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پس از نشست خبری روز دوشنبه جناب آقای روحانی – یک 
روز پیش از آغاز رســمی ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاســت 
جمهوری- و پخش زنده آن از صداوسیما، عده ای نسبت به این نوع 
پوشش خبری در فاصله کمتر از 40 روز مانده به انتخابات اعتراض 
کرده و معتقد بوده و هستند صداوسیما با کدامین ادله و مجوز آنتن 
زنده را در اختیار ایشان و یک نشست تقریباً تبلیغاتی گذاشته 
است؟ آیا صدا و سیما مرعوب تبلیغات و جنگ روانی گسترده 
مدعیان اعتدال- اصالحات طی هفته های اخیر شده است؟! این 
سؤالی جدی است که الزم است مسئولین صدا و سیما –به عنوان 
تاثیرگذارترین رسانه در انتخابات- درباره آن به طور جدی فکر 
کنند و اسیر تبلیغاتی نشوند که از یک سو مدعی است صداوسیما 
دیگر مخاطب ندارد و از سوی دیگر به دنبال قبضه انحصاری آنتن 

رسانه ملی است!
در نشست روز دوشنبه هنگامی که یکی از خبرنگاران درباره 
تناقض سخنان سال 92 ایشان درباره وعده تحول اقتصادی در 
100 روز و ســخنان اسفند سال 95 مبنی بر اینکه مشکالت 40 
سال دیگر هم حل نمی شود پرسید، واکنش اولیه آقای روحانی 
به این سؤال بسیار مثبت بود و گفت مدت هاست منتظر چنین 
ســؤالی بوده است تا یک دروغ بزرگ که انتشار آن کار مخربان 
اســت را برمال سازد! آقای روحانی با انکار وعده حل مشکالت و 
ایجاد تحول اقتصادی در 100 روز، گفت سخنان خود را به خوبی 
به یاد دارد و وعده ایشان این بوده است که پس از 100 روز بگویند 

و گزارش بدهند چه کرده اند.
اولین نکته و سؤالی که مطرح می شود آن است که چرا سایت 
ریاست جمهوری با سانسور این پرسش و پاسخ، فرصت افشای 
این دروغ بزرگ را از جناب ایشان گرفته است؟! عین عبارت آقای 
روحانی در تبلیغات انتخاباتی سال 92 از این قرار است؛ »در برنامه 
مدون من، عالوه بر برنامه برای حل مشکالت اقتصادی، اجتماعی، 
سیاست داخلی، سیاست خارجی و امور فرهنگی، برنامه کوتاه مدت 
یک ماهه و 100 روزه وجود دارد. ما می توانیم در یک زمان کوتاه، 
تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم. دولت تدبیر و امید قادر 
است معضالت کشور را به حل وفصل برساند. من، دولت راستگویان 
تشکیل خواهم داد«. آقای روحانی همان سال و در جای دیگری 
شــبیه همین عبارات فوق را تکرار کرده و گفته اند؛ »در برنامه 
مدون من، برنامه کوتاه مدت یک ماهه و 100 روزه وجود دارد؛ ما 
می توانیم در یک زمان کوتاه، تحول اقتصادی در کشور به وجود 
آوریم و در آن تحول اقتصادی، بتوانیم با ایجاد یک دوره تنفس، 
به کارخانه ها و مراکز تولیدی که امروز مشکل دارند، مشکالت 

آنها را در آن مدت کوتاه، حل وفصل کنیم«.
وقتی هم که خبرنگار خواست عین جمالت ایشان را بخواند، 
اطرافیان اجازه ندادند و خود ایشــان نیز با لحنی خاص گفتند 
مقاله تان را خواندید و استفاده کردیم و می دانیم چه می خواهید 
بگویید. عده ای هم که گویا از اصل برای همین کار ردیف شــده 
بودند در اقدامی زشت و غیراخالقی شروع به کف زدن و خندیدن 
کردند! فارغ از اصل سؤال و جواب، این شیوه برخورد با یک پرسش 
به هیچ عنوان زیبنده دولت راستگویان و هیچ دولت و دولتمرد 
دیگری نیست. همین نوع برخوردهاست که باعث می شود فالن 
آقای وزیر به خود جرات دهد چنان حرکتی در مقابل یک سؤال از 
خود بروز دهد و وقتی هم با موج اعتراض ها روبرو می شود به جای 
عذرخواهی، با لحنی قلدرمآبانه بگوید همین است که می بینید! 
وقتی با خبرنگاران و مقابل دوربین ها چنین برخوردهایی می شود، 
مردم چطور و اصاًل چرا باید نمایش هایی مثل »حقوق شهروندی« 

را جدی بگیرند و برای آن تره خرد کنند؟!
دولت یازدهم در حالی که تنها 22 روز از فروردین ماه می گذرد 
5 سفر استانی داشته است. حال آنکه این آمار در کل شش ماه 
سال گذشــته 5 سفر بوده است. شاید عده ای بگویند مگر شما 
مخالف پرکاری و فعالیت و ســفرهای استانی دولت هستید؟ به 
طور قطع هیچ شهروندی از داشتن دولتی پرکار و فعال ناراحت 
نیست و گله ای ندارد اما دولت محترم فکر نمی کند می توانست 
همین انرژی و فعالیت را در چهار سال گذشته هم داشته باشد و 
به کار بندد؟ اگر دولت چنین انرژی و ظرفیتی دارد، پس چرا در 
این چهار سال نشانی از آن نبود و اگر اساساً ندارد ناگهان در این 

