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سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی نوشــت:»اگر بخواهیم انصاف را به خرج بدهیم بخشــی)در مناظره( آمده بودند که فقط 
هجمه کنند و به نفی دولت مستقر بپردازند در حالی که خودشان هم می دانند درست است که این دولت با مشکالتی 
مواجه هست، ولی خیلی از مسائلی که به بحران اقتصادی کشور مربوط می شود، مشکالت انباشت شده تاریخی است 
نه مشکالتی که صرفا مربوط به این دولت باشد، به ویژه اینکه همه کاندیداها فراموش کردند به دو موضوع اساسی که 
کشــور با آنها دســت به گریبان است یعنی تحریم و بحث کرونا هم بپردازند و گویی از حرصی که از این دولت داشتند 
می خواســتند همه چیز را بر سر آن خراب کنند«. چندی پیش »اشرف بروجردی«  نماینده رئیس جمهور در شورای 
فرهنگی- اجتماعی زنان و رئیس کتابخانه ملی گفته بود: »برای دولت کاری ندارد که بخواهد به طور مرتب کارنامه خود 
را به رخ بکشد و مواردی که در آنها موفق عمل کرده را بیان کند اما امروز زمان مناسبی برای این کار نیست و کشور 
درگیر بحران های زیادی اســت که هرکدام از آنها به نوعی مردم را از پای درآورده اند. دولت در شــأن خود نمی بیند که 

بخواهد به این نکات بپردازد و توان خود را صرف این مسائل کند«.
برخی دولتمردان و مدعیان اصالحات دو ادعا را به صورت همزمان مطرح می کنند؛ یکی اینکه مشــکالت فعلی 
مربوط به دولت های قبل است و نباید آن را به دولت روحانی نسبت داد و دیگر اینکه، کارنامه دولت روحانی درخشان 

است و در آینده حقایق عملکرد این دولت مشخص می شود!
این ادعاها در حالی است که تصمیم غیرکارشناسی دالر ۴۲۰۰ تومانی، افزایش سرسام آور قیمت خرید و اجاره 
بهای مسکن، گرانی افسارگسیخته قیمت خودرو، افزایش قیمت دالر تا ۳۲ هزارتومان، صف های طویل خرید مرغ، فساد 
صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق های نجومی، برجام، توتال، تبعات خسارت کرسنت، پرونده های فساد افرادی همچون 
حسین فریدون، مهدی جهانگیری، شبنم نعمت زاده، پسر آخوندی، داماد محمد شریعتمداری و...همگی در دولت آقای 
روحانی بوده و خســارات زیادی به کشــور وارد کرد. در این ۸ سال ارزش پول ملی کاهش یافت و سفره مردم کوچک 
شد. اما متاسفانه برخی دولتمردان در کنار رسانه های زنجیره ای بجای عذرخواهی و تالش برای جبران خسارت ها، اصرار 

دارند تا این واقعیت های بدیهی را انکار کنند.
بیش از ۵۰درصد از کل نقدینگی تاریخ ایران؛ فقط در سه سال گذشته

روزنامه اینترنتی همدلی در مطلبی نوشت: مطابق آمارهای رسمی حجم نقدینگی اقتصاد کشور که در 9ماهه اول 
سال 9۱ معادل ۴۳۰هزار میلیارد تومان بود، در سال 9۲ از رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت. حوادث اقتصادی 
سال   های بعد نشان داد که نقدینگی، مسیر پا برجاتری را در پیش گرفته است؛ زیرا خلق پول مخرب، درسال   های بعد 
رشد فزاینده  تری یافت؛ به طوری که بیش از ۵۰درصد از کل نقدینگی تاریخ ایران، فقط درطی سه سال گذشته پدیدار 
شده است.حجم نقدینگی درسال   های 97 تا 99 از ۱,۶۰۰هزار میلیارد تومان افزون  تر شد و به رقم اعجاب آور ۳,۵۰۰ 

هزارمیلیارد تومان رسید.
ارز 42۰۰ تومانی؛ صد هزار میلیارد تومان عدم النفع برای دولت آینده

در ادامه این مطلب آمده است: هر چند که میزان نقدینگی کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ همچنان به رشد 
لجام گسیخته خود ادامه داده است... دالیل وقوع چنین رویدادی، مطمئناً ریشه در ناپویایی مدیریت اقتصادی و نارسایی 
سیاســت   های پولی و بانکی دارد.گفته می شود که نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که ساده  ترین برنامه اقتصادی برای 
افزایش توان معیشــتی دهک   های کم برخوردار بوده اســت، رقمی معادل یک صد هزار میلیارد تومان عدم النفع برای 
دولت در ســال ۱۴۰۰ خلق خواهد کرد و حذف این سیاســت مناقشه برانگیز، منابع جدیدی، برای پایداری بودجه در 
اختیار دولت قرار خواهد داد. الزم به ذکر است که براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال 99 که 
عبدالناصر همتی ریاســت بانک مرکزی را برعهد داشــت حجم نقدینگی ۴۰.۶ درصد رشد کرده که این میزان از سال 

۱۳۵7 تاکنون بی سابقه است و یک رکورد محسوب می شود!
سند 2۰3۰ اجرا نشد فقط بررسی شد!

محمدصالح نیکبخت دیروز در ارگان دولت نوشت: »دیروز نمایندگان مجلس در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه 
داخلی مجلس با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص استنکاف رئیس جمهوری از اجرای اصول 77 و 
۱۲۵ قانون اساســی در موضوع ســند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه موافقت کردند... اگرچه در اصل 77 قانون اساسی اصالحی 
سال ۶۸ تصریح شده که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادهای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد 
و در اصل ۱۲۵ نیز آمده که امضای این اسناد بین المللی و همچنین امضای پیمان های مربوط به سازمان های بین المللی 
پــس از تصویب مجلس و امضای رئیس جمهوری و نماینده قانونی او ممکن خواهد بود. این ایرادها به دالیل مختلفی 
متوجه مسئله سند ۲۰۳۰ نیست که در ادامه خواهد آمد. از جمله اینکه این سند هیچ گاه توسط دولت به معنایی که 
در قوانین مختلف تصریح شده، امضا نشده بود بلکه صرفا برای بررسی در دستور کار قرار گرفته بود. کما اینکه این سند 

برای بررسی فنی به وزارت آموزش و پرورش به عنوان متصدی این حوزه احاله شده بود و حرفی از اجرای آن نبود.«
گفتنی است، سند موسوم به ۲۰۳۰ از جمله اسناد استکباری برای سلطه فرهنگی بر کشورهاست. رهبر انقالب لب کالم 
این سند را »تربیت سرباز برای انگلیس و فرانسه و آمریکا و بقّیه  این وحشی های کراوات زده  ادکلن زده  ظاهرساز« دانستند.

