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* ای امام عزیز، پرچمی که برافراشتید لحظه ای بر زمین نمانده و نخواهد ماند 
و توسط خلف صالح شما، خورشید انقالب حضرت امام خامنه ای در اهتزاز است 
و ملت ایران با اطاعت از فرامین معظم له، انقالب اسالمی را در جهان معاصر به 
الگوی مقاومت در برابر اســتکبار تبدیل کرده است و ان شاءا... عزم آن دارد که 
ریشــه رژیم جعلی صهیونیستی، آل سعود و شیطان بزرگ را بخشکاند و زمینه 

ظهور حضرت حجت بن الحسن)عج( را فراهم نماید.
نوربخش و فرخ
* پیام ســردار دل ها شــهید ســلیمانی قیام بــرای خدا بود قیــام و انقالب 
امام خمینی)ره( به راه خود ادامه می دهد. مهم این اســت که ما متوجه باشــیم 
در کجا قرار داریم. مبادا از این قافله عقب بیفتیم. به یاد داشــته باشیم که این 
قدرت هرگز شکســتنی نیست چرا که خداوند بارها وعده نصرت مستضعفین و 

مومنین را داده است.
0912---6535

* باید مثل حضور ده ها میلیونی در تشــییع پیکر شــهید سلیمانی بار دیگر با 
شرکت پرشور و پرشکوه خود در انتخابات ثابت کنیم ما ملت والیتمدار هستیم 

و پای انقالب و ایران عزیز و قوی ایستاده ایم.
0937---7800
* از نمایندگان انقالبی مجلس به خاطر عملکرد یک ساله خود که رضایت امام 
انقالب را در پی داشــت تقدیر و تشــکر می کنم. ان شاءا... در سه سال آینده نیز 
 همیــن رویه رو به جلو را در پیش بگیرید و کمبودها و کاســتی های قوانین را

برطرف سازند.
0936---5133

* مدعیان دروغین اصالح طلبی توضیح دهند که چرا بر طبل عدم مشارکت مردم 
می کوبند و همگام با دولت به افزایش قیمت های مایحتاج مردم به صورت ساعتی 
مشغولند؟ به گرانی ها هم بسنده نمی کنند برق ها را هم قطع می کنند تا از این 
طریق هم بهره کاســتن از مشارکت را ببرند! اینها فقط شناسنامه ایرانی دارند، 

بعید نیست که جزو دو تابعیتی ها و حلقه به گوش اجانب باشند؟!
وحیدی 
* روزنامه شرق از االن خواستار بهبود اقتصادی در صد روز اول دولت آینده شده 
است در حالی که همین روزنامه در 8 سال گذشته از کنار ناکارآمدی و ناتوانی 
دولت روحانی به راحتی عبور کرد و کارش همراهی با سیاست های غلط دولت 

بود. یعنی به جای پاسخگویی مطالبه گر شده است!
0919---6858

* بــا توجه به عدم احراز صالحیت برخی اعضای کابینه، این نگرانی وجود دارد 
که طی این دو ماه بخواهند پس از بالیی که بر ســر ارز و سکه آوردند، با خزانه 
خالی دولت را ترک کنند و ویرانه ای را تحویل دولت بعدی دهند. باید مسئولین 

امر هوشیار باشند.
0913---4065

* مدعیان کاربلدی تمام مشــکالت کشور را به مسائلی مثلFATF  گره زدند، 
در حالی که به گفته خود روزنامه های زنجیره ای ریشه مشکالت در بی برنامگی 
و بی تدبیری این طیف بوده اســت. به جای اینکه کشــور را هشت سال معطل 
برجام پرخسارت کنند اگر به تولید و اشتغال توجه می کردند وضعیت کشور به 

این شکل نبود.
یوسفی و نعمتی و شاهوار
* نامزدهای ریاســت جمهوری در کنار ارائه برنامه برای اقتصاد و معیشت مردم 
و چگونگــی کنترل گرانی و تورم موجــود باید از راه حل های خود برای افزایش 
جمعیت کشــور و جوان سازی ساختار جمعیتی ایران حرف بزنند و برنامه قابل 

ارائه داشته باشند.
091 8---9770

* آن نامزدی که مســئول اقتصادی دولت فعلی بوده و مدعی اســت طرح های 
اقتصادی برای نجات کشور دارد چرا پس از طی این قریب سه سال که در دولت 
بوده اند این طرح ها را اجرایی نکردند که کشــور به این حال و روز نیفتد؟! اگر 
می توانستند و اجرا نکردند پس هدف شان خدمت نیست و اگر از سه سال قبل 
به فکر ریاست جمهوری بوده اند و خواسته اند اگر در جایگاه ریاست جمهوری قرار 
گرفتند اجرا کنند مفهومی جز قدرت طلبی ندارد. چرا که وقتی فردی دلســوز 
مردم و جامعه اش باشد اگر طرح و نظری برای کاستن از فشارها و رونق کسب 

و کار دارد قطعا ارائه می کند. 
وهاج
* یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در حالی در تبلیغات انتخاباتی با حرارت تمام 
از دغدغه های خود برای رونق اقتصاد و معیشت مردم حرف می ز ند که در طول 
چندین ســال صدارت خود در مسئولیت نظام بانکی سود روزشمار سپرده های 
مردم نزد بانک ها را به ماه شــمار تبدیل ساخته و همچنین تمام خدمات بانکی 

خودپردازها را پولی کرده است!
مرادی
* امام راحل)ره( و خلف صالحش خورشید انقالب، امام خامنه ای بارها از آمریکا 
به عنوان شــیطان بزرگ یاد کردند و فرمودند آمریکا قابل اعتماد نیســت. ولی 
دســتگاه دیپلماسی یا متوجه نشدند و یا نخواستند توجه کنند و همت 8 ساله 

خود را به پای درختی ریختند که مصنوعی بود!
فیروز افرادی
* دومینوی فروپاشی و ذلت رژیم جعلی بعد از شکست در جنگ غزه آغاز شده 
اســت. باید به انقالبیون و جبهه مقاومت در غرب آسیا تبریک و خسته نباشید 
گفت و به شیطان بزرگ و پشتیبانان اروپایی صهیونیست ها و کشورهای عربی 

حامی عادی سازی روابط با رژیم جعلی تسلیت.
سروی
* همه نابسامانی های موجود بخاطر اعتماد دولت و دولتمردان به دشمنان است. 
عجیب اینکه آقای روحانی کشورهای دیگر را در اعتماد به آمریکا دیوانه خطاب 
کرده ولی خودشان هنوز که هنوز است نفر اول اعتماد کنندگان به غرب هستند.
0992---8857
* دولت آقای روحانی از همان اول که حل تمام مسائل و مشکالت کشور را به 
آمریکا گره زد نشان داد که توانایی اداره کشور را ندارد. دیدیم که فرصت مذاکره 

را نیز سوزاند و امروز هم دستش خالی است.
0911---3530

* رئیس قوه مجریه در صورتی می تواند خواســتار اجرای قانون توسط دیگران 
باشد که خودش از هر نوع قانون شکنی مبرا باشد. از قدیم گفته اند رطب خورده 

منع رطب کی کند؟
0938---6263

همنواییچندبارهگروهکها
ومجمعروحانیونعلیهشوراینگهبان

گروهک های نهضت آزادی و ملی مذهبی ادعا کردند در انتخابات شرکت نمی کنند 
و عماًل انتخابات را مثل گروهک های سلطنت طلب و سازمان منافقین تحریم می کنند.

