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33916546 تمام ساعات شبانه روز 1- دولت دوازدهم اکنون وارث دولت یازدهم و یا بهتر بگوییم »دولت قبلی«! 

اســت و اکنون چه خوب چه بد، خود کرده اند و خود باید نسبت به عملکرد 
»دولت قبلی« پاسخگو باشند و از این به بعد دیگر نمی توانند دولت نهم و دهم 
را مقصر ناکارآمدی خود القاء کنند. دولت دوازدهم با انبوهی از وعده های داده 
شده و مطالبات بر زمین مانده مردم روبروست. چه مطالبات و وعده هایی که در 
»دولت قبلی« )یازدهم( جامه تحقق به خود نگرفت و انکار شد و چه وعده ها 
و مطالبات جدیدی که در تبلیغات این دوره بر آنها افزوده شــده. لذا با توجه 
به اینکه ناکارآمدی دولت روحانی و مطالبات مردم همچنان روی میز است، اما 
شاید بتوان نشست خبری اخیر رئیس جمهور منتخب را مشابه نشست خبری 

رئیس جمهور منتخب چهار سال قبل دانست و تکرار مکررات! 
2- متاسفانه آن گونه که برخی رای دهندگان با رای دادن مجدد به روحانی، 
امیدوار بودند مطالبات آنها برآورده شود، هنوز با خشک نشدن اثر انگشت شان 
روی برگه های رای، با موجی از پالس های منفی روبه رو شدند. سناریو نویسان 
امنیتی و جنگ روانی دولت و جریان حامیشــان در یک ســناریوی جدید 
پســاانتخاباتی و متناقض با سناریوی پیشــاانتخاباتی،از یک سو با اشاره به 
عملکرد چهار سال گذشــته تاکید می کنند اگر دولت بخواهد برهمین منوال 
پیش برود، امید رای دهندگان ناامید خواهد شد، و از سوی دیگر از هم اکنون 
برای انکار و به فراموشــی سپردن وعده های داده شده، بر عدم تحقق آنها در 
دولت دوازدهم اذعان می کنند. آقای روحانی و طرفدارانشــان بر خالف دوره 
قبل آن قدر ناشیانه برای فرار از پاسخگویی در باره وعده های داده شده خود 
و مطالبــات مردم عجله دارند که اجازه ندادند امید رای دهندگان به آنها چند 
صباحی دوام داشته باشد و آنها چند ماهی امیدوار باشند. در این سناریو آقای 
روحانی در نشست خبری اخیر درحالی از عمل به وعده هایش سخن گفت که 
عنوان می کند»ایجاد ساالنه950هزار شغل بشرط ها و شروط ها«! آقای روحانی 
که برای تحقق 950 هزار شغل شرط و شروط می گذارد تا بتواند از پاسخگویی 
فرار کند و گناه را به گردن احمدی نژاد بیندازد!، باید پاســخ دهد پس چگونه 
ادعای ریشه کن کردن فقر مطلق تا پایان دولت دوازدهم را دارد؟  در ادامه این 
ســناریو روزنامه شرق هم در یادداشت چند روز قبل خود تاکید می کند»این 
انتظار که دولت در چهارسال بتواند انبوه مشکالت مختلف را پاسخ دهد، آثار 
مخربی برای اصالحات برجای می گذارد و دستیابی به نتایج کوتاه مدت و حل 
مشکالت مردم اصال مهم نیست«. این روزنامه همچنین در این مطلب و دیگر 
مطالب خود در حالی از ناهماهنگی بین امکانات و نیازهای  مردم به عنوان چالش 
مهم دولت روحانی یاد می کندکه درجای دیگر تصریح می کند»دولت روحانی 
خود نقش اصلی را در افزایش مطالبات مردم داشته است«!.هرچند خود آقای 
روحانی قبل از انتخابات گفته بود مشکالت اقتصادی مردم در دولت آینده هم 
حل نمی شود، اما سوال اصلی این است که اوال آقای روحانی در انتخابات اخیر، 
مردم را به چه چیز امیدوار کرده و ثانیا کســانی که به آقای روحانی رای دادند 
به چه چیز امیدوار شــده اند؟ حقیقتا چه رای دهندگانی که رای خود را به نام 
روحانی نوشــتند و چه رای دهندگانی که رای خود را به نام دیگری نوشتند و 
اکنون آقای روحانی رئیس جمهور آنها هم محسوب می شود، می خواهند بدانند 
که سرنوشت مشکالت اقتصادی و معیشتی آنها در دولت دوازدهم چه می شود 

و آیا سرانجامی مثل سرانجامشان در دولت یازدهم خواهد داشت؟! 
3- آقای روحانی مثل نشست خبری چهار سال قبل باردیگر از صد روز اولی 
که در دولت قبل انکار کرده بود، سخن گفت! و بعد با توهین به 16 میلیون ایرانی 
که به وی رای ندادند، آنها را فریبکار خواند! آقای روحانی باید پاسخ دهد چه 
کســی مردم را فریب داد؟ مگر خود شما نبودید زمانی برای در آغوش گرفتن 
آمریکایی ها و امضاء برجام، آمریکا را بزک و از رئیس جمهور این کشور به عنوان 
انســان مودب یاد می کردید و زمانی دیگر برای رای آوردن، مردم را از سایه 
جنگ با آمریکا ترساندید؟ مگر تمام قطعنامه های سازمان ملل علیه ملت ایران 
در دوران مسئولیت خود شما به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول 
مذاکرات هسته ای به دلیل عملکرد منفعالنه تان صادر نشد و مگر دوستان خود 
شما با حضور در خزانه داری آمریکا شدیدترین تحریم ها را علیه ملت ایران اعمال 
نکردند؟ پس چرا مردم را فریب دادید و گفتید دیگران موجب اعمال تحریم ها 
شده اند و ما قهرمان رفع تحریم ها هستیم و برجام را امضاء کردید و تاکنون نیز 
نتوانستید تحریم ها را لغو کنید؟ چرا وقتی رقیب شما می گفت براساس برنامه 
ششم توسعه باید ساالنه یک میلیون شغل ایجاد شود، او را دروغگو خواندید و 
گفتید کشور منابع چنین اقدامی را ندارد، اما خودتان برای جذب رای جوانان، 
ادعا کردید ما متعهد به ایجاد 950 هزار شغل هستیم؟! حال 16 میلیون ایرانی 
فریبکارند و یا کسانی که برای کسب رای به هر وسیله ای دست زدند؟ 16 میلیون 
ایرانی فریبکارند یا کسانی که یارانه ها را عذاب آور می خواندند اما شب انتخابات 
یارانه ها را سه برابر کردند و یارانه 20 میلیون ایرانی را که ماهها قطع کرده بودند، 
دوباره برقرارکردند  و پس از رای آوردن دوباره معلوم نیســت چه سرنوشتی 
داشته باشد؟! 16 مییلون ایرانی فریبکارند یا کسانی که مسکن مهر را مزخرف 
می خواندند، اما شب انتخابات اقدام به افتتاح دوباره و نمادین مسکن های مهری 
کردند که قبال واگذار شده بود؟! 16 میلیون ایرانی فریبکارند یا کسانی که همه 
مشکالت عالم را به گردن دولت قبل می انداختند، اما طرح های آن دولت را به 