چند روز از کجا و برای چه آمده است؟!
نکته دیگر آن که در این نشســت به ســیاق نشست های 
قبلی خبرنگاران باید از ابتدای مراسم سؤال خود را مکتوب به 
مسئولین و دســت اندرکاران تحویل دهند. البته چنین رویه ای 
مختص به نشســت های رئیس جمهور نبوده و در برخی دیگر از 
نشست ها هم دیده می شود که به هیچ عنوان قابل هضم نیست و 
شائبه های جدی و فراوانی را ایجاد می کند و شاید از همین روست 
که سالهاست خبرنگار کیهان فرصت طرح پرسش را نیافته است!
در اینگونه نشست ها، رسانه ها اغلب چند سؤال طراحی کرده و 
به خبرنگار خود می دهند تا چنانچه سؤال اول پرسیده شد، سؤال 
بعدی مطرح شــود. اما اینبار کیهان یک سؤال بیشتر نداشت و 
علتش هم آن بود که تقریباً مطمئن بودیم چنین سؤالی از سوی 
دیگر رسانه ها پرسیده نخواهد شد. گرچه در کنار این اطمینان، 
از این هم تقریبا مطمئن بودیم که بسیار بعید است چنین سؤالی 
فرصت مطرح شدن بیابد. گرچه دست اندرکاران نشست در جریان 
سؤال کیهان هستند اما بجاست مردم هم آن را بدانند و درباره 
آن فکر کنند. ســؤال کیهان این بود؛ جناب آقای رئیس جمهور! 
به صراحت اعالم کرده اند تحریم های جدید  آمریکایی ها اخیراً 
علیه ملت ایران را به علت نگرانی از تاثیر آن بر نتیجه انتخابات، 
به تعویق انداخته و آن را به پس از انتخابات موکول می کنند. به 
نظر شما علت این کار آمریکایی ها چیست و آنها نگران از دست 

دادن چه چیزی در این انتخابات هستند؟!
بهترین راه آن بود که این ســؤال طرح می شد و پاسخ آن را 
مستقیماً از زبان جناب آقای رئیس جمهور می شنیدیم اما حال 
که چنین نشــد به نکته ای کوتاه در این باره بســنده می شود. 
آمریکایی ها مدتهاســت از ادبیات و دوقطبی »تندرو-میانه رو« 
درباره سیاســت داخلی ایران دم می زنند و آشکارا می گویند 
باید میانه رو ها را تقویت کرد و نگذاشت تندروها بر مصدر امور 
بنشینند. شــاید عده ای بگویند تندروها در خفا با طرف مقابل 
بســته اند و این حمایت ها نیز ناشی از توافق پنهانی و نانوشته 
اســت. اما حداقل در مورد دولت یازدهم می توان گفت چنین 
تحلیلی چندان پذیرفتنی نیست. اما این دولت یک ویژگی خاص 
دارد که بسیار به کار آمریکایی ها می آید و آن هم چیزی نیست 
جز »بی حالی و خستگی«!  و در مواردی نیز »وادادگی« در مقابل 

دشمنان بیرونی.
برای آمریکایی که بزرگ ترین جنگ اقتصادی تاریخ را علیه 
جمهوری اسالمی کلید زده، چه دولتی بهتر از این که وعده هایش 
را انکار می کند و مردانش معتقدند باید مدیر از خارج وارد کرد 
و قدرت رقابت تولیدی ما نهایتاً در حد قورمه سبزی و آبگوشت 
بزباش است و پذیرایی قطارها را هم باید به شرکت خارجی سپرد 
و در نهایت معتقد است 100 سال دیگر هم مشکالت اقتصادی حل 
نمی شود؟! به راستی آمریکایی ها حق دارند نگران باشند. کشتی 
گرفتن با حریف خسته و بی حال، از سرشاخ شدن با حریف آماده 

و قبراق بسیار راحت تر است. 

نگران میانه روها
یا خسته ها؟!

شما بفرمائید!

محمد صرفی

* آقای رئیس جمهور در طول این چند روز چندین سفر استانی پی درپی 
با رنگ و بوی انتخاباتی انجام داده و صدا و ســیما همه این ســفرها را از 
طریق تمام شــبکه ها پوشش خبری می دهد معلوم نیست قوانین مربوط 

به ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی برای چه کسی و یا کسانی وضع شده اند.
0936---6158

* وقتی چرخ ســانتریفیوژ های هســته ای در این دولت از حرکت افتاده و 
قلب راکتور تأسیسات اتمی اراک با سیمان پر شده است، برگزاری جشن 
تشریفاتی هسته ای توسط این مسئوالن چه معنایی دارد؟ وقتی به قول آقای 
صالحی ذخایر اورانیوم غنی شده ما دیگر برای نیازهایمان کافی نیست و کسی 

هم به ما نمی دهد؟ آیا چنین کارهایی چیزی بیش از یک نمایش است؟
8181---0933 و سوری از تهران

* چرا باید انتقاد مردم از تجمل گرایی و زندگی اشرافی مسئوالن به آقای 
رئیس جمهور و همکاران ایشان بربخورد و عصبانی بشوند. اگر زندگی اشرافی 
آقایان کار درســتی است پای آن بایستند و دفاع کنند اگر هم کار غلطی 

است آن را کنار بگذارند و مثل مردم زندگی کنند.
0919---8313
* ان شاءاهلل دولت انقالبی و پیگیر اصول اسالم و انقالب برای آرامش قلوب 
مجروح و زخم دیده این ملت باوفا یک دولت شیشه ای باشد که از صدر تا 
ذیل کارهایش به تأسی از امیر کشورمان که فرمود ما هیچ چیز پنهانی از 

ملت نداریم در مقابل چشم مردم باشد.
0912---7977
* این صحبت آقای رئیس جمهور که گفته اند به همه اهداف برجام رسیده ایم 
را به شکل خاصی باید پذیرفت. چرا که ایشان به توقعات آمریکایی ها که 
طراح برجام بودند، پاسخ مثبت داده اند. ما هم باید صبور بوده و به وعده های 

نسیه و در حال نقض آنان دل خوش باشیم.
0913---2628

* در این دولت چرخ سانتریفیوژ های هسته ای که نچرخید هیچ چرخ های 
تولید هم زنگ زدند و از کار افتادند. برجام به جای اینکه کام ملت ایران را 

شیرین کند کارخانه داران فرانسوی را کامروا کرده است.
0912---5300
* آمارهایی که آقــای رئیس جمهور به ملت ارائه می دهد با هیچ منطقی 
قابل پذیرش نیست از صدا و سیما باید تعجب کرد که دربست در اختیار 

