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سياسي

روایت «وکیلی»
از آزردگی خاطر
رئیسجمهور

سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی گفت که رئیسجمهور به دلیل طرح مطالبی درباره فرزند یکی از کاندیداها آزرده خاطر شده است.
محمدعلی وکیلی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :در مصاحبه اخیر بنده به مناسبتی اسمی از آقای الیاس قالیباف آورده شد و علیرغم اینکه قضاوتی صورت
نگرفت و تنها به شایعات اشاره شد اما متوجه شدم که همین مقدار هم باعث آزردگی خاطر آقای روحانی شده است.
وی افزود :ایشان به هیچ وجه راضی نیستند که تیم ستادیشان وارد حریم خصوصی نامزدها شوند و این رفتار اخالقی ایشان در مقایسه با رفتار دیگران تفاوت
دو رویکرد را به خوبی نشان میدهد و تذکر ایشان عبرت آموز است.

حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از معلمان و فرهنگیان :

اگر انتخابات نبود اثری از جمهوری اسالمی باقی نمی ماند

به مناســبت هفتهی معلم ،جمعی از معلمان،
فرهنگیان و دانشــجویان دانشگا ه فرهنگیان ،با
رهبر انقالب دیدار کردند.
به گزارش ایســنا ،حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم
انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از معلمان سراسر کشور،

آموزش و پرورش را زیر ســاخت اصلــی علم و تحقیق در
کشور دانستند و با تأکید بر لزوم اهتمام جدی مسئوالن برای
اجرایی کردن سند تحول آموزش و پرورش ،گفتند :وظیفه
آموزش و پرورش تربیت نســلی «با ایمان ،با وفا ،مسئولیت
پذیر ،دارای اعتماد به نفس ،مبتکر ،راســتگو ،شجاع ،با حیا،
اهل تفکر و اندیشه ،عاشق کشور و نظام و مردم ،و دوستدار
مصالح کشور» است.
رهبر انقالب اســامی سپس با اشاره به اهمیت و جایگاه
معلم ،گفتند :قدرت ،اعتبار و آبروی کشــور بیش از هر چیز
وابســته به نیروی انسانی است و معلمان هستند که سازنده
نسل آینده و نیروی انسانی آن هستند..
حضرت آیت اهلل خامنه ای به موضوع سند تحول آموزش
و پرورش نیز اشاره کردند و با انتقاد از اجرایی نشدن این سند
با وجود گذشــت چندین ســال از ابالغ آن ،گفتند :چرا سند
تحول آموزش و پرورش تا به حال عملیاتی نشــده اســت؟
تا چه زمانی باید منتظر آماده شــدن نظام نامه های ســند

تحول بود؟
رهبر انقالب اســامی همچنین به موضوع پذیرش سند
 ۲۰۳۰سازمان ملل و یونســکو از جانب دولت اشاره کردند
و با انتقاد شــدید از این موضوع گفتند :این سند و امثال آن،
مواردی نیستند که جمهوری اسالمی ایران تسلیم آنها شود،
و امضای این ســند و اجرای بی سر و صدای آن قطع ًا مجاز
نیست و به دستگاههای مسئول نیز اعالم شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند :به چه مناســبت
یک مجموعه به اصطالح بین المللی که تحت نفوذ قدرتهای
بزرگ نیز قرار دارد ،به خود حق می دهد که برای ملتهایی با
تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون ،تکلیف معین کند.
ایشان با تأکید بر اینکه اصل این کار غلط است ،خاطرنشان
کردنــد :اگر چنانچه با اصــل کار نمیتوانید مخالفت کنید،
صراحتــ ًا اعالم کنید که جمهوری اســامی ایران در زمینه
آموزش و پرورش ،دارای اســناد باالدستی است و احتیاجی
به این سند ندارد.

