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سرویس سیاسی-
روزنامه همدلی در مطلبی نوشت: نگاهی به آمارهای رسمی نشان می دهد که مانده نقدینگی از رقم 2472 هزار 
میلیارد تومان در اســفند 98، به بیش از 3210 هزار میلیارد تومان در دی 99 رســید. تحلیل آمارهای نقدینگی در 
سال گذشته از نگاه آگاهان اقتصادی گویای نکاتی قابل تأمل است که نشان می دهد مجموعه مدیریتی دولت نه تنها 
رویه های نادرست گذشته را اصالح نکرده و برای خلق افسارگسیخته نقدینگی چاره ای نکردند، بلکه وضعیت در سال 

99 نسبت به سال های قبل وخیمتر شد و توجیهات غیرقابل پذیرش نیز برای آن ارائه داده شد
در ادامه این مطلب آمده اســت: یک حســاب سرانگشتی نشــان می دهد در صورتی که کسری بودجه 350 
هزار میلیارد تومان باشــد، حدود 70 تا 105 درصد تورم در انتظار اقتصاد است. به عبارت بهتر، امسال باید اقشار 
متوسط و ضعیف حداقل حدود 70 درصد بیشتر از سال های گذشته باید برای کاالهای اساسی هزینه کنند؛ البته 
در صــورت در نظر گرفتن بدترین حالت نیز باید 105 درصد بیشــتر از قبل برای خریدهای ضروری خود هزینه 
کنند. نکته قابل تامل دیگر در ماجرای این کســری بودجه، سیاست دولت بعدی در مواجه با این رقم بزرگ است 
که به نظر می رسد باید در صالحیت نامزدهای انتخاباتی و میزان آگاهی آنها به اقتصاد در نظر گرفته شود. واقعیت 
این است که این میزان کسری بودجه که در چند سال اخیر وخیم تر شده؛ به هر دلیلی که باشد؛ تحریم ها یا عدم 
مدیریت مناســب، در حالی مطرح اســت که چیزی تا روی کار آمدن دولت بعدی باقی نمانده و به نظر می رســد 
شــرایط ســختی برای اقتصاد کشور فراهم شده که باید دولت بعدی با دست پر و برنامه های اقتصادی کارشناسی 

شده به این موضوع توجه کند.
شــایان ذکر است مدعیان اصالحات حاال که تنها یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده، به کسری بودجه 
و افزایش حجم نقدینگی و اساســاً ســوء مدیریت دولت در این موضوعات اشــاره می کنند و این در حالی است که 

اصالح طلبان یکی از بانیان و مقصران اصلی مشکالت کنونی کشور هستند.
تشویشاذهانعمومیبهشیوهزنجیرهایها!

همزمان با ورود دومین محموله بزرگ واکســن به کشــور، هفت روزنامه اصالح طلب، طی سرمقاله ای مشترک 
با بحرانی خواندن وضعیت کرونا در کشــور، از روحانی خواســتند، کمیته ای متشکل از دستگاه های مسئول و بخش 

خصوصی برای تامین واکسن تشکیل دهد.
روزنامه های سازندگی، دنیای اقتصاد، همشهری، شرق، اعتماد،اطالعات و.. در این سرمقاله بدون نام با این هدف که 
پس از انتشار متهم به تشویش اذهان عمومی و ایجاد بحران نشوند، با فرار رو به جلو اینگونه نوشته اند که:»روزگاری 
نه چندان دور، مطبوعات از به کار بردن کلمه بحران در تیترهای خود پرهیز می کردند مبادا به اضطراب مردم بیفزایند؛ 

اما اکنون این کلمه، عادی ترین و پرکاربردترین واژه در نشریات است.«
سؤالی که مطرح می شود این است که چرا این مقاله در این بازه زمانی نوشته شده است؟ یعنی زمانی که به رغم 
تالش پنهان نویسنده مقاله برای القای بحران کرونا به مخاطبان، بر عکس در حوزه واکسیناسیون زمان حل بحران است، 
نه تشدید بحران؛ چرا که با مهار و به پایان رسیدن موج چهارم و کاهش آمار جان باختگان و مبتالیان کرونا، مشکل 
واردات واکسن از سبد کواکس هم در حال مرتفع شدن است.به این معنا که همسو با اخبار امیدوار کننده ای که در 
رابطه با تولید واکسن داخلی به گوش می رسد، شمار واکسن های خریداری شده و وارداتی هم رشد چشمگیری داشته؟
اینکه به یکباره هفت روزنامه همسو با یک جریان سیاسی در یک بازه زمانی همه با هم احساس خطر می کنند 
و تصمیمی به نشر سرمقاله ای می گیرند که مفاهیم موجود در این مقاله گذشته از مطامع شخصی و اقتصادی، تمام 
توصیه های پزشکی را به سخره گرفته و تصویری که از وضعیت کرونا ارائه می دهد، برعکس ماهیت و هویت رسانه ای 

خود، وضعیتی کامال متناقض است.
نگاهانتخاباتیمدعیاناصالحاتبهوین!

فیاض زاهد، فعال سیاســی مدعی اصالحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:»باورمان این اســت با توجه به 
اخبــار بین المللــی  و اینکه احتمال می دهم اخبار خوبی از وین بیاید و همچنین توان کاندیداهای ما در مناظره ها و 
گفت و گوها، این مســائل سبب شود شرایط آنطور که اصولگرایان می خواهند پیش نرود و یکی از آقایان جهانگیری، 
پزشکیان ، شریعتمداری، محسن هاشمی و تاجزاده در انتخابات به پیروزی برسند. از قدیم هم گفته اند جوجه را آخر 

پاییز می شمارند«.
در روزهای گذشته غالمعلی رجایی فعال سیاسی مدعی اصالحات در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود که طیف 

اصالح طلب منتظر پاس گل انتخاباتی روحانی از وین است.
در شرایطی که مطالبه اصلی ایران از آمریکا که همان لغو تحریم هاست، به سرانجام نرسیده، مدعیان اصالحات 
ادعا دارند که مذاکرات در وین شرایط خوبی را سپری می کند. به عبارتی، در وین همه چیز خوب است ولی مطالبه 

و خواسته اصلی ایران اصال به نتیجه نرسیده است!
متاســفانه طیف مدعی اصالحات اصرار دارد که چهره کریه آمریکا را بزک کرده و عهدشــکنی و زورگویی کاخ 