دولت و دولتمردان قرار گرفته است.
فراهانی
* اگر روز اولی که وزیر راه و شهرسازی به مسکن مهر و صاحبان آنها توهین 
کرد توســط رئیس جمهور مورد بازخواست قرار می گرفت، چنین حرکات 
زننده و زشــتی امروز مجددا از وی سرنمی زد البته مقصر خوی مشترک 

مجموعه دولت است که تحمل انتقاد ندارند.
0912---8455
* آقای رئیس جمهور که مرتب صحبت از عدالت و جلوگیری از ظلم می کنند 
چرا در خصوص ظلمی که وزیر ایشــان در حق یک خبرنگار زن محجبه 

مرتکب شد و همه ما را آزرده خاطر ساخت برخورد نکرده و نمی کنند.
طباطبایی
* به آقای رئیس جمهور عرض می کنیم ادب را از دولت و دولتمردان شروع 
کنند. رفتار متکبرانه بعضی از دولتمردان تاسف آور و باعث شرمندگی است.
0936---2226
* رهبر معظم انقالب در ابالغ سیاســت های اقتصاد مقاومتی بارها تاکید 
کرده اند کاالهایی که مشــابه داخلی دارند و در کشور تولید می شوند وارد 
نشــوند ولی دولت گوشش بدهکار نیست. بدتر اینکه در و دیوار شهر را از 

تبلیغ اجناس خارجی پر کرده اند!
0914---4992
* با تشــکر از رهبر معظم انقالب درخصوص بیانات نوروزی شان راجع به 
امنیت سرمایه گذاری در کشور، خواهشمندم مسئولین امر به این رهنمود 
لبیک بگویند تا مشکالت سهامداران پدیده شاندیز و غیره حل و فصل شود.
0935---6095
* عمر دولت یازدهم رو به پایان اســت ولی دریغ از گشــایش اقتصادی. 
بنویسید عمر ما با وعده و وعیدهای سرخرمن دولت آقای روحانی سپری 

شد. بی جهت تقصیرها را به گردن دولت گذشته نیندازند.
0912---5300
* روزنامــه دولتی ایران برای خراب کردن 5 نامزد جبهه مردمی نیروهای 
انقالب اقدام به چاپ عکس های آنان در کنار رئیس جمهور دوره هشت ساله 
قبل کرده است. وقتی دولت کارنامه درخشانی نداشته باشد ناگزیر به دنبال 

چنین روش هایی خواهد بود.
0913---5637

* دولــت ما با واردات پرتقال های نامرغوب به دولت ترکیه خوش خدمتی 
می کند. ولی امروز شاهد عربده کشی و جسارت های اردوغان رئیس جمهور 
این کشور علیه ایران هستیم. این است سیاست خارجی فعال دولت یازدهم.
0912---8455
* قیمت هر شانه تخم مرغ 12 تا 15 هزار تومان شده است. بنویسید چیزی 

ارزان نیست که اقشار ضعیف جامعه با آن زندگی خود را سپری کنند.
0938---1638
* در همین ابتدای سال جدید موج گرانی ها راه افتاده و مواد لبنی با افزایش 
قیمت عرضه می شــود. قیمت هر بطری شــیر دامداران به 5 هزار و 250 

تومان افزایش یافته است، متاسفانه هیچ حساب و کتابی در کار نیست.
افشین
* اگر سری به منطقه به اصطالح آزاد کیش بزنید بعید می دانم جنس ایرانی 
بتوانید پیدا کنید. متاسفانه علی رغم شعار اقتصاد مقاومتی هر چهارشنبه 
و جمعه عصر در پارک مینا و ســاحل مجسمه ماهی گیر مسابقه خودروی 
کنترلی بچه ها که قیمت آن از صد هزار تا دویســت و سیصد هزار تومان 
اســت برگزار می شود. در این مسابقه بچه ها را تشویق می کنند بروند این 
ماشــین های قاچاق وارداتی را بخرند و بیایند در مسابقه شرکت و پنجاه 

هزار تومان برنده شوند!
محمود راعی- یزدی

* تا زمانی که به کشفیات قاچاق به عنوان درآمد نگاه می شود مبارزه 
با قاچاق کاال دردی را دوا نمی کند. مسئولین باید آمار کشفیات معدوم 
شــده را به طور شفاف بیان کنند. مگر حضرت آقا نفرمود کشفیات را 

نابود کنید؟!
0913---2601

* بــا توجه به تعطیلی یکی پس از دیگری کارخانه ها مثل ارج، آزمایش و 
اکنون داروگر و... به نظر می رســد به علت بی تدبیری و مدیریت ناکارآمد 
متولیان و سوءاســتفاده فرصت طلبان از این موقعیت برای خرید مناقصه 
آن و بهره بــرداری مجدد از این کارخانه ها در آینده از شــگردهای جدید 
نجومی بگیران اســت مثل کارخانه روغن نباتی قو که به علت دستگاه های 
آن از مدار تولید  خارج شــد و پس از مناقصه مجددا با همان کارگاه ها و 

دستگاه ها به ادامه تولید پرداخت!
ملکی
* از کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی انتظار می رفت با 
پیشنهاد تشدید مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، زمینه گرایش به این مواد 
را در جامعه کم کند نه اینکه با پیشنهاد حذف مجازات اعدام، این گروه از 

قاچاقچیان و معتادان را زیاد کند.
0990---2619
* جنوب کشور پر از اجناس قاچاق شده است. چرا دولت جلوی این بالی 

خانمانسوز را نمی گیرد؟
0915---3739
* برخی کاشت نهال و جنگل کاری را به بهانه خشک شدن آن نمی پذیرند 
اما به تجربه ثابت شده که مردم کاشمر که در حاشیه کویرند معضل گرد و 
غبار و ریزگردها را با کاشت نهال درختانی که مقاوم در برابر شرایط سخت 
هستند را بدون آبیاری برطرف کردند. این تجربه خوبی است برای عزیزان 