در بیانیه گروهک نهضت آزادی که از ســوی سایت گروهک ملی مذهبی منتشر 
شده، آمده اســت: برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی 
نگران کننده پیش می رود که نه تنها چشم اندازی را برای مشارکت گسترده نمی توان 
متصور بود، بلکه با رد صالحیت گسترده و بی سابقه عموم داوطلبان طیف های گوناگون 
اصالح طلبان و حتی محافظه کاران، کمترین امکان گردش دموکراتیک قدرت و اندک 

روزنه ها به حداقل مشارکت مورد انتظار بسته شد.
این سیاست حذفی زمینه که حضور آگاهی بخش داوطلبانی چون سید مصطفی 
تاجزاده را غیرممکن ساخته بود، در مرحله اعالم صالحیت ها، ابعادی گسترده تر پیدا 
کرد، به طوری که حتی معاون اول دولت مستقر و شخصیت های محوری در عالی ترین 

ارکان نظام را نیز از صحنه بیرون راند.
نهضت آزادی ایران در راســتای سنت سیاسی خویش با تحریم نهاد انتخابات و 
کنار نهادن سازوکارهای دموکراتیک موافق نیست و کماکان با تمام قوا در جهت رشد 
شاخص های انتخابات آزاد، سالم و عادالنه و برای دستیابی به دموکراسی و آزادی تالش 
خواهد کرد. اما با کمال تأسف، دردمندانه و با ابراز نگرانی شدید اعالم می دارد که در 
شرایط کنونی و وضعیتی که تمامیت خواهان و دموکراسی ستیزان برکشور و ملت ایران 
تحمیل کرده  اند، محروم از معرفی نامزدی بوده و در این شــرایط، امکان مشارکت در 
چنین انتخاباتی را نخواهد داشت. در همین حال مجمع روحانیون نیز در نشست اخیر 
خود، با هجمه عناصر ضدانقالب علیه عمل شورای نگهبان به مسئولیت قانونی خود 
همراهی کرد. به گزارش جماران، این جلسه که با حضور خاتمی  برگزار شد، اعالم گردید 
که تصمیم شورای محترم نگهبان ضربه هولناکی به اعتبار نظام جمهوری اسالمی در 
داخل و خارج کشــور زده. و حیرت انگیزتر این است که چنین تصمیم دور از تدبیری 
در آســتانه ارتحال حضرت امام خمینی)ره(، بنیان گذار نظام جمهوری اسالمی ایران 
گرفته شــده است. مجمع روحانیون مبارز مخالفت شدید خود را با این تصمیم و هر 
اقدامی که بر اعتبار نظام جمهوری اسالمی لطمه وارد می کند اعالم می دارد. همچنین 
مجمع بر تصمیم نهاد اجماع ساز اصالح طلبان مبنی بر عدم معرفی نامزد از طرف این 
جبهه، صحه می گذارد و آن را اقدامی ســنجیده و در جهت پرهیز از افتادن در دامی 
که مهندســان انتخاباتی تدارک دیده اند می داند. این فضاسازی ها در حالی است که 
طبــق اخبار موثق، اصالح طلبان عزم جدی برای فعالیت انتخاباتی و حمایت از نامزد 
دارند اما چون ورود به این فاز، موجب می شــد باب مباحث اجتماعی درباره کارنامه 
ائتالف حاکم بر دولت باز شود و اصالح طلبان را در جایگاه متهم )پاسخگویی( بنشاند، 
بنابراین تصمیم بر این شــده که اولویت را بــر مظلوم نمایی و ناتوانی از معرفی نامزد 
بگذارند و ســپس در روزهای پایانی بدون پاســخگویی، اقدام به حمایت از یکی از دو 
نامزد کنند و این شگرد را هم در زرورق  ترساندن مردم از رقبای »خطرناک« بپیچند.
گفته می شود ستاد انتخاباتی برخی نامزد های احراز صالحیت نشده اصالح طلبان 
نیز بدون علنی کردن، هم اکنون در خدمت دو نامزد حاضر در رقابت ها قرار گرفته است.

با این حال درباره ادعای تحریم انتخابات از سوی گروهک هایی مثل نهضت آزادی 
باید همان مثل معروف را به کار برد که می گوید »خوشا باغی که شغال از او قهر کند«.

هماهنگ شدن مواضع نهضت آزادی و مجمع روحانیون، در حالی است که حضرت 
امام بارها تأکید کردند ســازمان منافقین فرزندان معنوی نهضت آزادی هستند و اگر 
نهضتی ها در دولت و مسند باقی می ماندند، سیلی ای می زدند که ایران و اسالم تا قرن ها 
سر بلند نکند. اکنون موضع هماهنگ »مجمع روحانیون« و »نهضت آزادی«، فاز تازه ای 

از خیانت و انتقام نسبت به خط و مکتب امام خمینی)ره( است.
واشنگتنپست:فشاربرایاخراج

آمریکاازعراقجدیاست
واشنگتن پســت گزارش داد: تهدید متحدان ایران علیه حضور آمریکا در عراق، 

جدی تر شده است.
این روزنامه نوشت: خطر تهدیدهای ایران و متحدانش علیه حضور آمریکا در عراق 
افزایش یافته و حمالت راکتی گذشته، تبدیل به تهاجم پهپادی شده است. جمهوری 
اسالمی، دامنه حمالتش توسط نیروهای نیابتی علیه پایگاههای نظامی آمریکا را بیشتر 
و بیشــتر کرده است. حمالت این میلیشیاها پیشرفته تر شده و دیگر فقط به راکت و 
موشک بسنده نمی کند، بلکه از پهپادهای تهاجمی هم استفاده می کنند. این پهپادها 
عمدتا کوچک هســتند و از دسترس نگاه رادارها می گریزند. تا پیش از این، حمالت 
عمدتا راکتی بود اما تجهیزات نظامی شبه نظامیان در این روزها پیشرفت کرده و تبدیل 
به هواپیمای بدون سرنشین شده است که هم کوچک است و هم بال ثابت دارد. این 
هواپیماها در ارتفاع پایین پرواز می کنند به همین خاطر از رصد رادارهای سیستم های 
دفاعی در امان می مانند. این موضوع، مقامات نظامی آمریکا را نگران کرده است. آنها 
ایــن تاکتیک نظامی را بزرگ ترین نگرانی هیئت نظامی آمریکا در عراق می دانند. در 
ماه اوریل یک  آشیانه هواپیما در فرودگاهی در شمال »اربیل« هدف حمله پهپادی قرار 
گرفت. پرواز این پهپاد در فاصله 10 مایلی سایت ردیابی شد، اما پهپاد بعدا به سمت 
مسیر پرواز هواپیماهای غیرنظامی تغییر مسیر داد و مسیرش از صفحه رادار گم شد.
یکی از مقامات ائتالف )اشغالگران( در این باره توضیح داد: »این حمله سخت، کاخ 
سفید و پنتاگون را نگران کرده؛ چون متوجه شده اند چه تاسیسات مخفی و محرمانه ای 
در ایران وجود دارد که توانسته نوع حمالت علیه اهداف آمریکایی را پیشرفته تر کند«.

