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سرمقاله

شکایت حسن روحانی
از رئیسی به کمیسیون
بررسی تبلیغات انتخابات
ریاست جمهوری

نظامي ها به پادگان برگردند

خبر

نظرسنجی روزهای  11و 12اردیبهشت ایرنا:

نزدیک به  64درصد مردم در
انتخابات شرکت می کنند

براساس نظرسنجی خبرگزاری جمهوری اسالمی در روزهای  11و  12اردیبهشت،
 63.9درصد مردم در انتخابات  29اردیبهشــت امسال پای صندوق های رای حاضر
می شوند.
خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا) این نظرسنجی را با نمونه آماری  6هزارو 47
نفر با روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از ابزار پرسشنامه به صورت حضوری
در مراکز  31اســتان کشور در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته (  11و 12
اردیبهشت) انجام داده است.
در این نظرســنجی  63.9درصد جامعه آماری در پاســخ به این پرسش که شما
برای شــرکت در انتخابات ریاســت جمهوری که پایان این ماه برگزار می شود چه
تصمیمی گرفته اید؟ ،اعالم کرده اند در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
شرکت می کنند.
براساس نتایج بدست آمده 20 ،درصد از شهروندان این مراکز اعالم کرده اند هنوز
تصمیمی در این باره نگرفته اند.
در یکی از پرسش های نظرســنجی از جامعه آماری پرسیده شده که «نظر کدام
یک از گروه های سیاســی به نظر آنان نزدیک تر است؟»  29.6درصد پاسخگویان
نظرات خود را به اصالح طلبان 23.4 ،درصد به اصولگرایان و 15.4درصد به اعتدال
گرایان نزدیک تر دانسته اند.
براســاس این گزارش 18.3 ،درصد اعالم کرده اند نظرشان به هیچ یک از گروه
های سیاســی نزدیک نیســت و  13.3درصد نیز نســبت به این موضوع اظهار بی
اطالعی کرده اند.
براساس این نظرســنجی 49.8 ،درصد در پاسخ به این پرسش که چه افرادی در
تصمیم گیری شــما در رای نهایی تاثیرگذارند ،اعالم کرده اند با تشخیص خودشان
کاندیدای موردنظر خود را انتخاب می کنند؛ این درحالیســت که  16.4درصد آنان،
نظرهای خانواده و دوســتان 14 ،درصد مراجع و روحانیون 12.8 ،درصد جریان ها و
گروه های سیاســی 5.8 ،درصد دانشگاهیان و  1.3درصد هنرمندان و ورزشکاران را
در تصمیم گیری برای رای نهایی خویش موثر می دانند 54 .درصد از پاســخگویان
نظرســنجی ایرنا در در جواب این پرسش که «آیا برای انتخابات ریاست جمهوری
پیــش رو کاندیدای مــورد نظر خود را انتخاب کرده اید؟گفتــه اند :کاندیدای مورد
نظرشــان را از اکنون انتخــاب کرده اند اما  46درصد دیگر منتظر شــنیدن برنامه
نامزدها تا پایان تبلیغات هستند تا در این زمینه تصمیم بگیرند.