خوزستانی و ایالمی و...
0921---2601

نگرانی نشریات حامی دولت
از آمار های منفی اقتصادی

نشریات حامی دولت نسبت به برخی آمارهای اقتصادی اظهار نگرانی می کنند.
روزنامه اعتماد با مرور گزیده آمارهای اقتصادی دولت نوشــت: آمارها نشان 
می دهد نقدینگی در بهمن ماه سال گذشته به رقم هزار و 211 هزار میلیارد تومان 
رسیده که نشان می دهد در سه سال و چند ماهی که دولت یازدهم سکان امور را 
در دست گرفته، رقم نقدینگی بیش از 100 درصد افزایش یافته است و به سطح 
خطرناکی رسیده است. افزایش نقدینگی خطر افزایش نرخ تورم را در آینده گوشزد 
می کند و اگر تدابیر الزم اندیشیده نشود، شاخص تورم دو رقمی می شود از سوی 
دیگر در بهمن ماه 1395، میزان بدهی دولت به بانک ها افزایش چندانی نداشت،  
اما در بخش بودجه، کســری بودجه 13هزار میلیارد تومان بیش از برآوردهای 

دولت شد و سطح تحقق پروژه های عمرانی بسیار ناچیز است.
افزایش شــاخص نقدینگی نه تنها کارشناســان را نسبت به آینده بیمناک 
می کنــد، بلکه رئیس کل بانک مرکزی هــم در گفت وگویی که پیش از عید با 
روزنامه اعتماد داشــت، پذیرفت در مدیریت نقدینگی ضعف هایی وجود دارد و 

مدیریت او در این حوزه قابل نقد است.
نکته قابل تامل دیگر در گزارش بانک مرکزی، افزایش چشمگیر بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی است. این بدهی بیشتر از سوی بانک های خصوصی افزایش پیدا 
کرده، به گونه ای که بدهی این بخش رشد 225 درصدی را از سر گذراند. در حال 
حاضر روند رو به رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی سبب شده این رقم از حدود 

115 هزار میلیارد تومان هم عبور کند که حاکی از رشد 35/3 درصدی است.
روزنامه آرمان نیز با استناد به گزارش بانک مرکزی نوشت: براساس تازه ترین 
آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نقدینگی در ایران از 1200 تریلیون گذشته 
اســت. افزایش نقدینگی می تواند تبعات منفی اقتصادی زیادی داشته باشد، تا 
جایی که کارشناســان اقتصادی از نقدینگی با عنوان بمب ســاعتی در اقتصاد 

ایران یاد می کنند.
اردیبهشت سال گذشته مشاور اقتصادی رئیس جمهور عنوان کرد: در حال 
حاضر اقتصاد ایران روی دو بمب ساعتی بزرگ قرار گرفته است. یک بمب ساعتی 
حجم باالی جمعیت غیرفعال نسبت به جمعیت فعال است که نسبت بسیار باالیی 
اســت، مســعود نیلی ادامه داد: اما نقدینگی که بمب دوم است و اگر فعال شود 

فاجعه درست می کند نیازمند اتخاذ سیاست های بلندمدت تر است.
گزارش هایی که در حوزه بانکی منتشــر شد محدود به نقدینگی نمی شود. 
براساس آمارهای رسمی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در بهمن ماه سال 
قبل، 210 هزار میلیارد تومان بوده که 25/8 درصد افزایش داشــته، همچنین 
بدهی بانک ها به این نهاد هم به 115 هزار میلیارد تومان رسید. جداول گزیده 
آمارهای بانک مرکزی در بهمن ماه نشــانگر این است که بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی از مرز 115 هزار میلیارد تومان گذشته که رشدی 38/1  درصدی نسبت 

به اسفندماه 94 داشته است.
نشریه ایتالیایی: حمله موشکی آمریکا

تنفس مصنوعی به داعش بود
یک نشریه ایتالیایی نوشــت حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی در 

سوریه، تنفس مصنوعی به داعش است.
نشــریه نظامی «Difesaonline» نوشت: نخســتین کسانی که با حمله 
موشکی آمریکا به پایگاه هوایی الشریعات سوریه شادی کردند به ترتیب داعش، 
شــبه نظامیان جبهه ادلب، ترکیه اردوغان،  اسرائیل و عربستان سعودی بودند. 
بنابراین اگر تاثیر یک اقدام بیانگر نیت عامل آن باشد، این کافی است تا بتوانیم  

چارچوب این حمله را درک کنیم. 
این نشریه نوشت: الشریعات یکی از اصلی ترین پایگاه های هوایی سوریه برای 
ضربه به داعش در جبهه جنوب یعنی اراضی میان پالمیرا و دیرالزور محســوب 
می شود. از نظر نظامی ضربه به این ساختار، به معنی نفسی تازه دادن به داعش 

که در تمامی جبهه ها عقب نشینی کرده بود است.
این نشریه افزود: البته از نظر سیاسی این بازی کمی حساس تر است.

از زمان اســتقرار ترامپ در کاخ سفید تا روز 7 آوریل، یک توازن ژئوپلیتیک 
پیچیده ولی آشــکار در سوریه در حال شکل گیری بود: اسد و روس ها در جنگ 
علیه شورشیان و داعش پیروز می شدند، آمریکا نیز با آگاهی از اشتباهات دوران 
اوباما، با آزاد کردن رقه از طریق نیروهای دمکراتیک سوریه در این پیروزی شرکت 
می کرد و ترکیه نیز در منطقه ای نزدیک مرز به کنترل پناهجویان کرد پرداخته و 

توازن داخلی سوریه نیز به دنبال آن مورد بحث قرار می گرفت.
این نشــریه نوشت:  اما برخی ها از این صحنه راضی نبودند. عربستان شاهد 
محو شــدن رویای برقراری یک دولت سنی در کشــوری که دشمن محسوب 
می شد، بود. اسرائیل با وجود ضمانت مسکو شاهد تقویت وزنه سیاسی و نظامی 