آن حمله تلفاتی نداشت اما به هر حال مقامات سیاسی و نظامی را در واشنگتن 
در فکر فرو برده است. یک ماه بعد در آوریل هم حمله مشابهی به پایگاه بزرگ » عین 
االسد« صورت گرفت و بازهم مقامات نظامی و سیاسی واشنگتن را نگران کرد که با 

این پیشرفت نیروهای شبه نظامی چه بکنند. یک سرباز مستقر در عین االسد در این 
باره شــرح می دهد: » خسارت خیلی ســنگین نبود اما ائتالف را نگران کرد. مقامات 
ائتالف به فرماندهان ما گفتند که این حمله یک حرکت تصاعدی اســت«. جمهوری 
اسالمی قبال خودش مستقیما در ژانویه 2020 با موشک های بالستیک به عین االسد 
حمله کرد. این حمله در پاسخ به ترور » قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه 

پاسداران که در همان روزها کشته شده بود انجام شد.
آمریکا هم حمالت شبه نظامیان را بی پاسخ نگذاشته است. اما آنها عزمشان را جزم 
کرده اند تا هرطور شــده همه نیروهای ائتــالف را تماما از عراق اخراج کنند. بنابراین 
مقامات آمریکایی نگران اند. بعد از کشــته شدن سلیمانی و » ابو مهدی المهندس«، 
خشــم گروه های شــبه نظامی علیه حضور آمریکا در عراق بیشتر شد و دولت بغداد، 
فشار را برای عقب نشینی آمریکا بیشتر کرد. بعد از تمام شدن جنگ با داعش، شمار 
نیروهای آمریکایی حاضر در عراق نصف شــده. البته حمالت راکتی هم در کم شدن 
تعداد سربازان آمریکایی بی تاثیر نبوده است. در حال حاضر حدود 3 هزار سرباز ائتالف 

در عراق حضور دارد که 2500 نفرشان آمریکایی اند.
همه مقامات آمریکایی دست پاچه می شوند. ژنرال » فرانک مک کنزی« فرمانده 
ارشد نیروهای آمریکایی در خاورمیانه ماه گذشته در سخنانی گفت: » ما داریم تالشمان 

را می کنیم تا بتوانیم بهترین پدافند را در برابر پهپادها داشته باشیم.«
چرابرکناریرئیسبانکمرکزی
برایمردمباورپذیرنیست؟

اقــدام رئیس جمهور در برکناری آقای همتی از بانک مرکزی همچنان با ابهامات 
زیادی مواجه است و سواالت متعددی در این خصوص مطرح است.

ســایت الف در این باره نوشــت: آیا اعضــای هیئت دولت از قبیــل معاون اول 
رئیس جمهور و وزیر رفاه و رئیس کل بانک مرکزی )جهانگیری، شریعتمداری و همتی( 
موظــف بودند قبل از ثبت نام برای کاندیداتوری، رئیس جمهور را از تصمیم خود آگاه 
نموده و اصطالحاً از ایشــان اجازه بگیرند؟ اگر ملزم به کســب اجازه بودند و به آقای 
روحانی اطالع ندادند پس چرا ایشان فقط با یک نفر برخورد کرد و اگر ملزم به اجازه 

نبودند پس چرا همتی را برکنار کردند؟
اگر آقای روحانی تصمیم به عدم حضور تمامی هیئت دولت در انتخابات داشتند، 
چرا آن را در هیئت وزیران مطرح نکرده بودند؟ و اگر مطرح کردند، چرا حتی معاون 

اول ایشان هم از اجرای دستور استنکاف کردند؟
چرا پس از ثبت نام سه نفر از اعضای هیئت دولت در وزارت کشور، به آنان اطالع 
داده نشد که انصراف خود را اعالم نمایند؟ حتی اگر هیچ منعی هم از سوی رئیس جمهور 
قبل از آغاز ثبت نام ها وجود نداشــته اســت و فرضاً ایشان هم از ثبت نام آنان اطالعی 
نداشتند، می توانستند بالفاصله پس از ثبت نام از آنان بخواهند که انصراف دهند. فاصله 
آخرین روز ثبت نام ها تا اعالم نظر شورای نگهبان حدود ده روز بود. آقای روحانی پس 
از اعالم نظر شــورای نگهبان، اقدام به برکناری آقای همتی کردند. چرا در فاصله این 
ده روز این سه نفر را برکنار نکردند و پس از احراز صالحیت، اقدام نمودند؟ اگر آقای 

جهانگیری هم احراز صالحیت می شد، ایشان هم برکنار می شد؟
اگر مشکل آقای روحانی این بوده که فعالیت های انتخاباتی آقای همتی، به وظایف 
ایشان در بانک مرکزی آسیب وارد کند، فاصله اعالم نظر شورای نگهبان تا روز رأی گیری 
بیســت روز اســت. آیا آقای همتی نمی توانست در این بیست روز قائم مقام خود را به 
جای خود بگذارد و به فعالیت بپردازد؟ و اساساً شخص آقای روحانی چهار سال پیش، 
چگونه وظایف خطیر ریاست جمهوری را رها کردند و به فعالیت انتخاباتی پرداختند؟ 
اگر مشکل آقای روحانی و رئیس کل بانک مرکزی به گذشته برمی گردد و اصطالحاً 
اختالفات بین این دو عمیق اســت، چرا آقای روحانی ایشان را چند ماه پیش برکنار 
نکرد و درست در زمانی که احراز صالحیت شد، نامبرده را خلع نمود؟ ضمن این که 
به پایان عمر این دولت فقط 2 ماه باقی است. آیا تحمل آقای همتی برای دو ماه آینده 
سخت بود؟ پاسخ به این سواالت بسیار مشکل است و اذهان مردم و اهل سیاست را به 
سادگی اقناع نمی کند. بی جهت نیست که برخی صاحب نظران با دیدن تردید و شک 

به این برکناری می نگرند و آن را نوعی بازی بدون توپ در میدان سیاست می دانند.
آفتابیزد:باجنگزرگری
نمیتوانیمرایبیاوریم

یک روزنامه اصالح طلــب تاکید کرد: جنگ زرگری در دولت، برای نامزد ائتالف 
اصالحات و اعتدال رای نمی آورد.

مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله این روزنامه با عنوان »جنگ زرگری 
برای همتی رای نمی آورد« نوشت: هرچند بانک مرکزی باید مستقل عمل کند، ولی 
در کشور ما همانطور که اختیار تعیین رئیس کل بانک مرکزی برعهده رئیس جمهور 
است این نهاد مالی هم مجری سیاست پولی و مالی تعیین شده از سوی دولت است. 
از مدت ها قبل بسیاری از دولتمردان متوجه این موضوع شده اند که جدایی از دولت و 
مســیر دیگری را طی کردن هم عاقبت بخیری دارد و هم محبوبیت می آورد، چرا که 
دولت بی برنامه و بدون تدبیر حســن روحانی تا توانســت هم امید را از مردم گرفت و 
هم محبوبیت را از خود. بسیاری از سیاسیون و اقتصاددانان بر این موضوع اذعان دارند 
اگر اســحاق جهانگیری در زمانی که از محدودیت اختیاراتش می گفت از دولت جدا 
شده بود حاال می توانست یکی از کاندیدا های مطرح، بالقوه و محبوب مردم باشد؛ حال 
اینکه آیا اختیارات داشت یا محدود شده بود بحث دیگری است، ولی به هر حال به این 
جهت می توان بسنده کرد که اگر اختیارات نبوده اصاًل معاون اّول شکل نمی گرفت! به 
نظر می رسد حال در یک جنگ زرگری دولت برای محبوب نمودن عبدالناصر همتی 
او را از رئیس کل بانک مرکزی برکنار می کند. اما پرسش اینجاست مگر همتی نبود 
که با اجرای سیاست های دولت دالر را نزدیک به 30 هزار تومان رسانید، فاصله گیری 
علی الریجانی از دولت که همسوترین رئیس مجلس با دولت بود غیر از این است که 

می خواست ناکارآمدی دولت به پای او نوشته نشود و محبوبیت کسب کند. 
حال که در آستانه برگزاری انتخابات هستیم همتی نیز نمی تواند به سهم خود و 
ناکارآمدی دولت و دود کردن سرمایه های مردم در بورس، بانک و بازار شریک نباشد. 
این جنگ زرگری دولتی ها برای محبوب کردن همتی کارآیی ندارد. پس بهتر اســت 

همتی نیز پاسخگوی عملکرد گذشته خود باشد.

این روزها خوشبختانه تنور رقابت نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری با وجود شرایط کرونایی و نیز فضاسازی های غیرمنصفانه 
علیه شورای محترم نگهبان به تدریج در حال گرم شدن است؛ یک کاندیدا 
وعده کاهش تورم را می دهد دیگری از رونق بورس می گوید آن یکی قول 

می دهد پول ملی را تقویت کند و.... 
درباره وعده های انتخاباتی نامزدها در ســطور بعدی اندکی خواهیم 
نوشت اما فعال آنچه که از دل این وعده ها برآمده اینکه تمامی کاندیداها 
با هر گرایشــی تالش دارند خود را به نوعی منتقد وضع موجود نشــان 
دهند و یا الاقل ژست مرزبندی با این دولت را به جهت عملکرد غیرقابل 
دفاع آن به خــود بگیرند مثال آقای مهرعلیزاده با وجودی که کاندیدای 
اصالح طلب بوده و حتی در مقطعی در دولت روحانی مســئولیت اجرایی 
داشته است در انتقاد از سیاست های اقتصادی همین دولت می گوید: »ارز 
4200 تومانی مردم را بیچاره کرد« یا اینکه »دولت در بازار بورس دخالت 

و مردم را بی اعتماد کرد.«
همچنین آقای همتی که تا دو روز پیش رئیس کل بانک مرکزی دولت 
تدبیر بود برای حفظ همان ژست منتقدانه می گوید: »شرایط اقتصادی و 

معیشت مردم اصاًل خوب نیست«.
اجماال این ژســت های انتقادی- که البته از برخی کاندیداها با عرض 
پوزش از آنها اصال پذیرفته نیست- نشان می دهد کارنامه دولت یازدهم 
و دوازدهم آنچنان غیر قابل دفاع اســت که حتی مسئوالن همین دولت 
نیز حاضر به پذیرش مسئولیت عملکرد خویش نیستند و برای جمع آوری 

رای می کوشند زبان به انتقاد از وضع فعلی بگشایند.
اما درخصوص وعده های انتخاباتی نکاتی مطرح است:

1- بیان وعده و وعید در ذات رقابت های انتخاباتی نهفته است و نامزدها 
مجبورنــد برای جلب آرای مردمی قول هایی را در حوزه های مورد عالقه 
عموم بیان کنند. با این وصف شاید ایرادی به بیان وعده از سوی کاندیداها 
وارد نیست اما از نامزدهای محترم انتظار می رود سقف وعده هایشان را با 
واقعیت های عینی تطبیق دهند. مثال کاندیدی که قول افزایش 10 برابری 
یارانه نقدی را می دهد باید بداند عملی  شــدن این وعده حداقل در سال 
1400 و با وجود قانون بودجه امســال شــدنی نیست زیرا رئیس جمهور 
سیزدهم از 12مردادماه که سکان اجرایی کشور را به عهده می گیرد بایستی 
تا پایان امســال تکالیف قانون بودجه 1400را عمل نماید و در این بودجه 
اعتباری برای افزایش 10برابری یارانه دیده نشــده است. البته کاندیدای 
مذکور می تواند برای سال های بعد در این خصوص وعده دهد اما بایستی 
منابع تهیه این یارانه را به درستی تبیین نماید. ضمن اینکه سؤال جدی 
بسیاری از کارشناسان این است که آیا نظام فعلی پرداخت یارانه اساسًا 
اقدام صحیح و هدفمندی است یا اینکه باید این شیوه به کلی تغییر کند 
چرا که ماحصل رویه فعلی اعطای یارانه اعم از آشــکار و پنهان این بوده 
که اوال رانت بزرگی نصیب بخش کوچکی از افراد جامعه شده است همانند 
رانتی که ارز 4200 تومانی در اختیار قلیلی از واردکنندگان قرار داد و آنها 
توانستند با دریافت این ارز ارزان ثروت هنگفتی به جیب بزنند و یک شبه 
راه هزار ساله پولدار شدن را طی کنند و در مقابل آحاد مردم هم که قرار 
بود منافع این ارز یارانه ای را در سفره هایشان ببینند نه تنها انتفاعی از آن 
نصیب شان نشد بلکه روزبه روز معیشت شان سخت تر شد. نمونه دیگری 
از همین تبعیض یارانه ای در مسئله سوخت و انرژی مطرح است که قشر 
مرفه جامعه یا همان 4 درصدی های معروف با بهره مندی از سوخت ارزان 
به خوشگذرانی با خودروهای چند میلیاردی شان در خیابان ها مشغولند در 
حالی که بخش مهمی  از مردم حتی یک وسیله نقلیه فرسوده هم ندارند و 
هیچ سهمی  نیز از یارانه سوخت به آنها تعلق نمی گیرد. همین قصه تلخ در 
برخورداری تبعیض آمیز قشر فقیر و غنی از یارانه آب و برق هم وجود دارد. 
 2- برخی کاندیداها علی رغم بیان انتقاد از وضع موجود در ارائه راهکار 
برای تغییر وضعیت فعلی آدرس غلطی می دهند و دوباره همان نقشــه 
شکست خورده 8 ساله اخیر را پیش روی مخاطب قرار می دهند. به طور 
مثال آقای همتی با این ادعا که سهم تحریم ها در وضعیت فعلی اقتصاد 
بیش از 50 درصد است راهکاررفع تحریم ها را »تعامل با جهان« - بخوانید 
ادامه مذاکره بی فایده هشت ساله با آمریکا- معرفی می کند در حالی که اوال 
ایشان توضیح نمی دهند چگونه به عدد 50 درصدی سهم تحریم ها رسیدند، 
در حالی که سال ها قبل آقای روحانی این عدد را زیر 30 درصد بیان کرده 
بود، ثانیا حتی اگر فرض کنیم سهم تحریم ها در مشکالت اقتصادی همان 
50درصد آقای همتی است بازهم تجربه 8سال اخیر نشان داد که راه بی اثر 
شدن تحریم ها از مذاکره با خارج نمی گذرد زیرا اگر این راه سرکاری نبود 
چرا دولت آقای روحانی که به قول خودش زبان مذاکره با دنیا را بلد بود 
و وعده لغو بالمره تمامی تحریم ها را داده بود نتوانســت با وجود بیش از 