رهبر انقالب اســامی بــا گالیه از شــواریعالی انقالب
فرهنگی گفتند :این شورا باید مراقبت می کرد و نباید اجازه
مــی داد که کار تا جایی پیــش برود که اکنون ما مجبور به
جلوگیری از آن شویم.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای تأکید کردند :اینجا جمهوری
اسالمی ایران است و در این کشور مبنا اسالم و قرآن است.
اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد
غربــی بتواند اعمال نفوذ کند .در نظام جمهوری اســامی
پذیرش چنین سندی ،معنا ندارد.
رهبر انقالب اســامی سپس با اشــاره به انتخابات ۲۹
اردیبهشت ماه ،انتخابات در نظام جمهوری اسالمی را یک
موضوع حیاتی و بسیار با ارزش دانستند و خاطرنشان کردند:
انتخابات در نظام جمهوری اسالمی ،برآمده از اسالم است و
اینگونه نیست که «جمهوری» به «اسالم» الصاق شده باشد
و اگر انتخابات نبود ،امروز اثری از جمهوری اســامی ایران
باقی نمی ماند.

پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی:

آیا کرامت مردم با توزیع آرد محقق خواهد شد ؟

رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت :مردم
دیگر فریب بگمبگمها و نسبتهای ناروایی که چه در گذشته
و چه در مناظرههای اخیر به افراد نســبت داده شده است را
نخواهند خورد.
به گزارش ایسنا ،سلحشوری اظهار کرد :وضعیت امروز زنان
ما پیشــینه تاریخی بسیار پر فراز و نشیبی را در کارنامه خود
دارد .حقیقت آن است که وضعیت زنان جامعه در دوره های
مختلف ریاســت جمهوری چندان تغییری نکرده است .تنها
نوع رویکردها کمی مثبت و یا منفی بوده ،اما به طور جدی و
تاثیرگذار به مسئله زنان پرداخته نشده است.
وی با اشاره به موضوع اسیدپاشــی در اصفهان ادامه داد:
آنچه برای همه مشــهود اســت نقش و عملکرد جامعه و
زنان در تغییر و بهبود این رویکردهاست .در مجلس شورای
اسالمی در نظر داشتیم نسبت به پرونده اسیدپاشیها طرحی
بــه مجلس ارائه کنیم ،که معاونت امور زنان الیحه امنیت را
که در آن به مباحث مرتبط با خشــونت علیه زنان و به طور
ویژه بحث اسیدپاشیها پرداخته شده است ،پیشنهاد کردند و
به همین جهت از موازیکاری پرهیز کردیم.
رئیس فراکســیون زنان مجلس ادامــه داد :بحث امنیت
حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور:

رئیسی برجام را پاره خواهد کرد

پس از آنکه ابراهیم رئیسی به انتقادهای صریح
روحانــی از دولت ســابق اعتراض کــرد ،معاون
سیاســی دفتر رئیس جمهور در پاســخی صریح
خطاب به وی نوشــت که حضور پرشمار عوامل
و اعضای دولت سابق و مخالفان اصلی برجام در
ستاد رئیسی جای تردیدی در همسویی کاندیدای
اصولگرا با دولت سابق باقی نمی گذارد.
متن یادداشــت حمید ابوطالبی معاون سیاسی
دفتر رئیس جمهوری در پی می آید:
زمانی که وزرای سالهای  ٩٢-٨٤که نابودی
کشــور رارقم زدهاند ،در دولت کار و کرامت جمع
شدهاند ،یعنی شما پیرو آن مسیر و مسئول تداوم
آن اقدامات هستید .زمانی که تمام دشمنان اصلی
برجام ،مسئوالن ستاد و برنامهریزان شما هستند،
یعنی شــما هیچ تعهدی به برجام نخواهید داشت
وآن را پاره خواهیدکرد؛ زمانی که تمام اقداماتتان
نشــان میدهد که همه کارهــای آن دولت را با
عوامگرایــی و جنــگ فقیر وغنی دوبــاره انجام
میدهید ،یعنی راه تان یکی است؛ مسئله بینش،
روش ،و راه اســت؛ باید صادقانه با مردم ســخن
گفت ،نعل وارونه پاسخ نمیدهد.
پاسخ سعید روستایی به میرسلیم :