حزب اهلل و ایران بود.
در همین حال پایگاه اینترنتی موسسه امریکن اینترپرایز در تحلیلی با عنوان 
«راه دمشق، از مسکو می گذرد»  نوشت: والدیمیر پوتین که سرمایه گذاری سیاسی 
قابل توجهی برای احیای دست کم بخشی از دارائی های ژئوپلیتیک خود که پس 
از فروپاشــی شوروی از دســت داده بود کرده است، حال از بشار اسد با تمام توان 
دفاع خواهد کرد مگر آنکه هزینه های سیاسی داخلی بیش از اندازه باال رود و وی 

نتواند این هزینه ها را متحمل شود.
ماه عسل خاص که از قبل هم تحت تاثیر حمالت سایبری روسیه علیه آمریکا 

قرار گرفته بود اکنون به پایان رسیده است.
بدون تردید مهم ترین پیامد حمله موشکی آمریکا به پایگاه نظامی سوریه، تاثیر 
آن بر روابط میان آمریکا و روسیه است. دلیل این اهمیت زیاد، مخاطرات سیاسی 

داخلی والدیمیر پوتین در محافظت از بشار اسد است.
دســت دادن پوتین با بشار اســد در کاخ کرملین در روز 21 اکتبر 2015 که 
در تلویزیون ملی روســیه به نمایش درآمد تعهد پوتین به محافظت از بشــار اسد 

را محکم کرد.
پوتین نمی تواند از اسد دست بشوید و هزینه های سیاسی داخلی حذف بشار 
اســد امروزه بسیار باالتر رفته، چرا که میلیون ها روسی فکر می کنند که با آمریکا 

در حال جنگ هستند.
در همین حال وال استریت ژورنال نوشت: حمله موشکی آمریکا به پایگاهی در 
سوریه، روسیه و ایران را به هم نزدیک تر می کند. به رغم این حمله، دولت سوریه 

از عملیات نظامی خود نکاسته است.
بداخالقی همیشه بد است

آقای وزیر!
وزیر بهداشت با انتقاد از روحانیت می گوید حجاب مهم تر است یا اتهام و دروغ.

به گزارش آفتاب، ســید حســن قاضی زاده هاشمی در مراسم دومین سالگرد 
طرح تحول سالمت، گفت: من واقعاً از روحانیت معظم تعجب می کنم چرا که آن 
زمان خیلی راجع به غیبت و اینکه این مســئله یک گناه کبیره است و مجازاتش 
برابر زناء با مادر اســت، به کرات ســخن می گفتند ولی االن غیبت، تهمت و دروغ 
رایج شــده ولی خبری از بیان مجازات آن نیســت. اگر نهی از منکر است باید در 
رأس آن نهی از غیبت، تهمت و دروغ باشد؛ حجاب کی )چه زمانی( آیات آن نازل 
شــده و کی )چه زمانی( در حکومت رسول اهلل به نوعی اجباری شده است؟ و این 

مسئله چند سال طول کشید.
وی تصریــح کرد: متن اولیه دین ما «اخالق» بود و من غصه می خورم که به 

خاطر قدرت، متوسل به تهمت، دروغ و آمار کذب می شویم.
وی تصریح کرد: من یکی دو بار گفته ام که اگر اخالق را از جمهوری اسالمی 
ایران بگیریم هیچ چیز ندارد لذا باید مراقب باشــند به ویژه کسانی که پولشان از 
بیت المال اســت، یا به خاطر 2 تار مو رگ گردنشــان برجسته شده و صورت های 

برافروخته پیدا می کنند، اخالق را زیر پا نگذارند.
این سخنان درباره نگرانی نسبت به زیرپا گذاشتن حریم های اخالقی در حالی 
است که چندی پیش، شخص وزیر بهداشت در مقابل خبرنگاران، فرماندار «بدره» 
ایالم را مورد توهین و تحقیر و تهدید قرار داد و پس از انتشار فیلم ماجرا و اعتراض 
شــدید رسانه ها، مجبور به عذرخواهی شد )البته در تماس بعدی نیز، بیشتر آقای 

فرماندار عذرخواهی می کند نه وزیر!(
ماجرا از این قرار بود که وزیر بهداشت در مقابل طرح مشکالت و مطالبات مردم 
منطقه توسط فرماندار، شدیداً عصبانی می شود و به وی می گوید «تو نماینده دولت 

هستی یا مردم... بی شعور! اگر گذاشتم یک روز دیگر سرکارت بمانی»!
بهترین سال اقتصادی!

در ماه  هــای پایانی عمر دولت یازدهم، همایش های مختلف برای ارائه نمایش 
موفقیت دولت تشکیل می شود. در اغلب این همایش ها، مقامات ارشد دولتی بدون 

توجه به واقعیات جامعه به تعریف و تمجید از عملکرد خودشان می پردازند!
به عنوان نمونه، اســحاق جهانگیری در همایش «اقتصاد مقاومتی و توســعه 
روســتایی» )که معلوم نیست اساســا قرار بوده گزارش دهنده چه اقداماتی باشد( 
مدعی شده: «سال 95 یکی از بهترین سال های درخشان اقتصادی کشور در همه 

زمینه ها بوده است و کسانی که آن را قبول ندارند در واقع بی اطالع هستند.»!
جهانگیری نه تنها فراموش کرده که ســعدی در هفتصد سال قبل گفته بود 
«مشک آن است که خود ببوید...»! بلکه حاضر نیست اندکی از جلسات و همایش ها 
و البی های مختلف فاصله بگیرد و درد دل مردم کف جامعه را هم بشنود و بداند 

که کارخانه ها یکی پس از دیگری تعطیل شدند و می شوند.
جهانگیری فراموش کرده که در سال 95 ارج و آزمایش و ایرانا و ده ها برند 
مشــهور ایرانی پس از 70-60 سال قدمت برای همیشه تعطیل شدند. آخرین 
آنها، داروگر اســت که با حدود یک قرن ســابقه، در دولت یازدهم تعطیل شد و 
کارگرانش بیکار شدند. البته شاید جهانگیری از «بهترین سال در همه زمینه ها» 
منظور دیگری داشته و آنها که قبول ندارند اقدامات درخشان دولت موجب بیکاری 
گسترده و وسیع و تعطیلی پی درپی صنایع شده اند واقعا از آن منظور خبر ندارند!