روزی که محمود احمدینژاد سکان ریاست
جمهوری ایران را به دست گرفت کسی تصور
نمی کــرد تبعات این اتفاق تــا چه اندازهای
عمیق و گسترده است .با اینکه  4سال از اتمام
دوره ریاست جمهوری وی گذشته  ،اما توجه
به آســیبهای وارده دولت نهــم و دهم هنوز
حول مســائل اقتصادی می گردد .در حالیکه
خســارت دولت پیشــین تنها بــه این حوزه
محدود نبوده و حیطهی اخالق اجتماعی دچار
آسیبهای جدی ترگردید .احمدینژاد دانسته
یا ندانســته با ترویج برنامههــای اقتصادی
خود بنیان و اســاس تعلق خاطر و همگرایی
اجتماعــی را ویران کرد .سیاســت پرداخت
یارانه نقــدی بیش از آنکــه موجب افزایش
حجــم نقدینگی و کاهش اعتبــار پول ملی
گردد ،عدم وابســتگی افراد جامعه به یکدیگر
و نزول روابط بینا فردی را به همراه داشــت.
احمدینژاد با بستن درب نهادهای اجتماعی
و جلوگیری از تجمعات قانونی از یک طرف و
وابستگی افراد به بودجه دولتی از طرف دیگر
روابط انســانی را از صورت عرضی به شکل
عمــودی و از باال به پایین مبدل کرد .حاصل
این سیاستها چیزی نبود جز فروپاشی موازین
و قواعــد اخالقی .اخالق ضامــن ارتباطات
اجتماعی است .بدون اخالق حرمتها و حقوق
انسانها نســبت به یکدیگر محدود به قوانین
مدون میشود .این در حالیست که بسیاری از
این قوانین نانوشته و در رسومات جاری نهفته
اســت .مردم ایــران در دوران احمدینژاد به
این نتیجه رســیده بودند که بجای روابط فی
ما بین باید به روابط خود با قوهمجریه تمرکز
کنند .سیاستهای تحکیمی و دستوری سبب
شده بود که کلید مشــکالت مردم صرفا در
گرو نزدیکی افراد به کارگزارن دولتی باشــد.
امروز شاهد هستیم که مردم بیش از پیش به
یکدیگر توهین می کنند .دیگر حرمت بزرگتر
و ریش سفید اهمیتی ندارد .سبقت آمار طالق
از ازدواج نیز موید وضعیت زندگی زناشــویی
اســت .با همهی این احوال آن دوران سپری
شد و با آمدن دولت اعتدال بارقهای از امید به
میان جامعه بازگشت .اگرچه تا بهبود وضعیت
اخالق اجتماعی فاصلــه زیادی مانده اما می

هشدار به ملت ایران

توان توقف روند فروپاشی این مولفه با اهمیت
را مشاهده کرد.
متاسفانه این ایام که مصادف با پایان دوران
دولت یازدهم است ،در مناظرههای انتخاباتی
شــاهد پدیدهای هســتیم که عمق خسارت
آن بــه مراتب بیشــتر از سیاســتهای دولت
احمدینژاد است .اگر احمدی نژاد با دخالت در
روابط اجتماعی ،اخالق بینا فردی را نابود کرد
 ،ابراهیم رئیســی و محمد باقر قالیباف سعی
دارند ذهنیت فردی و شان انسانی مردم ایران
را از بین ببرند.
پروژهای را که این دو کاندیدای اصول گرا
پیگیری می کنند ،تقلیل تمام خواســتههای
انســانی حول مفهوم معیشــت است .این دو
نفر سعی دارند نیاز انسان را محدود به سفره
و درآمد مالی نشــان دهند .آنها در مناظرهها،
سخنرانیها و برنامه های تبلیغاتی ،فکر مردم
را به معیشت معطوف میکنند .حرکت این دو
نفر به هیچ عنوان تصادفی و سهوی نیست .آنها
میدانند که حذف نیازهای انسانی به معنای
فراموشی مطالبات سیاسی است .نیازهایی که
انســان در تقابل ذهنیتش با مسائل عینی به
دســت می آورد .افراد جامعه درطول زندگی
خود با مســائل بیشــماری مواجه می شوند.
عمدهی این پدیدهها نمود عینی داشته وتوسط
حواس قابل درک است .اطالعات کسب شده
از محیط پیرامون تحت پردازش ذهن انسان،
همراه با ارزشــها و ایدههای وی بازسازی و
مــورد قضاوت قرار میگیــرد .اگر پدیدههای

