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روحانی برنامه دولت دوازدهم به نام دوباره ایران را منتشر کرد.
به گزارش ایســنا، حســن روحانی کاندیدای دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، با انتشار برنامه "دوباره امید" برنامه تشریحی خود برای اداره 

کشور در دولت دوازدهم را در اختیار مردم قرار داد.
روحانی کتاب برنامه دولت دوازدهم را معرفی کرد و گفت: مردم می توانند با مطالعه این کتاب با برنامه دولت آینده آشنا شوند.

مخاطبان می توانند از طریق آدرس dobareiran.com.http://dolat12/ به این برنامه دسترسی پیدا کنند.

تکرار ادعاهای احمدی نژادها؛ تحریم ها فرصت است!
 در حالی که طی ســالهای گذشــته تحریم های بین المللی کمر اقتصاد کشور را 
شکســته بود و مساله واردات کاالهای ضروری و داروهای بیمارهای خاص، بخشی 
از کشــور را با مشــکالت جدی روبه رو کرده بود، ابراهیم  رئیسی باز هم در تکرار 
سخنان احمدی نژاد گفته است که "تحریم ها را باید فرصت بدانیم چون می توانی از 

این طریق اقتصاد کشور را توانمند کنیم."
 برای مردم که هنوز ســخنان  رئیس دولت نهــم و دهم را از یاد نبرده اند، اظهار 
نظرهای روزهای اخیر ابراهیم  رئیســی مســاله تازه ای در برندارد. همان کسی که 

عالقه مند حسن روحانی حتی با احمدی نژاد به گفت و گو و مناظره بنشیند.
 احمدی نژاد طی دوران ریاســتش بر دولــت بارها ادعا کرده بود که " تحریم ها 
فرصت است و مدعی شده بود که تمام این تحریم  ها و تهدیدها مانند تحریم بنزین 
فرصت هایی گرانبها برای ملت ایران بوده و باعث تســریع در رشــد، شــکوفایی و 

پیشرفت و خودکفایی ملت ما خواهد بود."
 شایسته است آقای  رئیسی که تمام مردان احمدی نژاد را در ستادهای خود جای 
داده و از آنان به عنوان مشــاور اســتفاده می کند، گزارش های موجود و تحقیقات 
دانشــگاهی که تاثیر تحریم ها را بر اقتصاد ایران را بررسی می کند، حداقل نگاهی 
بیندازند تا متوجه شــوند که با توجه به اقتصاد رنجور کشــور" تحریم، فرصت نبوده 

و نیست."
 ابراهیم  رئیسی که گمان کرده می تواند شانه از مسئولیت هشت سال خرابی خالی 
کند، باید به افکار عمومی پاســخ دهد طی آن مدت هشت سال و ظرف چهار سال 
گذشــته برای مبارزه با فساد دامنگیری که تیم احمدی نژاد در اقتصاد ایران نهادینه 

کرده است، چه اقداماتی انجام داده است؟
 آقای  رئیسی به جای ادعای کرامت و صدقه پروری به مردم فهیم ایران، توضیح 
دهد چرا تاکنون احمدی نژاد را به پای میز محاکمه نکشانده است، مگر ایشان  رئیس 
سازمان بازرسی کشور نبوده اند، پس چرا تیم احمدی نژاد برای همه خسارت هایی 
که به کشــور وارد کرده است، نه تنها محاکمه نشــده، بلکه مردان او اینک در تیم 

 رئیسی مشغول به کار شده اند؟
آقای  رئیســی به جای اینکه توضیح دهد چگونه سوءمدیریت و تحریم های بین 
المللی باعث شده که تولید ناخالص ملی رشد منفی پیدا کند و در ساین آن نرخ تورم 
باال رفته و بیکاری به صورت بالیی دامنگیر در آید، اینک باز " تحریم ها را فرصت 
می داند " و به تقلید از احمدی نژاد وعده افزایش یارانه و اشــتغال زایی می دهد، با 
کدام بودجه با کدام ساختار اقتصادی و تولیدی، شما می خواهید شغل ایجاد کنید؟

آیا فراموش کرده اید، مدیریت اقتصادی احمدی نژاد طی هشــت ســال چگونه 
وضعیت اقتصادی کشــور را در وضعیت قرمز قرار داده بود. یادتان رفته اســت که 
دولت " امام زمانی " شــما چه زمین سوخته ای تحویل روحانی داد؟ روحانی کشور 
را با رشد اقتصادی منفی 5.8 درصد و نرخ تورم 40 درصد تحویل گرفت. تورمی که 