معلمان از رئیس جمهور آینده
چه انتظاری دارند؟

«معلمان از رئیس جمهور آینده چه انتظاری دارند؟ معلمان به کدام رئیس 
جمهوری دل خواهند بست؟»

روزنامه رسالت با طرح این سؤال نوشت: رئیس جمهور آینده در قبال چپاول 
دسترنج آنان در صندوق ذخیره فرهنگیان بی تفاوت نباشد و از این سوء استفاده 

کنندگان با تعبیر بدهکارانی که مطالبات معوقه دارند، دفاع ننمایند.
رئیس جمهوری که درد معلم روســتایی را احســاس کند و خود را در برابر 

مجاهدت معلم مسئول بداند و برای جبران این مجاهدت تالش کند.
رئیس جمهوری که برای آرامش خاطر معلمان هم که شده، با دریافت کنندگان 
حقوق های نجومی برخورد کند و جرأت داشته باشد آنان را از عرصه های مدیریت 

کشور کنار بگذارد.
رئیس جمهوری که اشرافی و تجمل گرا نباشد تا بتوان واژه هایی نظیر «طعم 
تلخ فقر» و «شــرمندگی معلم» در برابر همسر و فرزندان را با تمسک به سیره 

او التیام بخشید.
رئیس جمهوری که بودجه دستگاه ها را براساس عدالت توزیع کند و نه براساس 
قلدری و نفوذ و پارتی وزرا و بدین وسیله گامی در راه رفع مظلومیت از معلم بردارد.
رئیس جمهــوری که درک کند آموزش و پرورش مســئله اساســی نظام و 
کشــور است و بزرگترین سرمایه های مملکت، نسل آینده هستند نه گاز و نفت 

و پتروشیمی.
رئیس جمهوری که باور داشته باشد آموزش و پرورش دستگاهی تولیدی و 

مولد سرمایه اجتماعی است و نه دستگاهی مصرفی.
رئیس جمهوری که با لطایف الحیل نخواهد چوب حراج به مدارس دولتی بزند 

و آنها را به بخش خصوصی واگذار نماید.
رئیس جمهوری که به آمار نمایشی اقتصادی اکتفا نکند و از واقعیات زندگی 
مردم و ســفره ســاده معلم با خبر باشد، برای رونق آن غیر از سخنرانی، اقدامی 

هم به عمل آورد.
رئیس جمهوری که مشــکل بیکاری جوانان و از جمله شــرمندگی و 
اســتیصال معلم در برابر خانه نشینی جوان تحصیلکرده اش، خواب شب را 

بر او حرام نماید.
رئیس جمهوری که به آموزش و پرورش طمع سیاسی نداشته باشد و نخواهد 

از معلم به عنوان ابزار سیاسی برای تحکیم موقعیت خویش بهره برداری نماید.
رئیس جمهوری که در بین یک میلیون معلم، الاقل یک نفر را واجد شرایط 
وزارت آموزش و پرورش بداند و با ســپردن زمام این وزارتخانه به مدیر مهمان، 

جامعه  معلمان را تحقیر ننمایند.
قاطعیت رئیسی مقابل تروریست ها

اقبال مردم به وی را افزایش می دهد
همکار سابق نشریات اصالح طلب گفت عملکرد قاطع آیت اهلل رئیسی در مقابله 

با سازمان تروریستی منافقین، اقبال مردم به وی را افزایش می دهد.
داریوش سجادی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران پویا اظهار داشت گروهک 
منافقین نزد بدنه شهروندی ایران مطرود است و عملکرد قاطع رئیسی در مقابل 

منافقین در سال 67 می تواند به سبد آرای وی کمک کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، داریوش سجادی روزنامه نگار مقیم آمریکا 
در گفت وگویی با اشــاره به جاذبه های حجت االسالم والمسلمین رئیسی در نزد 
افکار عمومی ایران گفت: دیگر آقای رئیسی برخوردار از یکسری جاذبه هایی است 
که در این صورت می تواند ســبد رای خود را هم مشمول رای اصولگرایان و هم 

تا حدود زیادی مشمول رای معتدلین کند.
وی افزود: برخالف تلقی که به خصوص اپوزیسیون خارج از کشور در مورد 
ســابقه آقای رئیسی در ماجرای اعدام منافقین دارند و بر روی آن مانور کرده و 
می کنند، اتفاقا و برعکس در بدنه شهروندی ایران، منافقین نزد غالب ایرانیان اعم 
از موافقین یا مخالفین جمهوری اسالمی تا آن اندازه کریه اند و مردم از عملکرد 
ایشان در پیوستن خائنانه شان به ارتش صدام و کشتن و ترور جوانان و شهروندان 
و مقام های ایرانی تا آن اندازه متنفرند که عملکرد قاطعانه آقای رئیسی در مقابل 
این گروهک را نقطه قوت، قاطعیت و اعتبار آقای رئیسی می دانند و این می تواند 

به سبد آرای آقای رئیسی کمک کند.