نام خود افتتاح چندباره می کردند؟!....؟! 
4-رئیس جمهور همچنان در تناقض رکود گیر کرده اســت و نمی تواند از 
آن خالص شــود. آقای روحانی در حالی بار دیگر در نشست خبری اخیر ادعا 
کرد»دیگر رکود معنی ندارد و همه بخش ها از رکود خارج شده است« که خود 
بالفاصله اذعان می کند»باید از رکود خارج شویم و البته بخش مسکن مشکل 
دارد و باید از رکود خارج شود«. مشاور وزیر صنعت و معدن هم تصریح می کند 
»رشد اقتصادی را قبول ندارم و هنوز از رکود خارج نشده ایم«. مدیر مرکز آمار 
و اطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، علی رغم ادعاها و شــعارهای آقای 
روحانی، نســبت به وضعیت نامناسب کسب و کار در بیشتر استانهای کشور 

هشدار داده است. 
5- آقای روحانی مثل نشست خبری چهارســال قبل بار دیگر ادعا کرد 
»همه چیز از جمله فعالیت خصولتی ها باید شــفاف شود« و خواستار گزارش 
دادن به مردم شد که»این شرکت ها سودشان چقدر است، کجا سرمایه گذاری 
کردند، چقدر سرمایه گذاری کردند و بگویند حقوق شان چقدر بوده است« آقای 
روحانی اگر در این سخن صادق است، بهتر است به جای فرافکنی، شفافیت را 
از اطرافیان خود شروع کند که دستش راحت تر به آنها می رسد و اجازه دهد به 
پرونده برادر خودش رسیدگی شود. اگر سری به سرمایه گذاری های انجام شده 
برخی اطرافیان تان در بالروس و ونزوئال و ...شرکت صدرا و شرکت هایی که فقط 
یک وزیر شما در ده ها مورد آن سهامدار است، بزنید و تکلیف حقوق های نجومی 
و اختالس 12 هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان و معوقات بانکی در دست این 
خصولتی ها را روشن کنید، قطعا شفافیت خودش آنچنان محقق خواهد شد که 
با نمایان شدن همه چیز، برق آن چشم خیلی ها را خواهد زد! اگر اجازه دهید به 
پرونده صندوق توسعه که به گفته سخنگوی قوه قضائیه 8هزار و 300 میلیارد 
از معوقات بانکی اش در دست فقط 30 نفر است و به شرکت های خصولتی زیر 
مجموعــه خود 421 میلیارد تومان وام کم بهره و یا بدون بهره داده تا در دیگر 
شــرکت های خصولتی با بهره27درصدی سرمایه گذاری کنند، قطعا شفافیت 
خیلی زودتر از آنچه تصورش را می کنید، محقق خواهد شد. در دولت یازدهم 
گفته بودید برنامه ریزی شــده است تا با جذب ده میلیون گردشگر خارجی و 
کســب13 و6 دهم میلیارد درآمد ارزی، 4میلیون شغل ایجاد می کنید. حاال 
که نکردید و انکار کردید، پاســخ دهید32 میلیارد دالری که به گفته معاون 
گردشــگری با جذب20 میلیون گردشگر خارجی کسب کردید، کدام شرکت 
گردشگری خصولتی به جیب زده، و کی خورده و کی برده است؟ پاسخ دهید 
تا همه چیز شفاف شود! با دستمال کثیف نمی توان شفافیت ایجاد کرد و ادعای 

مبارزه با فساد داشت. 
6-آقای روحانی مثل نشست خبری چهارسال قبل دوباره گفت »موشک های 
ایران برای صلح است و ملت ایران برای ساخت موشک از کسی اجازه نخواهند 
گرفت و عده ای هســتند که ممکن است دچار اشتباهات محاسباتی  شوند«. 
هرچند این سخن درستی است اما اوال اگر در این سخن خود صادق هستند پس 
چرا اجازه پرتاب موشک صرفا علمی را به دلیل ترس از آمریکایی ها را نمی دهند؟ 
ثانیا آقای روحانی باید بداند نشــان دادن شهرک های موشکی زیرزمینی هم 
برای صلح و دور کردن سایه جنگ از سرملت ایران بود تا عده ای دچار خطای 
محاسباتی نشوند. نشان دادن شهرک های موشکی برای این بود تا عده ای سرمیز 
مذاکره نیز دچار خطای محاسباتی نشوند، اما متاسفانه این بار نه آمریکایی ها 
که خود شــما دچار خطای محاسباتی شدید و از این اقتدار استفاده نکردید و 
مجبور به تن دادن به برجام دیکته شــده آمریکایی ها شدید. اگر موشک های 
ما برای جلوگیری از خطای محاســباتی دشمن است که چنین است، پس چرا 
در تبلیغات انتخاباتی به دروغ عنوان کردید نشــان دادن این شهرک ها برای 
شکست برجام بود؟! ثالثا نیروهای مسلح برای تقویت اقتدار دفاعی کشور نه 
تنها از آمریکایی ها بلکه از داخلی هایی هم که در مقابل قدرت پوشالی آمریکا 

قلبشان تهی شده، اجازه نخواهند گرفت! 
7- آقای روحانی یک جمله در نشست خبری چهار سال قبل نگفته بود اما 
در نشســت خبری اخیر گفت: »قرار ما با آنها )آمریکایی ها( این نیست که به 
دنبال رویاهای خودشان باشند« این سخن نشان می دهد دلسوزانی که هشدار 
می دادند در برجام سندها و ضمیمه های محرمانه ای وجود دارد که هنوز ملت از 
آنها بی خبر است، سخن بی جایی نبوده است. آقای روحانی باید صریح و شفاف 
بگوید پشت پرده چه قول و قرارهایی با آمریکایی ها گذاشته شده  که اکنون 

می گوید قرار ما این نبوده است!

كاسهباز بازی با الفاظ!

