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درمکتب امام

وصیت امام)ره(
من در ميان شــما باشم و يا نباشم به همه شما وصيت و سفارش 
مى كنم كه نگذاريد انقالب به دست نااهالن و نامحرمان بيفتد. نگذاريد 
پيشكســوتاِن شــهادت و خون در پيچ و خم زندگى روزمره خود به 

فراموشى سپرده شوند.
صحیفه امام؛ ج21؛ ص94 | پیام به ملت ایران؛ 29 تیر 1367

حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی روز گذشته 
در ادامه برنامه های انتخاباتی خود در حاشیه ضبط 
یک برنامه درخصــوص برنامه دولت احتمالی اش 
برای مقابله با قاچاق و واردات بی رویه گفت: باید با 
قاچاق به ویژه قاچاق سازمان یافته برخورد کرد اما 
با برخوردهای پلیسی و قضایی  اگر مشکل صرفاً 

حل می شد تاکنون باید قاچاق ریشه کن می شد.
وی افــزود: تاكنون با قاچاق كم برخورد نكرده ايم و 
در قوه قضائيه بيشــترين دادگاه ها مربوط به برخورد با 
قاچاق كاالســت ولى بايد حتماً ريشــه قاچاق در دولت 

خشكانده شود. 
نامزد سيزدهمين انتخابات رياست جمهوری درباره 
اينكــه كدام وعده اش در دولت او زودتر از بقيه وعده ها و 

در چه بازه زمانى محقق مى شود، گفت: مسكن از دغدغه های مردم به ويژه جوانان و زوج های جوان است و 
ما تالش مى كنيم با توليد مسكن هم اين دغدغه و هم مسئله جمعيت را حل كنيم چرا كه مانع بزرگ بر 

سر راه ازدواج جوانان، نبود مسكن مناسب است.
رئيســى همچنين گفت: من به جوانان گفته ام كه آنها ازدواج كنند، ما هم ســاخت مسكن برايشان را 

از همان روز نخست دولت پيگيری مى كنيم و فكر مى كنم بشود طى ۴ سال، ۴ ميليون مسكن ساخت.
روز دوشــنبه همچنين بيش از ۳۰۰ نماينده ادوار مختلف مجلس در ديدار با حجت االســالم رئيسى 

حمايت خود را از وی در انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوری اعالم كردند.
رئيسى در اين ديدار با بيان اينكه حق خانواده های كشور زندگى همراه با رنج نيست، گفت: از تمام نفوذ 

كالم و جايگاه خود برای افزايش مشاركت در انتخابات استفاده مى كنم.

رئیسی:  می توان سالی 
یک میلیون مسکن ساخت

سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
در برنامه »با دوربین« که عصر امروز از شبکه اول 
سیما پخش شد گفت: کشور ما نباید معطل و عالف 
این باشد که قاتالن حاج قاسم سلیمانی بخواهند به 
مــا عنایتی کنند و یا نکنند و ما همان زمان گفتیم 
که برخی از مسیرها که دنبال می شود راه به جایی 
نمی برد و مردم امروز می بینند که روندی که طی شده 

آیا درست بوده و آیا آن وعده ها انجام شد یا خیر.
جليلى تأكيد كرد: بيش از ۲۰۰ كشور در جهان داريم 
و بايد با همه كشورها بتوانيم تعامل داشته باشيم و مناسبات 
قوی برقرار كنيم تا بتوانيم صادرات داشته باشيم و توليد ما 
افزايش يابد كه در آن شرايط  اشتغال گسترده ايجاد مى شود.

وی ادامه داد: امروز ۲۵ درصد جمعيت ما در روســتاها هستند و هر روستا مى تواند يک سلول پيشرفت 
كشــور باشد. اگر مشكالت ۴۰ هزار روستای كشور حل شود، هر روستای ما مى تواند به جهش كشور كمک 

كند. اين مسئله  سازوكار و برنامه مى خواهد.
جليلى در برنامه روايت همچنين گفت: در اولين گام، نگاه به استان سيستان و بلوچستان به عنوان استان 
محروم بايد تغيير كند؛ نگاه درست اين است كه در اين استان فرصت های بى نظيری وجود دارد كه اگر احيا 
بشود، نه تنها مردم استان بلكه كل كشور از آن بهره خواهند برد. سيستان و بلوچستان مى تواند به نوار و قطب 

اقتصادی در جنوب شرق ايران تبديل شود.
اين نامزد انتخابات سيزدهم همچنين با حضور در استوديو شبكه اختصاصى »جهاد و جهش« تلويزيون 

اينترنتى خود را افتتاح كرد.

جلیلی: سیستان و بلوچستان 
می تواند به قطب اقتصادی تبدیل شود

دوره  نامزد سیزدهمین  دیگر  رضایی  محسن 
انتخابات ریاســت جمهوری صبح دیروز در ادامه 
برنامه های انتخاباتی خود در جمع فعاالن اقتصادی 
و در نشســتی که در محل اتاق بازرگانی تهران 
برگزار شد، اظهار داشت: عقب ماندگی ما با مردمی 
 کردن اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی محقق 
خواهد شد. برای ارتباط بین دولت با مردم نیاز به 
حلقه های واسط داریم، اما باید این حلقه ها پاکسازی 
و دست دالالن و مافیا کوتاه و تفکیک شود. پس از 
سالم سازی ما به شما نقش خواهیم داد. بسیاری از 
کارهای دولت را به اصناف و اتاق ها واگذار می کنیم، 

اما نظارت و بازخواست می کنیم.
رضايى افزود: ايران را كانون غذای ۵۰۰ ميليون نفر 

اطرافمان خواهيم كرد.  اشتراكات فراوانى با همسايگان داريم. در اتحاديه آسيا جنوب غربى ايران مى تواند 
 هاب غذا باشد.