عینی داللت بر هســتهای زندگی اســت،
ایدههای ذهنی حامل بار ایجابی میباشــد.
ایجاب و بایدهای افراد همان چیزی است که
امید ،آینده ،سعادت و فضیلت انسان را شکل
میدهد .بدیهی است ،وقتی تمام مولفههای
زندگی محدود به یک مورد شــود ،انسان آن
خالقیت و کنــش ذهنی الزم بــرای موارد
دیگر را از دســت میدهد .رئیسی و قالیباف
در طول این ایام برای آنکه آراء اقشار ضعیف
جامعه را به خود جلب کنند ،به ســاده سازی
مســئولیتهای دولت ،حول مفهوم معیشت
مشغول هســتند .این دو نفر تمام حوزههای
زندگی را به معیشــت تقلیل می دهند .اظهار
نظر ایشان در مورد فرهنگ ،سیاست ،اجتماع،
روابط خارجه ،صنعت ،فنآوری ،دانش و کلیه
حوزهها معطوف به معیشت است .یعنی تمام
حوزههایی که ارتباط مستقیم با کنش ذهنی
انسان دارد با یک مولفهی عینی یعنی پول و
سفره جایگزین میشود .بدیهی است که امور
عینــی مبنای مهمی برای تعامل انســان در
امور زندگی اســت .قطعا کسی منکر و حذف
عینیات از زندگی انسان نیست و نخواهد بود
بلکه عینیات میباید در بستری از عالم حیات،
که شــامل کلیه شــئون عینی و ذهنی است
درک گردد .این دو نامزد ریاست جمهوری با
گزینش چنین رویهای ســعی دارند تا انسانها
را به ماشینهایی تبدیل کنند که تنها با خورد
وخوراک زندگی خود را می گذرانند .ایشــان
گویا فراموش کردهاند که طبیعت زندگی انسان

خود وابسته به فرهنگ است .فرهنگ انسانی
مقدمهای بر شناخت و کنش در قبال طبیعت و
مسائل مادی است .پول ،اعتبار کاری ،و حتی
شیوهی خوردن و آشامیدن همگی وابسته به
تعریفی است که فرهنگ انسانی از آنها دارد.
تصور کنید که پــول و درآمد مالی جایگزین
فرهنگ و ارزشهای ذهنی انسان شود .آیا در
این صورت می توان موجودی بنام انسان را از
دیگر موجودات تشخیص داد؟
محمد باقر قالیباف در طول  12سال تجربه
مدیریت شهرداری نشان داد که کلیه مسائل
انســانی را از دریچه درآمد مالــی می بیند.
مجتمعهای تجــاری و تفریحــی یا همان
«مالها» که محصول مدیریت وی است خود
نشان دهنده این رویکرد است .مجتمعهایی
که برای رســیدن به ســالنهای ســینما و یا
حتی بوفههای غذا خوری تنها مستلزم عبور
از مجــاری تجاری و بوتیکهای پر زرق وبرق
است .این رویکرد نشــان می دهد که برای
هر فعالیت فرهنگی و هنری مســتلزم خرید
و صرف هزینههای نه چندان واجب اســت.
همین مالها یا مجتمعهای تجاری نماد خوبی
برای آن چیزی است که وی و ابراهیم رئیسی
در نظر دارند.
افراد منتســب به جناح اصولگرا همیشــه
سعی داشــته و دارند که پدیدههای انسانی را
تنها از یک دریچه بنگرند.
آنها هر کسی را که نظر متفاوت و رهیافتی
دیگر به مســائل دارد را طرد می کنند .از قرار
معلوم این رویه دیگر محدود به منظر نگاه به
زندگی نیست.
آنها پی بردهاند که امکان یکســان سازی
نگاه به زندگی در ســطح جامعه میسر نیست
لذا سعی دارند تا بجای منظر نگاه ،مولفههای
زندگی را تغییر دهند.
همانطور که گفته شــد اگــر احمدینژاد
اخالق اجتماعی را ویران کرد این دو نفر قصد
دارند تا شان انسانی را تنزل دهند.
باید به هوش بود و بدون هیچ تعللی از این
زیان وحشــتناک جلوگیری کرد .باید به این
افراد نشــان داد که انســانیت انسان را تحت
هیچ شرایطی نمی توان معامله کرد.

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی:

ایران با برجام وارد باشگاه هسته ای شد

دســتیار ویژه رئیس ســازمان انرژی اتمی
گفت  :جمهوری اســامی ایران با زمینه ای
که برجام فراهم کرد  ،وارد باشگاه هسته ای
جهان شده است .
به گــزارش ایرنا  ،علی اصغــر زارعان در
آئین گشــایش سی و هشــتمین نمایشگاه
دســتاوردهای هســته ای ایران در دانشگاه
مازندران واقع در بابلســر افــزود  :جمهوری
اسالمی ایران بنا به فتوای مقام معظم رهبری
از همان ابتدا به هیچ عنوان به دنبال استفاده
نظامی از انرژی هسته ای نبود لذا دولت تدبیر
و امید توانست با دیپلماسی قوی حق هسته
ای کشورمان را در جهان تثبیت کند.
وی ادامه داد  :دشــمن بــه دنبال تعطیلی
نیروگاههــای هســته ای ما بــود و رئیس
جمهوری ســابق آمریکا اذعان کرده بود که
اگر می توانســتند  ،تمامی پیچ و مهره های