حتی در زمان جنگ هم شاهد آن نبودیم.
 انتظار نیســت شــما و تیم احمدی نژاد از خدمات دولت روحانی تقدیر کنید و به 
کابینه او دســت مریزاد بگویید، اما حداقل در برابر وجدان خود شما می توانید آسوده 
باشــید که اینگونه بی محابا بدون هیچ انصافی دولــت " جهادگر" یازدهم را مورد 

تاخت و تاز خود و یارانتان قرار داده اید.
 شما از اشتغال جوانان سخن می گویید که بعد از هشت سال دولت نهم و دهم در 
حالی که حاکمیت یک دست همه پست های مدیریتی را اشغال کرده بود و باالترین 
رقم بودجه را از افزایش قیمت نفت داشــتید ، نــرخ بیکاری جوانان را به باالی 24 

درصد رسانده بودید.
یادتان رفته وقتی دولت را در سال 84 تحویل گرفتید در زمینه گندم خودکفا بودیم 
و وقتی دولت را بعد از هشــت ســال تحویل روحانی دادید، نزدیک به هفت میلیون 

تن واردات گندم داشتیم.
نوســانات ارزی، عدم ســرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز، از کار افتادن صنایع، 
وابســته کردن کشــاورزی، رکود تورمی و..... همه اینها دستاورد هشت ساله دولتی 
است که شــما و همکارانتان به تنهایی انجام دادید، در کنار آن می توان به شکاف 
عظیم میان اقشــار جامعه، بحران مشروعیت، امنیتی کردن فضای فرهنگ و رسانه 

و .... هم اشاره کرد.
 آقای  رئیســی! بعد از اینکه روحانی با تیم کارآمدش طی چهار سال با جهاد شبانه 
روزی تحریــم های بین المللی را لغو کرد، پا به پای قدرت های بزرگ در معادالت 
جهانی و منطقه ای شــرکت کرد، آوارهای خرابی و ناامیدی را از ســر اقتصاد و این 
مردم برداشــت، نرخ تورم را کنترل کرد، قیمت ارز را ثابت نگه نداشت، سفره های 
مردم را کوچکتر نکرد، حاال شما آمده اید که باز کشور را به وضعیت قرمز برگردانید؟! 
آری شما درست می گویید، تحریم ها " فرصت " است، اما نه برای ملت ایران، بلکه 
برای امثال بابک زنجانی ها، خاوری ها، مفسدان اقتصادی، آنها که دکل نفتی جابه 
جا می کنند، آنان که با پول این ملت هواپیمای شخصی می خرند و بانک خصوصی 
تاسیس می کنند. بهتر بود به جای اینکه به دنبال ردای " ریاست جمهوری " باشید، 
ابتدا این افراد را به ســزای اعمال خود می رسانید تا سربلند باشید در برابر ملتی که 

بعد از چهار دهه هنوز شما دارید به آنان وعده صدقه می دهید. 

برنامه دولت 
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عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم، با بیان 
این که انتشــار خبر حمایت جامعه مدرســین از 
آقای رئیسی، فقط مصوبه یک جلسه این تشکل 
حوزوی بوده است، تأکید کرد:  مصوبه یک جلسه 
جامعه مدرســین، به معنی حمایت کل اعضاء از 

یک مسئله نیست.
به گزارش ایلنا آیت اهلل ســیدمحمد غروی با 
اشاره به انتشــار اخباری مبنی بر حمایت جامعه 
مدرســین از کاندیداتوری سیدابراهیم رئیسی در 
انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن مصاحبه 
برخی از اعضای ارشــد این تشــکل ریشه دار 
حــوزوی در تکذیب حمایت از حجت االســالم 
ابراهیــم  رئیســی و حمایت از حجت االســالم 
روحانی، اظهار داشــت: در برخی از شــبکه های 
تلگرامی مطرح شــد کــه جامعه مدرســین از 
حجت االســالم  رئیســی حمایت خواهد کرد و 
به دنبال آن اســم و لقب تمامی اعضای جامعه 
مدرسین را آورده بودند در حالی که این حمایت، 

