســت که دولت یازدهم در چهار سال گذشته پیموده و در چهار 

سال آینده نیز در صورت پیروزی به دنبال آن است. 

زنجیره ای ها به دنبال انصراف نامزدهای اصولگرا!
روزنامه زنجیره ای آرمان در یادداشتی به احتمال انصراف قالیباف از ادامه رقابت های انتخابات دوازدهمین دوره ریاست 
جمهوری پرداخت و نوشت: تصمیم سازان ستاد رئیسی احتماال بر این اعتقادند که با حضور قالیباف نمی توانند روحانی 
را در دور دوم شکست دهند. از این رو مذاکرات را با قالیباف آغاز خواهند کرد تا بتوانند با ریختن آرای قالیباف به سبد 

رئیسی شاید، در دور دوم روحانی را شکست دهند.
سناریونویسی روزنامه های زنجیره ای مبنی بر این که روحانی به سوی پیروزی حرکت می کند و در نتیجه اصولگراها 
به دنبال انصراف قالیباف هستند تا با یک نامزد و اتحاد بر روی آن این روند را متوقف کنند در حالی است که بر اساس 

گزارشات همین جرائد اوضاع روحانی در افکار عمومی به دلیل عملکرد نامطلوب اقتصادی اصال مناسب نیست.
از ســوی دیگر زنجیره ای ها می خواهند این گونه القا کنند کــه نامزدهای اصولگرا به دلیل قطعیت پیروزی روحانی 
بهتر است انصراف دهند تا طعم تلخ شکست را تجربه نکنند و این سیاست در طول چند دهه گذشته از سوی مدعیان 

اصالحات بارها آزموده شده و شکست خورده است ولی این بار آن ها به موفقیت آن دل بسته اند!

نوشداروی آشنای کابینه 
روزنامه زنجیره ای اعتماد در شماره دیروز خود در یادداشتی به برگزاری مناظره میان نمایندگان نامزدها پرداخته است. 
این یادداشت که با عنوان »صداوسیما در برگزاري مناظره نمایندگان نامزدها مقاومت مي کند!« به نامه حسام الدین 
آشنا، مشاور رسانه ای رئیس جمهور به سازمان صدا و سیما پرداخته و مدعی شده است که »مناظره نمایندگان نامزدها«؛ 
این پیشنهادي است که از سوي مشاور فرهنگي حسن روحاني به رئیس سازمان صدا و سیما مي شود، آن هم در آستانه 
پخش سوم آن. پس از آنکه مناظره هاي دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري به صحنه تقابل کاندیداها تبدیل شد!«

جنگ روانی دولت برای تاثیر بر افکار عمومی در این فقره به خوبی نمایان است. در حالی که تا پایان روز چهارشنبه 
که خاتمه زمان قانونی برای تبلیغات است زمانی نمانده تا صدا و سیما بخواهد زمینه برگزاری یک مناظره میان نمایندگان 

نامزدها را فراهم کند حسام الدین آشنا چنین درخواستی را مطرح می کند تا توپ را به زمین صدا و سیما بیندازد.
پیش از این شــخصیت هایی مانند الیاس نادران در توئیت های خود از حســام الدین آشنا خواسته بودند تا به عنوان 

نماینده دولت با آنها به مناظره بنشیند اما پاسخ آشنا این بود: »به این موضوع فکر خواهم کرد!«

»رئیسی« رسما »روحانی« را
 به مناظره دعوت کرد

محمدامین توکلی زاده نماینده حجت االســالم سید ابراهیم رئیسی 
از کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری در نامه ای 
به رئیس سازمان صدا وسیما، خواستار برگزاری مناظره بین »رئیسی« و 
حجت االسالم حسن روحانی شد. در این نامه تصریح شده است: احتراماً 
با توجه به برگزاری مناظره سوم و عدم پاسخگویی به سؤاالت و مطالبات 
واقعی مردم عزیز و طرح مطالب خالف واقع در این مناظره از کمیسیون 
نظارت بر تبلیغات و رسانه ملی درخواست داریم مناظره ای با حضور جناب 
آقای سیدابراهیم رئیسی و جناب آقای حسن روحانی برگزار شود تا در 
فضای شفاف، صریح و بدون واسطه مباحث الزم طرح و امکان شناخت 

و تصمیم گیری را برای مردم عزیز ایران فراهم نمایند.
تشریح فرآیند انتخاب رئیسی

 به عنوان کاندیدای اصلح جامعه مدرسین
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای تصریح کرد: در پی 
اظهارنظرهای گوناگون در رابطه با حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم از حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج سیدابراهیم رئیسی »دامت 
توفیقاته« به اطالع می رساند: آرایی که در جلسات شورای عالی جامعه 
مدرسین گرفته می شود به صورت مخفی بوده و هیچ کس از آرای دیگری 
مطلع نمی باشد، بنابراین انتشار اسامی برخی از اعضای محترم این نهاد در 

رسانه ها به عنوان موافق یا مخالفت گمانه زنی است و هیچ اعتباری ندارد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده اســت:  شــنیده شده برخی با 
بی تقوایی، موافقان یا مخالفان را به احزاب و گروه هایی خاص منتســب 
نموده اند، که باید گفت علما و اعضای محترم جامعه مدرســین براساس 
معیارهای عقلی و شــرعی خود اقدام می نمایند و در ارائه آرای مثبت و 
منفی مســتقل عمل می کنند. در پایان به اطالع می رســاند، مصوبه ۸ 
اکثریت اعضاء حاضر در جلســه جامعه مدرسین، نسبت به اصلح بودن 
حجت االسالم و المسلمین سیدابراهیم رئیسی بر قوت خود باقی است و 