دكتر محمد حسین محترم

* علی رغم ادعاهای دولت درباره دیپلماســی فعال، به نظر می رســد انفعال این 
وزارتخانه در برابر زیاده خواهی های قدرتها و کشــورهای ذره بینی، باعث شده که 
هر روز شاهد قتل عام، فشار و بازداشت و زندانی بزرگان و عالمان وارسته در اقصی 
نقاط جهان از جمله رهبر شیعیان عربستان، بحرین، نیجریه و... باشیم که آخرین 

مورد آن تسخیر منزل آیت اهلل عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین است. چرا؟
عباسی - تهران
* آقــای روحانی!  در تاریخ 96/3/1 در اولین کنفرانس خبری خود با خبرنگاران 
داخلی و خارجی گفتید: انتخابات »نه« به فریبکاری بود! و سند 2030 امضا نشده 
و رقبا جوسازی کردند! قضاوت خوشبینانه آن است که شما از اوضاع کشور مطلع 
نیستید، دست هایی در دولت بدون اطالع شما، اهداف شوم خود را پیش می برند، 
2030 نه تنها امضا شــده که بخشــی از آن اجرا هم شده است تا جایی که فریاد 

مراجع معظم تقلید را هم بلند کرد.
نیکنام
* وزارت امور خارجه چرا هیچ واکنش تاثیرگذاری در قبال کشتار بی رحمانه ملت 

مظلوم یمن و سرکوب ملت بحرین از خود نشان نمی دهد؟! چرا این قدر انفعال!
شکیبا
* آقای روحانی شــما در مناظره ها موضوع موشــک ها را چالش توافق هسته ای 
دانستید چه شده حاال از موشک ها به عنوان پشتوانه افتخار کردید! خواهش می کنم 
دولت دوازدهم را با صداقت آغاز کنید و با وحدت است که می توانیم گستاخی های 

عربستان و ارباب بی خردش را پاسخ دهیم.
0937---8048
* شیطان بزرگ و نوکران جیره خوارش با دمیدن در شیپور جنگ، مشغول تکمیل 
پازل لیبرال های داخلی، برای ایجاد توهم سایه جنگ است تا کدخداپرستان، مردم 

را برای پذیرش برجام های آینده آماده کنند.
0912---7873

* آقای رئیس جمهور کشورهای مرتجع عربی در حال خرید سالح برای جلوگیری 
از نفوذ بیشتر جمهوری اسالمی در منطقه و مقابله با آن هستند، پس شهر موشکی 
و ارتقای توان موشکی کشورمان امری عادی و عاقالنه بوده است. چیزی که شما 

در تبلیغات انتخاباتی به آن بی توجه بودید.
031---2602

* برای خنثی کردن تحریم ها فقط باید به اقتصاد کشور رسیدگی شود واال دشمنان 
با همین حربه مرتب شمشیر تهدید را روی سر ملت نگه می دارند و سعی می کنند 

بر مسائل سیاسی داخلی ما هم تاثیر بگذارند.
0912---6273

* مدعیان اصالحات چون معتقد به اصول اخالقی و انسانی نیستند تا توانستند در 
انتخابات علیه نیروهای انقالبی ســیاه نمایی کردند مثال آینده را با روی کار آمدن 
انقالبیون برای مردم تاریک جلوه دادند و فرصت برای زدودن این سم پاشی ها در 

جامعه بسیار کم بود.
حزبی
* آقای روحانی شما به بارگاه امام راحل)ره( رفتید و از آن راحل عظیم الشان دم 
زدید بنده به شما عرض می کنم امام فرمود آمریکا شیطان بزرگ است و هر چه 
فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید ولی شما در مناظره ها از شعار مرگ بر آمریکای 

روی موشک ها انتقاد کردید! نه در مناظره ها صادق بودید و نه اکنون.
013---3034

* آقای روحانی برای ریاست جمهوری رای آورد ولی پیروز نشد دلیل آن هم این 
است که برای جذب آرای مردم از شیوه ارعاب و تهدید بهره برد.

قاسمی
* کامال اشــتباه است که کســی فکر کند رای به آقای روحانی رای به فتنه گران 
و اصالح طلبان تجدیدنظر طلب اســت. در رای دادن به ایشان انگیزه ها و سالیق 
گوناگونی وجود داشــته خالصه مردم با تحلیل های گوناگون نسبت به یک نامزد 

گرایش پیدا می کنند و رأی می دهند.
0919---4850

* پیشنهادم به رئیس جمهور منتخب است که عملکرد دولت قبل شما با این وزرا 
فقط رکود بود و بیکاری، پس در این دوره از افرادی بهره بگیرید که در میان مردم 

هستند و تفکری جهادی دارند.
021---3259

* به شورای محترم نگهبان و قوه قضائیه عرض می کنم، مماشات هم حدی دارد 
متأسفانه دولتی ها، تخلف و خرید رأی و قانون گریزی را در این مرحله از انتخابات 

رسمیت بخشیدند؟!
0921---1165

* خدا را شکر می کنیم که آقای روحانی پیروز شد واال مردم مجددا شاهد یاغی گری 
و اقدامات ضددینی و ضدانقالبی اراذل و اوباشــی بودند که فتنه 88 را به وجود 
آوردند و کشــور را 8 ماه به کام خشونت و افسردگی بردند. آنها اهانت به قرآن و 

اهل بیت، حمله به مساجد، روزه خواری و... را مجددا تکرار می کردند.
0912---8220

* امکانات دو کاندیدا برای رقابت غیرقابل مقایسه بود. عالوه بر بسیج تمامی 
امکانات دولتی، شبکه های ماهواره ای نیز در خدمت تبلیغ برای آقای روحانی 
بودند! پرداخت هــای غیرمتعارف به دهداری ها، وزارت نفت و... نیز تاثیر خود 

را گذاشت!
0915---1713

* انتخابات تمام شد ولی کارهایی مانند عدم ارسال تعرفه انتخاباتی به اندازه کافی 
به برخی از نقاط حامی رقیب رئیس جمهور و مناطق روســتایی کام مردم را تلخ 

کرد و موجب شائبه های زیادی شد.
قاجار
* در جامعه به جای اینکه شخص بدحجاب مورد مالمت قرار گیرد باید در مورد 

آسیب های بدحجابی تبیین صورت گیرد و افراد راهنمایی بشوند.
0912---6472

* خدمــت جناب آقای قالیباف عرض می کنم، مبارزه ای که جنابعالی در مورد 4 
درصدی ها شروع کردید هنوز در ابتدای راه است. این 16 میلیون موافق این تغییرات 
نباید خسته و دلسرد شوند. چرا که بخش عظیمی از 23 میلیونی ها وقتی با واقعیات 

4 درصدی ها آشنا شوند با آن 16 میلیون همراه خواهند شد.
0915---1639

* بد نیســت که هر از گاهی در ستونی از صفحه روزنامه شعارهای دولت یازدهم 
و دوازدهم نوشــته شــود تا مبادا برخی از آقایان دچار فراموشی شوند و مطالبات 
مردم بی پاسخ بماند. کیهان اگر نقدی به دولت می کند برای احقاق حق مردم است. 