سفید را سانسور کند. 
مطالبه اصلی ایران از آمریکا در برجام، لغو یکباره و دائمی تمامی تحریم هاست. مقامات ایران صراحتا اعالم کرده اند 
که آمریکا ابتدا باید تمامی تحریم ها را لغو کند و این اقدام توسط ایران راستی آزمایی شده و در صورت تایید، ایران 
به تعهدات کامل برجامی بازمی گردد. مقامات دولت بایدن دقیقا مشــابه رفتار دولت ترامپ و البته مشــابه اقدامات 
دولت اوباما، مدعی شده اند که تحریم ها را لغو نخواهند کرد و ایران باید به تعهدات کامل بازگشته و مذاکره حول توان 
موشــکی و قدرت دفاعی خود را کلید بزند. متاسفانه روند اقدامات وزارت خارجه در وین، شائبه انتخاباتی بودن این 
اقدامات را تقویت کرده است. مدعیان اصالحات بجای فرار از پاسخگویی و منتظر ماندن برای پاس گل انتخاباتی از 

وین باید درباره کارنامه 8 ساله به مردم پاسخ دهند. 

چه كسانی الیق حکمرانی 
بر مردم نیستند؟!

مهدی جبرائیلی تبریزی
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید. چهره های مختلفی آمدند؛ 
عمدتاً از مدیران و مسئوالن سال های طوالنی درکشور و برخی نیز به چندین باره 

کاندیدای این دوره انتخابات شدند. 
برخی از این افراد در گذشته امتحان خود را پس داده اند و مردم عزیز ما حتما 
با نگاهی به ســوابق آنان در دوران مدیریت کالن و نیز زندگی شخصی شان، فرد 
اصلح وشایسته را انتخاب خواهند کرد. تجربه تلخ چند سال اخیر مدیریت اجرائی 
کشور ثابت کرد که عدم دقت در انتخاب مصداق اصلح شایسته و نیز عدم حضور 
عینی در پای صندوق های رای می تواند نظام اسالمی و ملت را با چالش های جدی 

در ساحت های داخلی و خارجی مواجه سازد. 
یکی از مهم ترین وکلیدی ترین شاخصه های فرد اصلح، باور به توانمندی های 
داخلی و سرمایه های انســانی و ثروت های خدادادی کم نظیری است که فقط و 
فقط باید با مدیریت انقالبی و تدبیر عاقالنه از این پتانســیل در جهت پیشرفت و 

بالندگی استفاده شود.
انقالب اسالمی نمونه بارز خودباوری و اعتماد به توانمندی های داخلی است که 
توسط امام راحل، عینیت و ظهور یافت و فرزندان انقالبی حضرت روح اهلل، ضمن 
دفع دشــمن تا بن دندان مسلح، در جهت رفع نیازمندی های داخلی که در کنار 
تجاوز نظامی به طور ظالمانه در عرصه اقتصادی هم مورد تحریم قرار گرفته بودند، 

هم با دستانی خالی و کمترین امکانات سنگربه سنگر پیش رفتند.
رهبرمعظم انقالب دردیدار تصویری اخیر با نمایندگان تشکل های دانشجویی 
دراین مورد بیان داشتند: »فردی که معتقد است نمی توان از لحاظ دفاعی، سیاسی، 

اقتصادی و تولیدی کاری در داخل انجام داد، الیق حکمرانی بر مردم نیست.«
اگربه آثار مدل مدیریت اجرائی و سیاستگذاری در عرصه های داخلی وخارجی 
هشــت سال اخیر توجه داشته باشــیم، به اهمیت این سخن حضرت ایشان پی 

خواهیم برد. 
تعطیلی هزاران کارخانه ومرکز تولیدی کوچک و بزرگ، ورشکســتگی های 
پی درپی، اختالس ها، واردات بی رویه، فرار ســرمایه ها وسرمایه گذارها و بی شمار 
آسیب های فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی نتیجه عدم توجه به ظرفیت های 

داخلی بلکه سرکوب آنها است.
در طول این سالها همه مشکالت به رابطه با خارج مخصوصا آمریکای دشمن 
قســم خورده ملت ما گره زده شــد، همه دولت دروزارت خارجه تجمیع و همه 
وزارت خارجه در مذاکره بی نتیجه تلخیص و همه مذاکره به آمریکا تحدید گردید. 
بارها وبارها مســتقیم وغیر مستقیم در سخنان مدیران ارشد دولتی ظرفیت های 
داخلی نادیده گرفته شد و بدون مالحظه ابعاد گوناگون این اظهار نظرها در عمل 

هم برهمان مبنا اقدام شد.
آقای روحانی صراحتا اعالم کرد: »اینکه می گوییم تحریم ظالمانه باید از بین 
برود بعضی ها چشمهایشان را زیاد نچرخانند! تحریم های ظالمانه باید ازبین برود 
تا ســرمایه بیاید. تحریم های ظالمانه باید برود تا مســئله محیط زیست و اشتغال 

جوانان حل شود. 
تحریم ها باید از بین بروند تا سرمایه گذار به کشور بیاید و باید سرمایه گذاری 

انجام شود تا مشکل مالی و بانکی و آب خوردن مردم حل شود.«
همو در سال 92 گفت: »هم سانتریفیوژ باید بچرخد، هم چرخ زندگی مردم.«
و در جایی دیگر گفت: »اگر برجام نبود امروز حتی یک بشکه نفت نمی توانستیم 

صادر کنیم.«
و نیز: »یک عده ای به خاطر منافع غلط گروهی و باندی به مردم آدرس غلط 
ندهند. ریشه مشکالت، »واشنگتن دی سی« است. مردم باید در این سال ها خیلی 

راحت تر زندگی می کردند.«
مفهوم این ســخنان این اســت که؛ وقتی ریشه مشــکالت اقتصادی مردم 
درآمریکاست احتماال کلید حل مشکالت هم آنجا باشد و باید از ریشه این مشکل 

را حل کرد!
این درحالی بود بنا به گفته محققان، ایران به عنوان مثال از نظر ذخایر مس، 
سرب، روی، نمک، گچ، گوگرد، آهن، اورانیوم، آلومینیوم و سنگ های تزیینی در 
صدر برترین کشــورهای جهان قرار دارد که این موضوع اثبات می کند درکشــور 
ما پتانســیل مواد معدنی وجود دارد اما نبود مدیریت انقالبی ومتعهد جلوی رشد 
بخش معدن را گرفته و خام فروشی را به یک راهکار شایع تبدیل کرده است. از این 
منظر همچنین نبود مناسبات تجاری مستحکم و مستمر با سایر کشورها در سطح 
منطقه ای و جهانی از یک سو و عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز این بخش در کنار 
تحریم ها از سوی دیگر باعث گسترش پدیده خام فروشی مواد معدنی شده است.