هیچ تردیدی در آن حاصل نشده است.
ستاد قالیباف به تخریب و بداخالقی های انتخاباتی

 اعتراض کرد
ســتاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف با صدور اطالعیه ای تاکید کرد: 
»تخریب های سازمان یافته علیه آقای دکتر محمدباقر قالیباف همچنان 
به صورت گسترده و به اشکال مختلف در حال انجام است و متأسفانه از 
سوی آن ستاد محترم اقدام عملی مشاهده نمی شود. در روزهای اخیر روی 

سازه های شهری نوشته هایی در قالب حمایت از اقشار 96درصدی جامعه 
انجام می گیرد که بر اســاس پیگیری با هدف از آن تخریب و آســیب به 
تاسیسات شهری است.این در حالی است که آقای قالیباف به عنوان شهردار 
تهران همواره به پاکیزگی و مبلمان شهری اهمیت باالیی داده و می دهند. 
به دلیل بی توجهی ســتاد انتخابات کشــور در جلوگیری از این اقدامات 
تخریبی، بررسی هایی از سوی ستاد دولت مردم انجام شد که در صورت 

تمایل می توانیم مستندات این اقدام را در اختیار آن ستاد قرار دهیم«.
تشکیک در تعداد نمایندگان امضا کننده

 بیانیه حمایت از روحانی
حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اخبار مربوط به بیانیه 170 نفر از نمایندگان 
در حمایــت از آقای روحانی گفت: احتمال اینکه از برخی از افراد دو بار 
برای این بیانیه امضا گرفته شده باشد و یا اینکه در خصوص برخی افراد 
به جای آنها امضا شده باشد وجود دارد، چرا که این گونه اقدامات از سوی 
برخی از افراد که دنبال چنین مسائلی هستند سابقاً اتفاق افتاده است. 
وی افزود: از سوی دیگر، افرادی که می گویند 170 نفر از نمایندگان 
این بیانیه را امضا کرده اند، اسامی امضاکنندگان را منتشر کنند تا مشخص 
شود چه کســانی این بیانیه را امضا کرده اند و اینکه چه تعدادی از این 
امضاهــا واقعیت دارد. من بعیــد می دانم که 170 نفر از نمایندگان این 

بیانیه را امضا کرده باشند.

ضرورت عدم غفلت از دشمن 
در نگاه امام علی)ع(

وقتي وجود مبارک حضرت امیر)ع( به حکومت رســید، کّل خاورمیانه 
یک کشــور پهناور بود که والي و حاکــم آن، علي بن ابي طالب بود، ایران با 
همه وسعتي که داشت چند استانداري بود و الغیر! مصر با آن عظمتي که 
داشت یک استانداري بود. ایشان براي مصر یک استانداري به عنوان »مالک« 
اعزام کرد و آن عهدنامه اي که براي اداره مصر مرقوم فرمودند، جداگانه در 
نهج البالغه آمده است. یک نامه دیگري براي مردم مصر نوشت. در آن نامه 
به مردم فرمود کشــور را تنها رهبِر خوب اداره نمي کند، تنها داشتن چند 
مســئول خوب و بلندهّمت اداره نمي کند، عنصر محوري یک کشور، مردم 
آن مملکتند؛ این سه قسمت را وجود مبارک امیرالمؤمنین در این نامه اي 
که براي مردم مرقوم فرمود جداگانه نوشت. آن نامه اي که براي مالک نوشت 
ظاهراً کّل آن نامه در نهج البالغه آمده، مفّصل هم هست. ممکن است بخشي 
از آن مطالب نیامده باشد؛ ولي قسمت مهّم آن نامه که بخشنامه حضرت بود 
در نهج البالغه آمده و اما این نامه اي که براي مردم مصر نوشت )نامه 62 ( 
تقریباً سي صفحه است حداکثر آن دو صفحه در نهج البالغه آمده؛ به مردم 
مصر فرمود: داشتن رهبر خوب الزم است ولي کافي نیست، داشتن بعضي 
از مسئوالن خوب و مدیر و مدبّر الزم است ولي کافي نیست. نگویید رهبري 
مثل علي بن ابي طالب داریم، نگویید مسئولي مثل مالک اشتري داریم، شما 

مي بینید دشمن از هر طرف حمله کرده است.
حفظ این انقالب کار آســاني نیست. شما هر روز مي شنوید عده اي از 
عزیزترین و بهترین فرزندان این ســرزمین براي حفظ این سرزمین شربت 
شــهادت مي نوشند. آن بیگانه استکبار و صهیونیست، این سلفي و داعشي 
و تکفیري را آماده کرده اســت. کم نیست که انسان چندین سرباز را یک 
روز تقدیم نظام اســالمي بکند، اینها کار کوچکي نیست؛ اما دشمن از هر 