2900 روز مذاکره و تعامل با دنیا مشکل را حل کند؟!  
پس حداقل تجربه همین مذاکرات طوالنی و بی فایده دلیل مستندی 
بر غلط بودن راهکار دلبستگی به خارج برای رفع تحریم ها است و مردم 
یقینا دیگــر این نوع آدرس های غلط را باور نمی کنند. اما جالب اینکه با 
وجود تجربه خســارت بار برجام و مذاکرات هشت ساله که فرصت های 
ناب فراوانی را از ملت ایران و تولیدکنندگان داخلی گرفت بازهم برخی 
مسئوالن دولت از جمله آقای علی ربیعی سخنگوی دولت تالش می کنند 
این فرصت سوزی و خسارت محض را به عنوان دستاوردی درخشان جا بزنند 
که حتی خیلی از کاندیداهای ریاست جمهوری نیز امروز به دیدگاه دولت 
)درخصوص برجام( رسیده اند و از تعامل با جهان سخن می گویند! البته 
ایشان مشخص نکرده اند کدام نامزد دقیقاً چنین نظری را بیان کرده ولی 
از عبارت »تعامل با جهان« می توان حدس زد چه نامزدی با چه خصوصیاتی 

چنین بیانی داشته است!
اما فارغ از این نکته حاشیه ای، تجربه عینی انقالب اسالمی نشان داده 
راه بی اثر شدن تحریم ها فقط و فقط در تکیه به توان داخلی است. همین 
چند سال قبل با توجه به رشد بی رویه مصرف بنزین در کشور، وابستگی 
جدی به واردات بنزین پیدا کردیم تا جایی که دشمنان به این مسئله به 
چشم فرصتی برای تهدید و فشــار به جمهوری اسالمی نگاه کردند اما 
جوانان با اراده و متخصص قرارگاه سازندگی سپاه توانستند در یک حرکت 
جهادی با اتمام پاالیشگاه ستاره خلیج  فارس، نه تنها کشور را از واردات 
بنزین بی نیاز کنند بلکه به صادرکننده آن هم تبدیل شدیم. نمونه دیگر 
خودکفایی در تولید گندم بود که در ابتدای پیروزی انقالب ساالنه مجبور 
بودیم میلیون ها تن گندم از خارج وارد کنیم اما از اواسط دهه80 با اعمال 
سیاست های تشویقی کشــاورزان موفق شدیم با وجود خشکسالی های 
فراوان به خودکفایی در گندم برســیم و ایــن پیروزی بزرگی در تامین 
امنیت غذایی کشور با وجود تحریم های ظالمانه بود. هرچند متأسفانه این 
دســتاورد بزرگ به دلیل سیاست های اشتباه دولت تدبیر و امید در نرخ 
خرید تضمینی گندم از کشاورزان در حال از دست رفتن است. نایب رئیس 
کمیسیون کشاورزی مجلس در همین رابطه گفته »به دلیل نرخ پایین خرید 
تضمینی گندم امسال مجبوریم بین 5 تا 7 میلیون تن گندم وارد کنیم«. 
به بیان دیگر دولت تدبیر حاضر است به کشاورزان خارجی پول بیشتری 

بدهد اما به تولیدکننده داخلی نه! 
اما صرف نظر از این سوءتدبیر دولت، تجربه خودکفایی در تولید گندم 
نمونه دیگری از راهکار بی اثر کردن تحریم هاست که پیش روی کاندیداهای 

محترم است. 
3-کاندیداها و حامیانشان در زمان بیان وعده ها توجه داشته باشند 
که حافظه افکار عمومی این وعده ها را به دقت ثبت و ضبط می کند و در 
سررسیدشان تحقق آنها را مطالبه خواهد کرد.مثال حافظه تاریخی مردم 
به یاد دارد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری وعده داد چنان رونقی 
ایجاد می کند که مردم نیازی به یارانه 45 هزار تومانی نداشته باشند اما 
بعدها نه تنها این بی نیازی رخ نداد بلکه همان نامزد مجبور شد عالوه بر 
یارانه فوق چند یارانه دیگر به اسامی  مختلف برای جبران سختی معیشت 
مردم بپردازد. یا همان نامزد وعده داد: 100 روزه بخشی از مشکالت را حل 
می کند اما در سررسید این وعده مدعی شد: من گفته ام 100 روزه گزارش کار 
می دهم! یا همان شخص در مقطعی از مسئولیتش، مردم را به سرمایه گذاری 
در بورس دعوت کرد و از آنها خواست همه چیز را به بورس بسپارند ولی پس 
از سقوط بازار سهام و زیان میلیون ها نفر این وعده را به فراموشی سپرد.  
4- نامزدهای محترم توجه داشته باشند اولویت اصلی و فوری کشور 
موضوع اقتصاد و معیشت جامعه است. مطالبه عموم مردم از نامزدها بیان 
شــفاف برنامه ها برای چگونگی جهش تولید، کاهش بیکاری، رفع فقر و 
مواردی از این دست است. لذا از کاندیداها پذیرفته نیست به جای بیان 
این برنامه ها به طرح موضوعات حاشــیه ای و یا هجمه به قوانین مصرح 
اسالمی نظیر حجاب بپردازند. دوره این حرف ها گذشته که فردی با حمله 
به ارزش های اسالمی و یا بیان مسائل حاشیه ای بی اهمیت همچون کنسرت 
و خوانندگی زنان و امثالهم رای جمع کند. مردم باهوشــند و فریب این  

ترفندهای نخ نماشده را نخواهند خورد.