رضايى در پاســخ به اين ســؤال كه آيا طرح يارانه ۴۵۰ هزار تومانى شدنى هست و اينكه چرا تاكنون 
دولت ها اين اقدام را انجام نداده اند؟ مطمئن هستم كه افزايش يارانه ممكن است و به تورم نمى انجامد، من 
اقتصاددان هستم. دليل اينكه تاكنون دولت ها وارد نشدن به خاطر اين است كه اين كاره نبودند. كدام يک 

از اين آقايانى كه تاكنون آمده اند اقتصاددان بودند.
رضايى در برنامه شــمارش معكوس راديو ايران با بيان اينكه اولويت من سامان دادن به رابطه دولت و 
اقتصاد است،گفت: نهضت مسكن سازی را راه خواهم انداخت. اگر صنعت خانه سازی را راه بيندازيم بيش از 

۳۰۰ صنعت به دنبال آن پويا خواهد شد و اين  اشتغال بسياری را ايجاد خواهد كرد.

محسن رضایی: ایران را
 به  هاب تامین مواد جنوب غرب آسیا بدل می کنیم

عبدالناصر همتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
روز سه شنبه در گفت و گویی، خاطرنشان کرد: االن 
سه دهک پایین جامعه ما افرادی هستند که از نظر 
اقتصادی بسیار تحت فشار هســتند و من به طور 
ویژه توجهم به این ســه دهک پایین جامعه خواهد 
بود و بــرای اینکه بتوانیم منابع یارانه ای را هدفمند 
و بازتوزیع کنیم، حتماً باید به طبقات پایین و ســه 

دهک پایین برسیم.
وی خاطرنشان كرد: من قصد نداشتم عدد بدهم چون 
معتقــدم اين نوع عدد دادن ها يــک نوع رقابت برای اينكه 
مــا چقدر پول مى دهيم بــرای از مردم رای اعتماد بگيريم 

ايجاد مى كند.
همتى ادامه داد: نظر من از ابتدا هم همين بود كه حداقل هر خانوار در اين ســه دهک پايين بايد يک 
ميليون تومان به آنها پرداخت شود اما با اين حال باز هم من روی موضوع خيلى تأكيد نمى كنم برای اينكه 

نمى خواهم وارد رقابت اعالم عدد شوم.
وی بــا مهم توصيف كردن منابع كشــور و تامين منابع گفت: من برنامه وســيعى دارم كه بازتوزيع و 

هدفمندسازی كنيم برای اينكه هيچ كس نبايد شب گرسنه سر بر بالين بگذارد.
اين اظهارات همتى در حالى اســت كه وی در برنامه گفت و گويى خبری شبكه دو گفته بود: من حتماً 
برنامه  خاصى برای پرداخت يارانه ها دارم، اما عدد آن را اعالم نمى كنم و شعار پوپوليستى نمى دهم. معتقدم 

يارانه حتماً بايد نقدی باشد اما اينكه بگويم ۴۵۰ يا 1۵۰ هزار تومان يارانه مى دهم، درست نيست.
همتى همچنين اظهار كرد: اعالم كرده ام شــعار دولت من تعامل از خانه تا جهان اســت و مى خواهم 

مسائل را با تعامل حل كنم.

همتی: پرداخت یارانه ها
هدفمند نیست

سرویس سیاسی-
برخى كســانى كه به مدد شــهرتى كه در جامعه دارند با دعوت مردم بستر را برای روی كار آمدن دولت 

فعلى فراهم آوردند حاال به جای پاسخگويى در قامت طلبكار ظاهر شده اند. 
شــرق در شــماره ديروز طى گزارشى به سخنان يكى از اصلى ترين حاميان دولت تدبير و اميد پرداخت، 
نوشت: »حجت االسالم  و  المسلمين سيدحسن خمينى در مراسم اختتاميه دهمين رويداد طريق جاويد گفت:...
آزادی يعنى همان مقدار كه شــما حق داری صحبت كنى من هم حق دارم؛ يا همان قدر كه شــما حق داری 
رأی  دهى من هم حق دارم. يعنى همان اندازه كه شما حق داری نماينده خود را انتخاب كنى من هم حق دارم 

كسى كه دلم مى خواهد انتخاب كنم. من نيز حق دارم آنى كه دلم مى خواهد انتخاب كنم.«
در ادامه گزارش شرق آمده: »]سيدحسن خمينى:[ نمى شود تو برای من منتخب معرفى كنى و بگويى 
بيا و به اين رأی بده! همان طور كه نمى توانم من برای تو اين كار را كنم. عدالت در حوزه اقتصادی نيز برای 
اينكه ماركسيستى معنا نشود، به معنای تساوی شرايط پيشرفت است. جامعه از اين جهت وظيفه دارد و اتفاقا 
در دوره هايى از انقالب اين كار بسيار خوب انجام شده و در دوره هايى هم ضعيف تر بوده است... آرمان ما بايد 

توزيع فرصت های پيشرفت باشد كه يكى از آنها علم است.«
در اين باره الزم به ذكر است كه سيدحسن خمينى از جمله حاميان دولت تدبير و اميد بود كه مردم را به 
رای دادن به اين دولت فرامى خواند. نتيجه رئيس جمهور شدن فردی كه سيدحسن خمينى دلش مى خواست 
در انتخابات پيروز شود را حاال پس از گذشت قريب 8سال مردم با تمام وجود و با تورم های كمرشكن حس 
مى كنند. از طرفى ديگر اما نتيجه رئيس جمهور شــدن فردی كه سيدحسن خمينى دلش مى خواست برای 
موسسه او بد نبوده است. به گزارش »نود اقتصادی« دولت در اليحه بودجه سال 1۴۰۰ برای موسسه های زير 
نظر سيدحسن خمينى در مجموع ۷۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان بودجه جاری و عمرانى در نظر گرفته است.
همچنين بايد گفت كه اين ســخن سيدحســن خمينى كه »من هم حق دارم كسى كه دلم مى خواهد 
انتخاب كنم« سخنى به غايت پوپوليستى است. در كشورها راه های مختلفى برای بررسى و تعيين نامزدهای 
نهايى انتخابات وجود دارد. در برخى كشــورها اين كار به عهده احزاب است و در برخى كشورها نهادی برای 