طرف دارد حمله مي کند.
انقالبی بودن؛ نیازمند پشتوانه علمی قوی

 این نکته را عزیزان حوزوي و دانشگاهي باید بیشتر توجه کنند. حوزه 
از نظر عقالنّیت و علم اآلن دســتش خالي اســت. فقه دارد که فقه، احکام 
فرعي را دارد، کالم در آن نیست، فلسفه در آن نیست، تفسیر در آن نیست، 
نهج البالغه نیست، صحیفه سجادیه نیست. ما اگربخواهیم به مردم بگوییم 
شما انقالبي باشید، آقایان! انقالبي بودن با سفارش و موعظه حّل نمي شود. 
انقالبــي بودن مثل درس هاي مجلس ترحیم و مجلس فاتحه نیســت که 
انسان با ســفارش حّل کند. انقالب، حداقل یک علم قوي غني مي خواهد 
مثل نهج البالغه. این نهج البالغه هم باید در دو سطح مطالعه شود؛ یک عده 
که رســائل و مکاسب مي خوانند، بخشي از نهج البالغه را بخوانند، یک عده 
که کفایه می خوانند ،قســمت دوم نهج البالغه را بخوانند.  نهج البالغه یک 
علم جان گیري دارد؛ ولي آن مقداري که براي اداره کشور کافي باشد، این 
مقدار را مي توانند بفهمند، وگرنه نهج البالغه بدون علوم عقلي، بدون کالم 
غني و قوي قابل حّل نیســت. وقتي در نهج البالغه شما مي خوانید »َو ُکُلّ 
َقائٍِم فِي ِسَواُه َمْعُلول «]1[ طرِف شما یکي دکارت است یکي کانْت است، این 
دارد علّیــت را ثابت مي کند. حضرت امیر در این خطبه مي فرماید چیزي 
که هســتِي او عین ذات او نیست، االّ والبد علّت مي خواهد، شانس و بخت 
و اتفاق و طبیعت و اینها همه باطل اســت. اگر کسي بخواهد این بخش از 
نهج البالغه را بفهمد این با کفایه و مکاسب و اینها حّل نمي شود. این طرف 

مقابلش مستقیم با دکارت درگیر است و کانْت است و مانند آن. 
اگر کسي بخواهد انقالبي باشد باید جریان سقیفه را کاماًل بداند، جنگ 
جمل را بداند، چطور علي بن ابیطالب را با آن عظمت و جمال و جالل علمي 
که داشت خانه نشین کردند. امروز دشمن نفوذي تر و آگاه تر و سیاست بازتر 
و خطرناک تر است. این کنزالفوائد کراجکي چند تا رساله است کنار هم جمع 
شده، یکي از آن رساله ها به نام »العجب« است، اصاًل این رساله خیلي مفّصل 
نیست، ولي اسمش به نام »عجٌب« است. همان طور که قوانیِن مرحوم صاحب 
قوانین را قوانین گفتند، براي اینکه بحث هاي آن »قانوٌن« است یا کتاب قانون 
بوعلي این اســت، فصول را فصول گفتند براي اینکه بحث هاي آن »فصٌل« 
است؛ اما این کتاب به نام »عجٌب« است؛ یعني »فصٌل« در آن نیست, »اصٌل« 
در آن نیست، مي گویند »عجٌب« بعد یک قّصه را شروع می کند، یک بحث 
را شــروع مي کند، این بحث که تمام شــد، »عجٌب« یک بحث دیگر شروع 
مي کند. سّر نامگذاري این رساله به نام »عجب« این است که مي گوید؛ بعد 
از رحلت وجود مبارک پیغمبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( حضرت امیر به 
عنوان شــاخص ترین مــرد آن روزگار بود، همه هم به عظمت حضرت امیر 
آگاهي داشتند. زني در جهان اسالم همسان صدیقه کبری)سالم اهلل علیها( 
نبود و نیســت، نه فاطمه زهرا)س( دومي داشت نه حضرت امیر)ع(. بعد از 
رحلت پیغمبر، وجود مبارک صدیقه کبری چند شبانه روز دِر خانه مهاجر و 
انصار پیغام مي داد سفارش مي کرد، بیایید علي بن ابي طالب را یاري کنید هیچ 
کسي حرکت نکرد. بعد از گذشت چند مدت که خود حضرت امیر به حکومت 
رســید، کس دیگري به مردم همین مدینه گفت بیایید علي بن ابي طالب را 
بُکشید، صدها نفر شمشیر کشــیدند و آمدند »عجٌب«.]2[ پس مي شود در 
عصر پیغمبر که تازه حضرت را دفن کردند، شخصیتي که مثل حضرت امیر 
شناخته شده بود، شخصیتي مثل زهرا)س( شناخته شده بود، مي شود ملّتي 
که پیغمبر را درک کرد، امام را درک کرد، صدیقه کبری را درک کرد او را 

طوري فریب داد که حق را زیر پا بگذارد و باطل را علني کند.
ضرورت عدم غفلت از دشمن

سفارشي نیست که ما بگوییم آقایان انقالبي باشید، انقالب را حفظ کنید، در 
انتخابات شرکت کنید؛ علمي است. تا نهج البالغه روشن نشود مثل کفایه درسي 
نشود، مثل رسائل درسي نشود، انسان راز و رمز بیگانه ها را نفهمد که چگونه 
مي شود یک ملت نبوي و علوي را خاک کرد، چگونه مي شود عمروعاص ها را 
حاکم کرد، چگونه مي شــود باطل را بر حق پیروز کرد، چگونه مي شود دهان 
حق را بســت، نه حوزه انقالبي مي شــود نه دانشگاه. این نامه را وجود مبارک 
حضرت امیر براي مردم مصر نوشت، فرمود نگویید ما رهبري مثل علي داریم، 
نگویید مســئولي مثل مالک اشتر داریم »إَِنّ أََخا الَْحْرِب الِْرُق«؛ فرمود ما در 
ْوَم إاِلَّ ِغَراراً أَْو َمْضَمَضهًْ« این کلمات بوسیدني است.  میدان جنگیم »الَ تَُذوُقوا الَنّ
فرمود همه ما اآلن در سنگر هستیم. دشمن آماده است و دارد حمله مي کند. 
اینها که در ســنگرند چه کار مي کنند؛ آیا مي خوابند؟ یا می بینید کساني که 
در ماه مبارک رمضان روزه دارند وقتي مي خواهند وضو بگیرند آب را مضمضه 
مي کنند، آب را که نمي خورند. فرمود خواب در چشم شما فقط باید به صورت 
ْوَم إاِلَّ ِغَراراً أَْو َمْضَمَضهًْ« این انقالب است. همه ما  مضمضه باشد »الَ تَُذوُقوا الَنّ
اآلن باید از این نظر که اگر از بیگانه ها غافل هستیم به اندازه مضمضه دهان، 