ادعای عدم اجرای این ســند توســط دولت در حالی است که سید محمد بطحایی، وزیر سابق آموزش و پرورش 
اردیبهشت 9۸ در نشست خبری گفت که اجرای سند ۲۰۳۰ باید کامال متوقف شود که حکایت از اجرای آن داشت. 
وی اظهار داشت: هدف اصلی سند ۲۰۳۰ تغییر هویت ایرانی - اسالمی ماست و حساسیت ما از این منظر است. اجرای 
سند ۲۰۳۰ در آموزش و پرورش کامال باید متوقف شود، چه به نام سند باشد و چه بخواهد منویات آن را بدون نام بردن 
از سند اجرا کند. اردیبهشت 97 نیز سندی منتشر شد که از اجرای سند ۲۰۳۰ توسط دولت خبر می داد. دولت حتی 
در الیحه بودجه ۱۴۰۰ برای اجرای سند ۲۰۳۰ بودجه تعیین کرده بود که با مخالفت قاطع نمایندگان ملت رو به رو شد.

دفتر پژوهش های مؤسسه کیهان
در همان سال هایی که بسیاری از مدعیان مبارزه و ملی گرایی و وطن دوستی به گوشه ها خزیده بودند، اما روحانیون 
انقالبی علنا در مساجد، مردم مسلمان را دعوت به مبارزه می کردند، با جلسات مداوم شعله انقالب را زنده نگه داشته و 

مرتبا به زندان و تبعید می رفتند. 
از جمله این روحانیون و از موثرترین آنها، آیت اهلل ســید محمدرضا سعیدی بود. او با تبدیل مسجد امام موسی 
بن جعفر )علیه السالم( به یکی از فعالترین کانون های نهضت امام خمینی طی سال های ۱۳۴۴ تا ۱۳۴9 به پیروی 
از والیت فقیه و رهبر محبوبش حضرت امام خمینی، هزاران نفر از مردم مسلمان را با تبلیغات و تعلیمات مستمر و 

برنامه ریزی شده به صفوف مبارزین و انقالبیون پیرو امام وارد نمود. 
سخنرانی های مستمر آیت اهلل شهید سعیدی مانند پتکی برسر رژیم شاه فرود می آمد و در عین حال همچون 

مشعلی روشنی بخش به شب های تیره ملت نور آگاهی می بخشید.
مرحومه »مرضیه حدیده چی دباغ« که ســالها از نزدیک با آیت اهلل ســعیدی آشنا بود، درباره ارتباط امام با آن 

شهید در مصاحبه ای گفت:
»... به دلیل عنایت و عالقه خاصی که هم حضرت امام به ایشان داشتند و هم ایشان نسبت به امام دارا بودند، 

حضرت امام مسئولیت های خاصی را به شهید سعیدی دادند...«۱
پاسخ هایی که حضرت امام خمینی به طور مستمر در جواب نامه های شهید سعیدی برای وی می نوشتند، گویای 

همان عالقه و ارتباط بسیار نزدیک این مراد و مرید بود. در یکی از آن نامه ها آمده است:
»...من از افرادی مثل شما آنقدر خوشم می آید که شاید نتوانم عواطف درونی را آنطور که هست ابراز کنم...«۲

آیت اهلل سعیدی به تبعیت از امام، عامل اصلی همه سیه روزی ها و جنایات شاه را اربابان آمریکایی اش دانسته و 
شاه را جز نوکری حلقه به گوش به حساب نمی آورد، از همین روی همواره در راس افشاگری ها و روشنگری هایش، 
استعمار آمریکا و تباه کاری ها آن قرار داشت. آیت اهلل سعیدی در بخشی از سخنرانی خویش در ۳۱ تیرماه ۱۳۴۵ در 

مسجد امام موسی بن جعفر )علیه السالم( گفت:
»... در چنین موقعیت زمانی که همه جا معلوم شده خیانت آمریکا... ببینید در ویتنام چگونه آزادیخواهان را به 
نام آنکه می خواهند صلحی برقرار نمایند، قتل عام می کنند. به چه طرز فجیعی مردم را نابود می کنند... امروز خورشید 
جماِل دل آرای آیت اهلل العظمی خمینی )صلوات بلند حاضرین( با این وضعی که عرض کردم، بهتر در دلها تابش کرده، 
امروز ملت بهتر می فهمد که حق با خمینی بود که سه سال پیش داد زد و این جنایتکار )آمریکا( را به ما معرفی کرد 

ولی دولت ایران مرجع تقلید ما را به زندان و تبعید محکوم کرد...«۳
به دنبال این ســخنرانی بود که یک هفته بعد در ۸ تیرماه ۱۳۴۵، آیت اهلل ســعیدی به اتهام »اقدام علیه امنیت 
داخلی مملکت« دستگیر شد و در دادگاه نظامی فرمایشی محاکمه گردید.۴ اما بعد از آزادی دست از مبارزه برنداشت 
و مانند دیگر شاگردان امام بنا به فرمان ایشان، اقدام به برپایی تشکل انقالبی کرد و کانون این مبارزه را در مسجد امام 

موسی بن جعفر )علیه السالم( فعال ساخت. 
او در این مسجد ضمن وعظ و خطابه و برپایی نمازهای جماعت، به تدریس دروس حوزه و به خصوص تحریرالوسیله 
امام و تربیت روحانیون انقالبی و مبارز پرداخت. برپایی کالس های آموزش ایدئولوژی برای بانوان و انتشــار نشریات 
دینی و روشنگرانه تحت عنوان »مسجد امام هفتم« از دیگر اقدامات آیت اهلل سعیدی در مسجد امام موسی بن جعفر 