سیاستمداران به چه
حقی از نام هنرمندان
استفاده می کنند

ســعید روســتایی نویســنده و کارگران فیلم
ســینمایی ابد و یک روز طی یادداشتی به انتقاد
از شــیوه اســتفاده یکی از نامزدهای انتخابات
ریاســت جمهوری از فیلم خود پرداخت و آن را
غیراخالقی عنوان کرد.به گزارش ایلنا ،ســعید
روستایی در یادداشتی نوشت :چه حالی میشوید
اگر سیاستمداری در مناظره انتخاباتی از نام شما
بهرهبرداری سیاســی کند؟ چه حالی میشــوید
اگر ببینید کســانی از نام شــما تیر میسازند و
بهسوی دولتی پرتاب میکنند که بر مبنای اصل
مدارا ،فضــا را برای فیلمســازی جوانان فراهم
کرده است؟روســتایی ادامه میدهد :چه کسی
به سیاســتمداران اجازه داده که نام اهل هنر را
بیمحابا بر زبــان بیاورند؟ آنان که هنرمندان را
از اظهارنظر در مسائل سیاسی تحذیر میدهند،
ببینند که چطور سیاستپیشــهگان پای در گلیم
اهل هنر میکنند؟وی که این مطلب را همزمان
در اینستاگرامش نیز منتشر کرده ،ادامه داد :وعده
بیزمان را به فتیله تزویر روشن میکنند و آتش
به خرمن دولتی میاندازند که آوار هشــت ساله
قباحت را به نیروی تدبیر از ســرمان برداشته.بار
دیگر تکرار میکنم که امروز نه به دالیل صنفی
و شــغلی و نه به شوق گرفتن مجوز و پروانهای.
بل بنا بر مصلحــت عمومی رأی خود را به نام
حسن روحانی به صندوق میاندازم.

یکی دیگر از مباحثی اســت که در نبود دیدگاههای زنانه در
عرصههای مختلف اجتماعی و سیاســی نادیده گرفته شده
اســت؛ چراکه در تفکر غالب ،نقش ،حضور و نیازهای زنان
جدی گرفته نشــده است .حضور موثر و فعال زنان در عرصه
انتخابات یکی از فرصتهایی است که موجب تغییر در بدنه
اجرایی ،برای توجه به چنین نیازهایی خواهد بود.
وی همچنین با اشــاره به عملکرد نامزدهــای انتخاباتی
ریاســت جمهوری در دوره های اخیر گفــت :ما آمدهایم تا
دوباره به دولت فعلــی رای بدهیم؛ چراکه از دروغ ،آمارهای
اشتباه و انســانهای دروغگو خسته شدهایم .در مناظرههای
اخیر شــاهد بودیم که چگونه به نام اخالق ،ضداخالقیترین
رفتارها از کاندیداها دیده شد .ما این روزها شاهدیم که چطور
کســی که در خاموش کردن آتش یک ساختمان ناتوان بود،
ادعای مدیریت و ریاســت جمهوری دارد .مردم دیگر فریب
بگمبگمها و نســبتهای ناروایی که چه در گذشته و چه در
مناظره های اخیر به افراد نســبت داده شده است را نخواهند
خورد .در بین سخنان دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری به
کرامت مردم اشــاره می شود .شعار کار و کرامت شعار بسیار
زیبایی اســت ،اما آیا کرامت مردم را بــا توزیع آرد و گرفتن

عکس از آن میخواهیم محقق کنیم؟ شاید دولت یازدهم ایده
آلهای مردم را برآورده نکرده است ،اما باید توجه داشت که
در مسیر تدبیر و عقالنیت پیش رفته است.رییس فراکسیون
زنان در مجلس شورای اســامی با اشاره به اخباری که در
رابطه با صندوق توســعه ملی منتشر میشود ،گفت :صندوق
توســعه ملی زمانی که از دولت هشتم به دولت نهم تحویل
داده شد 9 ،هزار میلیارد تومان اعتبار داشت .در طول ریاست
جمهوری احمدی نژاد به این اعتبار  120هزار میلیارد تومان
افزوده شد که با در نظر گرفتن سود آن چیزی نزدیک به 150
هزار میلیارد تومان اعتبار نصیب صندوق توسعه ملی شد .این
در حالی است که از این میزان تنها  11هزار میلیارد تومان به
دولت یازدهم تحویل داده شد .چه اتفاق مهمی در دولتهای
نهم و دهم رخ داد که این میزان پول به یکباره نابود شد!
وی ادامه داد :درســت است که حافظه تاریخی ما ایرانیها
ضعیف اســت اما هنوز از یــاد نبردهایم زمانی را که شــب
میخوابیــدم و صبح قیمتها دوبرابر شــده بــود! نان 100
تومانی ،هزار تومان شد! در دولت پیشین مردم ما نا امیدی و
یــاس اجتماعی را به اندازه کافی تجربه کردهاند .دولت فعلی
یک ویرانه را تحویل گرفت و یقین داشــته باشید که اگر بعد