همان یک لحظه غافل باشیم بقیه باید بدانیم که دارند چه کار مي کنند.
مردم وقتي انقالبي مي شوند که حوزه انقالبي باشد، دانشگاه انقالبي باشد، 
محور فکري این است. حوزه هم با رسائل و مکاسب انقالبي نمي شود، حوزه 

با نهج البالغه ، انقالبي مي شود.
 بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظله( در جلسه درس اخالق 

در دیدار با جمعی از دانشجویان و طالب، قم؛ 1396/2/7 
مرکز اطالع رسانی اسرا 

_____________________
]1[. نهج البالغة صبحي صالح، خطبه1۸6.

]2[. التعجب من أغالط العامة في مسألة اإلمامة، ج1، ص12۸.
خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود.

وحشت از آگاهی مردم

60 شکایت از كیهان در 10 روز
دولت مرزهای آزادی  بیان را جابه جا كرد

گزارش خبری تحلیلی کیهان از بازتاب های مناظره سوم

دولت با دروغ های شاخدار، در صداقت و پاسخگویی هم رفوزه شد

فراوان مسئوالن  علی رغم شــعار های 
دولت یازدهم در باب آزادی بیان و شفافیت 
و...، تنها در ده روز گذشته بیش از 60 شکایت 
از سوی دولت علیه مدیر مسئول کیهان به 

دادسرای فرهنگ و رسانه تسلیم شد!
این رکورد بی سابقه تاریخی که گویای وحشت 
دولت از آگاهی مردم و دانستن حقایق است، در 
حالی در دولت رقم می خورد که این روزها، بیش 
از هر زمان دیگری مردم را از اختناق و ســرکوب 

آزادی ها می ترسانند.
روحانی در ســخنرانی خــود در جمع مردم 
همــدان با حرارت و هیجان زاید الوصفی به مردم 
هشدار داد که اگر رقیب رای بیاورد ، در پیاده رو ها 

دیوار می کشد!
اکنــون همــان دولتی که مــردم را از خطر 
موهومی اینچنینی می ترســاند، وحشــت زده از 
آگاهی و دانســتن مردم، در یک زمان کوتاه 60 
شــکایت از روزنامه کیهان به دادگاه تسلیم کرده 

است!
نگاهــی بــه روزنامه های زنجیــره ای حامی 

دولت گویای آن است که آنها قصد دارند در یک 
عملیات رسانه ای وسیع و همه جانبه، مانع آگاهی 

مردم شوند.
آنها از یک سو در روزنامه های خود با تیترهای 
دروغ و البته هماهنگ و همسو، تمامی حقایق را 
وارونــه جلوه می دهند و چنــان وانمود می کنند 
که هیچ مشــکلی در کشــور وجود ندارد و همه 
چیز در بهترین وضعیت ممکن اســت ! این شیوه 
دروغ پراکنی در حالی اســت که هیچ کارشناس 
منصفی و حتی هیچ شهروند عادی و غیرمتعصبی 
نیست که حقایق تلخ دولت روحانی را انکار کند 
و تایید نکند که در دولت یازدهم، کشور به قهقرا 

رفته است.
در ســوی دیگر این عملیات رســانه ای، تیم 
امنیتی دولت ،  با  همه توان مانع رســیدن صدای 
حقیقت به گوش مردم هســتند و می کوشند به 
هــر نحو ممکن ، صــدای حقیقت گوی کیهان را 

خاموش کنند.
ارائه 60 شکایت در چند روز را یقینا باید در 
راستای پروژه مشهور شکایت های انبوه و درگیر 

کردن رســانه به دادگاه و ناکامی در اطالع رسانی 
ارزیابی کرد.

آنها می کوشند در این شیوه، همه انرژی و توان 
و وقت روزنامه را به حضور در دادگاه و پاسخگویی 
به شکایات عمدتا واهی صرف کنند تا در نتیجه، 

امکان و مجالی برای حق گویی باقی نماند.
البته آنهــا در این ترفند، یک هدف دیگر را 
هم دنبــال می کنند و آن مرعوب کردن کیهان 
اســت. به این معنی که می کوشند با تعداد زیاد 
شکایات، کیهان را به الک احتیاط و عقب نشینی 
و سکوت در برابر فاجعه اقتصادی دولت ببرند و 
به آنها این گونه تحمیل کنند که برای جلوگیری 
از شــکایات تازه، بهتر اســت چیزی نگوییم و 

چیزی ننویسیم!
این همه در حالی است که عهد کیهان 
با انقالب اســالمی ناگسستنی است. وقتی 
رئیس جمهور آشــکارا تمامی دستاورد های 
افتخار آمیز نظام اسالمی را زیر سوال می برد 
و هم نــوا بــا مدعیان دروغین حقوق بشــر 
و منافقیــن و .... ادعا می کند در 3۸ ســال 