)علیه السالم( بود.
گزارش ساواک از ابعاد فعالیت های انقالبی شهید سعیدی چنین روایت می کند:

»... تاریخ گزارش: ۴۶/۵/۱۳
موضوع : فعالیت سید محمدرضا سعیدی )حزب خمینیسم(

به قرار اطالع سید محمدرضا سعیدی امام جماعت مسجد موسی بن جعفر )ع( پس از بازگشت از عراق به طور 
غیر مستقیم فعالیتی در مورد متشکل نمودن جوانان متعصب مذهبی در یک هدف معین از خود نشان می دهد و 
سعی دارد برای این منظور از افرادی استفاده نماید که سابقه فعالیت سیاسی به نفع روحانیون افراطی و زندانی داشته 
باشد... نامبردگان تصمیم دارند پس از تهیه مقدمات و تشکیل جلسات آزمایشی و سنجش روحیه افراد شرکت کننده 
در جلسات، دامنه فعالیت خود را گسترش دهند و به نام حزب »خمینیسم« فعالیت خود را در یک سازمان منظم 
و متشــکل تشــدید نموده و... با خمینی و ایادی وابسته به او در عراق تماس بگیرند و برنامه های کار خود را از روی 

دستورات نامبرده تنظیم کنند.
نظریه مخبر:

...برای آنکه در هنگام خطر و اطالع دســتگاههای اطالعاتی و انتظامی کلیه افراد حزب شناخته نشوند... دارای 
حوزه های پنج نفری متعددی خواهند بود که به وسیله رابطین با هسته اصلی در تماس باشند...«۵ 

حجت االســالم سید حسن سعیدی، فرزند آیت اهلل شهید ســعیدی درباره تبدیل مسجد امام موسی بن جعفر 
)علیه السالم( به کانون مبارزه در مصاحبه ای گفته است:

»... پایگاهی که فقط برای امام راحل فعالیت می کرد، همین پایگاه مســجد امام موسی بن جعفر )علیه السالم( 
بود که شهید سعیدی فریادگر آن به شمار می رفت. یادم هست، آن زمان شهید سعیدی اسم امام راحل را به طور 
کامل در اینجا با عظمت برزبان می آورد و مردم چنان صلوات کوبنده ای می فرستادند که گویا ستون های این مسجد 
می لرزید.... از این مسجد نشریاتی منتشر می کرد با نام مسجد امام هفتم که در این نشریات )عالوه بر مطالب افشاگرانه 

و روشنگرانه( بعضا استفتائاتی از امام راحل چاپ می شد...«۶
آیت اهلل شهید سعیدی برای تقویت و گسترش نهضت، در آن سال های خفقان، همچنین جلسات مداوم هفتگی 
با حضور روحانیون مبارز برگزار می کرد که در آن، تازه ترین تحوالت کشور و نهضت و همچنین راه های پیشبرد مبارزه 

براساس رهنمودهای امام مورد بررسی قرار داده می شد. اسناد ساواک از آن جلسات چنین روایت می کند: 
»موضوع: اظهارات سید محمدرضا سعیدی و محمود طالقانی

جلسه ای از ساعت ۱۲ الی ۱۶ روز ۴7/۱۲/۲۲ در منزل شیخ حسن کاشانی باشرکت سید محمدرضا سعیدی ، 
محمود طالقانی ، محمد منتظری و سید علی خامنه ای تشکیل گردید. در پایان جلسه سید محمود طالقانی از سید 
محمدرضا سعیدی خواست که تعدادی اعالمیه فتوای خمینی )که یک نمونه آن به پیوست می باشد( به وی بدهد...«7

سند دیگری از ساواک و روایتی دیگر از جلسات هفتگی آیت اهلل شهید سعیدی چنین است:
»موضوع : جلسه هفتگی عده ای از روحانیون در منزل محمد حسن طاهری اصفهانی 

از ساعت۱۳روز ۴۸/۱/۲۶ جلسه ای... تشکیل شد. در این جلسه سید محمدرضا سعیدی دو جزوه که یکی عربی 
و دیگری ترکی بود به شــیخ حســین لنکرانی داده که مطالعه کند این دوجزوه فتوای علما برای کمک به سازمان 

الفتح بود و...«۸
مبارزات آیت اهلل سعیدی در جریان قضیه کنسرسیوم سرمایه داران صهیونیست آمریکایی که قرار بود رسما منابع 
ایران را به غارت ببرند، در بهار ۱۳۴9 به اوج خود رسید و او عالوه بر یک سخنرانی افشاگرانه در تاریخ ۱۸اردیبهشت 
همان سال، نامه ای دراعتراض به نفوذ غارتگران آمریکایی خطاب به علماء و روحانیون منتشر کرد که به واقع جامعه 

ایران را تکان داد. در بخشی از اطالعیه یاد شده آمده بود:
»... و به حقیقت سوگند این مسئله مصیبتی است که مسائل دیگر مانند امتیاز تنباکو و کاپیتوالسیون و... دربرابر 
آن ناچیز و کوچک است...امروز روز اعتراض و فریاد است. نه یک فریاد بلکه با فریادها و اعتراضات مکرر و پی در پی 
آنچه برعهده دارید ادا کنید تا در برابر مجاهدان گذشته اسالم مانند سید جمال الدین اسدآبادی و آیت اهلل شیرازی و 
ملت خود و جامعه کنونی مســلمین روسفید باشید و همچنین در روز حساب که روز روسفیدی و روسیاهی است، 

سربلند گردید...«9
به دنبال آن سخنرانی و انتشار اطالعیه فوق بود که آیت اهلل سعیدی در ۱۱ خرداد ۱۳۴9 دستگیر گردید و تحت 
شکنجه های شدید قرار گرفت. قرار بود به هر طریق صدای رسای این سّید صدیق و فداکار پیرو امام خمینی را خاموش 