اين منظور مشخص شده است.
پیشگویی  های اصالحات؛ از دالر 5هزارتومانی تا برجام

روزنامه آرمان در مطلبى نوشت: »با روی كار آمدن دولت مورد اعتماد شاهد خواهيم بود كه هم اف ای تى اف 
را تأييد خواهند كرد، هم برجام را، هم توافق اخير احيای برجام را به هر شكلى كه انجام دهند، تاييد خواهند 
كرد تا در اولين گام ها، يک دستاورد و نمايش بزرگى را به مردم ارائه دهند و بگويند »اين منم طاووس عليين 
شده«! اين درحالى است كه بعيد به نظر مى رسد حتى تيم ترامپ در آن زمان با همه عنادی كه با ما داشت 

به اين شكل عمل مى كرد«.
اين روزنامه زنجيره ای در ادامه نوشت:»اميدوارم اين دولت گرچه حالوت احيای برجام را نصيب خودش 
خواهد كرد، حداقل آن قدر مردانگى و جوانمردی داشــته باشــد كه به اين مســئله اعتراض كند كه باالخره 
پيشينيان هم در اين زمينه زحمت هايى كشيدند و چگونه سختى و دشواری شرايط را تحمل كرده و در دل 
طرف های ديگر رفتند و توانستند با شجاعت اين دستاورد را كسب كنند. درواقع كمال ناجوانمردی و بى اخالقى 

در سياست است كه همه چيز را به نفع خود مصادره كنند«.
مدعيان اصالحات درباره مسائلى همچون FATF و برجام به گونه ای فضا سازی مى كنند كه گويا منتقدان 
صرفا به جهت اغراض سياســى و حزبى ابراز مخالفت كرده و نه دغدغه منافع ملى دارند و نه از اســتدالل 

فنى و كارشناسى برخوردارند. اين رويكرد غيراخالقى در حالى است كه انتقادات كارشناسان و صاحب نظران 
درباره FATF و برجام مبتنى بر مســتندات فنى و كارشناســى و علمى است و رنگ و بوی سياسى و حزبى 

و قبيله ای ندارد.
در بى پايه بودن پيشگويى های مدعيان اصالحات همين بس كه اين طيف در سال 96 مدعى بود كه اگر 
رقبای روحانى در انتخابات رياســت جمهوری به پيروزی برسند، دالر ۵ هزارتومان خواهد شد. اين در حالى 
اســت كه قيمت دالر در دولت دوم روحانى تا ۳۲ هزارتومان نيز افزايش يافته و دالر ۵ هزارتومانى به آرزو و 

رويا تبديل شد. 
تقالی بی ثمر روزنامه ایران برای تبرئه دولت از عاملیت کاهش مشارکت

روزنامه دولتى ايران ديروز طى يادداشتى مدعى شد: »بايد اين تبلور خواست ملى برای تغيير و سپردن 
ســكان مديريت كشــور به گفتمان رقيب، در يک مشاركت باال خود را نشان دهد. آن چنانكه در انتخابات ياد 
شده محقق شد و حاال كه به گفته مخالفان، عملكرد دولت روحانى از همه دولت های گذشته بدتر است، قاعدتا 
بايد شــاهد شور و اشتياق فراوان مردم برای تغيير وضع موجود باشيم. .. اگر ادعای آقای دكتر حداد عادل و 
ديگر مخالفان دولت مبنى بر تاثير ســوء مديريت دولت فعلى بر مشــاركت مردم را بپذيريم، قاعده سياست و 
منطق اين گونه حكم مى كند كه اين تاثيرگذاری بايد در قالب حضور گسترده پای صندوق رای برای عبور از 

وضع موجود و روی آوردن به گفتمان رقيب باشد.«
روزنامه ايران مدعى است، علت كاهش احتمالى مشاركت مردم در انتخابات، سوء مديريت دولت نيست. 
اظهارات اصالح طلبان و حاميان دولت خالف اين ادعا را نشان مى دهد؛ على صوفى، مشاور خاتمى و وزير دولت 
اصالحات در گفت وگو با خبر آنالين گفت: »با وضعيت سوء مديريت دولت و فشار معيشتى بر مردم، كاهش 
مشاركت در انتخابات قابل پيش بينى بود.« همچنين صوفى در گفت وگو با تابناک: »دولت تدبير و فراكسيون 
اميــد در مجلس دهم، با عملكرد خود، مردم را ناراضــى و عصبانى كرده اند.« و »به دليل ناكارآمدی دولت و 

مجلس مردم نااميد شدند، مردم اصالح طلبان را در ايجاد وضع موجود مقصر مى دانند.«
مهدی آيتى، عضو سابق حزب اعتماد ملى: »عملكرد دولت روحانى نه تنها عدم اقبال به اصالح طلبان را 

به دنبال داشت، بلكه سبب كاهش مشاركت نيز شد.«
روزنامه اصالح طلب آرمان: »از شــواهد پيداست كه اصالح طلبان بايد قيد انتخابات را بزنند. مردم اكنون 
دلسرد شده اند.« و »امروز در جامعه مشاهده مي كنيم كه مردم به واسطه عملكرد اصالح طلبان سرخورده شده اند 
و اين مقوله ريشه در عملكرد فراكسيون اميد داشت. كاهش ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس يازدهم 

نيز حاصل همين مقوله بود.«
ابراهيم اصغرزاده: »تصويری كه برای مردم از انتخابات 96 و وعده های اصالح طلبان برای انتخاب روحانى 

و دولت تدبير و اميد ايجاد شده، اين است كه وعده های اصالح طلبان باد هوا بوده است.«
هدايت آقايى، عضو حزب كارگزاران معتقد اســت اصالح طلبان مقبوليت اجتماعى را از دســت داده اند و 
حتى اگر خاتمى هم مى توانست نامزد شود، نمى توانست رای مردم را جلب كند. وی در گفت وگو با روزنامه 
آرمان و درباره »نارضايتى مردم از عملكرد اقتصادی دولت و ريزش ســرمايه اجتماعى اصالح طلبان« گفت: 

»متاسفانه اين ضعفى بود كه پيش بينى مى كرديم.«
اصالح  طلبان؛ سینه  چاک مدیران متهم به ترِک فعل