از دولت دهم ،دولتی در حمایت از آن دولت به قدرت رسیده
بود ،امروز در ایران شاهد ونزوئالیی دیگر بودیم.
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی تأکید کرد:
میگویند زنان باید بچهداری کنند ،خانهداری کنند ما میگوییم
این فعالیتها را انجام میدهیم مگر تاکنون نکردهایم ،سؤال
اینجاســت که چرا میخواهید ما را از فعالیتهای سیاسی و
اجتماعی محروم کنید؟

محمدرضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس:

وزارت اطالعات پیشگام فرهنگ عذرخواهی در دستگاههای حکومتی

نائب رئیس فراکســیون امید مجلــس در ارزیابی از عملکرد
وزارت اطالعات ،عذرخواهی این وزارتخانه از مردم در ماجرای
قتلهای زنجیــرهای و تعطیل کردن مجموعه شــرکتهای
اقتصادی وابســته را موجب افزایش محبوبیت و کارآمدی این
وزارتخانه عنوان کرد.
به گزارش ایســنا ،محمدرضا تابش ضمن تقدیر از خدمات
وزارت اطالعات و ســربازان گمنام امام زمان (عج) اظهار کرد:
با توجه به فراز و فرودها و تغییرات دولتها و خط مشــیها و
سالیقی که آنها نسبت به پیشبرد امر داشتند ،وزارت اطالعات
به نظرم در ایفای وظایف و مســئولیتهای قانونی موفق بوده
است نه اینکه کم و کاستی وجود نداشته یا کژی و ناروایی نبوده
اســت ،ولی پذیرش خطا و اصالح رویهها از جمله امور بدیهی
و مهمی است که در فرآیند تکاملی این وزارتخانه نقش آفرین
بوده اســت.وی افزود :زمانی که هنوز فرهنگ عذرخواهی در
بین برخی از مســئوالن جایگاهی نداشت ،این وزارتخانه وقتی
به این نتیجه رســید که عاملین قتلهــای زنجیره ای از بین
نیروهای خودسر این مجموعه بوده اند از مردم عذرخواهی کرد
و پای محاکمه و مجازات آنها ایستاد .یا مجموعه شرکت های
اقتصادی وابســته به آن وزارتخانه را که در واقع رقیب مردم و

بخــش خصوصی بودند را تعطیل کرد .مجموع این اقدامات بر
محبوبیت و کارآمدی این وزارتخانه افزود و اعتماد بیشتر مردم
را که مهمترین سرمایه برای پیشبرد امور هستند ،فراهم آورد.
این نماینده اصالح طلب مجلس ادامه داد :مهمترین وظیفه
اطالعات ،تامین امنیت مردم و کشــور هم در عرصه داخلی و
هم در عرصه بین المللی و پیشگیری و مقابله با توطئه هاست.
امنیت و ثبات بی نظیر در کشور نیز مرهون استقامت و پایداری
و تدابیر کارساز رهبری معظم انقالب ،جانفشانی نیروهای مسلح
خصوصا تالشــگران در عرصه مقاومت و کار سترگ نیروهای
اطالعاتی و امنیتی است.تابش تصریح کرد :خوشبختانه وزارت