کیهان این را وظیفه خود می داند چون از جنس همین مردم است.
021---6958

* هرچه به جلوتــر می رویم مردم خواهند فهمید که جنجال آقای جهانگیری و 
بحث های حاشــیه ای آقای روحانی فقط مصرف انتخاباتی داشته است و واقعیت 

کشور و منطقه چیز دیگری است.
همتی
* شانزده میلیون از شهروندان واجد شرایط شرکت در انتخابات خواستار تغییراتی 
هســتند که رابطه مســتقیمی با زندگی آنان خواهد داشــت لذا امیدوارم آقای 
رئیس جمهور منتخب پیش از هر اقدامی صحبت های این شــانزده میلیون را نیز 

بشنوند و اقدام شایسته ای در جهت خدمت به مردم انجام دهد.
026---3932
* در انتخابات 96 آقای رئیســی قریب 16 میلیون رای کســب کرد که از رای 
موســوی فتنه گر در ســال 88 بیشتر بود. از طرف دیگر رای آقای روحانی از رای 
سال 88 آقای احمدی نژاد کمتر بود. ولی برخورد آقای رئیسی را دیدیم و برایشان 
و طرفدارانشــان آفرین گفتیم و لعن و نفریــن را نثار فتنه گران کردیم که 8 ماه 

کشور را به آشوب کشیدند.
0935---1520
* فتنه گرانی که در انتخابات 88 به بهانه تقلب کشور را به هم ریختند و آن خسارت 
سنگین را بر کشور وارد کردند امسال که نامزد مورد نظر آنان پیروز شد می گویند 
سازوکار انتخابات به گونه ای است که امکان تقلب گسترده وجود ندارد! برای این 

جماعت مهم این است که همیشه در قدرت باشند.
0912---4862

* آن کسانی والیتمدار هستند که تحت هر شرایطی پای اصول و ارزش های انقالب 
بایستند و در ادامه راه متوقف نشوند.

0917---3948
* بــا توجه به وجود افزون بر دو میلیون و پانصد هزار زن سرپرســت خانوار و با 
توجه به مصوبه مجلس بر پرداخت دوسوم حداقل حقوق وزارت کار به آنها از دولت 
انتظار می رود با عنایت به وعده های داده شده نسبت به این مصوبه را اجرایی کند.
اخوان)از همکاران سابق(
* ما تعدادی از رانندگان بین شهری برای حمل و نقل کود شیمیایی پتروشیمی 
آبادان، یک سال پیش اقدام کردیم اما تا امروز کرایه ای دریافت نکرده ایم! شرکت 
وابســته به تامین اجتماعی که طرف قرارداد با ما رانندگان است تاکنون به تعهد 

خود عمل نکرده است!
0918---9627

وزارت اقتصاد: نرخ تورم
مجددا ۲ رقمی می شود

یک روزنامه اصالح طلب از قول وزارت اقتصاد پیش بینی کرد نرخ تورم 
مجددا از ماه جاری دو رقمی شود.

به گزارش روزنامه تعادل معاونــت اقتصادی وزارت اقتصاد پیش بینی 
کرده است که نرخ تورم متوسط در این ماه)خرداد( دو رقمی خواهد شد. بر 
اساس پیش بینی دفتر مدل سازی و مدیریت اطالعات این نهاد شاخص قیمت 
مصرف کننده در 12 ماه منتهی به خرداد 96 نســبت به مدت مشابه سال 
قبل به میزان 10/4 درصد افزایش خواهد یافت و بدین طریق پرونده تورم 
تک رقمی بعد از مدت یک سال بسته خواهد شد. این در حالی است که مرکز 
آمار نرخ 12 ماهه تورم در اردیبهشت امسال را 7/1 درصد اعالم کرده است.

دفتر مدل ســازی و مدیریت اطالعات اقتصادی وزارت اقتصاد با بررسی 
روند شاخص قیمت های کاالهای مصرفی ماه های گذشته، پیش بینی ای هم 
از آینده این شاخص تا ماه خرداد امسال ارائه داده است. بر اساس این گزارش 

نرخ تورم 12 ماهه کشور در ماه پایانی بهار به 10/4 درصد خواهد رسید.
اگر این آمار درســت باشــد، می توان دو رقمی شدن تورم متوسط را) 
بر اســاس ارقام دفتر مدل سازی( بعد از یک ســال به نظاره نشست. بنابر 
آمارهای این نهاد در خرداد سال 95 که نرخ تورم متوسط برای نخستین بار 
در سال های دور وارد کانال یک رقمی)9/7 درصد( شد، در خرداد و بعد از 

یک سال به کانال دو رقمی می رسد.
در هــر حال از نظر این پیش بینی کنندگان علــت این امر بیش از هر 
چیــزی افزایش قیمت گروه خوراکی ها خواهد بود. بر اســاس این گزارش 
ســهم خوراکی ها و آشامیدنی ها در تورم منتهی به خرداد ماه امسال 44/4 
درصد خواهد بود. براساس اطالعات مرکز آمار هم در ماه های گذشته گروه 
»خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« به طور نامتعادلی نســبت به دیگر 

گروه های کاالیی دیگر شروع به افزایش کرده است.
بعد از گروه خوراکی ها که از ســوی دفتر مدل سازی معاونت اقتصادی 
وزارت اقتصاد به عنوان اصلی ترین عامل در افزایش شاخص کل معرفی شده 
است، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها در رتبه دوم قرار دارد.