به عنوان مصوبه کلیت جامعه مدرسین نیست.
او افزود:  طبق اساسنامه جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم، در امور مهم، آرای دو سوم کل اعضای 
جامعه مدرسین الزم است که در مسئله حمایت 
از آقای رئیسی چنین چیزی اتفاق نیافتاده، اما در 
جلسه 8 اردیبهشت ماه جاری، بعد از بحث های 
صورت گرفت، رأی گیری انجام شــد و اکثریت 
باالیی نظر به حمایت آقای رئیسی داشتند که این 
حمایت، فقط حمایت جلســه رسمی جامعه بوده 
نه مصوبه جامعه مدرســین به صورت کلی؛ که 
البته آیت اهلل یزدی هم پای مصوبه این جلســه 

را امضا داشتند.
این عضو جامعه مدرســین حــوزه علمیه قم 
خاطرنشــان کرد:  تمام مشــکالت این بود که 
اطالعیه ای بدون نام و نشــان تحت این عنوان 
آمده بود که جامعه مدرسین از جناب آقای رئیسی 
حمایت کرده و اسم کل اعضای جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم ذیل این مطلب، منعکس شــده 
بود، که این معنایــش آن طور که تلقی بزرگان 
هســت، این بود که گویا کلیت مجموعه جامعه 
مدرسین، چنین رأیی به جناب آقای  رئیسی دادند 
در حالی که مطلب این طور نبوده اســت؛ بلکه 
یک جلسه رســمی بود که اکثریت در آن جلسه 
از جناب  رئیسی حمایت کردند که این هم توسط 
 رئیس جامعه امضاء و برای رســانه ها ارسال شد. 
از این رو اطالعیه ای که ایشان دادند، معتبر است 
اما به دلیل مطلب برخی شــبکه های اجتماعی 
مبنی بر حمایت کل اعضای جامعه مدرســین، 

سوءتفاهمی پیش آمده بود.
آیت اهلل غــروی در پایــان در خصوص نظر 
شــخصی خود در انتخابات ریاســت جمهوری 
گفت: بنده شخصا در آن جلسه بودم و از این رو 

نمی توانم نظر خود را اعالم کنم.

آقای رئیسی! تحریم ها برای 
چه کسانی فرصت بوده است؟ اگر از خدا شرم نمی کنید از مردم شرم کنید، به کجا می خواهید برسید؟

          سید حسن هاشمی وزیر بهداشت:

وزیر بهداشت از منطقه جنوب استان کرمان و شهرستان رودبار جنوب به عنوان 
محروم ترین نقطه کشــور یاد کرد و افزود: بســیاری از افــرادی که امروز در مورد 
محرومین و مســتضعفان صحبت می کنند، ممکن است رودبار جنوب را نشناسند 
و به شــما آدرس رودبار گیالن را بدهند و اصال نمی دانند که محرومیت و روســتا 

چیست و زندگی در این مناطق به چه معنا است.
به گزارش ایســنا، دکتر سید حســن هاشــمی در آیین افتتاح بیمارستان سید 
الشهداء)ع( رودبار جنوب در محرومترین منطقه جنوب استان کرمان، اظهار داشت: 
در ابتدای ورود به این بیمارســتان، زیباترین جمله ای که شنیدم جمله ای گرانبها 
از فرمایشــات امام خمینی)ره( بود که فرموده بودند کسانی که در رژیم ستم شاهی 
محرومیت کشیدند، در جمهوری اسالمی دیگر نباید محروم باشند و خجالت کشیدم 
چراکه برای افتتاح بیمارســتانی به رودبار جنوب آمدم که 18 سال از زمان کلنگ 

زدن آن می گذرد.
وزیر بهداشت ادامه داد: ما امروز بیمارستانی را افتتاح می کنیم که برای نیازهای 
18 ســال پیش طراحی شده و برای 130 هزار نفر جمعیت این شهرستان، حداقل 
باید 130 تخت بیمارستانی وجود داشته باشد و خوشحالم که در دولت یازدهم، این 
بیمارســتان تکمیل و تجهیز شد. هاشمی خاطرنشان کرد: قبل از دوران مسئولیت 
وزارت نیز بارها به این منطقه ســفر کردم و جالب است که ما را به بی توجهی به 
محرومین متهم می کنند؛ در حالیکه از روز اول انقالب و تشــکیل جهاد سازندگی، 
در این نهــاد خدمت می کردیم و برخی افراد که بعد از انقالب به دنیا آمدند، ما را 
قبول ندارند و ما را مرفه می دانند و خودشان را طرفدار فقرا. زیرا در حال حاضر به 