یادداشت روز
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گزارش خبری تحلیلی کیهان 

اصالح طلبان: رأی نداریم
شورای نگهبان به ما لطف كرد

سرویس سیاسی- 
اصالح طلبان که طی 8 ســال 
امید  و  تدبیر  دولت  گذشته، سنگ 
را به سینه می زدند اکنون معترفند 
که به دولت روحانی سنجاق شده اند 
و رد صالحیت نامزدهای آنان، لطف 
شورای نگهبان به اصالح طلبان بوده 
تا بیش از این سنگ روی یخ نشوند!
با روی کار آمدن روحانی در ســال 
92، مدعیان اصالحات که سهم اصلی در 
پیروزی او داشتند، بر پست های مدیریتی 
دولت تدبیر و امیــد جا خوش کردند و 
طی 8 سال گذشته با حمایت و هواداری 
از روحانی نشــان دادند که اراده، توان و 
یا برنامه ای برای کشــور ندارند چنانکه 
ماحصل عملکردشــان ایجاد مشــکالت 
روزافزون از تورم و گرانی های سرسام آور 
گرفته تا بروز و ظهور آسیب های فرهنگی 

و اجتماعی در کشور شد.
اصالح طلبــان که تا همین چند ماه 
پیش بــر حمایت و جانبداری از روحانی 
اصرار می ورزیدند، بعد از آنکه دیدند همه 
مشکالت کشور به نام آنان زده می شود با 
طرح گزاره هایی مانند بدشانسی روحانی، 
دولت پنهــان، روی کار آمــدن  ترامپ 
و... برای فرار از پاســخگویی ساز توجیه 
افــکار عمومی را کــوک کردند و حتی 
از برجسته ســازی مســائلی مانند سیل 
و زلزله و حمله ملخ ها و... )برای نشــان 
دادن بداقبالی جناب رئیس جمهور( هم 
نگذشتند! غافل از آنکه اقدامات آنان جز 
تشدید تنفر عمومی از اصالحات رهاورد 

دیگری نداشت.
تنفر اجتماعی

 نسبت به اصالح طلبان
تنفــر عمومــی از اصالح طلبان در 
انتخابات اخیر مجلس شــورای اسالمی 
)اسفند 98( رخ نشان داد؛ تنفری که به 
اعتراف چهره های اصلی این جریان مبنی 
بر کاهش پایگاه اجتماعی اصالحات و آغاز 
راهبرد »فاصله گذاری با دولت« انجامید.

مدعیــان اصالحات در ابتدا ســعی 
کردند با طــرح ادعاهایــی مانند اینکه 
کاندیدا نداشتیم و... عدم اقبال مردم به 

طیف هــای اصالح طلبان را توجیه کنند 
درحالی که آنان در انتخابات اسفند 98 با 
چندین لیست مانند »ائتالف اصالح طلبان 
حامی  دولت«، »یاران اصالحات«، »یاران  
هاشمی«، »لیســت ائتالف برای ایران« 
و... با سرلیستی چهره هایی چون مجید 
انصــاری، مصطفی کواکبیــان، علیرضا 
محجوب و... در انتخابات شرکت کردند و 
سرلیست های آنها هیچ کدام حداقلی ترین 

رأی ها را هم نیاوردند.
اعتراف اصالح طلبان 
به شکست سیاسی

و ریزش پایگاه اجتماعی
علی صوفی، وزیر دولت اصالحات و 
عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان 
در گفت وگویــی بیان کرد که با وضعیت 
ســوءمدیریت دولت و فشار معیشتی بر 
مردم، کاهــش مشــارکت در انتخابات 
قابــل پیش بینی بود. صوفــی مردادماه 
سال گذشته در گفت وگویی تصریح کرد: 
»اصالح طلبان در کل سرمایه اجتماعی 
خــود را به طور چشــم گیری از دســت 
داده اند. به  نحوی  که اگر شورای نگهبان 
آن ردصالحیت ها را انجام نمی داد باز هم 
احتمال باخت اصالح طلبان در انتخابات 
مجلس وجود داشت.« همچنین، روزنامه 
آرمان ملی اردیبهشــت ماه سال گذشته 
هم در مطلبی نوشــت: »امروز در جامعه 
مشــاهده می کنیم که مردم به واســطه 
عملکرد اصالح طلبان سرخورده شده اند 
و این مقوله ریشه در عملکرد فراکسیون 
امید داشت. کاهش میزان مشارکت مردم 
در انتخابــات مجلس یازدهم نیز حاصل 

همین مقوله بود.«
روزنامه سازندگی هم در این راستا 
نوشته بود: »جریان سیاسی اصالح طلب 
که همــواره محوریت مطالبــات مردم 
را برعهــده داشــته ســرمایه اجتماعی 
خود را به طور محسوســی ازدست رفته 
می بینــد انتخابات مجلــس یازدهم نیز 
زنگ خطری برای جریان سیاســی بود 
کــه اگر می خواهند همچنان به دســت 
سیاسی ادامه دهند باید دست به بازبینی 

ساختاری و راهبردی بزنند.«

عالوه بر این، غالمحسین کرباسچی، 
دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی در 
گفت وگو با روزنامه جهان صنعت با بیان 
این که اصالح طلبان مردم را ناامید کردند، 
اظهار داشت: وقتی سازوکار ناکارآمد باشد 
و یک سری افراد ناکارآمد در آن حضور 
داشــته و هیــچ کاری نکنند، ســرمایه 

اجتماعی از دست می رود.
البته گفتنی است که برخی فعاالن 
سیاســی اصالحات و چهره هایی مانند 
صادق خــرازی )دبیرکل حــزب ندای 
ایرانیان( از دو ســال قبل تر از آن هشدار 
داده و گفته بودند که پایگاه رأی اصالحات 
در حال افول و نزول است. خرازی آذرماه 
96 در مصاحبــه ای گفته بود »به دلیل 
مشکالت زیادی که مردم دارند و بعضاً با 
تیک هایی که در عملکردهایمان هست، 
اصالحات در حال ریزش پایگاه اجتماعی 
خود اســت. امروز که در خدمت شــما 
هستم، پایگاه اجتماعی مان در حال نزول 
است. البته بخشی از این مسئله طبیعی 
اســت چون دولت باید پاســخگو باشد؛ 

مشکالت این دولت، کم نیست«
شکست راهبرد 

»فاصله گذاری با دولت«
از همین رو بود که مدعیان اصالحات 
سراغ فاصله گذاری با دولت رفتند و گفتند 
که دولت روحانــی، دولت اصالح طلبان 
نیست! ادعایی که باز هم در افکار عمومی 
محلی از اعراب نداشــت! و باعث نشــد 
تا مردم اصالح طلبــان را از روحانی جدا 
کنند! مدلول این ادعا، نظرســنجی ها و 
واکنش های مردمی به ویژه در شبکه های 
اجتماعی و البته اعترافات برخی مدعیان 

اصالحات است.
البته الزم به ذکر اســت که مدعیان 
اصالحات از آن مقطع تاکنون در تالش اند 
تا با دولت روحانــی فاصله گذاری کنند. 
موسوی الری، وزیر کشور دولت اصالحات 
فروردین ماه سال جاری در گفت وگویی 
تصریح کــرد دولت روحانــی در اذهان 
عمومی، »نامطلوب تریــن دولت پس از 