هسته ای ایران را برمی چیدند و اعتراف کرد
که این قدرت را ندارند.
زارعــان گفــت  :آنان می خواســتند حق
اســتفاده از تولید انرژی پاک را از ما بگیرند و
وحشت داشتند از اینکه ایران با تکمیل چرخه
غنی سازی  ،وارد باشــگاه هسته ای شود و
بتواند از این علم در صنایع دیگر استفاده کند.
وی افــزود  :دولت تدبیر و امید در گام اول
پرونده هســته ای را از شورای امنیت ملی به
وزارت امور خارجه انتقال داد که این امر یک
اقدام هوشمندانه بود و موفق شدیم موضوع
هسته ای را در سه حوزه سیاسی  ،حقوقی و
فنی بعد از  12سال به نتیجه برسانیم .
دســتیار ویژه رئیس ســازمان انرژی اتمی
گفت  :در یک ســال گذشته بعد از به نتیجه
رســیدن برجام  ،فعالیت سازمان انرژی اتمی
بیشــتر شده اســت و در بخش اکتشافات و

استخراج قدرت بیشتری یافته ایم.
وی افزود  :تولید مــواد اولیه برای فعالیت
های هسته ای بسیار مهم است و برجام این
ظرفیت را فراهم کرده اســت که بتوانیم در
بخش اکتشافات و استخراج فعالیت بیشتری
داشته باشیم.
او با اظهار این که نیروگاه بوشــهر یکهزار
مگابایت انرژی تولید می کند و برای سوختش
 27تن اورانیوم برای یک سال نیاز دارد  ،ادامه
داد  :فرایند مذاکرات هسته ای باعث شد 360
تن اورانیوم به ذخایر اســتراتژیک خود اضافه
کنیم .
زارعان گفت  :انرژی صلح آمیز هســته ای
در بخش پرتو درمانی می تواند اقدامات خوبی
انجام دهد و در جهــان هم اکنون یکهزار و
 400مرکز پرتو درمانی وجود دارد که  2مرکز
در ایران و آن هم در تهران و یزد واقع است .

وی بــه نقــش پرتــو دهــی در تولیدات
کشاورزی اشــاره کرد و افزود  :استان های
شمالی مانند مازندران می توانند با استفاده از
ظرفیت پرتودهی کــه در نگهداری تولیدات
کشــاورزی نقــش مهمــی دارد  ،نگهداری
محصوالت تولیدی کشاورزی را از سه ماه به
یک سال افزایش دهند و محصوالت را مقاوم
تر کنند و نیز در میکروب زدایی آب آشامیدنی
از آن بخوبی بهره بگیرند.
زارعان بیان داشــت  :پنج شــرکت دانش
بنیان نیز در ســازمان انرژی اتمی فعال است
و با وجــود این همه مزیت ها دشــمن می
خواســت ما از این ظرفیت های انرژی صلح
آمیز اســتفاده نکنیم و اثرگذاری که این علم
در سایر بخش صنعت و کشاورزی دارد ،غافل
بمانیم.

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی :

دستکاری در توافق هستهای مسائل جدیدی
ایجاد میکند

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

دسترسی آزاد به اطالعات
حق مردم است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :یکی از اصول حقوق شهروندی این است که
مردم دسترسی آزاد به اطالعات داشته باشند.
به گزارش ایلنــا محمود واعظی درباره برخی تالشها برای قطع شــبکه اینترنت و
پیامرســان تلگرام گفت :تا آنجایی که به دولت و وزارت ارتباطات مربوط اســت ما فکر
میکنیم این یکی از حقوق شهروندی است مردم باید دسترسی آزاد به اطالعات داشته
باشند.
او خاطرنشــان کرد :مردم ما با اینترنت زندگی میکنند شما یک استاد دانشگاه را در
نظر بگیرید اگر اینترنت را از او بگیرید عمال نمیتواند کاری بکند.
او در ادامه تصریح کرد :شــما مثال برق را قطع کنید برق که فقط روشــنایی نیست و
یا گاز را قطع کنید گاز که فقط پخت و پز نیســت در حال حاضر اینترنت جزء الینفک
زندگی مردم شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه تمامی اقشار جامعه با اینترنت سروکار
دارند ،گفت:در حال حاضر بســیاری از وزارتخانهها ،سازمانها و نهادها کار روزانه خود را
با شبکه اینترنت انجام میدهند لذا فکر میکنند این کار درستی نیست ،دولت هم به جد
اعتقاد دارد که حق مردم استفاده از اطالعات آزاد و اینترنت پرسرعت است.
واعظی در پاســخ به ســوالی درباره افزایش تخریبها علیه دولت گفت :این رفتارها
طبیعی اســت و مال امروز و دیروز نیست .سه سال است که این افراد دست به تخریب
دولت میزنند.
وزیــر ارتباطات تاکید کرد :عدهای انتظار دارند عمال از تفکر خودشــان فردی رئیس
جمهور شــود و برای این کار از هر نوع بداخالقی پرهیز ندارند.او در ادامه خاطرنشــان
کرد :مردم ما همه این گونه رفتارها را مشاهده میکنند و به امور آگاهی کامل دارند آنان
خدمتگزاران خودشــان را میشناسند و میدانند که این رسانهها با چه نیت و هدفی این
گونه اقدامات را انجام میدهند .مردم ما آگاهند که به چه کسی رای میدهند.

سياسي

هدف مشترک رئیسی و قالیباف فقط متوجه دولت روحانی نیست !

محمد كيانوش راد  -نماينده مردم در مجلس ششم

اينكه در ايران  ،نظاميان  ،و بطور خاص سپاهيان عزيز بخواهند وارد سياست شوند
 ،مشــروط برآنكه از سپاه خارج شوند  ،حق آنهاست و كسي نمي تواند مانع اين حق
شهروندي آنان گردد.
ســپاه و بسيج ،طبق قانون نبايد در انتخابات و در دسته بندي هاي سیاسي دخالت
كند .ســپاه در صورت مشاهده  ،بايد با پرسنل متخلف خويش برخورد و متخلفان را
معرفي كند.
اما اين يك سوي مساله است.
ســوي ديگر مساله آنست كه نظاميان تجربه موفقي در عرصه سياست نداشته اند.
محســن رضايي  ،علي شمخاني  ،قاليباف و تجربه هاي ناموفق از حضور سياسي و
....در صورت حضور احتمالي ســردار ســليماني  ،اين مساله شامل او هم مي شد .اين
بدان معني نيســت كه نامبردگان فاقد صالحيت هاي فردي هســتند  ،آنان خدمات
زيادي براي كشــور داشته و خواهند داشت .اما نظامي گري با سياست ورزي متفاوت
است .نظاميان در اكثر مواقع در دنيا  ،تنها در قالب اقدامات كودتايي موفق بوده اند و
اقتدارگرايي نظامي گرايانه حكومت خويش را با اعمال سلطه پيش برند.
توانسته اند با
ِ
نمونه هاي اين نوع سياست ورزي تحكمي در دنيا بسيار ديده شده است.
تنهاي زمين سياســت ايران  ،از طريق مراجعه به
احتماال قاليباف آخرين ســردار ِ
ِ
آراء مردم است.
نظامي ها  ،با دســتور و تحكم و فرماندهي و با مواجهه با افراد زيردســت مطيع ،
روزگار گذرانــده انــد و نه حوصله چون و چرا با ســربازان را دارند ونه ضرورت هاي
نظامي گري چنين فرصتي را بعضا مهيا مي سازد .نظاميان با مردم هم  ،تحكمي و با
شــكل و شمايل فرماندهي مي خواهند برخورد كنند .نظامي ها راه گفتگو و تعامل با
مردم را كمتر مي دانند . .نظامي ها حوصله انتقاد و مخالفت و اعتراض مردم را ندارند.
نظامي ها دســتور مي دهند و مردم هم بابد البد اطاعت كنند و اين با مردم ساالري
نمي خواهند .بهتر آنست مثل همه جاي دنيا  ،نظاميان پشت سر سياسیون قرار گيرند.
خدمات  ،رشادت ها و جانفشاني ها و فداكاري های سپاه و ارتش  ،بي نياز از توصيف
اســت  .مردم قدر و ارزش ِ ارتش و سپاه را مي دانند و آنرا پاس مي دارند .حمايت از
نظاميان  ،حمايت از قدرت ايران و تماميت ارضي ايران اســت .نظاميان وطن دوست
قوت قلب سياســيون هستند اما هنگامي كه پشت سر سياسيون ِ منتخب مردم باشند
و نــه جلوتر از آنان .قاليباف به همين دليل نمي تواند رئيســي موفق و توانمند براي
رياست جمهوري باشد.