اطالعات در هر دو بعد امنیت داخلی و خارجی موفق بوده و نماد
موفقیت این وزارتخانه و اشراف بر تحرکات عناصر ضد انقالب
و بدخواهان دشمنان نظام را می توان در دستگیری ریگی شرور
و متالشی کردن قریب  75تیم تروریستی و کشف  108بمب
مغناطیسی و  15جلیقه انفجاری طی سه سال اخیر است.
نائب رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه وزارت اطالعات در
راســتای ایجاد امنیت پایدار ،مسئوالنه تالش کرده ،گفت :این
وزارتخانه فعالیت های بسیار خوبی را در راستای فعالیت های
سالم اقتصادی برای نیل به اقتصاد مقاومتی با حمایت از سرمایه
گــذاران و کارآفرینان و مبارزه با قاچــاق کاال و ارز و مبارزه با
زمین خواری و پولشــویی انجام داده که مجموعه این اقدامات
می تواند بستری امن را برای فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران
و کارآفرینان در کشور فراهم کند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد :مجلس نیز قدردان همه این
تالش هاســت و بارها مراتب تقدیر و تشــکر خود را از ارتش،
سپاه ،نیروهای مسلح و بسیج و سربازان گمنام امام زمان (عج)
اعــام کرده ،اما معتقدیم کارهــا در حوزه تخصصی و بر مدار
قانون و با هدف مسئولیت پذیری و پاسخگویی باید دنبال شود.

شهربانو امانی:

برخی آرزوی قلبیشان این است که مردم پای صندوقهای رای نیایند

یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :عدهای
میخواهند مردم در انتخابات حضور پیدا نکند
تا نامزدهای آنان بــا رای حداقلی وارد میدان
شوند اما باید بدانند مردم هرگاه احساس کنند
در صحنه حاضر میشوند.
بــه گزارش ایلنا شــهربانو امانی درباره این
که جریانهای سیاســی چه رونــدی را باید
پیش بگیرند تا شــاهد حضور حداکثری مردم
در انتخابات ســال  ۹۶باشــیم گفت :حضور
حداکثــری مردم همیشــه اولویــت نظام و
مســئوالن بوده اســت ،یک جریان سیاسی
همواره در کشــور وجود دارد کــه نمیگذارد
و نمیخواهد مردم پــای صندوقهای رای
بروند ،زیرا به خوبی میدانند پایگاه رای نازلی
دارند و مورد اســتقبال عمومــی و حداکثری
مردم نیســتند.او در ادامه با بیان این که این

جریان سیاســی خاص به خوبی می داند چه
ســطح و جایگاهی در بین مردم دارد ،عنوان
کــرد :مردم به خوبی نشــان دادند که رأی را
به نام چه کسانی به صندوق میاندازند ،امروز
این جریان به خوبی میداند گفتمانش عمقی
در جامعه ندارند.
او در ادامه یادآور شد :درست است که جامعه
با مشــکالت ریز و درشت دست و پنجه نرم
می کند و مردم مشکالت دارند مخصوص ًا در
حوزه اقتصادی و حقوق شهروندی اما باز هم
به پای صندوقهای رای خواهند آمد.نماینده
اسبق مجلس با تاکید بر اینکه جریان مخالف
روحانی باید بداند مورد اقبال عمومی نیســت،
گفت :مــردم حکمرانی و اداره کشــور را به
دست کسی میدهند که عاقل باشد .هنگامی
که روحانی رای آورد آنها تمام تالش خودشان

را به کار بستند تا با مانعتراشی نگذارند اهدافی
که روحانی مدنظرش بود پیش برود لذا شاهد
هستیم در این ســه سال و نیمی که از دولت
روحانی میگذرد تمام تــاش خود را به کار
بستهاند.او همچنین گفت :به رسانه ملی نگاه
کنید چگونه و به نفع چه کســی کار میکند؟
میبینید که هنوز کاندیدای این جریان قطعی
نشده هر روز شــبکههای مختلف صداوسیما
از آنها برای مباحث کارشناســی و یا میزگرد
دعوت میکنند .آنها در ارکان مختلف حضور
دارنــد و مراکز مهم را به دســت گرفتهاند .از
بودجه عمومی استفاده میکنند تا اهداف خود
را به مردم دیکتــه کنند.امانی تاکید کرد :این
جریان توانایی کادرســازی و تربیت کسی که
در قد و قامت یک رییسجمهور ظاهر شــود
ندارند به همین دلیل است که روند تخریب را