اما در ســخنانی صریح تر از این هم، درباره ســرمایه های انســانی با قضاوتی 
شگفت انگیز ابراز داشتند: 

بگذارید با خود روراست باشیم ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی 
در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم.  

این ســخنان مرحوم اکبر ترکان از مشــاوران روحانی بود که پس از انقالب 
اسالمی همواره میزی از میزهای مدیریتی را در اختیار داشت.

نعمت زاده از وزرای ســابق صنعت دولت روحانی معتقد بود: همانطور که در 
بخش ورزشی مربی خارجی به کشور می آوریم در اقتصاد نیز نیازمند آوردن مدیران 

اقتصادی خارجی هستیم.
این منطق به طور کلی بر مدیریت کالن کشور حاکم بوده و چه خسارت هایی 

که به بار نیاورده است.
حال سؤال این است آیا این طیف شایستگی قرار گرفتن درجایگاه حساس و 

سرنوشت ساز ریاست  جمهوری دارند؟ 
در برخی از اظهارنظرهای کاندیداهای وابسته به جریان مزبور، از تاکتیک های 
نخ نمای انتخاباتی مانند بغض کردن برای فقرا)که خود سهم زیادی در فقیر شدن 
آنان دارند(، وعده افق های روشن، حمله به پادگان و دادگاه و غیره استفاده می شود 
که معلوم نیست اینان در این سال های نفس گیر به ویژه در بعد معیشت این مردم 
نجیب، کدامین گره را از معضالت کشور باز نموده اند و االن با چه رویی می خواهند 

با مردم ایران مواجه شوند؟ 

درمکتب امام

نصرت خدا در رسیدگی به ضعفا
دنبال این باشیم که اگر چنانچه متصدی امر دولتیم، دولتی باشیم 
که برای خدا کار بکنیم. و برای خدا کار کردن، این اســت که ببینیم 
خدا چی فرموده اســت، چی گفته است، ما باید بکنیم. فرموده است 
که به مستمندان باید برسید، به ضعفا باید برسید، به مردم فقیر باید 
برسید، برای همه باید تهیه کنید. وقتی که بنا شد ما برای این جهت 

خدمت کردیم، این نصرت خداست.
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رئیس دستگاه قضا:

قوه قضائیه با جدیت بیشتر و تالش مضاعف
اجرای سند تحول قضایی را پیگیری خواهد كرد

کوتاه از انتخابات
درخواستآیتاهللرئیسی

برایعدمپخشجلساتکاریاشازرسانهملی
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه و کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری از رسانه ملی خواست که با توجه به اعالم داوطلبی در 
انتخابات ریاست جمهوری، اخبار جلسات کاری که با حضور وی تشکیل 
می شــود، پخش نشود تا در اســتفاده داوطلبان از رسانه ملی تبعیضی 

روی ندهد.
بر اساس مقررات، پوشش کاری روسای سه قوه حتی در زمان نامزدی 
در انتخابات منعی ندارد اما رئیس قوه قضائیه نســبت به استفاده از این 

پوشش معمول، خودداری کرده است.
استقبالازکاندیداتوریآیتاهللرئیسیوقدردانیازقالیباف
حضورنایبرئیسشورایوحدتدرجلسهشورایائتالف

امیر ابراهیم رسولی، ســخنگوی شورای ائتالف اعالم کرد: نشست 
شــورای ائتالف با حضور اکثر اعضا و به ریاســت غالمعلی حدادعادل و 

دبیری پرویز سروری برگزار شد.
وی گفت: در این نشست که با حضور حجت االسالم سیدرضا تقوی، 
عضو شــورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و از اعضای موسس شورای 
ائتالف نیروهای انقالب برگزار شــد، حداد عادل با  اشــاره به تنوع باالی 
داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاســت جمهوری بر لزوم داشــتن نقشه 
هوشــمندانه برای رسیدن به انســجام حداکثری و حمایت از کاندیدای 

شاخص جریان انقالب تأکید کرد.
به گزارش فارس، ســخنگوی شورای ائتالف خاطرنشان کرد: همه 
اعضای حاضر در جلسه شورا از کاندیداتوری و حضور آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیســی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری استقبال و در عین حال از 
رویکرد جهادی و فداکارانه محمدباقر قالیباف در عدم کاندیداتوری به نفع 
وحدت و انسجام جریان انقالب به رغم دارا بودن پایگاه رای مردمی قابل 

توجه تشکر و قدردانی کردند.
رســولی اظهار داشت: تأکید بر حمایت همه جانبه شورای ائتالف از 
کاندیــدای واحد جریان انقالب و پرهیز از هرگونه اختالف افکنی و خود 
تخریبی در درون جریان بزرگ نیروهای انقالب از دیگر مباحث مطرح شده 
در این نشست بود. حجت االسالم تقوی در این نشست در پاسخ به شایعه 
احتمال حمایت همزمان شورای وحدت از آیت اهلل رئیسی و الریجانی در 
عرصه انتخابات تأکید کرد که از ابتدا تاکنون تنها گزینه مطرح در شورای 
وحدت آیت اهلل رئیسی بوده و بر حمایت همه جانبه نیروهای انقالب، گروه ها 

و تشکل ها از آیت اهلل رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد.
وی گفت: در ادامه نشســت، بخش هایی از فرآیند و مراحل انتخاب 
فهرست نهایی شورای شهر تهران از طریق مجمع عمومی 70 هزار نفره 

شهر تهران بحث و بررسی شد.
تصمیمسعیدجلیلیبرایپوششدیدگاههای

کاندیداهایانقالبیدرتمامصفحاتش
سعید جلیلی به تیم رسانه ای ستاد خود ابالغ کرد که از تقابل با سایر 
نامزدهای انقالبی پرهیز کنند و تمام صفحات وی در فضای مجازی مواضع 

و دیدگاه های کاندیداهای انقالبی را پوشش دهند.
اظهاراتالریجانیبرایاصالحطلبانبسیارجذابوموردپسندبود

محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در 
گفت وگو با مهر، با بیان اینکه الریجانی امروز با الریجانی سال های فعالیت 
در صدا و سیما فاصله بسیار زیادی گرفته، تأکید کرد: منطق مشارکت علی 
الریجانی مبتنی بر واجد بودن یک سابقه اصولگرایی است که با رویکردهای 

مناسب اصالح طلبانه در دوازده سال اخیر همراه شده است.
وی تصویــر امروز الریجانی را تصویری متفاوت از چهره اصولگرایی 
او برشمرد و گفت: بیانیه علی الریجانی در نشست خبری بعد از ثبت نام 
تصویر متفاوتی از او ارائه کرد که از منظر نگاه اصالح طلبی بسیار جذاب 

و قابل احترام بود.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی اظهار داشت: البته 
اینکه تصور کنیم اصالح طلبان از پشتیبانی نیروی نامدار درون جریانی 
خودشان دست بکشند و به ســمت الریجانی بروند، دور از ذهن به نظر 

می رسد.
وی با تأکید بر اینکه در گام اول قطعاً اصالحات از الریجانی حمایت 
نخواهد کرد، گفت: حمایت از الریجانی در حضور جهانگیری خالف فهم 
منطقی سیاسی است که اصالحات یک چهره شاخص از بدنه خود را در 
رقابت داشته باشند، حمایت از او را متوقف کنند و به سمت کسی مثل 

الریجانی بروند.
عطریانفر با  اشاره به اینکه منظور از گام اول دور اول انتخابات است، 
اظهار داشت: در دور دوم اگر رقابت بین الریجانی و رئیسی باشد به نظر 
می رسد اصالحات تدبیر جدیدی اتخاذ کرده و به سمت الریجانی خواهد 
رفت. عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در پاسخ به این سؤال 
که آیا اظهارات الریجانی درباره »پادگان« و »دادگاه« برای اصالحات جذاب 
بوده اســت، گفت: بله نکته کلیدی اظهارات الریجانی همین جمله بود، 
همچنین بیان ضرورت آرامش سیاسی برای رسیدن به اهداف ملی و پاسخ 
به دغدغه های مردم از جمله نکاتی بود که مورد پسند اصالح طلبان بود.

وی با بیان اینکه ادبیات انتخاباتی الریجانی شباهت بسیاری به ادبیات 
انتخاباتی روحانی دارد، اظهار داشت: ممکن است فقراتی از صحبت های 
الریجانی شــبیه به روحانی یا خاتمی  باشد؛ اما هرکس ادبیات و واژگان 

خود را دارد و متعلق به خود شخص است.
عطریانفر در پاسخ به این جمله که »جنس ادبیات الریجانی یادآور 
اظهارات روحانی اســت« گفت: بله! اما این ایرادی ندارد و نه چیزی را از 
حیثیت گفتمان الریجانی کم می کند و نه چیزی به گفتمان روحانی اضافه 
خواهد کرد. هرکس بر پایه شرافت خودش از ادبیاتی برای رساندن نیت 

خودش خطاب به جامعه صحبت می کند.
تجمعاتبهصورتحداقلیوتبلیغاترسانهای

بهصورتحداکثری
جمال عرف، رئیس ســتاد انتخابات کشور با  اشاره به اینکه در این 
دوره از انتخابات ریاست جمهوری به دلیل فراگیری کرونا محدودیت هایی 
وجود دارد، اظهار داشــت: در تبلیغات، برپایی تجمع و نشست نخواهیم 
داشــت و دستورالعمل ها بر اساس شرایط هر منطقه تنظیم خواهد شد، 
قرار بر این اســت که تجمعات به صورت حداقلی و تبلیغات رســانه ای 

به صورت حداکثری باشد.
به گزارش مهر، وی ادامه داد: زمانی که دســتورالعمل ها تنظیم شد 
و در ســتاد ملی به تصویب رسید به منزله قانون است که باید همه آن 
را رعایت کنند، قاعدتاً در شــهرهایی که در آن زمان شرایط قرمز داشته 
باشند قطعاً تجمعات نخواهیم داشت و بنابراین به تناسب شرایط آن مقطع 

تصمیم گرفته خواهد شد.

معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اینکه نامزدها در این دوره باید 
در تبلیغات خود از ظرفیت حداکثری رسانه ها و فضای مجازی استفاده 
کرده و میتینگ و تجمعات به حداقل برسد، گفت: رسانه ملی برنامه های 
ویژه ای برای ارائه برنامه های نامزدها خواهد داشت و فضای مجازی و سایر 

رسانه ها این امر را دنبال خواهند کرد.
حمایتبیشاز۲۶۰۰نفرازبانوانانقالبی

ازحضورمحسنرضاییدرانتخاباتریاستجمهوری
بیــش از 2۶17 نفر از بانــوان انقالبی کشــور در نامه ای حمایت 
خود را  نســبت به حضور و ثبت نام محســن رضایی در عرصه انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 اعالم و خطاب به وی خاطرنشان کردند:  برنامه های 
مدّون و کاربردی جنابعالی در موضوعات اقتصادی و فرهنگی ازجمله طرح 
حمایت از  اشتغال بانوان خانه دار که حقیقتا در نوع خود کم نظیر بوده و 
باعث خرسندی همه بانوان و مادران دلسوز و عزیز ایرانی شده است، موجب 
ارتقاء شأن اجتماعی و معنوی نیمی  از جمعیت اثرگذار کشور )بانوان( در 
جامعه می شود که امیدواریم با مدیریت جنابتان در دولت سیزدهم رخ دهد.
9۰درصدداوطلبانانتخاباتشورایشهرتهران

تأییدصالحیتشدند
احمد نادری، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان 
تهران در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت:  حدود 90 درصد داوطلبان 

انتخابات شهر تهران تأیید صالحیت شدند که آمار قابل توجهی است.
وی خاطرنشــان کرد: گالیه ما از دولتمردان و سخنگوی دولت آن 
اســت که آمار غلطی به مردم ارائه کرده و عنوان کردند که 80درصد رد 
صالحیت در شهر تهران وجود دارد که همین آمار موجب بهره برداری های 
سوء علیه مجلس و هیئت نظارت بر انتخابات شوراها شد که این آمار به 

هیچ وجه صحت نداشت.
به گزارش فارس، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شــوراهای 
اســتان تهران تصریح کرد: اکثر رد صالحیت ها به دلیل مســائل مالی و 
اقتصادی است و متأسفانه اکثر اعضای شورای شهر دوره پنجم عملکرد 
خوبی در این بخش نداشته اند و به همین دلیل رد صالحیت شده اند که 