شــرق؛ روزنامه طيف موســوم به اصالح طلب در شماره روز گذشــته خود در چند مطلب و يادداشت به 
ردصالحيت مسببان وضع موجود اعتراض كرد. برای نمونه در گزارشى كه به عباس آخوندی اشاره شده اين 

روزنامه از اصالح طلب از رد صالحيت او شاكى شده است.
در اين باره الزم به ذكر اســت كه يكى از داليل تورم بســيار زياد قيمت مســكن و بدتر از آن اجاره بها 
»ترک فعل« آخوندی در ۵ســال و چندماهى تصدی وزارت راه و شهر ســازی بود كه وی طبق گفته خودش 
حتى يک خانه هم نساخت و دست آخر به آن افتخار كرد. عملكرد آخوندی روزگاری حتى مورد انتقاد همين 
روزنامه های اصالح طلب نيز قرار گرفته بود. برای نمونه روزنامه اعتماد در روزهای آخر دولت نخست تدبير و 
اميد در گزارشى مفصل به طرح »مسكن اجتماعى« آخوندی پرداخته و نوشته بود كه نتيجه آن همه هياهويى 
كه پيرامون اين طرح به گوش  رسيد پس از چندسال تنها چند زونكن و مشتى ورق كاغذ است و حتى يک 

خانه بر مبنای طرح آخوندی ساخته نشده است.

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

تورم 50درصدی 
نتیجه دولتی   است که شما دل تان می  خواست

بیانات رهبر انقالب در »رجل سیاسی« منتشر شد
تازه ترين كتاب انتشــارات انقالب اسالمى با نام »رجل سياسى« مشتمل بر 
گفتار هايى از حضرت آيت اهلل العظمى خامنه ای )مدظله العالى( درباره سياستمدار 

تراز انقالب اسالمى است.
اين اثر شامل هفت فصل است كه به ترتيب عبارتند از: باورها، شناخت های 
الزم، شاخص ها، اهداف، وظايف، الگو های سياستمدار تراز و جلوه هايى از سلوک 

سياسى برخى شخصّيت های تراز اسالم و انقالب.
در مقدمه اين كتاب آمده است: بدون ترديد، حكومت اسالمى برای دستيابى 
به آرمان های ســعادت بخش انقالب به كارگزارانى امين و آشنا با مبانى سياسى 
اسالم نياز دارد تا بتواند طعم شيرين زندگى در سايه حكومت اسالمى را به همگان 

بچشاند و زمينه فراگيری تمّدن بزرگ اسالمى را فراهم كند.
حضرت آيت اهلل العظمى خامنه ای همان گونه كه در ســال های مبارزه عليه 
حكومت طاغوت با جهاد عملى و تبيينى خود سهم بسزايى در ايجاد و شكل گيری 
انديشه حكومت اسالمى داشتند، در سال های پس از انقالب نيز همواره بر تربيت 

سياستمداران آشنا با مبانى الهى اسالم كوشش كرده و تأكيد ورزيده اند.
تأثیر بررسی صالحیت ها بر میزان مشارکت بسیار اندک است

عباســعلى كدخدايى ســخنگوی شــورای نگهبان در گفت وگويى با شبكه 
تلويزيونى پرس تى وی در پاســخ به ســؤالى درباره بحث رد صالحيت نامزدهای 
انتخابات رياست جمهوری، گفت: ما در حوزه انتخاب رياست جمهوری عبارت رد 
صالحيت نداريم بلكه شورای نگهبان صالحيت افراد واجد شرايط را احراز مى كند؛ 
البته اين نكته طبيعتاً به مفهوم اين نيســت كه افرادی كه صالحيت آنها احراز 
نشده است، شرايط نامناسبى دارند يا صالحيتى برای مسئوليت های ديگر ندارند.
عضــو حقوقدان شــورای نگهبان تصريح كرد: بحث نظــارت بر انتخابات يا 
مصوبات نهادهای قانونگذاری در همه دولت های دنيا وجود دارد. البته شكل آن 
فرق مى كند. مثاًل ديوان عالى كشور آمريكا هم وظيفه نظارت بر مصوبات و هم 
وظيفه تفسير قانون اساسى را دارد. در فرانسه شورای قانون اساسى تشكيل شده 

است كه وظيفه نظارت بر انتخابات و مصوبات را دارد.
كدخدايى با ابراز اميدواری نســبت به مشاركت حداكثری مردم در روز ۲8 
خرداد ماه گفت: البته براساس نظرسنجى هايى كه مؤسسات دولتى داشته اند تأثير 
آرای شورای نگهبان در بررسى صالحيت ها بر ميزان مشاركت بسيار اندک است. 
عوامل موثر بر ميزان مشاركت بيشتر شرايط اقتصادی و معيشتى است تا اينكه 
بحث های سياسى و اجتماعى باشد. شورای نگهبان براساس قانون اساسى موظف 
است كه شرايط افراد را احراز كند. اگر فردی شرايط را ندارد، مقصر شورای نگهبان 
نيســت. شــورای نگهبان بايد براساس معيارهای قانونى نظر خود را اعالم كند و 
اعالم نظر شــورای نگهبان هم معتبر است. البته ميزان تاثيرگذاری نظر شورای 

نگهبان بسيار اندک خواهد بود.
اجازه بروز کوچکترین خلل امنیتی و انتظامی

 در انتخابات را نمی دهیم
سردار حسين رحيمى ديروز در مراسم صبحگاه عمومى فرماندهى انتظامى 
تهــران بزرگ، گفت: ۲8 خرداد ماه بــار ديگر با حضور در پای صندوق های رای 
تو دهنى محكمى به دشمنان خواهيم زد. نظام مقدس جمهوری اسالمى به رغم 
دشــمنى معاندان و كسانى كه مخالف استقالل و آزادی آن بودند و منابع آن را 
بــه يغما مى بردند، روز بــه روز مقتدرتر به پيش خواهد رفت و اين بار هم مردم 
ما نشــان خواهند داد كه هرگز فريب خدعه و نيرنگ دشمنان را نخواهند خورد 
چرا كه بارها شاهد كينه توزی و عهدشكنى و خيانت های مكرر دشمنان بوده اند.