قدس  آســتان  تولیــت 
امروز  اینکه  بیــان  با  رضوی 
امواج بسیاری اراده ها و افکار 
می کند،  تهدید  را  انســان ها 
گفت:  اگر انسان بخواهد خود 
و جامعه اش را از این بالیا حفظ 
کند باید پیرو آن موالیی باشد 
کــه در عبودیت، در قله و در 
مردم داری، مبــارزه با ظلم و 

فساد سرآمد است.
به گزارش فارس، حجت االسالم 
رئیسی،  ابراهیم  والمسلمین سید 
تولیت آســتان قــدس رضوی در 
نخستین ســخنرانی پس از اعالم 
نامزدی خود برای انتخابات ریاست 
جمهوری که در مســجد حوری 
تهران برگزار شد، اظهار داشت:  ماه 
رجب ماه عبادت پروردگار متعال و 
اوج بندگی عبد به محضر مقدس 

حضرت حق است.
وی با اشــاره به اینکه بنده به 
دعوت امام جماعــت محترم این 
مسجد و به مناســبت 13 رجب 
المرجــب و روز والدت مــوالی 
متقیــان امیرالمؤمنین)ع( در این 
مکان حضــور یافته ام، گفت: قصد 
بنده تنها عــرض ارادت به موالی 
متقیان اســت و به احترام قانون 

بحــث دیگری جــز موضوع مهم 
شناخت شخصیت امیرالمؤمنین)ع( 
نخواهم داشت چون مسائل دیگر 
را در زمان های آتی می شود بیان 
کرد، بنابراین با احترامی که به شما 
عزیزان قائل هستم، بنای مطالب 
من فقط حول محور شــخصیت 

امیرالمؤمنین)ع( خواهد بود.
تولیت آســتان قدس رضوی 
با بیــان اینکه امام خمینی)ره( به 
عنوان بنیانگذار جمهوری اسالمی 
بنا داشتند نظامی برخاسته از اسالم 
و با الگو قرار دادن امیرالمؤمنین)ع( 
بنــا کنند، افــزود: لذا بــر همه 
دست اندرکاران و آحاد مردم است 
که شــناخت امیرالمؤمنین)ع( و 
شناخت ســیره و آموزه های علی 
بن ابیطالب)ع( را مورد توجه قرار 

دهند.
حجت االســالم والمســلمین 
رئیســی ابراز داشــت: اعتکاف از 
جلوه های بســیار زیبــای انقالب 
اسالمی است و در آن معنویت سازی 
در برابر همه امواج و آســیب های 
اجتماعی و فردی ممکن می شود.

وی بــا تأکیــد بــر اینکه ما 
دنبال حصن حصین هســتیم که 
خــود و جامعه خــود را در برابر 

حجت االسالم والمسلمین رئیسی:

پیرو آن امامی هستیم که در برابر قاسطین
 و مارقین و ناکثین با قاطعیت ایستاد

سرویس سیاسی-
رئیس جمهور در نشست خبری 
گفت: من اعالم کردم در پایان 100 
روز دولت خــود اعالم می کنم که 
چه کرده ام. آدمی که عقل نداشته 
باشد می گوید در 100 روز مشکالت 

را حل می کند. 
نشســت خبــری رئیس جمهور با 
اصحاب رسانه با حضور رسانه های داخلی 
و خارجی صبح روز دوشنبه برگزار شد.در 
این نشست همچون نشست های گذشته 
آقای روحانی، کمترین زمان مورد نظر 
به رسانه های منتقد اختصاص داده شد.
روحانی در ابتدای نشست خبری با 
گرامی داشت سال جدید و تبریک عید 
نــوروز، ایام مبارک مــاه رجب و میالد 
باسعادت حضرت علی)ع( افزود: دولت 
یازدهم در طول تالش هایش در بیش از 
سه سال و نیم گذشته و به ویژه در سال 
95 موفقیت هایی داشته که به برخی از 

آنها اشاره می کنم.
وی تاکیــد کــرد: در مجموعــه 
چهارســال حقوق همه افراد کم درآمد 
حداقل به دو برابر و گاهی دو و نیم برابر و 
بیشتر افزایش یافته است مثل معلمان و 
برخی کارمندان در حقیقت اولین دغدغه 

دولت افراد کم در آمد بوده است.
رئیــس جمهور گفــت: این اولین 
دولتی بوده که همه ســاله افرادی که 
حقوق و دستمزد دریافت می کنند، اضافه 
حقوقشان بیش از تورم ساالنه بوده است، 
در گذشــته هرگز اینگونه نبوده که اگر 
تــورم 10 یا 12 درصد بوده حقوق آنها 
15 درصد اضافه شود اما از آغاز کار دولت 
ما این مسئله را بطور مرتب انجام دادیم.
یارانه اقشار آسیب پذیر 

باید بیشتر شود
روحانی در پاسخ به نخستین سؤال 
مطرح شــده در این نشست خبری که 
از ســوی روزنامه دنیای اقتصاد مطرح 

می کرد، فرد دیگری بود، ما نیستیم.
وی ادامــه داد: دولــت اقداماتی را 
در 100 روز نخســت داشت و در پایان 
این مدت هــم اعالم کرد، در این 100 
روز هم برنامه هایی از جمله برای موانع 
پیشرفت اقتصادی کشور وجود داشت، 

شروع به اجرا کرد.
رئیس جمهور با بیــان اینکه مگر 
می شود مشــکالت را در 100 روز حل 
کرد؟ گفت: مشکالت را در 40 سال هم 
که شما گفتید، نمی شود حل کرد. 100 
سال دیگر هم مشکالت حل نمی شود. 
مشکالت باید قدم به قدم حل شود. قدم 
به قدم این است که تورم پایین بیاید و 
رشد اقتصادی باال بیاید و سرمایه گذاری 

انجام شود.
بقیه در صفحه 10

روحانی در نشست خبری:

آدم مگر بی عقل باشد كه بگوید
100 روزه مشکالت را حل می كنم!

شــد که اولویت های اقتصادی شما در 
صورت پیروزی چــه خواهد بود و چه 
سیاســت هایی در قبال پرداخت یارانه، 
اصالح نظام بانکی و رونق اقتصادی در 
پیش خواهید گرفت، گفت: در این جلسه 
راجع به بحث های انتخاباتی نمی خواهیم 
صحبت کنیم اما در قالب دولت در آینده 
چــه فکر و برنامه ای دارد، می شــود به 
آن پرداخت. مســئله یارانه برای کمک 
به اقشار آســیب پذیر جامعه بوده و در 
چارچوب قانون باید انجام می شده است.