نشان دهنده ضعف قانون و نظارت و تأیید صالحیت ها است.
نادری درباره اعالم اســامی  نهایی نامزدهای انتخابات شورای شهر 
گفت: این اســامی  به صورت قطعی 1۶ خرداد و از طریق مراجع رسمی 
 اعالم می شود ضمن اینکه پیش بینی ما برای استقرار ۶ هزار صندوق رأی 
در اســتان تهران است البته این آمار هنوز قطعی نشده؛ با صندوق های 
سیار مخالف هستیم ولی می کوشیم صندوق های ثابت انتخابات شوراها 

را افزایش دهیم.
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران افزود: 
مردم که تخلفاتی را از نامزدهای انتخابات شــوراها مشــاهده می کنند، 
می توانند به هیئت های نظارت شهرستانی مراجعه کرده و گزارش خود 
را ثبت کنند البته ما در هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان 

تهران بر این روند نظارت داریم.
وی تصریح کرد: در روزهای اخیر شــائبه ای مبنی بر رد صالحیت 
یکی از افرادی که غیردین رســمی  کشور را داشت به وجود آمد که قویاً 
این موضوع را رد می کنم اما به شــدت رد صالحیت این فرد را به دالیل 
مذهبی، سیاسی و عدم التزام به اسالم را رد می کنیم البته این رد صالحیت 
به دلیل مسائل غیرسیاسی بوده است که اگر آن فرد به ما مراجعه کند 
مستندات آن را نشان خواهیم داد. این در حالی است که ما حتی تأیید 
صالحیت برخی نامزدهای زرتشتی و مسیحی در هیئت نظارت بر انتخابات 

شوراها را داشتیم.

امر بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات 
ریاســت جمهوری از سوی شورای نگهبان 

دیروز آغاز شد.
شــورای نگهبان از روز گذشــته امر بررسی 
صالحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را 
آغاز کرد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای 
نگهبان در این زمینه توضیح داد: مهلت قانونی ما 
از یکشــنبه 2۶ اردیبهشت شروع می شود، لیکن 
مدارک هم روز یکشــنبه از ســوی وزارت کشور 
برایمان ارسال شد و دوشنبه اولین جلسه شورای 
نگهبان برای بررسی صالحیت هاست. باید دید چند 
روز طول می کشد که به اعالم نتیجه هم برسیم.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، 
رئیس  پژوهشکده و سخنگوی شورای نگهبان که 
در برنامه تیتر امشب شبکه خبر حضور یافته بود، 
درباره اینکه مصوبه شــورا در کاهش ثبت نام های 
بی رویــه تأثیرگذار بود، گفــت: فکر می کنم خود 
دوستان رســانه ای هم می دانند، آمار قبلی ما در 
دوره گذشــته بیش از 1۶00 ثبت نام بود؛ لذا اگر 
این مصوبه نبود، پیش بینی می شــد باالی 3 هزار 

ثبت نام داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تعداد اسامی که وزارت کشور 
به ما اعالم کرده 592 نفر است ادامه داد: البته این 
تعداد اسامی است که وزارت کشور برای ما ارسال 
کرده مجموع ثبت نام هاست و طبق ضوابطی که ما 
اعالم کردیم، نبوده اســت؛ از 592 ثبت نام کننده، 
حدود 40 داوطلب منطبق با مصوبه شورای نگهبان 

مدارک الزم را ارائه کرده اند.
کدخدایــی بــا تأکید بر اینکــه میزان حال 
فعلی افراد در بررســی صالحیت هاست، گفت: در 
بررســی صالحیت ها، صالحیت افــراد فقط برای 
یک دوره بررســی می شود و در دور بعدی، حتی 
اگر رئیس جمهور مستقر هم باشد، صالحیتش را 

مجدد بررسی می کنیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه به 
هیچ وجه نمی توانیم پیش بینی کنیم که چه تعداد 
از داوطلبان تأیید صالحیت می شوند، بیان داشت: 
هیچ وقت نتوانســتیم چنیــن مطلبی را از پیش 
اعالم کنیم، چون مالک و معیار ما قانون اساسی 
و شرایطی اســت که در قانون اساسی آمده و در 
این دوره مواردی که در سیاست های کلی ابالغی از 
سوی مقام معظم رهبری آمده را هم داریم و آنچه 
در مصوبه شورای نگهبان براساس این سیاست ها 
اعالم شده، مورد توجه شورای نگهبان قرار می گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: اگر تمــام افرادی که 
ثبت نام کردند شــرایط قانونی را داشته باشند به 
هر حال ما موظفیم اســامی آنها را اعالم کنیم و 
سقف مشخصی برای تعداد اعالمی داوطلبان نداریم 
و تعداد افرادی که تأیید صالحیت شده اند در ادوار 
مختلف انتخابات ریاست جمهوری متغیر است و 

شورای نگهبان برای احراز صالحیت ها مقید به عدد 
خاصی نبوده است.

ســخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از فرصت 
کم بررســی صالحیت ها در انتخابات گفت: بنده 
بارها درخصوص فرصت محدود شــورای نگهبان 
در انتخابات مجلس و ریاســت جمهوری صحبت 
داشــته ام و ما یکــی از درخواســت هایی که در 
اصالحیه قانون در مجلس داشــتیم، تمدید دوره 

بررسی صالحیت ها بوده است.
رئیس  پژوهشکده شورای نگهبان درباره تعریف 
رجل سیاسی  ـ  مذهبی با بیان مثالی اظهار داشت: 
کسی که مقید و وظایف دینی اش را انجام می دهد، 
او می تواند یک آدم متدینی باشــد، ولی آیا رجل 
مذهبی هم هست؟ در مصوبه شورای نگهبان بعد 
از ابالغ سیاست های کلی نظام این طور پیش بینی 
شد که ما بتوانیم افرادی را به عنوان رجل مذهبی 
تلقی کنیم که گام های مؤثری را در تحکیم مبانی 

دینی برداشته باشد.
کدخدایــی گفت: در حوزه سیاســی ممکن 
است یک استاد دانشگاه متخصص علوم سیاسی 
باشد اما آیا الزاماً این فرد رجل سیاسی است؟! به 
هر حال فرد داوطلب باید سابقه ای داشته باشد و 
توانمندی هــای او را ببینیم که بتوانیم او را برای 
آینده ارزیابی کنیم. البته ممکن است فردی رجل 
سیاسی باشد و رجل مذهبی نباشد یا بالعکس البته 
الزام توأمان به رجل سیاسی و مذهبی هست و باید 