وی با تاكيد بر اينكه دشمنان و معاندان همه تالش خود را بكار بسته اند تا اين 
انتخابات با استقبال جمعى مواجه نشود، گفت: امروز بسياری از مشكالت كشور 
به دليل سم پاشى و ســياه نمايى و محاصره های ناجوانمردانه اقتصادی دشمنان 
و برخى ســوء مديريت های داخلى است كه مردم گرانقدر ما مى توانند با انتخاب 
فردی اصلح ســهم خود را در پيشرفت و ترقى كشور ايفا نمايند و گامى بلند در 

راستای اعتالی ميهن خود بردارند.
سردار رحيمى با تاكيد بر اينكه اجازه نمى دهيم كوچكترين خلل امنيتى و 
انتظامى در برپايى هر چه با شكوهتر اين حماسه بزرگ ايجاد شود، گفت: انتخابات 
رزمايش بزرگ ملت ايران است كه حضور پرشور و شعور مردم در اين رزمايش، 

دوستان را اميدوار و دشمنان را مايوس و نااميد خواهد كرد.
دعوت ۲000 جوان از قالیباف 

برای جلوداری وحدت نیروهای انقالبی
در نامه ای كه به امضای نزديک به ۲ هزار نفر از دانشجويان و جوانان انقالبى 
رســيده اســت، خطاب به محمدباقر قاليباف آمده است: يک دهه از نيت خوانى 
عده ای كه هر چه خدمت كرديد را به پای فعاليت تبليغاتى و انتخاباتى گذاشتند، 
گذشت و گذشتيد. يک سال فعال كردن ظرفيت های مجلس شورای اسالمى را 
نيز به زمينه سازی برای حضور در انتخابات رياست جمهوری تعبير كردند، اما بار 
ديگر بر همگان ثابت شــد كه قاليباف هنوز همان جوان بسيجى لشكر پنج نصر 
است و دوام انقالب و حل مشكالت مردم برايش بيش از هر چيزی اولويت دارد 

و طعنه طعنه زنان او را از استقامت در راه حق خسته نكرده است.
در ادامه اين نامه ابراز اميدواری شده است كه همه افرادی كه سال ها خدمت 
و كارآمدی تان را تعبير به كار انتخاباتى كردند، خود نيز در مســئوليت هايى كه 

دارند- ولو با هدف حضور در انتخابات- كارآمد باشند.
امضاكنندگان در پايان اين نامه خطاب به رئيس مجلس نوشته اند: ما جوانان 
گام دومى، ضمن گفتن خدا قوت، از شما انتظار داريم همچون برادرتان حاج قاسم 
سليمانى جلودار اتحاد نيروهای انقالبى شده و همه دلسوزان را برای حل مشكالت 

و رفع معضالت و كمک به دولت انقالبى آينده گرد هم آوريد.
برخی تشکل های اصالح طلب از رئیسی حمایت می کنند

على نيكزاد رئيس شورای هماهنگى ستادهای مردمى سيد ابراهيم رئيسى عصر 
ديروز )سه شــنبه( در نشست خبری با اهالى رسانه ضمن معارفه مهدی دوستى 
به عنوان سخنگوی ستادهای مردمى رئيسى، اظهار داشت: مستحضر هستيد كه 
آيت اهلل رئيسى بر اثر تكليف در عرصه مهم انتخابات رياست جمهوری وارد شدند 

و دو نكته مستقل آمدن و ستاد نداشتن را مطرح كردند.
رئيس ستادهای مردمى رئيسى در رابطه با تقاضای برخى از اصالح طلبان 
با ستاد آقای رئيسى گفت: برخى تشكل های سياسى و اصالح طلبى كه درون 
انقالب قرار دارند به من مراجعه كردند و خواســتار تبليغ به نفع آقای رئيسى 
شدند. آنها هم تحت عنوان ســتاد مردمى اصالح طلبان طرفدار آقای رئيسى 

مى توانند فعاليت كنند.
وی در بــاره تالش هايى برای محدود كردن حضور جريان های انقالبى گفت: 
اين مباحث به ما نمى چسبد و بسياری از دوستان ما اجازه اين موارد را نمى دهند. 
كسانى كه درون نظام و انقالب تعريف شدند، حتى جريان های اصالح طلب اگر با 
نظام مشكلى نداشته باشند از كمكشان به دولت آقای رئيسى حمايت مى كنيم. 
باور ما اين است كه مهلت جريان ديگر تمام شده است و آنها به لحاظ نگاه  اشتباه 
در درون و برون و  اشتباهات در مورد نشناختن مردم موفق نبودند. مردم آسيب 
ديدند و فســاد و رانت را برنمى تابند. مردم انتصاب های فاميلى و جناحى بدون 
شايســتگى را برنمى تابند. صندلى های مجلس و دولت روی خون شهدا بنا شده 

است و با درود و مرگ هم كار نمى كنيم و اعتدالى آمديم.
گالیه مندی مردم تبدیل به حضور در پای صندوق های رای شود

رستم قاسمى عصر در همايش حضور مجاهدانه و حماسى در انتخابات 1۴۰۰ 
در كرمان اظهار داشت: شهيد سليمانى با انتخابات قابل معاوضه نيست و خوش به 
حال شهر كرمان كه فرزند برومندی از اين استان برخاست و دنيايى را به دنبال 
خودش كشاند و انسان هايى را به دنبال خودش قرار داد و امروز مزار اين شهيد 
در كرمان برگ زرينى شد تا برای هميشه در ذهن همه مجاهدان تاريخ بماند تا 

بداند شهيد سليمانى چه بود و از كجا بود.
وزير نفــت دولت نهم گفت: مردم بصيرت و نجابت دارند و امروز ناراحتى و 
گاليه مندی هايى از روند اجرايى كشــور دارند كه حق هم با آنهاســت زيرا سفره 
زندگى شان را مى بينند و برای تغيير اين وضع بايد آن گاليه مندی تبديل به حضور 
در پای صندوق های رای شــود و اين تالش شما را مى طلبد كه با مردم صحبت 

كنيد و خواهش كنيد كه پای صندوق حضور يابند.