این مرکز پیش بینی کرده که ســهم این گروه در اجزای تورم 12 ماهه 
منتهی به خرداد به میزان 19/2 درصد باشد. بعد از این هم بهداشت و درمان 
با 11/1 درصد قرار دارد. در آن سوی دیگر طیف گروه های ارتباطات، تحصیل 

و هتلداری کمترین نقش را در این تورم بازی می کنند.
رقابت دولت و اصالح طلبان

بر سر ریاست شورا و شهرداری تهران
»رقابت زیرپوستی میان طیف های حاضر در شورای جدید تهران برای 

قبضه ریاست شورای شهر و شهرداری تهران در جریان است.«
روزنامه هفت صبح)از نشــریات همسو با دولت( در گزارشی نوشت: در 
شــماره قبل، از هفت به اضافه یک کاندیدای شهرداری تهران حرف زدیم. 
محسن هاشمی رفســنجانی در کنار حلقه وزارت راهی ها شامل آخوندی، 
عبدالعلــی زاده و حناچی و حلقه مدیران ارشــد دولت اصالحات شــامل 
جهانگیــری، مهرعلیزاده، صفایی فراهانی و حبیب اهلل بی طرف: مرور فضای 
رسانه ای در یکی دو روز اخیر نشان می دهد رقابت زیرپوستی جالبی میان 
اصالح طلبان علیه نیروهای اعتدالی آغاز شده است که می توان آن را رقابت 
بین اعضای دو حزب)منحل شده( مشارکت و مجاهدین انقالب اسالمی با 
اعضای حزب کارگزاران دانست. این ماجرا باعث می شود که دست هایی خارج 
از فهرست، نام های جدیدی را بسازند و البته برخی از نام ها را تخریب کنند.
اتفاق اول ســاعت 9 و 27 دقیقه روز دوشــنبه صورت گرفت. مرتضی 
الویری این متن را با تیتر »معرفی هیئت رئیســه موقت شورای منتخبین 
تهران« روی کانال تلگرامی خود قرار می دهد: »شورای منتخبین تهران)21 
کاندیدای لیست امید که به شورا راه یافته اند( در اولین جلسه خود که صبح 
امروز برگزار شــد هیئت رئیسه موقت خود را انتخاب کردند. در این جلسه 
مرتضی الویری به عنوان رئیس، احمد مسجدجامعی و شهربانو امانی به عنوان 
نایب رئیس و بهاره آروین و حجت نظری به عنوان منشی انتخاب شدند.«

بررسی های خبرنگار »انتخاب«، اما حکایت از محتوای وارونه این خبر 
دارد؛ چرا که طبق اخبار رسیده، جلسه ای با دعوت الویری از دیگر اعضا در 
دفتر او با عنوان »صبحانه کاری« برگزار شــده و او در اقدامی که در ادوار 
شــورای شهر سابقه نداشــته، به صورت کامال ناگهانی و بدون اطالع قبلی 
خواستار تعیین »ریاست سنی شورا« شده و متعاقبا پاسخ داده که خودش 

مسن ترین است؛ پس باید رئیس سنی او باشد!
اتفاق دوم اقدام رسانه ای دیگر الویری بود. او در مصاحبه ای که در نشریه 
تماشاگران امروز منتشر شده در پاسخ به این سوال که »اگر محسن هاشمی 

شهردار شود، مهندس چمران به شورای پنجم راه پیدا خواهد کرد.« گفته »قضیه 
شــهردار شدن محسن هاشمی و هر کدام دیگر از شورای پنجمی ها بر اساس 
قول و قرار گذاشته شده)اینکه نمی توانند در انتخابات شهرداری اعالم کاندیدایی 
کنند( منتفی است. درســتش هم همین است که اعضای شورا به رای مردم 
احترام بگذارند و در جایی که مردم برای آنها تصمیم گرفته اند، خدمت کنند.«
در این میان دو فاز هم بوده که فعال بدون پاســخ مانده اســت. یکی از 
ایــن فازها، در توئیتر اتفاق افتاد که در آن برخی کاربران اصالح طلب، به نقد 
مصاحبه غالمحســین کرباسچی با انتخاب در مورد نامزدی محسن هاشمی 
برای شهرداری تهران پرداختند و در عین حال محسن صفایی فراهانی را به 

عنوان نامزد مطلوب برای این کار معرفی کردند.
به این ترتیب، شورای پنجم شهر تهران، هنوز آغاز نشده به صحنه رقابت 
دو قطب متفاوت در میان نیروهای اصالح طلب و اعتدالگرا تبدیل شده است. 
از سویی، نیروهای سابق جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین به نظر به دنبال 
این هســتند که مرتضی الویری)عضو موسس ســازمان مجاهدین( را رئیس 
شورای شهر و صفایی فراهانی)عضو جبهه مشارکت( یا حبیب اهلل بی طرف)عضو 
جبهه مشارکت( را شهردار تهران کنند و از سوی دیگر، کارگزارانی ها به دنبال 
ریاست محسن هاشمی رفسنجانی)نیروی نزدیک به کارگزاران( به شورای شهر 

یا حتی شهرداری او هستند.
کارشکنی آمریکا علیه برجام

این بار درباره خرید اورانیوم از قزاقستان
با وجود این که رئیس شــرکت دولتی »گاز اتم پروم« قزاقستان از برنامه 
اجرای قرارداد فروش اورانیوم این کشــور به ایران خبر داده، یک مقام قزاق 

مواضع آمریکا را مانع عملیاتی شدن آن خوانده است.
پایگاه اینترنتی شــرکت دولتی اتمی قزاقستان به نقل از سخنان عسگر 
علییف نوشت که ایران برنامه بلندپروازانه هسته ای دارد و با این کشور قرارداد 

همکاری امضا کرده ایم.
وی افزوده است: قرارداد همکاری با ایران برای قزاقستان جالب است که 
فقط پس از تایید اعضای گروه 1+5 اجرایی خواهد شــد و با دریافت اســناد 

اعالم موافقت، اجرای آن آغاز می شود.
اما ارژان اشکیبانف معاون وزیر امور خارجه قزاقستان گفته سیاست های 

آمریکا مانع اجرای قرارداد اورانیومی با ایران می شود.
خبرگزاری اسپوتنیک در این باره نوشت: گاز اتم پروم قزاقستان و سازمان 
انرژی اتمی ایران قراردادی برای تحویل 950 تن سنگ اورانیوم به تهران امضا 
کرده اند که ســه ســاله و مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل 

درباره جمهوری اسالمی است.
اشــکیبانف در ســخنان خود برای نمایندگان مجلس قزاقستان گفت: با 
توجه به مواضع دولت جدید آمریکا و برنامه این کشــور برای تجدید نظر در 
رویکردهای واشــنگتن نسبت به برجام، درخواست تایید قرارداد اورانیومی با 
ایران را به کانال ویژه خریدهای سازمان ملل ارسال کرده ایم که در هر صورت 

تایید نخواهد شد.
دولت تغییر رویه دهد

مردم دیگر بهانه تراشی را نمی پذیرند
یک روزنامه اقتصادی حامی دولت تاکید کرد روحانی دیگر نمی تواند دولت 