گذشته جمهوری اســالمی مشغول قتل و 
صدور حکم اعــدام بوده یا وضع آزادی های 
اقلیت های مذهبی و قومی را دستمایه جلب 
رای مردم می کند و یــا مردم را از خطرات 
واهی دیوارکشــی در پیاده رو ها می ترساند، 
اینجا دیگر موضوع انتخابات و رقابت ســالم 
نیست که ما در برابر آن سکوت کنیم. اینجا 
اصل نظام نشانه رفته و از قضا سکوت در برابر 

آن، گناهی نابخشودنی است.
به فضل خدا مردم در انتخابات پاسخ مدعیانی 
که در ظاهر شعار حمایت از آزادی بیان و آزادی 
مطبوعات و شفافیت می دهند و در پشت صحنه  
60 شــکایت از یــک روزنامــه آزاد راهی دادگاه 

می کنند را خواهند داد .
گفتنی است کیهان در مسیر آگاهی بخشی و 
عهد و پیمانی که با مردم دارد، در روزهای گذشته 
بسیاری از دروغ ها و کژی های دولتمردان را افشا 
کرده است که موجب تماس های متعدد و سپاس 
مردم شــده اســت و قطعا این آگاهی عمومی بر 

دولتمردان گران آمده است.

بقیه از صفحه2
نظام بانکی حامی یا اصلی ترین مانع 

تولید ؟!
جهانگیری در مناظره روز جمعه درباره نقش نظام 
بانکی در تولید گفت » با طرح تحول باید قادر باشیم 
نظام بانکی را به مهمترین حمایت کننده ســرمایه و 
تولید تبدیل کنیم. نظام بانکی در ســال گذشته در 

راه اندازی تولید سهم مهمی داشت.«
ادعای جهانگیری دربــاره نقش نظام بانکی در 
تولید از سوی کارشناسان به نقد کشیده شده است، 
به عنوان نمونه مرتضی زمانیان کارشناس اقتصادی 
در گفت وگو با مهر درباره اینکه آیا نظام بانکی کشور 
به خوبی از تولید حمایت می کند؟ اظهارداشت: نظام 
بانکی کشــور نه تنها از تولید حمایت نمی کند بلکه 
درحال حاضر اصلی ترین مانع تولید نظام بانکی است.
مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشــکده مطالعات 
حاکمیت و سیاستگذاری تصریح کرد: نظام بانکی مانع 
بخش تولید شده، بنابراین نه تنها حمایت نمی کند بلکه 
فعاًل  مشــکل اصلی بخش تولید هم است. البته الزم به 
توجه اســت که نمی توان  نظام بانکی را به عنوان جزیی 
منفک از اقتصاد به شمار آورد و در واقع نظام بانکی بخشی 
از شبکه آسیب دیده اقتصادی کشور است که هم اکنون 
به عنوان مانعی برای بخش تولید کشور به شمار می رود.

زمانیان همچنین درباره اینکه با ادامه این وضع 
نظام بانکی، وضعیت اقتصاد ایران چه خواهد شــد؟ 
گفت: بخش سودده بانکی در حال حاضر همه پول های 
مردم را جذب خود کرده است و بخش زیادی از پول ها 
در حساب های سرمایه گذاری بانک ها قرار گرفته که 

سود به آن تعلق می گیرد.
وی ادامه داد: با این ســود قطعاً به نفع کســی 
نیســت که تولید کند ضمن اینکــه روز به روز هم 
به دلیل این ســود باال به میــزان نقدینگی )همان 
سپرده های مردم( افزوده می شود. از سوی دیگر هم 
تولیــد کننده ای وجود ندارد که بتواند این پول را به 
عنوان تسهیالت از بانک ها دریافت کند و در نتیجه 
به دلیل عدم سودآوری در فعالیت های بانکی، روز به 
روز بر حجم تعهدات بانکی افزوده می شــود که این 
خود می تواند منشا ورشکستگی بزرگی در بخش بانکی 
شود که در صورتی که دولت برنامه ای برای خروج از 
آن نداشــته باشد در صورت بروز دولت ممکن است 
مجبور به خلق حجم عظیمی از نقدینگی با عوارض 

خاص خود در اقتصاد شود. 
چالش کارخانه های تعطیل شده 

برای ادعای رشد اقتصادی 
روحانی در مناظــره روز جمعه خطاب به ملت 
ایــران گفت » ما با یکدیگر عهد بســتیم که از رکود 

خارج شــده و به رشد اقتصادی برسیم که رسیدیم 
و این مســیر را ادامه خواهیم داد، ما با یکدیگر تعهد 
کردیــم که بتوانیم تورم را کاهش داده و تک رقمی 

کنیم که این کار را انجام دادیم.«
دولت یازدهم همواره در چهار سال گذشته مدعی 
رونق اقتصادی در کشــور بوده است، ارائه آمار رشد 
اقتصادی بدون توجه به این واقعیت که بخش اعظم 
این رشد نفتی است و نیز سخن گفتن از پایان رکود 
و در عیــن حال توجه نکردن به واقعیت های صحنه 
که نشــان از رکود عظیمی در اقتصاد کشور دارد را 