سازند. از همین روی وادارش کردند تا وصیتنامه خودش را بنویسد. 
گزارش ساواک، جرم آیت اهلل سعیدی از نظر رژیم آمریکایی شاه را این گونه شرح می داد:

»... به طوری که استنباط می شود سید محمدرضا سعیدی اعالمیه مذکور )درباره سرمایه گذاران آمریکایی( را 
تهیه و توزیع کرده و... و مردم را دعوت به قیام علیه سرمایه داران آمریکایی در ایران نموده است، ثانیا تجلیل از آیت اهلل 

خمینی )نموده(... تاکنون سابقه نداشته که در اعالمیه، فتوای مرجع تقلید نقل گردد...«۱۰
شــب پنجشــنبه ۲۱ خرداد ۱۳۴9 بود که برق زندان قزل قلعه به یکباره قطع شد و زندان در تاریکی فرو رفت. 
پس از لحظه ای چندتن شتابان وارد سلول آیت اهلل سعیدی شدند و ناگهان فریادی از درون سلول به گوش رسید و 
سپس سکوتی مرموز بر فضا حاکم گردید. زندانیانی که در کنار سلول سعیدی بودند، نتوانستند بفهمند که چه جریانی 
روی داده است. دیری نپایید که برق زندان روشن شد، زندانیانی که حس کنجکاوی شان تحریک شده بود، به سلول 
آیت اهلل سعیدی سرک کشیدند و با منظره وحشتناک و فاجعه باری مواجه شدند. سعیدی با وضع غیرعادی در گوشه 

سلول افتاده بود و عمامه به دور گردن او محکم حلقه شده بود.۱۱
خبر شهادت آیت اهلل سعیدی، جامعه مسلمانان و آزادیخواهان را تکان داد. حوزه قم و نجف در سوگ فرو رفت 
و مردم به سوی مسجد امام موسی بن جعفر)علیه السالم( که توسط ماموران رژیم شاه محاصره و تعطیل شده بود، 
سرازیر شدند. مجالس بسیاری در مساجد و مدارس علمیه و دانشگاه ها و بازار برگزار شد و مردم مسلمان برای انتقام 
خون اولین روحانی شهید در زیر شکنجه ساواک، با مزدوران شاه درگیر شدند. خون شهید سعیدی فصل تازه ای از 

نهضت امام را رقم زد.
امام خمینی طی اطالعیه ای درباره شهادت آیت اهلل سعیدی نوشتند:

»... این تنها مرحوم سعیدی نیست که با این وضع اسف انگیز در گوشه زندان از پای در می آید... سرمایه داران بزرگ 
آمریکا به اسم عظیم ترین سرمایه گذاری خارجی برای اسارت این ملت مظلوم به ایران هجوم نموده اند... این آخرین چوب 
حراج نیست که به مخازن زیرزمینی و روی زمینی این کشور زده شده است... من قتل فجیع این سید بزرگوار و عالم 
فداکار را که برای حفظ مصالح مسلمین و خدمت به اسالم جان خود را از دست داد، به ملت اسالم عموما و خصوص 

ملت ایران تعزیت می دهم و از خداوند متعال رفع شر دستگاه جّبار و عمال کثیف استعمار را مسئلت می نمایم...«۱۲
___________________________________

۱- گفت و گو با مرضیه حدیده چی دباغ- مجموعه مستند »راز یک نقش« – قسمت ۲۱- خرداد ماه ۱۳۸۸- شبکه خبر 
۲- نهضت امام خمینی – جلد دوم – سید حمید روحانی – انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی- چاپ دوم – ۱۳7۶ – 
صفحه ۸۳۱   ۳- مجموعه مستند »راز یک نقش« – قسمت ۲۱- پیشین   ۴- یاران امام به روایت اسناد ساواک – جلد اول، 
آیت اهلل سید محمدرضا سعیدی- مرکز بررسی اسناد تاریخی – چاپ اول – ۱۳7۶- صفحات مقدمه    ۵- یاران امام به روایت 
اسناد ساواک – جلد اول - پیشین- صفحه ۱۳۳   ۶- گفت و گو با حجت االسالم سید حسن سعیدی- مجموعه مستند »راز 
یک نقش« – پیشین   7- یاران امام به روایت اسناد ساواک – جلد اول - پیشین- صفحه ۲۴۰   ۸- همان – صفحه ۲۴9
9- نهضت امام خمینی – جلد دوم – پیشین- صفحه های 7۳۴ و 7۳۵   ۱۰- همان – صفحه ۴۵۶   ۱۱- همان- صفحه ۸۳7

۱۲- همان– صفحه ۸77

درمکتب امام

مرید محبوب
من از افرادی مثل شما آنقدر خوشم می آید که شاید نتوانم عواطف درونی را آنطور که هست 
ابراز کنم. من قادر نیستم عواطف امثال شما را جواب بدهم لکن خداوند تعالی قادر است که شماها 
خدمتگزاران به دیانت را مشمول عنایات خود فرموده و از رحمت خود همه را بهره مند فرماید.
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کیفیت مناظره های انتخاباتی را می شود ارزیابی کرد و بر اساس معیار های مختلف، به آنها نمره و امتیاز داد. حتما 
به چگونگی برگزاری مناظرات، وقت محدود نامزدها، پراکندگی پرسش ها، و کلی گویی در برخی پاسخ ها، نقد های جدی 

وارد است، که از سوی برخی نامزد های دیگر تذکر داده شد.
یک ایراد مهم دیگر، این است که مجری اجازه ندارد هنگام حاشیه رفتن نامزد ها، تذکر بدهد و او را وادار کند به 

جای حاشیه پردازی، در چارچوب پرسش پاسخ دهد.
ایراد بعدی، بد اخالقی و تهمت و توهین، در کنار آسمان و ریسمان کردن برخی نامزد هاست؛ انگار که گفته هایشان، 
از مغز خود آنها تراوش نمی کند و مأمور شده اند تیر های تهمت را - ولو بی موقع و گل درشت! - به سمت نامزد هدف گذاری 

شده از بیرون شلیک کنند.
نقد ها در جای خود محترم و قابل بررسی است. اما نباید در دام دو گروه عصبانی از اصل مناظره افتاد. یکی محافل 
»ضد انتخابات«، که با انگیزه های مختلف، از قبل بنا داشــته اند اصل انتخابات را بزنند و مانع مشــارکت مردم شوند. 