حجت االســام والمسلمین حســن روحانی در پایان مناظره دوم ،شکایت خود را علیه حجت االسالم
ســید ابراهیم رئیسی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست
جمهوری تقدیم کرد.
به گزارش ایرنا ،شکایت روحانی از رئیسی مربوط به اظهارات وی مبنی بر آنکه صندوق ذخیره فرهنگیان
به یغما رفته ،بوده است.

رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر
اینکه ایران در موضوع هستهای به تعهدات
پایبند است گفت که دســتکاری کردن در
توافق هســتهای می تواند مسائل جدیدی
ایجاد کند.
به گزارش ایسنا ،علی الریجانی در مراسم
افتتاح بیست و دومین نمایشگاه بین المللی
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی گفت :برخی
حرفهایی در آمریکا درباره توافق هستهای

زده میشــود؛ باید به این نکته اشــاره کرد
توافق هســته ای موضوعی نبود که ایران
به ســقف مطالبــات خود برســد .امروز در
داخل کشــور بحثهــا و در گفتوگوهایی
انجام میشــود و مناقشه های زیادی روی
مساله هستهای وجود دارد اما مهم آن است
که آنچه ایران پذیرفت و حاصل شــد ،کف
خواستههای ایران بود.
وی تاکید کرد :دستکاری کردن در توافق
هسته ای می تواند مســائل جدیدی ایجاد
کند ،البته ایران به تعهدات پایبند است و این
به خاطر روش کار ایران است.

رئیس قوه مقننه همچنین گفت :رفتارهای
برخی بازیگران بینالمللی در منطقه ســوء
تفاهم های زیادی به وجود می آورد.
لذا نمیتوان پیش بینی روشــنی داشــت
که مناقشات جنگ افروزانه در منطقه رو به
تقلیل است .این عوامل تاثیر گزار می تواند
در شرایط توسعه کشورها تاثیر بگذارد  .البته
خوشبختانه ایران از امنیت خوبی در منطقه
برخوردار است.
الریجانی با بیان اینکه شــرایط ایران از
لحاظ تسلط اطالعاتی و دقت نظر در مسائل
راهبردی از شــرایط مطلوبی برخوردار است

گفت :میتــوان این حدس نزدیک به یقین
را داشــت که ایران از امنیت پایدار برخوردار
اســت و طبع ًا تصمیمات استراتژیک با دقت
نظر گرفته میشود و راهها برای ایجاد امنیت
پایدار در منطقه وجود دارد.
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:
بر این اســاس تحلیل بنده به عنوان فردی
آشنا به مسئله امنیتی در کشور این است که
ایران از امنیت خوب و قابل قبول برخوردار
است.
این موضوع براساس مسیر و روش درست
حاصل شده وامری تصادفی نیست.

عبداهلل نوری وزیر کشور دولت اصالحات :

مردم باید بین مسیر تحریمها و تهدیدها یا تعامل با دنیا یکی را انتخاب کنند

عبــداهلل نوری بــا بیان اینکــه یک وقتی
میگفتند اگر کاندیدایی پول دهد که به او رأی
دهند ،تخلف است ،اظهار کرد :حال اگر کسی
بگویــد به من رأی دهید تا از ماه آینده ماهانه
 ۱۵۰هزار تومان به شــما بدهم هیچ اشکالی
ندارد؟به گزارش ایلنا ،حجتاالســام عبداهلل
نوری در دیــدار جمعی از جانبازان و ایثارگران
جهادســازندگی به برخــی از بیاخالقیهای
سیاســی که در جامعه وجود دارد اشاره کرد و