قبل را مقصر نشان دهد.
روزنامه جهان صنعت در یادداشتی نوشت: برخالف سال 92 که اصلی ترین 
رقیب روحانی نتوانست بیشتر از شش میلیون رای به دست آورد، این بار حدود 
16 میلیون نفر از رای دهندگان به هر دلیلی که بتوان تصور کرد، آرای خود را 
به سود رئیسی، رقیب اصلی روحانی به صندوق های رای ریختند که خود این 
موضوع می تواند هشــداری باشد مبنی بر اینکه روحانی در دوره دوم ریاست 
جمهوری خود باید عالوه بر برآورده ساختن انتظارات و مطالبات کسانی که 
به او رای دادند، پاســخگوی مطالبات آن 16 میلیون نفری باشد که به رقیب 
او رای دادنــد؛ مطالباتی که تنها بخشــی از آنها وجه مشــترک هر دو گروه 

رای دهنده را تشکیل می دهد.
در چنیــن وضعیتی کار روحانی در دولت دوازدهم از دوره اول ریاســت 
جمهوری اش دشــوارتر شده است. در دوره اول روحانی و معاون اول او، گناه 
بیشــتر مشکالت اقتصادی را که گریبانگیر کشور است، به گردن خرابی های 
به جا مانده از دولت دهم می انداختند و در پاسخ منتقدانی که می گفتند دولت 

نتوانسته کاری در زمینه محرومیت زدایی، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه 
و قدرت خرید مردم انجام دهد، همه کاســه کوزه ها را بر ســر دولت دهم 
می شکست و می گفت بیشتر وقت و انرژی دولت یازدهم صرف آواربرداری 

خرابی های به جا مانده از دولت احمدی نژاد شده است.
ایــن روزنامــه ادامه می دهد: حــاال کار روحانی و دولــت دوم او برای 
پاسخگویی به این همه انتظارات و مطالبات به راستی دشوار و طاقت فرساست 
و رئیس جمهور جز با دســت زدن به یک رنســانس همه جانبه و عمیق در 
ترکیب کابینه و برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت خود حتی قادر به 

پاسخگویی به نیمی از این مطالبات نخواهد بود.
به کالم دیگر روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خود بیش از دوره 
اول به مردم بدهکار اســت. بدهــکاری او در دور اول به حدود 18 میلیون 
رای دهنــده بــود و حاال به افزون بر 23 میلیون ایرانی اســت که به او رای 
دادند. هرچند او در این دوره باید بدهی های خود را با کسانی که به او رای 
ندادند )در واقع با 80 میلیون جمعیت ایرانی( تسویه کند. در این دوره دیگر 
هیچ عذر و بهانه ای برای خلف وعده و الینحل باقی گذاشتن مشکالت ریز 
و درشت اقتصادی کشور از دولت روحانی پذیرفتنی نخواهد بود. دو رقیب 
اصلی روحانی در مرحله نیمه نهایی مبارزات انتخاباتی وعده ایجاد پنج، شش 
میلیون شغل و چند برابر کردن یارانه های نقدی را به مردم دادند و در مرحله 
نهایی رئیســی رقیب قدرتمند روحانی لفظ جدیدی به نام نقد کردن چک 
برجام وارد ادبیات مبارزاتی خود کرد که ای بسا برای درصدی از طرفداران 

دوآتشه روحانی نیز تا حدودی گوش نواز به نظر می رسید.
روحانی با ترکیب دولت یازدهم خود خصوصا در حوزه اقتصاد و صنعت 
توانایی پاسخگویی به این همه مطالبات متنوع اقتصادی را نخواهد داشت. 
مردم در این دوره دیگر نمی توانند مفاسد اقتصادی و رانت خواری ها را از ناحیه 
هر کس که باشد، تحمل کنند. در این دوره مردم انتظار دارند روحانی برای 
کاهش بار ســنگین هزینه های دولت بر اقتصاد کشوری که کسر بودجه ای 
سنگین را هم بر آن تحمیل کرده است، کار کوچک سازی ساختار تشکیالت 

غول آسای دولت را کلید بزند.
مردم همچنین از دولت دوازدهم انتظار دارند زمینه ایجاد اشتغال مولد 
و کاهش نرخ بیکاری را در کشــور فراهم ســازد و این واقعیت را که دولت 
کارفرما، تولیدکننده، صنعتگر و تاجر خوبی نیست عمال به منصه ظهور برساند.

و نیز مردم از دولت دوازدهم انتظار دارند با توزیع عادالنه ثروت و بستن 
گوش های خود به روی مشاوران اقتصادی نئولیبرال که رفاه و آسایش مردم 
جایی در منظومه فکری آنها ندارد به جای پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید و 
سطح رفاه پایدار آنها را فراهم سازد و چنانچه در برآورده ساختن این مطالبات 
تعلل ورزند و مانند دوره گذشــته بهانه تراشی پیشه کنند، ضربه مهلکی به 
اعتبار اصالح طلبــان و اعتدال گرایانی که با حمایت های خود راه به قدرت 
رســیدن آنها را هموار ساختند، وارد خواهد شد و در آینده برای سال های 

طوالنی آنها را از سپهر مدیریت اجرایی کشور محو و زائل خواهد کرد.
تیم اقتصادی دولت ائتالفی
نیاز به جراحی کامل دارد

یک روزنامه اصالح طلب خواســتار جراحی روحانی در تیم اقتصادی به 
خاطر ناکارآمدی آن شد.

آفتاب یزد در تحلیلی نوشت: هیجانات ناشی از انتخابات ریاست جمهوری 
فرو نشست و اکنون زمان آن است که پرسیده شود آن راهی که دولت روحانی 

بر مدار آن حرکت می کند قرار است از چه مسیری بگذرد.
دولت ائتالفی به علت گوناگونی سالیق و روش ها و همچنین خاستگاه 
و اهداف متنوع وزرا باعث شــد تا نتوان تمام توان دولت را بســیج کرد. در 
تمام دنیا نیز دولت های ائتالفی معموالً از ســر ناچاری و به خاطر شــرایط 
خاص تشــکیل می شوند و کمتر پیش می آید که خیلی کارآمد باشند. این 
نقطه ضعف را می توان به ویژه در تیم اقتصادی مشاهده کرد. قوه عاقله تیم 
اقتصادی دولت شامل فروزنده، نیلی، طیب نیا و سیف از جمله اولین نقاطی 
است که باید مورد جراحی قرار گیرد و حذف و اضافه هایی روی آن صورت 
گیــرد، همچنین وزارتخانه هایی مانند تعــاون، کار رفاه و امور اجتماعی و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در کنار سیستم بانکی باید مورد واکاوی 

اساسی قرار گیرد.
این روزنامه می افزاید: نکته اینجاســت که با توجه به ســوگیری های 
رئیس جمهــور در مــورد اولویت اساســی اقتصاد آیا وی حاضر اســت تا 
اقتصاددانانی غیر سیاسی را فارغ از این جناح بندی های سیاسی به کار گیرد؛ 
تیمــی اقتصادی که اقتصاد و فهم محض اقتصاد را بر منافع حزبی ترجیح 
می دهد... رئیس جمهور باید به جد ترکیب افراد در تیم اقتصادی )تا رده های 

ستادی و اجرایی( را مورد بازبینی قرار دهد.