کوتاه از انتخابات

بقیه از صفحه 2
ابراهيم اصغرزاده، فعال سياسى اصالح طلب 
هم اســفندماه سال پيش به روزنامه شرق گفت: 
»تصويــری كه بــرای مــردم از انتخابات 96 و 
وعده های اصالح طلبان بــرای انتخاب روحانى و 
دولت تدبير و اميد ايجاد شــده، اين اســت كه 
وعده هــای اصالح طلبان باد هوا بوده اســت.« و 
»مــردم مى گويند كه اصالح طلبان با ما رياكارانه 

و تاكتيكى رفتار كرده اند.«
عالوه بر اينهــا، روزنامه اصالح طلب همدلى 
هم در مطلبى نوشــت: »مــردم، ناكارآمدی های 
دولت كنونى و مجلس فعلى ]مجلس دهم[ را با 
نمــره ای منفى در كارنامه آنان منظور كرده اند و 
البته دنيای سياست است و آنها اگرچه با عملكرد 
اين دولت و مجلس احساس فاصله مى كنند، اما 
بايد در كارنامه شــان خود را سهيم بدانند. شانه 
خالى كردن از زير بار اين مسئوليت بدون  ترديد 
نقض پيمان با مردمى است كه به  اشاره آنان پای 

صندوق های رأی حاضر شدند.«
موسوی الری:

 اصالح طلبان شریک دولت هستند؛
به خاطر حمایت از روحانی

 باید از مردم عذرخواهی کنیم
شــايان  ذكر اســت كه اين قبيــل اظهارات 
دارد.  ادامــه  همچنــان  متعــدد  اعترافــات  و 
عبدالواحد موسوی الری، معاون مستعفى شورای 
سياســت گذاری اصالح طلبــان دو روز پيش در 
گفت وگويى در شبكه اجتماعى كالب هاوس اظهار 
داشــت: مى توانيم به مردم بگوييم كه ما با تمام 
وجود از دولت حســن روحانى حمايت كرديم و 
قطعاً نســبت به پاره ای از كاستى ها، ما هم بايد 
با مردم همراه شــويم و اگر اشتباه كرديم از آنها 

عذرخواهى كنيم.
وی افزود: به بيانى، اگر اين دولت نتوانســته 
آن گونه كه بايد با مردم همراه شود و ما از مردم 
عقــب مانديم بايد بتوانيم از مــردم عذرخواهى 
كنيم و بگوييم دولت آقای روحانى موردحمايت 
اصالح طلبان بوده و همــه اتفاقاتى كه رخ داده، 
اصالح طلبان در آن شريک هستند در اين مسئله 
شبهه ای نيست اما اين دولت، دولت اصالح طلبان 

نبوده است.
انتخابات 1400 و چراغ بی فروغ اصالح طلبان

به خاطر عمق تنفــر عمومى از اصالح طلبان 
و دولــت روحانى بود كه خود مدعيان اصالحات 
هم وقتى ســتاره بختشــان در انتخابات رياست 
جمهــوری را بى فــروغ ديدند، به شكســت در 

انتخابات رياست جمهوری اعتراف كردند.
مردم به خود خاتمی  رأی نمی دهند

 چه برسد به جهانگیری
صادق زيباكالم، فعال سياســى اصالح طلب 
خردادمــاه ســال گذشــته و آن زمــان كه در 
رســانه ها زمزمه كانديداتوری اسحاق جهانگيری 
در انتخابات رياســت جمهوری شــنيده مى شد، 
صريحــاً خاطرنشــان كرد كه »مــردم ديگر به 
هيچ اصالح طلبى رأی نمى دهند« او با  اشــاره به 
اينكــه »بدنه اجتماعى، اعتقادی به اصالح طلبان 
ندارد.« گفت: »مــردم در انتخابات 1۴۰۰ حتى 
به خود خاتمى  هم  رأی نمى دهند چه برســد به 

جهانگيری.«
از هميــن رو بود كه ســايت عصــر ايران 
)سايت حامى  دولت و اصالح طلبان(، مردادماه 
سال گذشــته در مطلبى نوشت: »جهانگيری 
در انتخابــات 1۴۰۰ بيايد كه چه كند؟ ظاهراً 
اصالح طلبان يک نكته مهم را فراموش كرده اند 
و آن اين كــه در انتخابــات پيــش رو، چندان 
نمى توانند ســؤال كننده باشــند و بيشتر بايد 

پاسخگو باشند.«
روزنامه آفتاب يزد هــم خردادماه جاری در 
مطلبى نوشــت »فقط با شــعبده بازی مى شود 

حساب جهانگيری را از روحانى جدا كرد.«
فرزانــه  تركان، عضو شــورای مركزی حزب 
كارگزاران سازندگى نيز اخيراً با بيان اينكه »هيچ 
جايگاه مردمى برای جبهه اصالحات وجود ندارد« 
گفت: »بهترين فرد اصالح طلب را هم معرفى كنيم 

باز اقبالى برای رأی آوری نداريم«
همچنين ابتكار، روزنامه هوادار اصالح طلبان 
در مطلبى نوشــته بــود: »با توجه بــه عملكرد 
دولــت موردحمايت اصالح طلبان و مجلس دهم 
چشــم انداز روشنى پيش روی آنها وجود ندارد و 
قطعاً در چنين شرايطى جامعه در 1۴۰۰ اقبالى 

به اين جريان نخواهد داشت.«
روزنامه آفتاب يزد هم ارديبهشــت ســال 
جاری در گزارشى نوشت: »گرچه پيش بينى ها، 
انتخاباتى ســرد را پيش بينى مى كنند اما اينكه 
اين سرد بودن به  پای شــورای نگهبان نوشته 
شــود نيز چندان منصفانه نيســت، بسياری از 
تحليلگران حتى اصالح طلب بر اين عقيده بودند 
كه اصالحات برای رياست جمهوری شانسى ندارد 
چون در رئيس جمهور شــدن حســن روحانى، 
نقشى فراتر از حامى  برعهده داشته اند. در كنار 
اين تحليل ها، اندک اندک نارضايتى ها از برخى 
جدايى طلبى هــا، تک روی ها و بر طبل خويش 
كوبيدن هــا نيز به نارضايتى هــای عملكردی و 
معيشتى اضافه شد و همگان متوجه شدند برخى 
انتقادها از دولت روحانــى در اليه های جامعه 
دچار نوعى بدبينى شده است كه نمى شود يک 
روز حامى بود و حاال تبری جست از همان دولتى 
كه با حمايت اصالح طلبان روی كار آمده بود.«