انقالب است.«
نکته قابل تأمل آن است که راهبرد 

»فاصله گذاری با دولت« هم جواب نداد 
تا آنجــا که مدعیان اصالحــات به یک 
 کاسه بودن دولت روحانی و اصالح طلبان 

اعتراف کردند.
محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی 
حزب کارگزاران ماه گذشته در گفت وگو 
با مشرق در مورد ادعای اصالح طلبان که 
می گوینــد روحانی اصالح طلب نبوده ما 
مجبور شدیم بین بد و بدتر انتخاب بکنیم، 
گفت: »من این نوع نگاه را نمی پسندم و 
ازنظر من مردود اســت. سال 92 گرچه 
دوستان اصالح طلب با  تردید و تا حدودی 
با ابهام و بنا به محدودیت شرایط از آقای 
روحانی پشــتیبانی کردن، لکن در 96 با 
شوق و عالقه مندی و باافتخار دولت دوم 

روحانی را همراهی کردند.«
وی مقبولیت بســیار پایین )زیر 6 
درصد( روحانی در جامعه را رد نکرد و بر 
اینکه »یک نفرت ملی« نسبت به عملکرد 
دولت شکل گرفته است، صحه گذاشت.

قبل تر از او محمدعلی وکیلی، فعال 
اصالح طلــب و عضــو فراکســیون امید 
مجلس دهم در مطلبی نوشــت: »دولت 
حسن روحانی آبرویی برای اصالح طلبان 

نگذاشته است.«
کاهش 25 میلیون رأی

 به دو سه میلیون!
وکیلی اوایل سال جاری با  اشاره به 
اینکه »هیچ چیز واضح تر از این نیســت 
کــه هزینه حســن روحانی از کیســه 
اصالح طلبان پرداخته شد.« افزود: »هیچ 
دولتی مانند این دولت این هنر را نداشت 
که 25 میلیون رأی را در عرض چند ماه 
برساند به دو سه میلیون!« و »ما خسارت 

این دولت را به مردم بدهکاریم!«.
همچنین مهدی آیتی، عضو ســابق 
حــزب اصالح طلــب اعتمــاد ملی در 
گفت وگویی با بیان اینکه »یکی از دالیل 
عدم اقبال مردم به اصالح طلبان عملکرد 
دولت روحانی است« گفت: عملکرد دولت 
روحانی نه تنها عدم اقبال به اصالح طلبان 
را به دنبال داشــت، بلکه ســبب کاهش 

مشارکت نیز شد.

در افتتاحیه اجالس رؤسای مجالس عضو اکو 

قالیباف: دستاوردهای اكو تناسبی با ظرفیت كشورهای عضو ندارد
اسالمی  مجلس شورای  رئیس 
که به صورت ویدئو کنفرانســی در 
اجالس اکو سخنرانی کرد دلیل عدم 
حضورش را مصوبات ســتاد کرونا 
اعالم کرد و در بخشی از سخنانش 
گفت: دستاوردهای حاصله، تناسبی 
با ظرفیت های بالقوه کشورهای عضو 

ندارد و امور به ُکندی جریان دارد.
محمدباقــر قالیبــاف در افتتاحیه 
اجالس مجازی روســای مجالس عضو 
سازمان همکاری اقتصادی اکو، سخنرانی 
کرد. وی در شروع سخنانش گفت: آقای 
اسد قیصر، رئیس محترم مجلس ملی 
پاکســتان از جنابعالی، برای دعوت از 
اینجانب جهت مشارکت در این نشست 
مهم، سپاســگزاری کنــم. همان گونه 
که اســتحضار دارید، اینجانب مقدمات 
ســفر را برای حضــور در اجالس مهِم 
PAECO )پا اِکو( و همچنین دیدارهای 
رســمی  دوجانبه با مقامات عالی رتبه 
کشور دوست و برادر جمهوری اسالمی 
پاکســتان فراهم ســاختم، اما به دلیل 
مالحظات و محدودیت های بهداشــتی 
اعمال شده از سوی ستاد کرونا، اکنون 
به صورت مجازی در جمع شــما حضور 

یافته ام و امیدوارم هرچه زودتر شر این 
ویروس منحوس از جهان کوتاه شــود. 
ان شــاءاهلل در اولین فرصت نزدیک به 

اسالم آباد سفر خواهم کرد.
وی افــزود: امروز، مجمع پارلمانی 
اکو این فرصت را در اختیار ما، به عنوان 
نمایندگان مردم کشــورهای عضو قرار 
داده است تا با حمایت های مؤثر قانونی 
و نظارتی، بــه دولت هایمان در تحقق 
اهداف بلند ســازمان اکو کمک  نماییم. 
انتخاب هوشمندانه موضوع این نشست، 
یعنی »ارتقای مشارکت پارلمانی با هدف 
ارزنده ای  فرصت  منطقه ای«  همگرایی 
است تا ان شاءاهلل گام های بلندی را در 

این راستا برداریم.
 قالیبــاف گفت: مایه خرســندی 
است که طی ســال های اخیر اقدامات 
شایســته ای برای توسعه همکاری های 
اقتصادی در چارچوب اکو صورت گرفته 
اســت. با این حال و بــا وجود اقدامات 
ارزشمنِد به عمل آمده، در جهت ایجاد 
زیرســاخِت الزم و نهادسازی متنوع در 
اکو، در دستاوردهای حاصله، تناسبی با 
ظرفیت های بالقوه مشاهده نمی شود و 
امور به ُکندی جریان دارد. بی شک این 

اجالس فرصت مهمــی را برای رایزنی، 
تبادل نظر و رفع کاستی ها و حرکِت پویا 
و رو به جلو فراهم خواهد ســاخت. وی 
تأکید کرد: مخالفت با یکجانبه گرایی و 
صیانت از چندجانبه گرایی از اولویت های 
مهم مجلس شورای اسالمی ایران است. 
همچنین تالش های جمعی کشورهای 
همسو، برای تحقق یک نظام اقتصادی 
بین المللی عادالنه و غیرتبعیض آمیز و از 
آن طریق، دستیابی به رشد اقتصادی، 
توســعه متوازن، رفاه و سعادت مردم، 
حفــظ ارزش ها و فرهنگ هــای ملی، 
دینــی و کســب جایگاهِ مناســب در 
روابط بین المللی، همواره مورد حمایِت 
نماینــدگان مردم در مجلس شــورای 
اســالمی ایران بوده است. از این منظر 
نیز سازمان اکو و فعالیت های آن، مورد 
حمایِت ما می باشــد. قالیباف در ادامه 
سخنانش چند پیشنهاد را مطرح کرد 

که به صورت خالصه عبارتند از:
اول: عالوه بر نشست های ادواری، 
برگزاری نشست های پارلمانی در نقاط 