همراه هم باشند.
وی با تأکید بر اینکه ما نه نگاه سیاسی داریم 
نه نگاه مقطعی، بیان داشت: آنچه ما در شورای 
نگهبان وظیفه داریم اجرای قانون اســت، قانون 
اساسی اصل 115 و آنچه در سیاست های کلی 
که مقام معظــم رهبری ابالغ کردند غیر از این 
موارد را نه شــورای نگهبان قانوناً موظف است و 
نه امکان پذیر است. اینکه می گویند گاهی اوقات 
شما مصلحت سنجی می کنید یا بر اساس نظرات 
سیاســی نظر می دهید، در دور گذشــته ۶ نفر 
تأیید شدند، به ما گفتند شما 3 نفر از این جناح 
و 3 نفر از آن جناح گذاشــتید در انتخابات، ولی 
چنین نگاهی نبود، نتیجه بعد از بررســی ها بعد 
از رأی گیری در شــورای نگهبان بود، ما نه نگاه 
سیاسی داریم و نه نگاه مقطعی داریم خوب است 
این فرد االن تایید شود یا تایید نشود، اصوالً این 

نگاه ها در شورای نگهبان نیست. 
سخنگوی شــورای نگهبان درباره عدم تأثیر 
عالیق و گرایشات سیاسی اعضای شورای نگهبان 
در بررسی صالحیت ها گفت: در این 20 سالی که 
در شــورای نگهبان بودم، این را حس نکردم که 
عالیق سیاسی اعضای شورای نگهبان دخیل بوده 
باشــد. اعضای شورای نگهبان مصمم هستند که 

شرایط قانونی احراز شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: همه مسئوالن و 
دست اندرکاران باید خود را مخاطب فرامین 
رهبری بدانند و تحول و خالقیت و نوآوری 
در نحوه انجام وظایف  شــان را مورد توجه 

قرار دهند.
به گزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه، رئیس 
دســتگاه قضا در جلسه دیروز شــورای عالی قوه 
قضائیه، بــا محکومیت حمالت صهیونیســت ها 
بــه مردم بی دفــاع غزه گفــت: کشــتار زنان و 
کودکان و تخریب ساختمان  ها خصوصاً در مناطق 
پرجمعیت و ظلم و ستم به ساکنان غزه بار دیگر 
انفعال و بی عملی شــورای امنیت سازمان ملل و 
 نهاد هــای بین المللی در قبال مردم فلســطین را

ثابت کرد.
رئیسی افزود: این حوادث تلخ، مردم فلسطین 
را از اســتیفای حقوق شان توسط نهاد های مدعی 
حقوق بشــر ناامیدتر کرده و نشــان داد آمریکا و 
غربی  ها که این جنایات در برابر چشــم آنها انجام 
می شود، هیچ گاه گامی برای احقاق حقوق از دست 

رفته فلسطینی  ها برنمی دارند.
وی ادامه داد: مردم فلسطین باید با اتکال به 
خداوند و اعتماد به نفس و مقاومت و ایســتادگی 

دشمن را پشیمان کرده و به عقب برانند.
همه مسئوالن باید خود را 

مخاطب فرامین رهبری 
درخصوص تحول بدانند

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به تأکید 
رهبر معظم انقالب بر توجــه به عنصر »تحول« 
در دیدار مجازی اخیر ایشان با دانشجویان اظهار 
داشت: همه مسئوالن و دست  اندرکاران باید خود را 

مخاطب فرامین رهبری بدانند و تحول و خالقیت 
و نوآوری در نحوه انجام وظایف  شان را مورد توجه 
قرار دهند. رئیسی خاطر نشان کرد: باید با بازنگاه 
به مسیر طی شده، شیوه  های جدیدی برای ایفای 
مســئولیت  هایمان طراحی نماییم و با تحول در 
روش ها تالش کنیم وضع موجود به وضع مطلوب 

نزدیک  تر شود. 
وی، تحــول را نیاز امروز جامعه و نظام اداری 
کشور دانست و تأکید کرد: قوه قضائیه نیز در سال 

جاری با انگیزه و جدیت بیشــتر و تالش مضاعف 
اجرای سند تحول قضایی را پیگیری خواهد کرد. 
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس همکاران دستگاه 
قضایی را به رسیدگی سریع، دقیق و قانونمند به 
پرونده  ها بر مبنای حق و عدل و انصاف توصیه کرد 

و آن را از مطالبات مردم از عدلیه دانست.
 اصراری بر انتشار سخنان و تصاویرم

 از جانب رسانه ملی ندارم
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 

بــه حضورش در عرصه انتخابــات، گفت: روش و 
سنت جاری این بوده کسانی که در زمان تصدی 
مســئولیت کاندیدا بوده  اند، اخباری که مربوط به 
انجام مسئولیت  شان می شود پخش می شده، اما با 
این که هنوز نظر شورای نگهبان درباره کاندیدا ها 
اعالم نشــده و زمان تبلیغات آغاز نشده و شرایط 
عادی است و منع قانونی نیز وجود ندارد، شخصاً 
اصراری بر انتشــار ســخنان و تصاویرم از جانب 

رسانه ملی ندارم.

قوه  اطالعات  و  مرکز حفاظــت  رئیس 
قضائیه در شورای عالی این قوه گزارشی از 
شناسایی و برخورد با عناصر ناسالم مرتبط 

با مجموعه های قضایی ارائه داد.
به گزارش میزان، حجت االسالم عبداللهی 
اظهار داشــت: تاکنون 57 نفر از عناصر ناسالم 
مرتبط با مجموعه های قضایی طی دو مرحله به 
اتهام فساد و دریافت رشوه بازداشت شده اند که 
بازداشت شدگان شامل 10 کارمند سازمان ثبت 
اســناد و امالک، 42 تن از وکالی دادگستری 
و پنج نفر از کارچاق کن ها و اعضای موسسات 
حقوقی می شوند که 29 نفر زن و 27 نفر از آنها 
مرد هستند و کل مبالغی که تحت عنوان رشوه 
از آنها کشف شده بیش از 13 میلیارد ریال است.
صدور کیفرخواست شبکه فساد سازمان یافته 