ادعای اصالح طلبان؛ رد صالحیت ها
لطف شورای نگهبان به اصالحات است

به دليــل همين ســرخوردگى ها و نااميدی 
اصالح طلبــان از پيروزی در انتخابات رياســت 
جمهــوری ۲8 خرداد بود كه برخى رســانه ها و 
چهره هــای آنان، رد صالحيــت نامزدهای خود 
در انتخابات رياســت جمهوری را »لطف شورای 

نگهبان به اصالحات« عنوان كردند.
در ســيزدهمين دوره انتخابــات رياســت 
جمهوری، شــورای نگهبان صالحيت چهره هايى 
مانند اسحاق جهانگيری، عباس آخوندی، محمد 

شريعتمداری، مسعود پزشكيان را احراز نكرد.
گرچه برخى مانند جهانگيری اعالم كردند كه 
اعتراضى ندارند و برخى مانند پزشكيان و آخوندی 
لب به اعتراض گشــودند اما چهره های تأثيرگذار 
اصالحــات كه نتيجــه انتخابــات را پيش بينى 
مى كردند، رد صالحيت ها را مثبت ارزيابى و حتى 
از شــورای نگهبان هم تقدير كردند چه آنكه در 
نظر آنها اگر شورای نگهبان مى خواست دست به 
سياسى كاری بزند، چهره هايى مانند جهانگيری و 
يا عباس آخوندی كه ســهم قابل توجهى در بروز 
و ظهور مشــكالت كشور داشتند را برای ورود به 

عرصه رقابت های انتخاباتى تأييد مى كرد!
اكنون آنچه از محافل سياســى و رســانه ای 
اصالح طلبان شنيده مى شود اين تحليل است كه 
شورای نگهبان به  نوعى به آنها خدمت كرده و مانع 

مرگ سياسى و هميشگى اصالحات شده است.
بزرگ ترین خدمت شورای نگهبان

به اصالح طلبان
محمدعلى وكيلى، فعال سياسى اصالح طلب 
ديروز سه شنبه در مناظره با سليمى يمين گفت: 
شورای نگهبان با عدم تأييد صالحيت نامزدهای 
اصالح طلب بزرگ ترين خدمت را به اصالح طلبان 
كرده چراكه در صورت حضــور كانديداهای ما، 
ضعــف پايگاه رأی ما در ميــان مردم برای همه 

روشن مى شد.
سخنگوی جبهه اصالحات:

راضی به زحمت شورای نگهبان نبودیم
قائم مقام دبيركل  همچنين آذر منصــوری، 

حــزب اتحاد ملت هــم در مطلبــى در صفحه 
شخصى خود در توييتر اظهار داشت: »مى گويند؛ 
اصالح طلبــان به جای بيانيــه دادن بايد ممنون 
شــورای نگهبان هم باشــند چون نامزدهايشان 

رأی نداشتند.«
وی افــزود: »ما بــرای مشــاركت فعال در 
انتخاباتى آزاد، عادالنه و قانونى آمديم و راضى به 
زحمت شورای نگهبان نبوديم. پيروزی و شكست 
در صورتى  كه مفهوم انتخابات شكل گرفته باشد، 

معنا پيدا مى كند.«
می توانیم دلیل شکست خود را

توجیه کنیم!
روزنامه آرمان ملى هم اخيراً در گزارشى 
با عنوان »خستــه نباشيد؛ واقعاًً!« با  اشاره به 
نوشت:  اصالح طلبان  گزينه های  ردصالحيت 
»جريــان اصالحات به خاطر ايــن اتفاق بايد 
بسيار خوشحال باشد چراكه با توجه به عدم 
مشاركت احتمالى مردمى كه پيش تر از هراس 
كانديداهای تندرو و اصولگرا به اصالح طلبان 
رأی مى دادند، در اين انتخابات، اصالح طلبان 
شكســت خورده به شــمار مى آمدند، اما آنها 
اكنون تا حدودی مى توانند، دليل شكســت 

خود را باقــى نماندن كانديدايى برای رقابت 
معرفى كنند.«

باید بابت رد صالحیت ها
 خوشحال باشیم!

يا روزنامه همدلى كه همان روز در يادداشتى 
با عنــوان »نفِس راحِت اصالح طلبان« نوشــت: 
»اكنون كه چهره های اصلى اصالح طلبان از سوی 
شــورای نگهبان تأييد نشــدند، به نظر بايد آن را 
يک نوع خوش شانســى برای چهره های سياسى 
اين جريان پنداشت، زيرا اگر دولت آينده نتواند 
مشكالت انباشته شده از تحريم و شكست برجام 
را كه باعث ايجاد چالش های عديده ای در زندگى 
مردم شده است، حل كند، حداقل اصالح طلبان 
برای چهار ســال ديگر، چوب نارسايى ها را بر تن 

خود احساس نخواهند كرد.
در ادامه اين مطلب آمده بود: شورای نگهبان 
به  نوعى خيال اصالح طلبــان را راحت كرد. اگر 
شورای نگهبان نامزدهای مورد وثوق اين جريان 
را تأييد مى كــرد و حتى اگر الريجانى هم تأييد 
مى شــد، باز اصالح طلبان روزهای ســختى در 
پيش داشــتند، اما حاال روز سختشان تمام شد و 

خيالشان در اين انتخابات راحت.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

 اصالح طلبان: رأی نداریم، شورای نگهبان به ما لطف کرد

علیرضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
پس از ضبط برنامه در تلویزیون گفت: یکی از فجایعی 
که طی ۵0 سال گذشته اقتصاد کشور را تحت تأثیر 
قرار داده است کاهش بیش از 3 هزار و 300 برابری 

ارزش پول ملی است.
وی تصريح كرد: در ســال 98 در بورس افراد حقيقى 
باالی هزار ميليارد تومان نداشــتيم اما در سال 99 با زدن 
جيب مردم برخى از حقوقى ها شرايط جديدی پيدا كردند. 
آنها بايد پاسخگو باشند. در ابتدای سال99، 1۷ نفر باالی 

هزار ميليارد تومان از بورس درآمد كسب كردند.
رئيس مركز پژوهش های مجلس گفت: برای ساماندهى 
بازار سرمايه تالش مى كنم. با آموزش صحيح و جلوگيری 
از منفعت طلبى و سودجويى حقوقى ها در بورس اين امكان 

را فراهم كنم كه مردم نقدينگى خود را به سمت بازار سرمايه سوق دهند، در بازار سرمايه نيز امكان مولد 
شدن سرمايه ها را فراهم خواهم كرد.