می توان در این راستا مورد ارزیابی قرار داد.
روحانــی در شــرایطی ادعا می کند که رشــد 
اقتصادی سال 95 حیرت جهانیان را برانگیخته که از 
رشد اقتصادی 7/4 کشور در سال گذشته با احتساب 
نفت 6/5 درصد و بدون احتساب نفت تنها 0/9 درصد 
است. برخالف سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه 
و اقتصاد مقاومتی، افتخار خام فروشی و درآمد 263 
هزار میلیارد تومانی نفت به نام دولت یازدهم ثبت شد.
دو نامزد دولــت در مناظره های انتخاباتی و نیز 
مستندها و برنامه های تبلیغاتی خود از رونق اقتصادی 
و وضعیت رو به راه خبر داده اند و از جمله در مناظره 
اول اعالم شد که از رکود جز در حوزه مسکن خارج 
شده ایم! کافی است به آمار کارخانه های تعطیل شده 
در چهار سال گذشته نگاهی بیندازیم تا ادعای رونق 

اقتصادی را راستی آزمایی کنیم.
در دولــت یازدهم بیش از نیمــی از کارخانه ها 
تعطیل یا به صورت نیمه تعطیل و با حداقل ظرفیت 
تولیــد به حیات خود ادامه می دهند. گفتنی اســت 
برخی از این کارخانه ها بیش از نیم قرن سابقه فعالیت 
داشته اند. کارخانه هایی که نام هایشان بر سر زبان ها 

بود و همه آنها را می شناختند.
در حالی که روحانی همواره مدعی است که پس 
از برجام هر روز شاهد گشایشی بوده ایم بعد از برجام نه 
تنها گشایشی حاصل نشد، بلکه هر روز شاهد تعطیلی 
کارخانه ها، واحدهای تولیدی و اخراج کارگران بوده ایم. 
به طوری که کارخانه های معروف و ریشه دار ایران به 

صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده اند.
دربــاره حمایت دولت از تولید در چهار ســال 
گذشته نیز بازخوانی بخشی از اطالعیه وزارت صنعت 
می تواند راهگشا باشد، در این اطالعیه آمده است » در 
دولت یازدهم و تا پایان سال 1395 حدود 5 هزار و 
100 واحد صنعتی به دالیل مختلف از جمله مشکالت  
تکنولوژیکی؛ نداشتن بازار مناسب، سیاست های غلط 
دولت گذشــته و روشهای نادرست در حوزه تولید و 
تجارت، ضعــف مدیریت، نبود توان مالی و تخصص 

الزم و... تعطیل شده است.«

اذعان به تعطیلــی نزدیک 5 هزار و 100 واحد 
صنعتی در دولت یازدهم با ادعای حمایت از تولید در 
این دولت سازگار نیست و الزم به ذکر است »براساس 
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، مجموع شاغالن 
بخش صنعت کشــور در پایان سال 95 به 7 میلیون 
و 200 هزار نفر رسیده است،  این در حالی است که 
طبق گزارش مرکز آمار، تعداد شاغالن بخش صنعت 
در تابســتان سال 92 یعنی همزمان با شروع به کار 
دولــت یازدهم، 7 میلیون و 513 هزار نفر بوده که با 
این حساب خالص اشتغالزایی در بخش صنعت کشور 
در دولت یازدهم منفی 313 هزار نفر است، به عبارتی 
این دولت نه تنها اشتغالزایی خالص در بخش صنعت 
نداشــته بلکه به طور خالص 313 هزار نفر در بخش 

صنعت کشور بیکار شدند.«
تحریم هایی که قرار بود

 خبری از آنها نباشد
روحانی در سال های گذشته همواره از برداشته 
شدن تحریم ها پس از به سرانجام رسیدن مذاکرات 
هسته ای و امضای برجام سخن گفته است، مرور این 
وعده ها و اظهارات مثنوی هفتاد من کاغذ می طلبد، به 
عنوان نمونه روحانی 27 دی 1394 گفته بود » امروز 
با اعالم رسمی اجرای برجام، از پرونده هسته ای ایران، 
»امنیت زدایی« شد؛ قطعنامه های ظالمانه علیه ملت 
ایران، لغو گردید؛ طومار تحریم درهم پیچیده شــد، 
حقوق هســته ای ایران تثبیت گردید و اقتصاد ایران 
در مــدار اقتصاد جهانی قرار گرفت. می دانم در طول 
ســال های تحریم و فشار، بر شما چه گذشته است. 
امــا اکنون که زنجیرهای تحریم از پای اقتصاد ایران 
گسسته شده و عزت و استقالل کشور نمایان گشته 

است، اکنون زمان ساختن و بالیدن است.«
امروز نزدیک یک سال و نیم از آن روزها می گذرد 
و روحانی در مناظره ســوم از تالش برای برداشــته 
شــدن تحریم ها در چهار سال آینده سخن می گوید 

و وعده می دهد!
در این رابطه گفتنی های فراوانی است که در یک 
جمله می توان گفت باقی ماندن تحریم ها و در بعضی 
از حوزه ها تشدید این تحریم ها  و وعده روحانی برای 
چهار سال آینده که تحریم ها را برخواهد داشت نشان 

از عدم صداقت در برابر مردم دارد.
سفره هایی که کوچک شدند 

جهانگیری در مناظره روز جمعه از بزرگ شدن 
سفره مردم در چهار سال گذشته سخن گفته و اظهار 
داشــت » باید مواظب ایران باشیم و از ایران حراست 
کنیم. نباید بگذاریم سفره مردم دوباره کوچک شود. 
ما با برنامه هایی که تهیه کردیم می توانیم مســائل 