دوم، برخی مدیران اجرایی بی کفایت که مناظره را زنگ حساب در پیشگاه مردم می بینند و آن را ناخوش می دارند.
این دو طیف، در یک هم پوشــانی مشــترک، دو کار را انجام دادند: اوال از طریق برخی نامزدها، کوشیدند فضای 
منطقی مناظره را با بداخالقی، لجن مال کنند و از چشم مردم بیندازند. ثانیا با همین مهندسی، به مردم این گونه القا 

می کنند که مناظره ها، بی ارزش است؛ نه باید دید و نه براساس آن، ارزیابی کرد و تصمیم گرفت.
برخالف این سوءقصد)!( باید گفت در همین مناظره ها، خیلی چیز ها دستگیر مردم شد. اینکه چه کسانی اخالق 
را مراعات می کنند و چه کسانی می خواهند با غبارآلود و ملتهب کردن فضا، قدرت تشخیص را از مردم بگیرند؟ چه 
کسانی قاعده مند، و با برنامه و کارنامه حرف می زنند و کدام نامزد ها، از قاعده و برنامه و کارنامه  گریزانند؟ چه کسانی 
ژست تکنوکراسی و احترام به تخصص می گیرند، اما غیرکارشناسی ترین و سخیف ترین دعاوی دیکته شده را بی محابا 

بازگو می کنند.
مناظره ها را همچنین می توان با مناظرات سه دوره قبل )سال های ۸۸ و 9۲ و 9۶( مقایسه کرد. روشن است که 
با وجود رسوب و تکرار برخی بداخالقی های گذشته در میان شماری از نامزد ها، مباحث چقدر عمق پیدا کرده و برخی 

نامزد ها چقدر با تسلط و مطالعه و انباشت تجربه سخن می گویند.
انصافا در مناظرات اخیر، نکات کاربردی و عملیاتی بسیار خوبی از سوی برخی نامزدها بیان شد که می تواند راهگشای 
دولت جدید در اصالح رویه های غلط مدیریتی باشد. این یک پیشرفت مهم در فرهنگ سیاسی و نخبگانی کشور است.
در مجموع و در مقایسه با روند مناظره های ادوار گذشته، می توان نمره قبولی به مناظرات فعلی داد و ضمنا با نقد 

دقیق، به ارتقای کیفیت آن همت گماشت.
محمد ایمانی

51 سال از شهادت آیت اهلل سعیدی گذشت

فریادی تاریخی 
علیه سرمایه داران آمریکایی

به مناسبت سالگرد شهادت آیت اهلل سعیدی)ره(

به گزارش مهر، سید امیرحسین 
قاضــی زاده پس از پایــان دومین 
مناظره انتخاباتی در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: من کالً مشکالت کشور 
را در سطح ریزموضوعات نمی دانم، 
من معتقدم روش کشورداری ما غلط 
بوده است نه در این مقطع بلکه صد 
سال است که ما روی ریلی حرکت 
می کنیم که ما را از اهداف یک ایران 
مقتدر و متعالی دور می کند؛ این باید 

اصالح شود.

ســتادهای  مســئول  بادپا،  مهدی 
مردمی دولت ســالم ســید امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی با اشاره به اقبال مردمی 
و درخواست ها و تماس های مکرر مردم 
شریف از اقصی نقاط کشور برای حمایت 
از دکتر ســید امیرحســین قاضی زاده 
هاشــمی و درخواست ارسال پوسترها و 
بنرهای تبلیغاتی گفت: به دلیل عدم توان 
آقای دکتر قاضی زاده  مالی ســتادهای 
امکان ارســال هرگونه اقالم تبلیغاتی به 

استان ها از ما سلب شده است.

وی خاطرنشان کرد: البته الزم به ذکر 
است که به دلیل شرایط اقتصادی مردم، 
خواهشــمندیم تا از هرگونه تبلیغات و 
هزینه اضافی پرهیز شــود و تبلیغات در 

حد ضرورت انجام شود.
بادپا بیان داشت: همانطور که دکتر 
قاضی زاده در مناظره اعالم کرد، شــعار 
ایشان »هر جوان یک ستاد« است، لذا در 
توئیت ها با هشتگ »هر جوان یک ستاد« 
از دکتر قاضی زاده بــه عنوان کاندیدای 

نسل جوان حمایت می کنیم.

قاضی زاده هاشمی: ریل کشورداری باید عوض شود

ســعید جلیلی روز چهارشنبه در 
جمع فعاالن بخش تعاون حضور یافت 
و گفت: جمع بندی بنده و دوستان این 
کشور  امکانات  می کنیم  فکر  که  است 
به گونه ای است که اگر یک اراده و باور 
جدی و برنامه داشته باشیم، کشور باید 

و می تواند جهش پیدا کند.
به گزارش فارس، وی خاطرنشان کرد: 
شــاید بگویند این یک ادعاســت، بله این 
ادعای ماست، اما قابل دفاع است. با هرکسی 
کــه در این موضوع تردیــد دارد، حاضر به 

مناظره هستم.
جلیلی بیان داشــت: اقتصاد کشــور را 
در محیطی ســیال و لرزان نمی شــود اداره 
کرد. الزمه اش این است که کشور را معطل 

خارج نکنیم.
کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری 
پرسید؛ روزی ۲ هزار میلیارد تومان خلق پول 
می شود، سهم تعاونی ها چیست و چرا با این 

وجود، تولیدکننده ها مشکل دارند؟
وی گفــت: دولت و بخــش خصوصی، 
دو بال یــک حرکت برای جهــش اقتصاد 

کشور هستند. جلیلی پرسید؛ آقایان دولتی 
می گوینــد در زمینه صادرات با همین عراق 
هم مشــکل داریم. ســوال این است چطور 
بخش خصوصی ســالیانه ۱۲ میلیارد دالر 
به همین کشــور صادرات می کند و پولش 

را هم می گیرد.
وی گفــت: بخش خصوصی و تعاونی ها 
وقتی سراغ یک دستگاه دولتی می روند باید 
هفت خوان را طی کنند. نه تنها این درســت 
نیســت بلکه باید اطمینان حاصل کنید که 

دستگاه دولتی به سراغ شما می آید.