مختلف
دوم: واکنش هــای جمعی مجالس 
کشــورهای عضو اکو به اقدامات اسالم 

هراسانه
ســوم: مشــارکت جدی در زمینه 
توســعه تجــارت درون منطقــه ای و 
توسعه همکاری ها در حوزه هایی نظیر 
حمل ونقل و  تراتزیت، انرژی، کشاورزی، 
مباحث مهــم محیط زیســت، علم و 

فناوری و گردشگری
چهارم: تسهیل تجارت میان اعضاء

پنجم: مشــارکت فعال کشورهای 
عضو، در کارآمد سازی نهادهای موجوِد 
اکو نظیر بانک توســعه و تجارت، بیمه 
اتکایی، اتاق بازرگانی و مؤسسه استاندارد 

اکو
ششــم: توجه بــه ســازوکارهای 
اکــو؛  چارچــوب  در  غیراقتصــادی، 
سازوکارهایی که نقش مهمی در تثبیت 
و تقویــت مناســبات و همکاری های 
اقتصادی مابین کشــورهای عضو ایفا 
نظیر مجمع  نماینــد. ســازوکارهایی 
پارلمانی اکو، مرکــز منطقه ای مبارزه 
با فساد اکو، سازمان در دست تأسیس 
اِکوپُل )پلیس اکو(، ســازوکار در دست 
تأســیس همکاری هــای قضایی اکو و 
همکاری های منطقه ای در حوزه مبارزه 

با قاچاق مواد مخدر و...

گفت و شنود

گفت: یکی از دولتمردان گفته است؛ » دولت آینده میوه استقامت 
مردم و ممارست دولت فعلی را خواهد چشید.« !

گفتم: استقامت مردم در برابر سختی معیشت و گرانی های 
افسارگســیخته و بیکاری و تورم و کاهش ارزش پول ملی 
 و گرانــی 7 برابری قیمت مســکن و اجاره بها، برباد رفتن

ثروت ملی و ... قابل درک است، ولی »ممارست« دولت فعلی 
کجای این ماجرا قرار دارد؟!

گفت: چی شــده که همه مشــکالت را به دولت قبلی نسبت 
می دهند و گشــایش در دولــت بعدی را به حســاب دولت فعلی 

می نویسند؟!
گفتم: طرف ماجرای دهقان فداکار را با داستان پتروس 
 فداکار اشــتباه گرفته بود، انگشــتش را کرد توی چشم 

راننده قطار!
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چشم راننده !

نکته

 ایــن روزهــا و بعــد از اعــالم اســامی نامزدهای
با اشــاره  از اصالح طلبان   احراز صالحیت شــده، برخی 
تلویحی به عدم احراز صالحیت شــماری از نامزدهای این 
جبهه و مخصوصًا آقای جهانگیری، می گویند و می نویسند 
» اصالح طلبــان به جای بیانیه دادن باید ممنون شــورای 
 نگهبان هم باشــند چون نامزدهایشان رای نداشتند« و یا

» شورای نگهبان با عدم تایید صالحیت نامزدهای اصالح طلب 
بزرگترین خدمت را به اصالح طلبان کرده است« !

 اظهارات این عده اگرچه با طعنه و کنایه همراه است و 
تشکر آنها از شورای نگهبان سمت و سوی اعتراض به این 
نهاد برجســته نظام را دارد ولی با قاطعیت و بدون کمترین 
 تردید می توان گفت که شــورای محترم نگهبان با اعالم 
عدم احراز صالحیت شماری از نامزدهای جبهه اصالحات، 
خدمــت بزرگی به این جبهه کرده اســت و در این ماجرا 
نــه فقط از تعهد و پایبندی این شــورا به قانون خبر داده 
 اســت بلکه اوج نجابت خود را نیز به نمایش گذارده است.

 چرا؟ بخوانید !
نامزدهای نشان دار  به وضوح می دانند که  اصالح طلبان 
و احراز صالحیت نشــده آنها به علت ناکارآمدی، نابلدی، 
مشــکل آفرینی و فشــارهای فراوان و طاقت فرسایی که 
مخصوصًا طی 8 سال اخیر به ملت تحمیل کرده اند و کارنامه 
غیر قابل قبولی که از خود بر جای نهاده اند، کمترین شانسی 
برای موفقیت و کســب آرای مردم را نداشته و ندارند و از 
این روی در صورت احراز صالحیت از سوی شورای نگهبان، 
به یقین از ســوی مردم طرد می شدند. این نکته با مروری 
هرچند گذرا به کارنامه 8 ســاله اصالح طلبان و مشاهده 
مشکالت فراوانی که به بار آورده اند، نظیر تورم 40 درصدی 
و بی سابقه، بیکاری، تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولید، گرانی 
افسار گسیخته، مفاسد اقتصادی، کاهش سقوط گونه ارزش 
پول ملی، افزایش فاصله طبقاتی، هفت برابر شــدن قیمت 
 مســکن و اجاره بها، تحمیل فاجعه برجام به ملت و نظام 
و ... به آسانی قابل درک است. بارزترین سند در این زمینه 
تالش محسوس و آشکار جناب آقای همتی - نامزد کنونی 
جبهه مشترک اصالحات و کارگزاران و تدبیر و امید- برای 
فاصله گذاری با دولت اســت و اصرار ایشــان که اگرچه از 
مســئوالن بلند پایه دولت بوده ولی با بسیاری از مواضع 
 و عملکرد آن همراه نبوده و فاصله داشــته اســت! چرا ؟! 
اگر کارنامه دولت قابل دفاع باشد، جناب همتی باید به حضور 
خود در دولت افتخار کنند و نه آنکه اصرار بر فاصله گذاری 

با دولت داشته باشند !
اکنون جای این ســؤال است که آیا موارد فوق از دید و 
نگاه شورای نگهبان پنهان بوده است؟ پاسخ این پرسش به 
یقین منفی اســت. چرا که شورای نگهبان از هر شخصیت 
حقیقی و یا نهاد و مرکز حقوقی دیگری آگاه تر و با اطالع تر 
از موارد یاد شده است و به وضوح می دانسته که نامزدهای 
مورد اشــاره جبهه اصالحات که صالحیت آنها احراز نشده 
اســت در صورت احراز صالحیت نیز، با رای و اقبال مردم 

رو به رو نخواهند شد.
حاال وقت نتیجه گیری از این وجیزه اســت و آن، اینکه 
اگر اعضای شورای نگهبان از ایمان راسخ، تقوای فراوان و 
نجابت مثال زدنی برخوردار نبودند و چنانچه خدای نخواسته 
به این یا آن جناح سیاسی وابسته بودند، باید صالحیت چند 
 نامزد مورد اشاره را تائید می کردند تا از سوی مردم رد شوند. 
 آیا غیــر از این اســت؟ و آیا برای نامزدهای یادشــده،

 طرد از سوی مردم، از عدم احراز صالحیت - که به معنای 
عدم صالحیت هم نیست-  ناگوارتر نبود ؟!

شورای نگهبان نجیب 

حسین شریعتمداری

آدرس غلط ممنوع !