یادداشت میهمان

اقامه نماز جمعه تهران 
به امامت آیت اهلل خاتمی

نمازجمعه این هفته تهران به امامت آیت اهلل سیداحمد خاتمی 
در دانشگاه  تهران اقامه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی ســتاد نمازجمعه، مراســم نمازجمعه این 
هفته تهران از ســاعت 11:40 در دانشگاه تهران آغاز می شود و در ادامه 
با سخنرانی حسین رضایی نژاد، رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و صادق پورهاشمی، نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی 
همراه خواهد بود. آیت اهلل سیداحمد خاتمی نیز به ایراد خطبه ها خواهند 

پرداخت.

سرویس سیاسی - 
انتخابــات دوازدهمیــن دوره 
ریاســت جمهوری با تمام فراز و 
فرودهای آن به اتمام رسید ولی آن 
چه که مشخص شد و کسی را یارای 
انکار آن نیست حجم گسترده ای از 
تخلفات انتخاباتی است که تاکنون و 
در ادوار گوناگون برگزاری انتخابات 
بی سابقه بوده است، تاکید بر این 
واقعیت ضروری است که معترضان 
به تخلفات گسترده دولت یازدهم 
در پیگیری اعتراضات خود نجابت 
بخرج داده و از ملتهب کردن جامعه 
آنچنان که مدعیــان اصالحات و 
اصحاب فتنه در ســال 88 انجام 
دادند خــودداری کرده انــد ، این 
نجابت نباید مانع رسیدگی نهادهای 
مســئول از جمله شورای نگهبان 
به تخلفات شــود و نتیجه بررسی 
اعتراضات بایستی به اطالع عموم 

مردم برسد.
دوازدهمیــن دوره انتخابــات 
ریاست جمهوری و پنجمین دوره 
شوراهای اسالمی شهر و روستا در 
حالی 29 اردیبهشــت برگزار شد 
که پیــش از انتخابات ، در هنگام 
برگــزاری و همچنیــن پس از آن 
دولتمردان یازدهم مرتکب تخلفات 
بســیار و عدیده ای شــده بودند 
که پیگیری این تخلفات خواسته 
جدی معترضان اســت معترضانی 
که برخــالف مدعیان اصالحات و 
اصحاب فتنه که پس از شکست و 
ناکامی در انتخابات 22 خرداد 88 
به خیابان ها ریخته و امنیت مردم 
را به مدت نزدیک به هشت ماه سلب 
و خسارت های جبران ناپذیری به 
کشور تحمیل کردند نجابت بخرج 
داده و اعتراضــات خــود را تنها از 
طریق مراجــع قانونی و بخصوص 

شورای نگهبان پیگیری می کنند.
آخرین خبرهــا در این زمینه 
حاکی اســت یکی از مدیران کل 
آموزش و پرورش بازداشت شده و 
با قرار وثیقه 100میلیونی در حال 
حاضر آزاد است و در همین راستا 
مدیران دو منطقه آموزش و پرورش 
شهر تهران و شهرستان های استان 

تهران احضار شده اند.
در طول این هفته گزارش های 
متعــددی از ســوی معترضان به 

نهادهای مسئول ارائه شده است ، 
هر چند روی سخن این جا نیست 
که تخلفات منجر به تغییر در نتیجه 
انتخابات شــده است ولی تخلفات 
موجــود در هر ســطح و رتبه ای 
بایستی از سوی نهادهای ذی صالح 
پیگیری و با عامــالن آن برخورد 

قانونی صورت گیرد.
در ادامه ایــن گزارش به روند 
تخلفات دولــت یازدهم از پیش از 
برگــزاری انتخابات تــا پس از آن 

می پردازیم.
تبدیل دستگاه ها 

و مراکز دولتی
 به ستاد انتخاباتی روحانی

کشور،  وزیر  سیاســی  معاون 
رئیس ستاد انتخابات بوده و طبق 
قانــون هیئت دولــت و بخصوص 
وزارت کشور که مسئولیت برگزاری 
انتخابات را دارد باید در ایام انتخابات 
بی طرف باشــد با ایــن وجود در 
هفته های منتهی به انتخابات شاهد 
دولتمردان  از  قانون شــکنی  موج 
یازدهم بوده ایم که در ادامه به تنها 
گوشه ای از این تخلفات می پردازیم.

عصر روز شنبه 23 اردیبهشت 
خبری منتشر شد مبنی  بر اینکه 
»علی اصغــر احمــدی«،  معاون 
سیاسی وزیر کشور که رئیس ستاد 
انتخابات نیز می باشد با فرمانداران 
و بخشداران استان خراسان رضوی 

دیدار کرده است.
رئیس ستاد انتخابات کشور در 
این دیدار با بیان این که »چیزی که 
دشــمن به دنبال آن است تشدید 
منازعات اســت«، اظهار داشت: به 
دنبال این هستند که اجماع جهانی 
که علیه ایران بود و این دولت]دولت 
تدبیر و امید[ توانست آن را به اجماع 

جهانی برای ادامه برجام تبدیل کند 
از بین ببرند.