جلیلی: حاضر به مناظره هستم

آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی 
دیروز به دانشــگاه تهران رفت و 
مهمان دانشــجویان و نمایندگان 

تشکل های دانشجویی بود.
به گزارش فارس، حوادث آبان 9۸ 
و معرفــی و برخورد با عامــالن آن از 
پرشمارترین سواالتی بود که دانشجویان 
از رئیــس قوه قضائیه ســوال کردند و 
آیت اهلل رئیسی پاسخ داد: اصالح قیمت 
انرژی و افزایش قیمت بنزین از قوانین 

مصوب مجلس بود که باید در یک شیب 
مالیم اجرایی می شد اما دولت ۵ سال به 

این قانون عمل نکرد.
کاندیدای انتخابات سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری افزود: موقعی که این 
طرح به جلسه شورای هماهنگی سران 
قوا آمد، ســه بار اعتراض و سوال کردم 
چرا در این جلســه مطرح شده که آنها 
گفتند این موضوع در دولت تصویب شده 
و اینجا فقط بــرای اطالع و هماهنگی 

مطرح می شود.
آیت اهلل رئیسی با بیان این که دولت 
با عملکرد نامناسب در اجرای این طرح 
به جامعه شوک وارد کرد، اظهار داشت: 
من ســه چهار روز قبل از اجرای طرح 
توســط دولت، از موضوع مطلع شدم و 
در نامه ای رسمی هشدار دادم که کشور 
زمینه اجرای این طرح بدون اقناع مردم 
را نــدارد و زمان اجرای آن را مناســب 

نمی دانم.

رئیسی: به شوک بنزینی معترض بودم

برنامه  در  مهرعلیزاده  محسن 
دستخط گفت: ســهم عمده ای از 
نداشتن  مسئله  از  ناشی  مشکالت 
برنامــه منظم و ســوءعملکرد و 
سوءمدیریت اســت. بخش جزئی 
هــم متاثر از تحریم هاســت. اگر 
سوءمدیریت نداشتیم و نمی داشتیم 
و نباشد، آن مدیریت خوب می تواند 
جبران آن بخشی که تحریم است به 
نحوی تامین کند، یعنی وقتی مدیر 
خوبی باشید و در داخل قوی باشید 

و خودتــان را با قوت تامین کنید، 
برطرف  را  خــود  می توانید  حتی 
مقابل تحمیل کنید و اراده شما بر 
او تحمیل می شود. پس اگر مدیریت 
قوی باشد می توانید اثرات فشارها و 
تحریم ها را به حداقل برسانید. صفر 
نیســت ولی می توانید به حداقل 

برسانید.
کاندیدای انتخابات ریاست  جمهوری 
اظهار داشت: من آدم پشتکارداری هستم 
و بسیار دارای تجربه توأم با تحصیالت 

دانشــگاهی مرتبط هســتم. من یک 
مهندس هستم، از نظر نظم فکری فرد 
مهندسی هســتم و همه چیز سرجای 
خــودش منظم و مرتب اســت. خیلی 

مغشوش فکر نمی کنم.
وی گفت: در ســن ۲۴-۲۳ سالگی 
در خیابــان راه افتادیم و با نظام همراه 
شدیم. االن نباید با وجود این نظام مردم 
گرسنگی بکشند و امید به آینده نداشته 
باشــند، من خود را به نوعی ســرزنش 

می کنم هر چند دست ما نبوده است.

مهرعلیزاده: کاری دست ما نبوده است

نوشته  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
انتخابات  نامــزد  عبدالناصــر همتی 
ریاســت جمهوری ایران در مصاحبه با 
این رســانه گفته چنانچه در انتخابات 
پیروز شود مایل است با جو بایدن دیدار 
کند، اما الزم است آمریکا سیگنال های 

بهتر و قوی تری ارسال کند.
وی گفــت: فکر می کنم مــا هنوز چیز 
جدی ای از جانب آقای بایدن شاهد نبوده ایم. 
آنها اول باید به )توافق هســته ای( که از آن 

خارج شدند، بازگردند.

در ایــن گزارش ذکر شــده که همتی 
هنگام صحبت با خبرنگاران آسوشیتدپرس 
در دفتــر خود در تهــران چند بار گفت که 
ســیگنالی که ایرانی هــا امیدوارند از طرف 
آمریکا شــاهد باشند، بازگشت واشنگتن به 

توافق هسته ای است.
آمریکایی ها سیگنال های  همتی گفت: 
مثبتی فرستاده اند اما آن سیگنال ها به اندازه 
کافی قوی نبوده اســت. اگر ســیگنال های 
قوی تری باشد، بر میزان خوشبینی یا بدبینی 

ما تاثیر می گذارد. 

نوشــته  بــه  فــارس،  گــزارش  بــه 
آسوشــیتدپرس، وی در پاسخ به این سوال 
که »آیا ایران حاضر اســت محدودیت های 
بیشتر را مثل محدودیت بر برنامه موشک های 
بالستیک خود برای دریافت کاهش تحریم ها، 
بپذیــرد«، گفــت؛ تهران این پیشــنهاد را 
نمی پذیــرد. کاندیــدای انتخابات ریاســت 
جمهــوری افزود: تعهدات هســته ای ایران 
باید در چارچوب )توافق( باشد. اگر این طور 
نباشد، نه رهبری )رهبر معظم انقالب( و نه 

رئیس جمهور این را نخواهد پذیرفت.