حاکمیت اخالق و صداقت ،به
گفــت :از منظر
ِ
کجا رسیدهایم؟
آیا پاســخ قانع کنندهای برای بیاخالقیها،
تهمتهایی کــه زده و خالفهایی که گفته
میشود ،در برابر شهدا داریم؟وزیر کشور دولت
اصالحات ادامه داد :شــما شاهد هستید هیچ
بحثی از درآمد کشور نمیشود و بیشتر در مورد
ایجاد اشتغال و پرداخت یارانه و تامین مسکن
و موارد دیگر صحبت میکنند.نوری ادامه داد:

اگر از من بپرســند به چه کسی باید رأی داد،
میگویم به کســی که دروغ نگوید و یا کمتر
دروغ بگوید و کســی که احســاس کند مردم
شعور دارند.
وزیر کشور دولت اصالحات برجام را یکی از
کارهای افتخار آفرین ایران دانست و گفت :ما
باید به آن افتخار کنیم و همانقدر که اسراییل
افراطی خارجی ایران از آن عصبانی
دشمنان
و
ِ
ِ
هستند ،ما باید از آن خوشحال باشیم و به آن

مباهات کنیم.
او ادامه داد :اآلن هم خود ملت باید انتخاب
کنند که میخواهند همان مســیر تحریمها و
تهدیدها ادامه یابد و یا مســیر بهبود روابط و
تعامل با دنیا و تنش زدایی با جهان؟
نوری گفت :چگونه بدون محاســبه درآمد
هزینه ،اینگونه بیمحابا وعدههایی میدهید که
هیچ دولتی قادر به انجام آن نخواهد بود و تنها
باعث تشویش خواهد شد؟

یادداشت روز

از صدور انقالب تا دریافت انقالب منهتنی

اعالم برائت جنبش نود و
شش درصد از قالیباف

جواد شقاقی  -روزنامه نگار

 38ســال پیش در این کشور بحث صدور انقالب بود و
اینکــه هر هزینهای را باید در ازایش پرداخت .چند ســال
پیــش عدهای به حصــر و حبس رفتند بــه بهانه اینکه
میخواستند انقالب مخملی برپا کنند؛ نه تنها انقالب صادر
نشد بلکه االن تبدیل شدهایم به دریافت کننده انقالب؛آن
هم انقالبی مخملیتر از مخمل؛ انقالب منهتنی .انقالب
مخملی چماق خوبی بود برای حذف معترضین ،کما اینکه
االن هم کپی برداری از مفاهیم جنبش نود و نه درصدی
والاســتریت ابزاری شده برای از پیش رو برداشتن رقیب.
از دانشگاه و دولت و آنکه دارد کار اقتصادی میکند همه
متهم میشــوند به اینکه نگاهشان به خارج است اما آقای
قالیباف انگار چشمشــان به داخل است و با تلهپاتی از آن
سر دنیا دریافت اطالعات میکنند.
آقای قالیباف نمیدانم این ارقام دقیق چهار درصد و نود
و شــش درصد را از کجا آوردهاید! شما که در شهر بیدر و
پیکرتان هنوز نمیدانید چه تعداد شــهروند دارید ،شما که
نمیدانید چه تعداد از این افراد اتباع افغانی هســتند و چه
تعدادشان ایرانی هستند ،شما که هنوز نمیدانید چه تعداد از
کارگران مشغول در شهرداری تبعه افغان هستند که حتی
کارت اقامت هم ندارند .باور کنید وقتی دارید حرف میزنید
صدایتان میرود توی مخ آدم؛ فرق میکند کســی که از
ســر درد مینالد با کسی که دارد برای تظاهر ناله و شیون
میکند .شــما خودتان را هر چه میخواهید بنامید اما جزو
نود و شش درصد ندانید .مگر در ایران چند پایتخت داریم
که هفتاد و پنج میلیون آدم هر کدام بتوانند دوازده ســال
شــهردار آن باشند؟ آیا ما نود و شش درصدیها همهمان
خانه و ماشین داریم ،راننده شخصی داریم؟ کدامیک از ما
نود و شــش درصدیها توانستهایم سه بار از فیلتر شورای
نگهبان رد شویم و کاندیدای ریاست جمهوری باشیم و هر
بار صدها میلیارد هزینه تبلیغاتمان بشود؟ کدام یک از نود
و شش درصدیها مثل شما خدم و حشم دارند؟
آقای قالیباف ما با شــما خیلی فرق داریم؛ ما از هر آنچه
که شما دارید محروم هستیم اما شما فقط تظاهر به حامی
محرومین بودن میکنید .شما هر وقت آمدی نود و شش
روز در شرایط ما زندگی کردی ،آن وقت بیا و بگو من جزو
نود و شش درصدیها هستم.
حکایت ما حکایت کالغیســت که خواســت راه رفتن
کبــک را یاد بگیرد اما راه رفتن خــودش را هم فراموش
کرد .یک بار احمدینژاد در تبریز خواســته بود به تقلید از
ناسیونالیســتهای ترک با دستش نماد آنها را نشان دهد
اما اشتباهی نماد فراماســونرها را نشان داده بود .فردایش
فراماسونرها بیانیه دادند و گفتند این آقا از ما نیست.
یک زمانــی مردم میرفتنــد با هم عکــس یادگاری
میگرفتند اما األن میآورند عکس طرف را میچســبانند
بغل عکس خودشــان و میگویند :این دوست من است.
آقای قالیباف! شــما هم آوردهای خودت را چسباندهای به
ما که چه شــود؟ بیجهت خودتان را نچسبانید به ما؛ شما
جزو نود و شــش درصد نیستید؛ شما یکهزارم درصد هم
نیستید؛ شما برای خودتان اعجوبهای هستید؛ شما تنهای
تنها هستید.
خبر