احمدی با حمله به نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری و در دفاع 
از روحانی گفته بود : می گویند فقر 
در ایران بعد از 38 سال وجود دارد 
اینکه 4 درصد زالو صفت هستند و 

96 درصد بدبخت و بیچاره اند.
ورود یــک مقام رســمی در 
برگزاری انتخابات به دفاع از نامزد 
دولت و سخن گفتن علیه نامزدهای 
دیگر یک تخلف آشکار محسوب می 
شد که در برابر دیگر تخلفات اعضای 
دولت یازدهم شاید قابل اغماض به 

نظر آید!
مجیــد تخت روانچــی معاون 
وزیر امور خارجه )پنجشــنبه 14 
اردیبهشت( در دومین گردهمایی 
جوانان حامــی روحانی کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری، به بیان 
دســتاوردهای دولــت یازدهم در 
حوزه هســته ای پرداخت. حضور 
ستاد  گردهمایی  در  تخت روانچی 
روحانی و ســخنرانی وی در مدح 
دولت در حالی اســت که بر طبق 
قانون انتخابات ریاست جمهوری، 
ادارات و ســازمان ها و ارگان هاي 
دولتــي و نهادها و اعضاي آن ها با 
ذکر ســمت خود حق ندارند له یا 
علیه هیچ یک از نامزدهاي انتخاباتي 
اعالمیه، اطالعیه و پالکارد بدهند و 
انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتي از 
تاریخ اعالم رسمي اسامي نامزدها له 
یا علیه نامزدهاي ریاست جمهوري 
از ســوی دولتمردان خالف قانون 

است.
از سوی دیگر در حالی که وزارت 
امور خارجه که مسئولیت سنگینی 
در دفــاع از حقوق ملــت ایران بر 

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

تخلفات انتخاباتی دولت 
نجابت معترضان مانع رسیدگی نشود 

گفت: بعد از آن که محتوای ذلت بار ســند 2030 یونسکو فاش 
شد، آقای رئیس جمهور اعالم کرد که این سند امضاء نشده است! و 

کسانی که مدعی امضای  آن هستند، دروغ می گویند!
گفتم: ولی معاون وزیر آموزش و پرورش گفت که ســند 
امضاء شده ولی به دلیل اعتراض هایی که صورت گرفته است، 

اجرای آن را متوقف کرده ایم.
گفت: بعد از آن که معلوم شــد دولت این ســند فاجعه آفرین را 
امضاء کرده اســت، آقای رئیس جمهور گفت؛ این سند را با تحفظ و 

تاکید بر رعایت شئونات اسالمی خودمان امضاء کرده ایم.
گفتم: طرف به همسایه خود گفت؛ آن کاسه ای را که قرض 
گرفته بودی پس بده! همسایه گفت؛ اوال که کاسه ای به من 
نداده بودی! ثانیا؛ کاســه ای که داده بودی از دستم افتاد و 
شکست! ثالثا؛ کاسه را صحیح و سالم به تو پس داده بودم! 

رابعا...!

عهده دارد، در مقابل گســتاخی و 
عهدشــکنی های مکرر آمریکا به 
فشــار ایمیلی و پیــام توئیتری و 
گالیه محترمانه بســنده می کند 
در ایــام رقابت هــای انتخاباتی در 
نقش روابط عمومی ستاد انتخاباتی 
حسن روحانی بیانیه های طوالنی و 
تندی علیه دیگر نامزدها و منتقدان 

منتشر کرد.
اما جالب توجه اینکه وزیرخارجه 
در یکی از روزهای تبلیغات ، نامزد 
ریاست جمهوری دوازدهم را در سفر 
انتخاباتی به اصفهان همراهی کرد  و 
در توجیه این اقدام گفته شد آقای 

ظریف مرخصی گرفته است! 
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خبرگان  مجلــس  رئیس 
تخلفات  گفــت:  رهبــری 
انتخاباتی از نظر مالی و سیاسی 
چشمگیر بود و انتظار نداشتیم 
انتخابات  مجری  دستگاه های 
باشند،  قانون  مجری  باید  که 
خودشان قانون شکنی کنند به 
نحوی که همه مطلع شوند که 

این خالف انتظار بود.
آیت اهلل احمد جنتی در نشست 
هیئت رئیســه مجلــس خبرگان 
افزود: همانطور کــه مقام معظم 
رهبری هم اشاره فرمودند از جانب 
خودم و خبــرگان با همه وجودم 
از مردم تشــکر می کنم که نشان 
دادند هنوز زنده و ســرپا هستند 
و به اســالم، انقالب، امام راحل و 

رهبرشان وفادارند.
وی گفت: مردم به یک اشاره 
رهبر معظم انقالب و تشویق ایشان 
در انتخابات حضور یافتند و آرای 

بسیاری در صندوق ها ریختند.
آیــت اهلل جنتی افــزود: دنیا 
متوجه شد که مردمساالری دینی 
در کشورمان حاکم است، خالف 
ادعاهایی که به دروغ و با تزویر در 

این خصوص می کنند در کشورمان 
مردمساالری دینی حقیقت دارد و 
این مردم هســتند که با اختیار و 
انتخابات شرکت  آزادی کامل در 
می کنند و به هر کســی نظرشان 

باشد رای می دهند.
رئیس مجلس خبرگان اضافه 
کرد: در ایران به هیچ کسی اجبار 
نمی کنند که رای بدهد یا ندهد، 
مردم با عشق و عالقه و با احساس 
وظیفه دینی و ملی حضور می یابند 

و رای می دهند.
وی تصریح کرد: البته سالمت 
انتخابات را تایید می کنم که خیلی 
خــوب بود اما تخلفات بســیاری 
هم شــد که بخشی از آن متوجه 
مسئوالن بود که تخلفات بسیاری 

کردند.
رئیس مجلس خبرگان گفت: 
برخــی از این تخلفــات را همه 
از تخلفات  فهمیدنــد و برخــی 
مبتنی بــر گزارش های ناظران از 
دور و نزدیــک و برخی مبتنی بر 

گزارش های مردمی بود.
وی بــار دیگر تصریــح کرد: 
تخلفــات انتخاباتی از نظر مالی و 

سیاســی چشــمگیر بود و انتظار 
مجری  دســتگاه های  نداشــتیم 
بایــد مجری قانون  انتخابات که 
باشند، خودشان قانون شکنی کنند 
به نحوی که همه مطلع شوند که 

این خالف انتظار بود.
البته  آیت اهلل جنتــی گفت: 
نوعی از تخلفات هم بود که مانند 
همیشــه صورت گرفت که آن را 
شــورای نگهبان بررسی می کند، 
گزارشــش را می گیرد و اگر الزم 
باشــد بازرس می فرستد که البته 
اینهــا طبیعی اســت و در همه 
دوره های انتخابات اعم از مجلس و 

ریاست جمهوری بوده است.
رئیس مجلــس خبرگان ابراز 
امیــدواری کرد: کســانی که در 
این قضایــا تخلفات بزرگ کردند 
از گناهانشــان توبه کننــد زیرا 
را می گیرد  حق الناس گریبانشان 
و به فرمــوده رهبر معظم انقالب 

واقعا حق الناس است.
آیت اهلل جنتــی تصریح کرد: 
اگر این افراد توبه نکنند در دنیا و 
آخرت مسئولیت دارند و مجازاتش 

را خواهند دید.

آیت اهلل احمد جنتی:

انتظار نداشتیم مجریان انتخابات
 خودشان قانون شکنی کنند