همتی: آمریکا باید به توافق هسته ای بازگردد

در  دیــروز  رضایی  محســن 
ایرانی گفت: سال  اقوام  گردهمایی 
امور خواهد  1400 سال گشــایش 
بود و غم و غصه هــا کنار خواهد 
رفت و آغاز دوران جدیدی را برای 
میدان  در  ایران  ملت  شــکوفایی 
اقتصــاد و صنعت و کشــاورزی، 
فرهنگ و برادری و دوستی شروع 
خواهیم کرد. این آغاز برای وحدت 
و برادری و دوستی همه اقوام سربلند 

ایرانی است.

بــه گزارش مهر، وی بیان داشــت: 
دولت ما قطار انقــالب را بزرگ خواهد 
کرد و صندلی برای سوار شدن ایرانیان 
خارج از کشور هم در نظر خواهد گرفت. 
پنجاه درصد جامعه ما را بانوان تشکیل 

می دهند و باید فعال شوند.
ریاســت جمهوری  انتخابات  نامزد 
گفت: ما به کسی ســهم نمی دهیم، ما 
حق آنها را می دهیم. ما حق اقوام، جوانان، 
بانوان، اهل سنت و شیعیان استان های 
دیگر را بدون منت و با تکریم می دهیم.

رضایی اظهار داشت: سربازان ما در 
ســاحل مدیترانه دارند از صلح و امنیت 
پاســداری می کنند و شایســته نیست 
که خانواده هایشان نگران وضع معیشت 

باشند.
وی گفت: من دولتم را با کمک همه 
اقوام ایرانی شــکل خواهم داد. هیچ قوم 
و اســتانی در دولت من، بدون نماینده 
نخواهد بود. از برادران اهل سنت، اعراب، 
ترک ها، بلوچ ها، کردها و همه استان ها 

وزیر و معاون وزیر خواهیم داشت.

رضایی: سال ۱4۰۰ سال گشایش امور خواهد بود

نشســت  در  زاکانی  علیرضا 
خبــری خود با اصحاب رســانه 
خارجی گفت: در رابطه با غرب و 
شرق رویکرد نوینی را در نظر داریم 
که توجه بــه قدرت های نوظهور 
شرق و انعقاد پیمان های درازمدت 
با چین و روسیه به عنوان یک اصل 

اساسی مدنظر است.
وی تأکید کرد: در سیاست خارجی 
دولت اقدام و اصالح، توجه به همسایگان 

اولویت جدی و قطعی است.

به گزارش مهر، زاکانی خاطرنشان 
کرد: در مورد برجام مطابق قانون اقدام 
راهبردی مصوب ۱۲ آذرماه سال ۱۳99 
عمل می کنیم و طبق آن منافع خود را 

دنبال می کنیم.
ریاســت  انتخابــات  کاندیــدای 
جمهــوری گفــت: در حــال حاضر 
آمریکایی ها هم می خواهند ســاختار 
تحریــم را نگه دارند هــم موضوعات 
جدیــدی را مدنظر قرار دهند که همه 

آنها خط قرمز است.

داخــل  در  کــرد:  تصریــح  وی 
مصون سازی کشــور از فشار تحریم را 
پیگیــری می کنیم و در خارج به دنبال 
شکستن ابزار تحریم هستیم. آمریکا در 
این مسیر راهی جز پذیرش شکست و 

استقالل و پیشرفت ایران ندارد.
زاکانی در گفت وگو با رادیو فرهنگ 
نیز خاطرنشــان کرد: بایــد باور کنیم 
که در حال جنگ فرهنگی هســتیم. 
مسئوالن فرهنگی بعضاً به این موضوع 

باور ندارند.

زاکانی: مصون سازی کشور از فشار تحریم را پیگیری می کنیم

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:
آقای مهرعلیزاده! شما به ساحت دانشمندان اهانت کردید

حجت االسالم دکتر سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در 
یادداشتی نکاتی را با ملت ایران و کاندیداهای ریاست جمهوری در حوزه علم و 

فناوری و فرهنگ مطرح کرد.
عاملی در بخشــی از نامه خود خطاب به محســن مهرعلیزاده آورده است: 
متأســفانه جنابعالی به ساحت دانشــمندان بزرگ و فقهای جامع الشرایط که 
حکیم بودند و فقیه و مجموعه ای از دانش های مرتبط با حکمت عملی و نظری 
را داشتند، اهانت کردید و این اهانت شامل بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران که 
احیاگر قرن نام گذاری شده است نیز بود و ناخواسته رهبری حکیم و چندوجهی 

و آینده نگر را نیز نشانه گرفت.
گالیه آیت اهلل اعرافی

 از کسانی که به حوزه های علمیه حمله می کنند
آیت اهلل اعرافی، مدیر حوزه های علمیه کشور در نشست روحانیون و مبلغین 
ورامین اظهار کرد: کســانی که به جایگاه های رفیع حوزه های علمیه با سخنان 
نسنجیده حمله می کنند، بدانند حوزه های علمیه در افکار دانشمندان و فیلسوفان 

عالم جایگاه رفیعی دارند.
عضــو جامعه مدرســین افزود: در عصر جدید حوزه هــای علمیه افزون بر 
میراث گران بهای خود، وارد علوم اســالمی و دانشــگاهی شــده اند و حوزه به 
 دانشــگاه و  ترقّیات علمی  بها می دهد، اما به پیشــینه و  ترقّیات حوزه هم باید

احترام گذاشت.

آقای مهرعلیزاده مراقب اطرافیان خود باشید!
محســن مهرعلیزاده، نامزد انتخابات ریاســت جمهوری در اولین مناظره 
تلویزیونی در ادبیاتی غیراخالقی خطاب به حجت االســالم رئیسی گفت: »شما 

شش کالس سواد دارید« و »این برای اداره کشور کافی نیست.«
وی در جریان دومین مناظره تلویزیونی هم بر حرف اشتباه خود اصرار کرد و 

گفت: اگر درباره مدرک آقای رئیسی مطلبی گفتم، مطلب درستی بود.
حاال کاشف به عمل آمده دروغی که محسن مهرعلیزاده با طرح گزاره »شش 
کالس ســواد« به حجت االسالم رئیسی نسبت داد را اولین بار یکی از کانال های 

»منافقین« مطرح کرده بود.
گفتنی است که این کانال تلگرامی در یک ماه گذشته و پیش از اولین مناظره 
تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری در راستای هجمه به حجت االسالم رئیسی 

به دفعات از کلید واژه »شش کالس سواد« علیه ایشان استفاده کرده است!
رسوایی جدید برای کاندیدای مدعی؛

مهرعلیزاده دکتری »مهندسی اقتصاد« ندارد!
خبرگزاری فارس دیروز در گزارشی نوشت: نامزد سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری چندین بار در مناظره نخست و دوم ضمن تأکید بر اینکه اقتصاد 
می داند، تحصیالت رقبای انتخاباتی خود را زیر سؤال برد و مدرک تحصیلی را پیش 
کشید اما حاال مشخص شده مهرعلیزاده مدرک دکتری مهندسی اقتصاد ندارد.