در شهرداری و شورای شهر لواسان
دادســتان تهران نیز در این جلسه با ارائه 

گزارشــی درخصوص کشــف و شناسایی یک 
شبکه فساد سازمان یافته در شهرداری و شورای 
شــهر لواســان گفت: افرادی با سوءاستفاده از 
جایگاه قانونی خود در این مجموعه ها با صدور 
مجوز برای ساخت وساز های مسئله دار و نادیده 
گرفتن تخلفات متعدد ساختمانی، نقش موثری 
در تغییــر کاربری زمین هــا و تجاوز به اراضی 

ملی داشتند.
علی القاصی  مهر، با اشاره به صدور کیفرخواست 
برای 51 متهم این پرونده به اتهام ارتشاء و وساطت 
در ارتشــاء، پرداخت یا اخذ رشوه و تحصیل مال 
به نحو نامشــروع و پولشویی، از ارجاع این پرونده 
بــه دادگاه کیفری تهران خبر داد و مجموع ارقام 
مربوط بــه این پرونده را بیــش از 800 میلیارد 
ریــال اعالم کرد و گفت که در پرونده برای برخی 
پرداخت کنندگان رشــوه نیز مفتوح به رسیدگی 

است.

لغو یکی از بخشنامه های بانک ملی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این 
جلســه از لغو یکی از بخشنامه های بانک ملی با 
پیگیری های این سازمان خبر داد که بانک مذکور 
از سال 94 بر خالف مقررات شورای پول و اعتبار 
صد ها میلیارد تومان از طریق دریافت یک درصد 
کارمزد از مشتریان درآمدزایی کرده و رقم دریافتی 
یک اســتان بالغ بر پنج میلیارد و یکصد میلیون 
تومان بوده که مقرر شــده این ارقام به مشتریان 

برگردانده شود.
حجت االســالم حسن درویشیان همچنین با 
ارائه گزارشی از شناســایی و برخورد با کارکنان 
متخلف و سوءاســتفاده کننده از موقعیت شغلی 
برخی دستگاه های اجرایی از جمله دستگیری یکی 
از کارکنان و یکی از مدیران ارشــد بانک ملی در 
استان گلستان و یکی از مسئوالن بانک کشاورزی 

استان گلستان خبر داد.

بازداشت ۵۷ نفر از عناصر ناسالم مرتبط با مجموعه های قضایی
 به اتهام فساد و دریافت رشوه

آغاز بررسی صالحیت ها در شورای نگهبان
40 نفر حائز شرایط اولیه هستند

نگاه

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه در 
دو ماه اخیر قیمت تخم مرغ روند نزولی شدید داشته، تأکید کرد: حداکثر تا 

دو ماه آینده دچار چالش شدید در این حوزه خواهیم شد.
ناصر نبی پور در گفت وگو با خبرگزاری مهر میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ 
را درب مرغداری بین 10 هزار و 200 تومان تا 10 هزار و 300 تومان اعالم کرد و 
گفت: در دو ماه اخیر قیمت تخم مرغ روند نزولی شدید داشته و هم اکنون به چهار 

هزار تومان زیر نرخ مصوب رسیده است.
وی با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام در چنین شرایطی باید به بازار 
ورود و تخم مــرغ مازاد را جمع آوری کند، افزود: پیگیری های ما در این زمینه منجر 

به نتیجه نشده است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه وقتی شرایط بازار بحرانی شود، مسئوالن 
تولیدکنندگان را مقصر قلمداد می کنند، توضیح داد: تولیدکننده اگر در تعیین قیمت 

نقش داشت در حال حاضر تخم مرغ را کیلویی 10 هزار تومان نمی فروخت.
نبی پــور اضافه کرد: ما به مســئوالن پیشــنهاد دادیم که به تشــکل ها اجازه 
ذخیره سازی 10 هزار تن تخم مرغ را بدهند تا در زمان کمبود بتوانیم از این ذخایر 

استفاده کنیم و دولت در ازای این ذخیره سازی به مرغداران نهاده بدهد.
وی با بیان اینکه قیمت تمام شــده تولید تخم مرغ در شرایط کنونی حدود 17 
تا 18 هزار تومان است، افزود: این زیان منجر می شود مرغداران مرغ های خود را به 
کشتارگاه بفرستند و حداکثر تا دوماه آینده با بحران شدید در بازار تخم مرغ مواجه 

خواهیم شد.

فعال بخش خصوصی اعالم کرد

روند نزولی قیمت تخم مرغ
 طی دو ماه اخیر

بقیه از صفحه 2
شاید ثبت نام برخی چهره های اصالحات که در شرایط کنونی 
علی الظاهر با دولت فاصله گذاری می کنند، خیلی تعجب برانگیز 
نباشــد اما ثبت نام چهره هایی مانند اسحاق جهانگیری )معاون 
اول رئیس جمهور(، عباس آخوندی )وزیر مسکن دولت روحانی(، 
محمد شریعتمداری )وزیر کار دولت روحانی(، عبدالناصر همتی 
)رئیــس کل بانک مرکزی دولت روحانی( که متهمان ردیف اول 
وضعیت موجود هســتند تعجب افکار عمومــی را برانگیخته و 
واکنش های زیادی را در پی داشــته است! عالوه بر آنکه یکی از 
توجیهات همیشگی آنها این بوده است که »دولت، اختیاری ندارد.«

بغض جهانگیری، تورم 50 درصدی
 و ساعت 5 هزار دالری!

طنز ماجرا آنجاســت که اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور که بخش قابل توجهی از مشکالت اقتصادی کشور 
به خاطر سیاســت ها و مدیریت غلط او در موضوعاتی مانند ارز 
4200 تومانی )که به دالر جهانگیری معروف شد و ماحصلش بر 
باد رفتن 18 میلیارد دالر از مجموع ذخایر ارزی کشور بود( است 
در روز ثبت نام در ســتاد انتخاباتی کشور، حاضر شد و با لحنی 
بغض آلود برای مســتضعفین و فقرا  اشک تمساح ریخت. البته 
ناگفته نماند که بعد از این سخنرانی پوپولیستی و عوام فریبانه، 
ساعت 5 هزار دالری اسحاق جهانگیری در روز ثبت نام، خبرساز 

و در شبکه های مجازی دست به دست شد.
نکته قابل تأمل دیگر، همزمانی ثبت نام اسحاق جهانگیری با 
انتشار خبر »تورم بیش از 50 درصدی بعد از 75 سال در ایران« 