وی افــزود: نکته دیگــری که در 
خصوص یارانه از سوی دوستان اقتصادی 
مطرح می شــود این است که یک قشر 
در جامعه بیشــتر آسیب پذیرند و بهتر 
اســت که یارانه بیشتری دریافت کنند 
و برای این موضوع برنامه ریزی هایی را 

انجام داده ایم.
بی نیازشدن مردم به 
یارانه، در چهار سال 
محقق شدنی نیست

رئیس جمهور در پاســخ به سؤال 
خبرنــگار رادیو در خصــوص اینکه در 
دوره انتخابات قول هایی داده  بودید که 
باید شــرایط به شــکلی باشد که مردم 
نیازی به یارانه نداشته باشند، این شعار 
چقدر محقق شده است؟ گفت: درست 
اســت من معتقدم باید به جایی برسیم 
که مردم نیازی به یارانه نقدی نداشــته 
باشــند، اما این حرف در چهار ســال 
محقق شدنی نیست. البته ما سعی کردیم 
یارانه را به بخش های دیگر مانند مسائل 

اجتماعی ببریم.
گفتنی اســت رئیــس جمهور در 
خرداد مــاه 92 در برنامه گفت و گوی 
ویــژه خبری گفت:«دولت تدبیر و امید 
به دنبال این اســت که آنچنان مردم را 
از درآمد سرشار کنند که اصاًل به یارانه 
45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند».

روحانی در پاسخ به سوال خبرنگار 
یورونیــوز بــا اشــاره به حملــه اخیر 
آمریکایی ها به ســوریه به بهانه ای که 
معلوم نیســت تصریح کرد: پیشــنهاد 
ما این بــود که کمیتــه حقیقت یاب 

تشکیل شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار کیودو 
ژاپن در خصوص شرکت در انتخابات آتی 
ریاســت جمهوری گفت: پاسخ به این 
ســوال هنوز زود است، از فردا ثبت نام 
افراد متقاضی آغاز می شود و 5 روز زمان 
برای ثبت نام داوطلبان وجود دارد اگر 
صبر کنید مشخص می شود چه کسانی 
در انتخابات ثبت نام می کنند. امیدوارم 
انتخابات با حضور پرشــور و حداکثری 
مردم برگزار شــود و کسی که مردم به 
او اعتمــاد کرده و رای داده اند قدرت را 

به دست بگیرد.
نگفتم 100 روزه مشکالت را 

حل می کنم!
رئیس جمهور در پاســخ به سؤال 
روزنامه همشهری مبنی بر اینکه شما در 
ابتدای دولت خود گفتید که مشکالت را 
در 100 روز حل می کنید اما در آذرماه 
سال گذشته گفتید که مشکالت در 40 
ســال آینده هم حل نخواهد شد، چه 
شد که نظرتان تغییر کرد؟ گفت: خوب 
شد که این سؤال را مطرح کردید چون 
این دروغ را مرتب در برخی رســانه ها 
مطرح می کنند. مــن چه زمانی گفتم 
که 100 روزه مشکالت را حل می کنم؛ 
آن چیزی که من گفتم این بود که اگر 
بتوانم در انتخابات پیروز شوم، کارهای 
انجام شده در پایان 100 روز نخست را 

اعالم خواهم کرد.
روحانی افزود: عده ای مخرب آمدند 
و گفتند که روحانــی گفته می خواهد 
100 روزه مشــکالت را حــل کند، آن 
کســی که یک شبه مشــکالت را حل 

آفات محافظــت کنیم، گفت: آن 
حصن حصین شــخصیت بزرگوار 

امیرالمؤمنین)ع( است.
تولیت آســتان قــدس رضوی 
با بیان اینکه امروز امواج بســیاری 
اراده ها و افکار انســان ها را تهدید 
می کند، خاطرنشان کرد:  اگر انسان 
بخواهــد خود و جامعه اش را از این 
بالیا حفظ کند باید پیرو آن موالیی 
باشــد که در عبودیت، در قله و در 
مردم داری، مبارزه با ظلم و فســاد 

سرآمد است.
وی با بیان اینکه ما پیرو آقایی 
هســتیم که در برابر قاســطین، 
مارقین و ناکثین قاطعانه ایستاد، 
تصریح کرد: همیــن آقا وقتی در 
برابر محرومیــن و یتیمان جامعه 
قرار می گرفــت آدم فکر نمی کرد 

که ایشان همان آقا باشد.
تولیت آســتان قدس رضوی 
با اشــاره به اینکه خداوند متعال 
توفیق شناخت امیرالمؤمنین)ع( را 
به ما عطا کند، بیان داشت: سیره 
امیرالمؤمنین)ع( می تواند انسانیت 
را ســیراب کند و باید از خداوند 
بخواهیــم به ما توفیــق پیروی از 
ایشــان را بدهد تا بتوانیم خداوند 

متعال را بندگی کنیم.
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گفت: آقای رئیس جمهور در کنفرانس خبری گفته است که هرگز 
وعده گشایش صد روزه نداده است!

گفتم: ولی صوت و تصویر ایشان موجود است که در یک 
گفت وگوی تلویزیونی خطاب به مردم چنین وعده ای می دهند 

و همه ملت هم این وعده ایشان را شنیده و دیده اند.
گفت: ایشــان گفته اســت این ادعا یک «دروغ بزرگ»! است که 
«یک عده خرابکار»! به وی نســبت داده انــد! و تاکید کرده که «مگر 

آدم عاقل وعده صد روزه می دهد»؟!
گفتم: چه عرض کنم؟!

گفت: مسئوالن دولتی هم که در صف اول جلوس کرده بودند، بعد 
از پاســخ رئیس جمهور با همه وجود ایشان را تشویق کرده و برایش 
کف زدند!  درباره اینهمه ابراز احساسات آنهمه دولتمرد چه می گویی؟!

گفتم: طرف از مستخدمش پرسید؛ چرا پریشان و غمزده ای؟ 
گفت؛ قربان عاشــق شده ام!  طرف پرسید؛ عاشق چه کسی 
شده ای؟ بگو تا به خواستگاریش بروم. مستخدم گفت؛ قربان! 

عاشق هر که شما بفرمائید!