نامزد انتخابات رياست جمهوری افزود: با سياست گذاری دقيق شرايطى را در دولت فراهم خواهيم كرد 
تا تعادل و ثبات در بازار سرمايه شكل بگيرد.

وی گفت: تالش مى كنيم با مســئوليت پذير كردن بانک ها و بخش های حقوقى و دولت اين امكان را 
فراهم كنيم كه دولت دســت از رقابت با ملت و توليد بردارد و با جهش توليد مجدداً ارزش پول ملى را به 

جايگاه اصلى خود بازگردانيم.
زاكانى افزود: فرهنگ تالش و كوشش، خودباوری و ميدان داری، فرهنگ در صحنه بودن و مصرف كاالی 

ايرانى سبب خواهد شد اقتصاد بارور شود.

زاکانی:  با سیاست گذاری دقیق
 در بازار سرمایه تعادل و ثبات ایجاد می کنیم

سیدامیرحسین قاضی زاده  هاشمی  نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری صبح امروز در برنامه رادیویی که از 
شبکه اقتصاد پخش شد با تأکید بر اینکه دیپلماسی 
اقتصادی تمامی دیپلماسی ماست، گفت: باید بتوانیم 
برای اقتصاد مزیت ایجاد کنیم و این به معنای توسعه 
بازار است. باید با کشورهای منطقه وارد تعامل مثبت 

فعال شویم.
نامزد انتخابات رياست جمهوری اعالم كرد: من تصميم 
گرفته ام وزير خارجه »دولت سالم« يک تاجر موفق بين المللى 
ايرانى باشد و برخالف سياست های فعلى دولت كه دارد تعداد 
ســفارتخانه ها را كاهش مى دهد ما ســفارتخانه ها را افزايش 
مى دهيم. وی در رابطه با موضوع بيكاری و حل اين مشــكل 
تصريح كرد: ما بايد مدل  اشتغال ايران را از منظر كيفى تغيير 

بدهيم و بايد كم كم به دنبال مشاغل فناورانه و مشاغل با ايجاد ارزش افزوده باال برويم.
قاضى زاده  هاشمى  همچنين در حاشيه ضبط برنامه انتخاباتى با بيان اينكه كل انتخابات به تغيير مديران تبديل 

شده گفت: بايد از دعواهای سياسى و دوقطبى های بى دليل و احمقانه فاصله بگيريم.
قاضى زاده  هاشمى  عنوان كرد: امروز هم شاهد برخى از اين دوقطبى سازی ها هستيم كه برخى به جای اينكه 

درباره برنامه های خودشان صحبت كنند يا تحقق برنامه سايرين را بررسى كنند به حواشى مى پردازند.
وی با  اشاره به اينكه برنامه هايى برای حل مشكالت مردم داريم، گفت: چيزی كه اصالحات را نهادين، پايدار 

و بنيادين مى كند، تغيير ساختار نظامات اداری كشور است.
همچنين فيلم مستند تبليغاتى سيداميرحسين قاضى زاده هاشمى  با عنوان »من فركانسم را عوض نمى كنم« 

دوشنبه روی آنتن سيما رفت.

قاضی زاده  هاشمی: وزیر خارجه »دولت سالم« 
یک تاجر خواهد بود

محســن مهرعلیزاده از کاندیــدای انتخابات 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری شامگاه دوشنبه 
در گفت وگویی ضبط شــده که از شبکه خبر پخش 
شد، با تأکید بر اینکه شخصیتی اهل مدارا و تسامح 
هســتم گفت: افراد دارای پشتکار و سالم را سر کار 
می گذارم و اینکه فردی اعتقاد به چپ یا به راســت 
اعتقاد دارد یا اینکه فردی پیرو فالن ادیان اســت، 
برای من اهمیت ندارد، بلکه ایرانی بودن و شایستگی 

و برای من مهم است.
مهرعليزاده درباره برنامه هــای خود برای رفع معضل 
بيكاری تأكيد كرد: من به طور ميانگين ســالى يک ميليون 
شــغل را محاســبه كرده ام و راهكار هايى دارم. قطعا چون 

دولت از نيمه دوم مشــغول مى شود، مى توانيم در سال نخست حدود 6۰۰ هزار شغل را احيا و توليد كنيم 
و با اجرای برنامه های ديگر و همچنين با جذب سرمايه های خارجى و سرمايه های ايرانيان خارج از كشور، 

طى ۴ سال مى توانيم ميانگين ساالنه يک ميليون شغل ايجاد كنيم.
وی درباره وضعيت بازار مسكن نيز گفت: بايد هم زمان كمک های واقعى به نيازمندان مسكن ارائه شود. 
برای بلندمدت برنامه دارم تا بخش خصوصى را وارد كنيم. ســاختن شهرک های استاندارد متوسط مقياس 

از جمله برنامه های من خواهد بود.
مهرعليزاده همچنين روز سه شــنبه در حســاب كاربری خود در توييتر نوشت: ورشكستگى آبى را بايد 

به عنوان يكى از بحران های اصلى كشور به رسميت بشناسيم. 
 نامزد سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری همچنين افزود: مدرنيزاسيون كشاورزی بايد يكى از 

اولويت های دولت آينده برای حل اين مشكل باشد.

مهرعلیزاده: شخصیتی اهل مدارا 
و تسامح هستم