کشور را حل کنیم.«

بر خالف ادعای جهانگیری سفره مردم در دولت 
یازدهم بنا بر آمار بانک مرکزی در سال 94 نسبت به 
سال 91؛ ۸ درصد کوچک تر شد. ضمن اینکه آمارهای 
بانک مرکــزی از افزایش قیمت 30، 40، 50، 60 و 
حتی 127 درصدی برخی از کاالهای اساسی خوراکی 

طی یک سال گذشته حکایت دارد.
واقعیت های آماری نشان می دهد ؛ 

-ایرانی ها در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، 
11/5 درصد کمتر برنج می خورند

- مصرف نان ایرانی ها در سال 1394 نسبت به 
1391 بالغ بر 5/5 درصد کم شده است

- مردم ایران در سال 1394 بالغ بر 2/4 درصد 
گوشــت کمتری نسبت به ســال پایانی دولت دهم 

مصرف کرده اند
-  در مورد فرآورده های گوشتی مصرف متوسط 
هر خانوار ایرانی نسبت به دولت قبل 33 درصد کمتر 
شده است، در مورد انواع ماهی نیز شاهد کاهش 15/4 
درصدی استفاده از آن میان خانوارهای ایرانی بوده ایم

-  در ســال گذشته و نســبت به سال 1391، 
مصرف انواع شیر 2/2 درصد، انواع ماست ۸/1 درصد 
و انواع پنیر ۸/3 درصد کمتر از دولت قبل شده است 
که نتیجه گرانی چندباره قیمت مواد لبنی در دولت 

یازدهم بوده است. 
- مصرف روغن های نباتــی نیز در دوره مذکور 
7/7 درصد، انواع قند 1۸/2 درصد و شکر 9/1 درصد 

کاهش یافته است. 
با این وجود آیا می توان از بزرگ شدن سفره مردم 

در دولت یازدهم سخن گفت و وعده داد؟!
خودکفایی در تولید گندم از ادعا 

تا عمل
روحانی در مناظــره روز جمعه خطاب به مردم 
اظهار داشــت »کشاورزان ایران !  ما با یکدیگر تعهد 

کرده بودیم در گندم خودکفا شویم که شدیم«
مقامات دولت یازدهم با ارائه گزارشــات ناقص و 
نادرست به رئیس جمهور می گویند در تولید گندم 
خودکفا شدیم، این آمار براساس گمرک اشتباه است. 
براســاس آمار گمرک دولت در 9 ماهه اول سال 95 
بیش از یک میلیون تن گندم وارد کرده است. دولت 
یازدهم در چهار ســال گذشته سابقه رکورد زدن در 
واردات گندم را هم داشــته به طوری که بیشترین 
واردات گندم در سال های اخیر مربوط به سال 93 با 

7/2 میلیون تن بوده است.
دربــاره ادعاهــا و وعده های دولــت یازدهم در 
مناظره ها سخن فراوان است که نگاهی به آمار نشان 
می دهد دروغ گویی عیان جزئی از روش های تبلیغاتی 

آنان در این دوره محسوب می شود.

تصریح  رئیسی  والمسلمین  حجت االسالم 
کرد: ســینه من پر از اسرار است اگر قرار باشد 
لب به سخن باز کنم هیچ کس نمی تواند حرفی 

بزند؛ اما اخالق به من اجازه نمی دهد.
قطار انتخابات به ایستگاه های پایانی خود نزدیک 
می شود و کاندیداها هر کدام مشغول استفاده حداکثری 

از فرصت باقیمانده تبلیغات انتخاباتی هستند.
حجت االســالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
دیروز به شهرکرد، اردبیل و تبریز رفت و به سخنرانی 
در اجتماع مردم پرداخت. وی که در سومین مناظره 
انتخاباتی از سوی روحانی و کاندیدای کمک احوالی او 
جهانگیری مورد چندین تهمت و اتهام قرار گرفته بود، 
در شبکه سوم سیما به برخی از این اتهامات پاسخ داد. 
حجت االسالم والمسلمین رئیسی در برنامه »پاسخ 
به پرسش جوانان« که از شبکه سه سیما پخش شد، 
خاطرنشان کرد: رئیس ســتاد مبارزه با مواد مخدر، 
رئیس جمهور اســت اما وی تنها در دو جلسه در این 
ستاد حضورداشته، وقتی که پیگیری های من از نهاد 
ریاســت جمهوری جواب نداد، به دفتر رهبر انقالب 
رجوع کردم که چرا این جلسات باوجود چنین معضالتی 
برگزار نمی شود. وی افزود: برخورداری جوانان از شغل 
مناســب وظیفه دولت است، برنامه ما در دولت کار و 
کرامت، کار کردن شبانه روزی است، نه تجارت و حضور 
در بخش خصوصی و عضویت در 10 شرکت، ما به دنبال 

کار با کرامت و حفظ شأن جوانان هستیم.
کاندیــدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری تأکید کرد: آنچه خط قرمز ماست، هم انحراف 

و هم فتنه است.