آغاز میکنند .مشاهده کردیم که در سال ۹۲
با وجود اینکه تمامی امکانات در دســت آنان
بود نتوانســتند رای مردم را به دست بیاورند
برای همین هم مســائل سیاسی را مسموم و
آلوده میکنند.این فعال سیاسی اصالح طلب با
اشاره به الزمه نشاط سیاسی در جامعه گفت:
اگر یک شــرایط سیاسی عادالنه وجود داشت
نشــاطی که در ســال  ۹۲به وجود آمده بود
همواره پایدار بود .این جریان تمام تالش خود
را میکند تا انتخابات آنطور که باید و شــاید
برگزار نشــود .در انتخابات سال  ۹۴دیدیم هر
زمان که مردم احســاس کنند که باید حضور
داشته باشند کاری میکنند که در تاریخ ماندگار
شود .امیدوارم این جریان سیاسی متوجه شود
که آزموده را آزمودن خطاست و این رفتارهای
پوپولیستی نزد مردم جایگاهی ندارد.

سعیده اوالد قبا نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی:

زنان مسلمان به دنبال عدالت جنسیتی در جامعهاند

نماینــده مردم تهران در مجلس شــورای
اسالمی اظهار داشت :زنان در جامعه اسالمی
به جای مفهوم برابــری حقوق مرد و زن در
غرب به دنبال عدالت جنسیتی و نقشآفرینی
در عرصههای مختلف اجتماعی متناســب با
نیازها ،توانمندیها و تخصصهایشان هستند.
به گزارش ایســنا ،ســعیده اوالدقبا که در
نشست زنان و قانونگذاری و مطالبات آنها از
دولت آینده که در محل ستاد انتخاباتی حسن

روحانی برگزار میشد ،تصریح کرد:
زنان مجلس تعامل مطلوبی با دولت دارند و
علیرغم برخی تالشها و فشارهای سیاسی
در برنامه ششم توســعه زنان جایگاه ویژهای
پیدا کــرد و با جرأت میتــوان گفت اگر در
کمیسیون تلفیق چهار زن وجود نداشت شاهد
توفیقــات اینچنینی در روند بررســی برنامه
ششم نبودیم.
وی افزود :ارتقاء جایگاه ســازمانی زنان و

توجه به بحث زنان سرپرست خانوار ،در برنامه
ششم شکل ویژهای به خود گرفته است .البته
در بخشهای مختلف جامعه از جمله در سطح
دولت ما به عنوان نمایندگان زن مجلس پیگیر
حقوق زنان هستیم و تاکید میکنیم به دنبال
نگاه ویژه و سهمیه خاصی برای زنان نیستیم
بلکه به دنبال برقراری عدالت و حقوق واقعی
زنان در جامعه هستیم تا فرصت نقشآفرینی
به زنان به شکل مطلوبی در جامعه داده شود.

وی درباره پیشبینی ســهم سی درصدی
زنان در لیســت شورای شــهر تهران گفت:
امیدواریم این نقــش و صحبتهای صورت
گرفته در خصوص آن در لیست نهایی شورای
شهر به زنان اختصاص یابد.
البته زنان ظرفیت بیشــتر از این سهمیه را
دارند و قطعا حقوق زنان در این چارچوب مهم
و حیاتی است.
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آقایانکاندیدا! وعده
ندهید،کتاب بخوانید