دانشگاه »تیلبرگ«: مهرعلیزاده تحصیالت خود را 
در این دانشگاه به پایان نرسانده است

در پی ادعاهای »محســن مهرعلیزاده« درخصــوص اخذ مدرک دکترای 
»مهندســی اقتصاد« از دانشــگاه »تیلبرگ« واقع در جنوب هلند، خبرگزاری 
فارس طی مکاتبه ای با »تینکه بناما« سخنگوی دانشگاه »تیلبرگ« صحت این 

موضوع را جویا شد.
مهرعلیزاده در نشست های خود بر این جمله تأکید کرده که »بنده دکترای 

مهندســی اقتصادی خوانده ام و به این نتیجه رسیدم که روشی به عنوان الگوی 
حکمرانی اقتصادی اجتماعی وجود دارد که اکنون در کشورهای اروپایی حاکم 

است.«
بناما در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مهرعلیزاده در دانشگاه تیلبرگ 
تحصیل کرده و مدرک دکترا دریافت کرده، تصریح کرد: »از آن جایی که این موضوع 
)تحصیل مهرعلیزاده در دانشــگاه تیلبرگ( مربوط به سال های بسیار قبل است 
و در آن زمان سیستم اداری به صورت دیجیتالی درنیامده بود، ما در این زمینه 
تحقیقات بیشتری کردیم و متوجه شدیم که آقای مهرعلیزاده چند سالی به عنوان 
دانشجو در رشته اقتصاد در دانشگاه ثبت نام کرده بود اما پایان نامه خود را به اتمام 

نرساند و هیچ گونه عنوانی از دانشگاه ما دریافت نکرده است«.
توهین همتی به وصیت نامه شهید

همتی: در مقابل جریانی قرار دارم که می گوید باید کاخ 
سفید را حسینیه کنیم/ اینها دنیا را نمی شناسند

عبدالناصر همتی، نامزد اصالح طلب ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری در جریان دومین مناظره تلویزیونی آن هم در پاسخ به سؤالی درباره 
برنامه دولت احتمالی اش برای رفع آسیب های اجتماعی! گفت: دوستانی که به عنوان 
رقیب من آمده اند، برای تقویت وضع موجود آمده اند و من در مقابل جریانی قرار 
دارم که به جای توسعه ایران می گوید باید برویم و کاخ سفید را حسینیه کنیم، 

این ها دنیا را نمی شناسند.
الزم به ذکر است جمله معروف »کاخ سفید را به حسینیه تبدیل کنیم«، 
بخشی از وصیت نامه یک شهید است. »سردار شهید کوروش باباپور« در بخشی 
از وصیت نامه خود می گوید: »ما نمی خواهیم فقط کربال و قدس را آزاد کنیم، بلکه 

هدف ما این است که کاخ سفید را به حسینیه تبدیل کنیم.«
شهید باباپور که در دوران دفاع مقدس عهده دار مسئولیت های مختلفی از 
جمله فرماندهی دسته، گروهان و گردان بود، در اسفند ۶۵ در خط مقدم جاده 
اهواز، طریق عشق را طی کرد و به آرزوی دیرینه اش که لقاءاهلل بود، رسید.

دستور رئیسی 
برای جمع آوری عکس هایش از سطح شهر

 مهدی دوستی، سخنگوی ستادهای مردمی حامی رئیسی با بیان اینکه آیت اهلل 
رئیسی به ستادهای مردمی دستور داده به سرعت بنر عکس های او از سطح شهرها 
جمع شود،  گفت: ایشان معتقد است مردم خادم خودشان را می شناسند و پول 

خرج کردن برای چاپ پوستر هیچ توجیهی ندارد.
تغییر نتیجه نظرسنجی

 توسط خبرگزاری رسمی  دولت!
در حالی که خبرگزاری رســمی  دولت دیروز یک نظرسنجی درباره 
موفقیت کاندیداها در مناظره دوم گذاشته بود که با اکثریت مطلق سید 
ابراهیم رئیسی را به عنوان کاندیدای پیروز مشخص شده بود پس از حدود 
دو ســاعت با حذف نظرســنجی قبل، یک نظرسنجی را منتشر کرد که 

همتی را برنده نشان بدهد!
وزیر پیشین ارتباطات: رئیسی پیروز انتخابات است

پیش بینی ۹۰ درصدی نامی  از پیروز انتخابات ۱4۰۰
محمدحسن نامی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطالعات در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران گفت: معتقدم که همه چیز در دور اول تمام خواهد شد؛ من 

حدود 9۰ درصد احتمال می دهم که رئیسی پیروز انتخابات شود.
گالیه فرمانده انتظامی  تهران

 از برخی بداخالقی های انتخاباتی
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی  پایتخت در حاشیه طرح رعد 
۴۵ در جمع خبرنگاران گفت: نامزدهای انتخابات نباید با شئونات جامعه 
به عنوان یک ابزار برخورد کنند، شئونی که در یک جامعه باید برابر قانون 
رعایت شــود، نباید به عنوان ابزار تبلیغاتــی و جمع کردن رأی به  کاربرده 
شود. وی افزود: استفاده ابزاری از موضوعات امنیت اخالقی جامعه، مصداق 

بداخالقی انتخاباتی است

کوتاه از انتخابات

نگاه

چه نمره ای به مناظره ها بدهیم؟