ستادکل نیروهای مسلح در واکنش به
اظهارات یکی از کاندیداها:

نامزدها به مسائل نظامی
ورود نکنند

ســخنگوی ارشد نیروهای مسلح به اظهارات یکی از
کاندیداهای ریاست جمهوری که در مناظره به موضوع
توان موشکی اشاره کرده بود ،پاسخ داد.
به گزارش ایســنا ،ســردار جزایری ضمن بیارتباط
دانستن توان موشکی با موضوع برجام ،اظهار کرد :ارتقاء
توان موشکی جمهوری اسالمی در راستای سیاستها و
تدابیر کالن نظام در حال انجام است و بنا بر اعترافات
صریح استراتژیســتها و کارشناسان نظامی و سیاسی
داخلی و خارجی ،وجود پایگاههای زیرزمینی و موشکی
یک عامل مهــم بازدارندگی دفاعــی برابر تهاجمات
دشــمن قســمخورده انقالب اســامی و ملت ایران
محسوب میشــود.به گزاش ایسنا به نقل از خبرگزاری
صدا و ســیما ،سردار جزایری تصریح کرد :ما مجدداً به
نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری
تأکید و توصیه میکنیم که از ورود مناقشهآمیز به مسائل
مهم و حساس نظامی و دفاعی کشور و دادن آدرسهای
غیرصحیح و نادرست به مردم اجتناب ورزند.
محمدعلی وکیلی سخنگوی ستاد روحانی:

قالیباف درباره عملکرد فرزندش توضیح دهد
سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی با اشاره به طرح
اتهاماتی علیه یکی از وزرای دولت خواستار ارائه توضیحاتی
از سوی محمدباقر قالیباف درباره فعالیتهای فرزندش شد.
به گــزارش آفتاب نیوز ،محمدعلی وکیلی در نشســت
خبــری خود اظهار کرد :در مناظره دیروز ادعا شــد فرزند
وزیر آمزوش و پرورش مرتکب تخلف قانونی شــده است؛
در حالی که مطابق حکم رسمی دادگاه او رسما تبرئه شده
یعنــی کارش خالف قانون نبوده اســت .ایراد می گیرند
کــه چرا فرزند وزیر اقدام به کاســبی کرده؟ خب اگر این
ایراد است همین اشــکال به فرزند آقای قالیباف هم وارد
است .فعالیتهای تجاری ایشان در خارج و داخل کشور و
فعالیت آموزشــی و غیر انتفاعی و نام مدرسه ایشان زبانزد
اســت که از نظر من اشکالی ندارد ،ولی مشروط به اینکه
از رانت فرزند شــهردار بودن یا فرزند وزیر بودن استفاده
نکنند.سخنگوی ســتاد انتخاباتی حسن روحانی همچنین
گفت :سامانه راهاندازی شــده از سوی قالیباف اقدام شبه
آنارشیستی و هرج و مرج طلبانه است.