سالهاســت که شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری افرادی را که
به نظر اعضای محترم آن شــورا رجل سیاسی هســتند به عنوان کاندیدا حائز
شــرایط معرفی می کنند و این افراد در معرض افکار عمومی قرار می گیرند و
آنگاه که زبان می گشــایند این پرسش در میان مردم مطرح می شود که رجل
سیاســی چه ویژگی هایی دارد؟ آیا داشــتن اندکی دانش در مورد اصول اولیه
سیاســت ،نقش دولت ،کشــورداری و اطالعات عمومی نباید یکی از ویژگی
های کســی باشد که خود را بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری در مقابل افکار
عمومی قرار داده است؟
طی هفته های گذشته بحث های ریاست جمهوری و انتخابات اوج گرفته و
هر چه به زمان انتخابات نزدیک می شود به داغی و حرارت آن افزوده می شود.
کسانی که ابتدا با سالم و صلوات وارد گود مبارزات شدند ،حاال کالم آتشین و
افترازنی را نصب العین خود قرار داده اند و ابایی ندارند که مردان رییس دولت
نهم و دهم را در میان مشــاوران و روسای ستاد خود داشته باشند و بعد هم دم
از اقتصاد مردمی مراوده با جهان و آزادی و کرامت و حقوق شهروندی بزنند.
هنوز داغ ســوءتدبیر و مدیریت دولت نهم و دهم بر پیشانی کشور است که
افرادی از همان جنس ،صداقت و راســتگویی را کنار گذاشته و به دوربین زل
می زنند و به مردم دروغ می گویند و حتی بدون اینکه نقش مار بکشــند ،آمار
و ارقام دروغ را از سیمای ملی در برابر میلیون ها بیننده به زبان می آورند .بی
پــرده از رییس دولت نهم و دهم هواداری می کنند و حتی خواســتار برگزاری
مناظره دو نفره او با حسن روحانی می شوند!
گویــی فراموش کرده اند که همان مرد در ســال  88بــا بذر دروغی که در
مناظره ها کاشــت و تهمت ها و افتراهایی که به ســران و بزرگان کشور زد،
چگونــه زمینه های ناآرامی و ناامیدی در میان مردم را ایجاد کرد و آن شــد،
آنچه نباید می شد و زخمی بر پیکر کشور ایجاد کرد که هنوز بعد از سالها درد
آن احساس می شود.
پوپولیســم بالیی است که سالها کشــور را تهدید می کند ،کسانی که برای
جمــع کردن چند رای حاضرند همه منافع و وحدت ملی و امنیت کشــور را به
کنار بگذارند و با وعده پول دستی دادن عده ای را به دنبال خود بکشاند .کسانی
که حداقل ســواد اقتصادی نه در ســطح کارشناسی حتی در سطح کتاب های
دبیرســتانی داشته باشند ،از آثار سوء افزایش یارانه ها مطلع اند و می دانند که
خزانه خالی این کشور حتی قادر به پرداخت ان  45هزار تومان هم نیست .این
همان یارانه ای اســت که کشاورزان و تولید کنندگان خرد را تبدیل به کسانی
کرد که چشمشان به دست دولت هاست و از صحنه تولید دور شده اند.
کســانی که روزگاری از پاره کردن قطعنامه های بین المللی ابراز خوشحالی
مــی کردند ،حاال بــه مدافعان حقــوق بین الملل تبدیل شــده انــد و حتی
نمی خواهند دســتاوردهای ملموس ،ثبات نســبی اقتصادی ،کنترل نرخ تورم،
گسترش معامالت بین المللی ،افزایش جایگاه ایران در منطقه و جهان و ده ها
دســتاورد دیگر را ببینند .آنان حتی واقعیاتی که بر سر سفره خود آنان نیز آمده
است را نادیده می گیرند و به دروغ دولت تدبیر و امید را که برای اولین بار طی
 4دهه گذشته توانسته است نرخ تورم را کنترل کند ،متهم به افزایش قیمت ها
و خالی کردن ســفره مردم می کنند .گویی فراموش کرده اند که پول نفت این
مردم را طی هشــت ســال دولت نهم و دهم به دست کدام مفسدان اقتصادی
داده بودند که این روزها در انتظار حکم اعدام خود هستند.
از حقوق مســتضعفان و حاشیه نشــین ها حمایت می کنند و نمی گویند که
ثروت های کالن و ملی در دست کدام قشر است؟ کدام گروه با افزایش تحریم