حجت االسالم والمسلمین رئیسی با اشاره به آخرین 
مناظــره نامزدها در صداوســیما، گفت: در مناظره ها 
بداخالقی ها صورت گرفت که اصالً ربطی به موضوعات 
نداشت و دولت باید عملکرد و برنامه خود را ارائه می داد، 

اما نکاتی خارج از این چارچوب مطرح شد.
وی افزود: می گویند مردم را با اتوبوس به اجتماعی 
می آوریــم، چرا به درک و فهــم و انگیزه مردم اهانت 
می کنید، نباید دیر متوجه این صدای اعتراض مردم 

شوید؛ چراکه این امر عواقب بدی خواهد داشت.
کاندیــدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری یادآور شــد: ما در قضایای فتنه اجتماعات 
زیادی داشــتیم و شــبکه های معاند گفتند مردم به 
خاطر آب میوه و ســاندویچ آمده اند، درحالی که در 9 
دی مشخص شد که مردم حرف دارند، امروز نیز باید 

به اعتراض کارگران، بیکاران و مردم توجه کنید.
حجت االســالم والمسلمین رئیسی تصریح کرد: 
اجتماعات امروز مردم، اعتراض به عملکرد ریاســت 
دولت اســت و اگر برای شنیدن آن ها گوش شنوایی 

نباشد، مثل سوابقی که در تاریخ هست، خواهد شد.
وی افزود: بنده پس از مناظره ساعت 12 شب به 
ورامین رفتم و در آنجا جمعیت متراکم جوانان حضور 
داشت، شما کدام جلسه را سراغ دارید که در این ساعت 
پا بگیرد. کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری یادآور شد: وقتی که بنده از تاریخ 20 فروردین 
تصمیم به حضور در انتخابات گرفتم ســعی کردم در 
مجموعه آستان قدس رضوی حضور پیدا نکنم تا آن 
مکان مقدس آلوده به دعواهای سیاســی نشود، لذا با 
چنین تقییدی آمدم تا هیچ شائبه ای نباشد و در شب 

میالد امیرالمؤمنین)ع(، چون هنوز تبلیغات انتخابات 
شروع نشده بود، یک کالم نیز حرف انتخاباتی نزدم.

وی بــا بیان اینکه گروه بندی هــای موجود برای 
کشور مشکل گشا نیست، افزود: درحالی که ما می گوییم 
»اشتغال«، آن ها می گویند »دیوار«، درحالی که سخن ما 
مسئله مردم، مشکل بیکاران و زنان بی سرپرست است.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی تصریح کرد: ما 
می گوییم آقایان! این کشور نیاز به مدیریت جهادی و 
انقالبی دارد اما شــما در 4 سال نشان دادید اهل این 
نوع مدیریت نیستید. حجت االسالم والمسلمین رئیسی 
در جمع مردم اردبیل تصریح کرد: سینه من پر از اسرار 
اســت اگر قرار باشــد لب به سخن باز کنم هیچ کس 
نمی تواند حرفی بزند؛ اما اخالق به من اجازه نمی دهد.

قالیباف: اظهارات بی سند 
جهانگیری در مناظره روز گذشته را 

پیگیری قضایی می کنم
محمدباقــر قالیباف در گفت وگــو با خبرگزاری 
صداوسیما تأکید کرد: بنده حتما موضوع مناظره روز 
گذشته را که از ســوی آقای جهانگیری مطرح شد، 

پیگیری قضایی خواهم کرد.
محمدباقر قالیباف همچنین درباره ســخنان روز 
گذشته آقای جهانگیری درباره واگذاری امالک، توضیح 
داد: بنا نیســت در مناظرات حرف هایی زده شود که 

سندیت ندارد.
وی یادآور شــد: به هر حال ایشان عدد و رقمی 
را گفتنــد و حرفی را زدند که دادســتان محترم کل 
و دادســتان تهران قباًل این حرف را رد کرده و گفته 
بودند این وجود ندارد، ولی متأسفانه ایشان دوباره آن 

را تکرار کردند. این کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری در پایان خاطرنشان کرد: طبیعتا 
این تخلف آشــکار و دروغ بزرگی بوده و این حرف ها 
غیرمنطقی اســت، نه ســندی ارائه دادند و از طرفی 

خالف نظر دادستان کل صحبت کردند.
میرسلیم: برخی وزرای دولت 

یازدهم برای کاسبی به سفارت 
سوئد می روند 

سید مصطفی میرسلیم نیز در دانشگاه چمران اهواز 
ضمن انتقاد از دولت یازدهم، تصریح کرد: دانشجویان 
دانشگاه شریف ماهواره خودشان را آماده پرتاب می کنند 
اما دولت یازدهم جلوی آن را می گیرد؛ آیا این بها دادن 

به علم است؟
وی با اشاره به اینکه سرمایه داران زیادی در دولت 
یازدهم وجود دارد، گفت: افرادی هستند که سرمایه 
و پول دارند و سرمایه شان هزار میلیارد تومان است؛ 
اگر من خواستم از آنها استفاده کنم باید به آنها بگویم 
کاسبی خود کنار بگذارید و بیایید سرکار. برخی وزرا 
مثل نعمت زاده که من در ابتدای انقالب با آنها همکار 
بودم، عضو هیات مدیره 90  شــرکت است. نمی توان 
در کابینه دولت کاسبی کردن و خدمت کردن را باهم 
جمع کنیم. کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان 
اینکه باید دولتی سرکار بیاید تا پرچمداری رهبر انقالب 
را قبول داشته باشد، اظهار داشت: اگر وزیر من بخواهد 
مثل برخی وزرای دولت یازدهم به سفارت سوئد برود 
و برای کار و کاســبی خودش با آنها مذاکره کند قلم 
پایش را خرد می کنم و کاری هم با قوه قضائیه ندارم. 

بالفاصله از کار بیکارش می کنم.

گزارش خبری کیهان از تب و تاب انتخاباتی در بیست و سومین روز تبلیغات
رئیسی: سینه من پر از اسرار است اما اخالق اجازه نمی دهد چیزی بگویم