از سوی یکی از نمایندگان مجلس بود.
سید احسان خاندوزی، نماینده مجلس در پیامی  توییتری 
اعالم کرد: »به تازگی رکورد 75 ساله تورم در ایران شکسته شد؛ 
اگر غیر از این اســت، بانک مرکزی گزارش فروردین 1400 را 

منتشر کند.«
وی تصریح کرد که »ایران فقط در سال های اِشغال، شاهد 
تورم باالتر از 50 درصد بوده است.« و »با این  وجود،  اعضای دولت 
آقای روحانی به جای ثبت نام برای دولت آینده آیا نباید خجالت زده 
باشند؟« بر همین اساس بود که مالک شریعتی، نماینده مجلس 
هم در پیامی  توییتری نوشت: »در آخرین روز ثبت نام،  اتوبوس 
اعضای دولت روحانی که عازم وزارت کشور بود، خبر آمد تورم 50 
درصدی نصاب جدیدی ثبت کرده است. اما جای نگرانی نیست، 
جهانگیری فرمانده اقتصادی دولت در حاشیه حضور الریجانی با 
بغض خود قول شرف داد حتماً وضع موجود تغییر کند و نگذارد 

دولت سوم روحانی تشکیل شود!«
ادامه وضع موجود؛

 گزاره مورد تأکید نامزدهای اصالحات- اعتدال
چند روز پیش روزنامه ســازندگی در خبری نوشــت که 
کاندیداتوری اســحاق جهانگیری با مشــورت خاتمی  و کروبی 
و برخی از چهره های اصالح طلب بوده اســت.  بیانیه انتخاباتی 
و اظهــارات ایــن روزهای معاون اول رئیس جمهور و البته ســایر 
چهره های اصالح طلب که نامزد انتخابات شده اند، حاکی از آن است 
که کاندیداهــای اصالحات- اعتدال، همگی بر تداوم روند دولت و 
ادامه سیاست های غلط روحانی در مسائلی مانند برجام، FATF و 

پیوند زدن مشکالت به خارج تأکید دارند!
مدعیان اصالحات در معرفی گفتمان هم 

نگاهشان به گفتمان های قبلی معطوف است
 محســن  هاشــمی  چند روز پیش در نشست خبری بعد 

از ثبت نام از عملکرد خود در شــورای شــهر تهران دفاع کرد و 
درباره سیاست خارجی نیز گفت که در صورت انتخاب به عنوان 
رئیس جمهور، تالش می کند منش آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی در 

حوزه سیاست خارجی را دنبال کند.
وی ضمن دفاع از عملکرد روحانی گفته بود: برجام توانست 
طی 5 ســال اول دولت آقای روحانی برخی از مشکالت کشور 
درباره مسائل اقتصادی را حل کند و این حرکت  ترامپ بود که 

برجام را به هم  ریخت و برای کشور مشکل ایجاد کرد.
عباس آخوندی، وزیر مســکن دولــت روحانی که پیش  از 
این طرح مســکن مهر را طرحی »مزخرف« و »سیب گندیده« 
عنــوان کرده و گفته بود »افتخــار می کنم در دولتم یک واحد 
مســکن مهر افتتاح نکردم« اخیراً گفته است که »برجام بدون 
 FATF بی مفهوم است« و »نتیجه عدم پیوستن به »FATF«
افول تجارت است.« محمد شریعتمداری، وزیر کار دولت روحانی 
و متهم اصلی سوءمدیریت بازار همین چند روز پیش در جریان 
بررســی برنامه هایش در جبهه اصالحات با بیان اینکه »دولت 
سوم خاتمی  را تشکیل می دهم!« گفت: دولت خاتمی  هم دولت 
کارآمد کردن نظام اجرایی کشور از طریق یک نگاه فراگیر و هم 

اصالح طلبانه ترین دولت پس از پیروزی انقالب بود.
مسعود پزشکیان، فعال سیاسی اصالح طلب و نماینده مجلس 
دهم هم که ســودای ریاست جمهوری در سر می پروراند، گفته 
است که »فقط بخشی از مشکالت کشور به دولت برمی گردد« 

و »بی انصافی است همه تقصیرها را گردن روحانی بیندازیم.«
اصالح طلبان همچنین به دوگانه  سازی هایی که در گذشته 
تجربه کرده اند چشم دوخته اند. همین روز گذشته بود که غالمعلی 
دهقان، یکی از فعالین اصالح طلب در گفت وگـو بـا آرمـان ملـی 
گفت: دوگانـه »میـدان« و »دیپلماسی« آرایش انتخابات اسـت.

باید رئیس جمهور بعدی
 فردی مثل »روحانی« باشد!

بر همین اســاس بود که حسین مرعشی، سخنگوی 
حزب کارگزاران چندی پیش گفته بود: »آقای روحانی کار 
خودش را خوب انجام داده است... سیاست های آقای دکتر 
روحانی سیاست های درســتی بوده و سیاست های ما هم 
در آینده سیاســت های درستی است.« یا داریوش قنبری، 
فعال سیاسی اصالح طلب هم که اخیراً در یادداشتی نوشته 
بود: »دولت دوم روحانی به خاطر روی کار آمدن  ترامپ در 
آمریکا با بدشانســی مواجه شد و نتوانست از ثمرات برجام 
در جهت حل مشکالت اقتصادی کشور بهره مند شود اما در 
ماه های آخر این زمینه در حال فراهم شــدن است. در این 
میان مردم باید حواسشــان جمع باشد که سکان دار آینده 
دولت چه کسی است؟ اگر فردی باشد که همسو و همفکر 
با دولت فعلی در مسیر تعامل با قدرت های خارجی نباشد 
و بخواهد مسیر تقابلی را بپیماید یا اینکه اطالع درستی از 
نظام بین الملل و معادالت سیاسی حاکم بر سیاست خارجی 
نداشته باشد، می تواند مانند دولت قبل از روحانی کشور را 

به سمت بحران سوق دهد.«
او در ادامه نوشــته بود: »در این میان، رسالت رسانه ها 
آزادی بخشــی به مردم است تا مردم را به ادامه روندی که 
در دولت تدبیر و امید شروع شد،   ترغیب کنند. مردم باید 
ثمره اقتصادی برجام را در زندگی خود لمس کنند. امری 
که با روی کار آمدن دولتی همســو و همفکر با این دولت، 

محقق خواهد شد«.

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

مسئله اصلی انتخابات
تداوم روند دولت فعلی یا تغییر آن