ها ،دالرهای نفتی را در خارج از کشــور به بانــک های خصوصی خود منتقل
کردند و به بهانه خرید دکل نفتی ســرمایه های این کشور را به هدر دادند .از
حقوق محرومان و ایجاد مشــاغل ســخن می گویند و یادشان می رود که با
ناامنی و بی ثباتی که در حمله به سفارت خانه ها در کشور ایجاد کرده اند ،حتی
کمپانی های بزرگ نفتی که برای ســرمایه گذاری آماده امضای قرارداد بودند،
چگونه از کشــور فاصله گرفتند .فراموش کرده اند با فضایی که در کشــور
ایجاد کرده اند ،چگونه کشوررا از ثروتی که توریست ها حتی به شهر خودشان
مشــهد می آوردند محروم کردند و حاال بیــن مردم آرد و نان پخش می کنند
و وعده های صد و پنجاه تومنی و دویســت و پنجاه تومنی می دهند ،آنان که
اجازه ندادند مردم با کسب و کار شرافتمندانه برای سفره خود قوتی تهیه کنند.
کسانی که نامشان سالهاست گره خورده با بستن دهان ها و نشریات ،تعطیلی
کنسرت ها و خانه سینما و انجمن های صفنی حاال سخن از آزادی مطبوعات و
ساختن سینما و خانه موسیقی می گویند و فکر کرده اند که مردم حتی حافظه
هم ندارند! مســتند کنسرت مردم می سازند و یادشــان می رود که این مردم
همان هایی هستند که به خاطر سوءمدیریت اینان حتی از حق هوای پاک هم
بی بهره مانده اند چه رسد حقوق شهروندی و آزادی دسترسی به اطالعات!
تا چند روز دیگر فضای انتخاباتی به پایان می رسد ،اما این پرسش در اذهان
عمومی بی پاسخ می ماند که آیا کسانی که خود را نامزد ریاست جمهوری کرده
اند از حداقل سواد سیاسی ،اقتصادی و برنامه ریزی و کشورداری اطالع دارند؟
مجموع کتاب هایی که این آقایان در زمینه اقتصاد و سیاســت و کشــورداری
خوانده اند به تعداد انگشــتان دست می رسد؟ آیا این آقایان و رجال سیاسی به
جز بریده برخی از روزنامه ها و بولتن ها اصال به فضای مجازی و رســانه های
عمومی و .....سر می زنند تا بدانند سخنانی که به زبان می آورند چقدر با میزان
درک و شعور اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی مردم فاصله دارد؟ آیا این افراد که
این روزها برای خدمت رســانی به طبقه محروم از یکدیگر گوی سبقت را می
ربایند ،طی سی و هفت ســال گذشته برای حقوق مردم و محرومان چه کرده
اند؟ اینان که با ســیاه نمایی و نادیده گرفتن دســتاوردهای مثبت اقتصادی و
سیاســی و اجتماعی اینچنین وضعیت کشور را نابسامان و در حال انفجار نشان
می دهند ،آیا مصداق بازر تشویش اذهان عمومی نیست؟! آیا این افراد فرصت
گفت و گو و مناظره را به صحنه ای برای تهمت و افترا زدن تبدیل نکرده اند؟
آیا چنین عملکردی از چشمان تیزبین مردم به دور می ماند؟!
فاعتبروا یا اولواالبصار
خبر

با دستور روحانی سازمان ملی
جوانان کشور احیاء میشود
به گزارش آفتاب نیوز ،رییس جمهور طی دستوری به دکتر جمشید انصاری
رییس ســازمان اداری و استخدامی کشور ،از وی خواست اقدامات الزم برای
احیاء مجدد سازمان ملی جوانان کشور صورت پذیرد.
در نامه رییس جمهور آمده اســت :به منظور تمرکز بیشتر بر مسایل جوانان
و با توجه به بررســیهای انجام شده و ارزیابی عملکرد در ادوار مختلف ،الزم
است سازمان ملی جوانان کشور با مأموریت رسیدگی به امور جوانان و کمک
به شــکوفایی اســتعداد آنان در حوزههای مختلف و هماهنگسازی اقدامات
دستگاههای مسئول در حوزه جوانان ،احیاء شود .مقتضی است اقدامات الزم
در این راستا صورت پذیرد و ترتیبات قانونی الزم اتخاذ شود .
احیــاء ســازمان ملی جوانان از خواســتهای تشــکلهای دانشــجویی
و ســازمانهای مردم نهاد بوده و در جلســات مختلف کارشناســی از سوی
صاحبنظران امور اجتماعی مطرح شده بود.