رای مردم نیاز دارند.
وزیر بهداشــت تصریح کرد: نمی دانم که چرا فقــط در زمان انتخابات، عده ای 
به فکر فقرا و محرومین می افتند اما خوشــحالم کــه در دولت یازدهم در منطقه 
جنوب کرمان، 3 بیمارســتان را افتتاح کردیم البته این به معنی حل تمام مشکالت 
نیســت، بلکه مقدمه ای برای اقدامات بعدی خواهد بود و فرزندان این منطقه باید 
در رشته های پزشکی، دندانپزشــکی و داروسازی و رشته های مختلف متخصص 
شده و به مردم خدمت کنند.وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار 
داشت: برای سربلندی و پیشرفت کشور کمک کنید چراکه هر وقت ایران بخواهد 
پیشرفت کند و سامان یابد، دانسته یا ندانسته، چوب الی چرخ آن می گذارند و برای 

آن دســت انداز ایجاد می کنند و همین که کشور می خواهد با برنامه، عقالنیت و با 
آرامش امور خود را پیش برد، تالش می کنند که با احساس، تبلیغات، وعده های بجا 
و بیجا، درست و نادرست و تهمت و دروغ، مسیر کشور را از مدار عقالنیت دور کنند.

هاشمی ادامه داد: هر کدام از اعضای هیات دولت قبل از مسئولیت خود، شغل و 
مسئولیت هایی داشتیم و از روزی که ما در این دولت کار خود را آغاز کرده ایم، اگر 
می توانند نشان دهند که یک ریال، به صورت خالف برداشته ایم یا خانواده و فامیل 
ما حتی برای یک ساعت از خودرو بیت المال استفاده کرده اند و یا بستگان نزدیک و 

دور را در جایی استخدام کرده ایم یا امتیاز داده ایم.
وزیر بهداشت تاکید کرد: هر کس هر مدرکی علیه بنده دارد، نشان دهد که غیر 
از حقوق دانشــگاه از کجا پولی گرفتــه ام اما در تلویزیون، رادیو و فضای مجازی، 
طوری نشــان می دهند که همه خدمت گزاران دولت یازدهم، دزد، مال مردم خور 
و به دنبال منافع خود هستند. اگر از خدا شرم نمی کنید از مردم شرم کنید. به کجا 
می خواهید برســید و چه چیزی را می خواهید بگیرید اگر  رئیس جمهوری، وکالت 
و وزارت و کل دنیا را به انســان بدهند و همراه با گناه و معصیت باشد البته اگر به 
قیامت اعتقاد داشته باشید و از خدا بترسید، چه ارزشی دارد؟ وزیر بهداشت در ادامه 
افزود: باید به خاطر نعمات زیادی که خدا به ما داده، شــاکر باشیم هفته آینده باید 
رای بدهیم و سرنوشت کشور از آن صندوق بیرون می آید و این نعمت کمی نیست 
و اگر کسی غصه می خورد برای این است که این از این نعمت، درست استفاده شود 
و امیدواریم که به نحو احسن از حکومت مردم بر مردم که با هزینه های زیادی به 

دست آمده، استفاده و نگهداری شود.

دوست داریم در ایران آزادی و استقالل وجود داشته باشد

                     عضو شورای شهر تهران:

جابه جایی بودجه شهرداری در اسناد و گزارشات وجود ندارد
نایــب رئیــس کمیســیون معمــاری و 
شهرسازی شورای شــهر تهران گفت: عدم 
تحقق و جابجایی بودجه شهرداری در اسناد 

و گزارشات وجود ندارد.
به گــزارش ایلنا محمد مهــدی تندگویان 
با اشاره به اینکه شــهرداری هر گونه ضعف 
در عملکــرد خود را به گردن دولت می اندازد، 
گفت: کل بدهی دولت به شهرداری فقط 12 
هزار میلیارد تومان اســت که اکثر آن هم به 
دوران احمدی نژاد باز می گردد و این در حالی 
است که شــهرداری فقط در سال جاری 22 

هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.
وی ادامه داد:  بدهی دولت به شــهرداری 
در مجمــوع یک دهــم کل درآمدش در 12 

سال گذشته است که این اعداد و ارقام نشان 
می دهد؛ عملکرد قالیباف تا چه اندازه ضعیف 

بوده است.
این عضو شــورای شــهر خاطرنشان کرد: 
معموال در شــهرداری بین بودجه مصوب و 
بودجه محقق شــده 30 الی 40 درصد تفاوت 
هست. نمونه اش بودجه آتش نشانی است، در 
زمان حادثه پالســکو مشخص شد از بودجه 
150 میلیارد تومانی آتش نشــانی تا آن موقع 
فقط 40 میلیارد تومان محقق شده بود. عدم 
تحقق و جابجایی بودجه را می توان عمال در 
مدیریت شــهری مشاهده کرد، اما در اسناد و 

گزارشات وجود ندارد.
تندگویان در ادامــه تصریح کرد: در بحث 

اقتصاد شــهری با مشــکالت فراوانی روبرو 
هســتیم و هیچ درآمد پایداری در شهر وجود 
ندارد. فروشــگاه شــهروند در حالی که 150 
میلیارد تومان ســود می دهد، اما شورای شهر 
هرگز اثری از این درآمد در ردیف بودجه ندیده 
است و این میزان فقط یک دهم سود واقعی 
است که شهروند باید برای شهر داشته باشد.

او ادامــه داد: از 2 حالت خارج نیســت یا 
قالیباف واقعا از نظر مدیریت اقتصادی ناتوان 
اســت یا اینکــه رانتی وجــود دارد که اجازه 
نمی دهد این درآمد خرج شــهر شود. از سوی 
دیگر بحث های مربوط به فساد در شهرداری 
به جایی نرسیده است، پرونده امالک نجومی 
هنوز باز است و قراردادهای سازمان زیباسازی 

و مترو دارای ابهامات فراوانی است.
این عضو شــورای شهر با اشــاره به عدم 
پاسخگویی قالیباف در عرصه مدیریت شهری 
خاطرنشان کرد: باید عملکرد شهرداری را در 
برخی موارد از شــهردار جــدا کرد. نیروهایی 
همچون خدمه زحمتکش پارک بان  و پاک بان 
با حداقل دســتمزد در شهر فعالیت می کنند، 
و در حالی که در شــهرداری نزدیک به 130 
الی 140 تعاونی مســکن داریم، اما برخی از 
کارمندان شــهرداری سال هاست در آرزوی 
مســکن به ســر می برند. این در حالی است 
کــه در پرونــده امالک نجومی بــه افرادی 
ملک واگذار شــده که حتی در شهرداری کار 

نمی کنند.

           آیت اهلل غروی:     فاطمه هاشمی عضو حزب اعتدال و توسعه:

                   حسن هانی زاده کارشناس مسائل منطقه:

دختر آیت ااهلل هاشــمی رفســنجانی گفت: با رأی خود به 
دولت روحانی، نشــان می دهیم که به جمهوری اســالمی و 
انقالب پایبند و وفاداریم. انقالب اســالمی را دوست داریم، 
اما دوســت نداریم که در ایران ما آزادی و اســتقالل وجود 

نداشته باشد.
به گزارش ایســنا، فاطمه هاشمی رفســنجانی در همایش 
حامیان حســن روحانی در اصفهان اظهــار کرد: پدرم معتقد 
بود کار دولت سازندگی آســان تر بود؛ چرا که اگر با کشوری 
جنگ زده و خزانه های خالی مواجه بود اما همدلی و همراهی 
همه نهادها و ســازمان های نظام را پشتوانه خود داشت، اما 
دولت فعلی نه تنها از این پشتوانه برخوردار نیست، بلکه دائمًا 

از سوی ارگان ها و احزاب مختلف مورد حمله قرار می گیرد.
وی ادامه داد: چشــم امید مردمی که در دوران دولت نهم 
و دهم تمام امکانات خود را در گوشــه و کنار کشور از دست 
دادند و مشــکالت فراوانی را شاهد بودند به رأی در انتخابات 
پیش رو است. امروز چشم مردمی که با جنگ مخالف هستند، 
به ما اســت؛ پس همه ما روز 29 اردیبهشت به دولت روحانی 
رأی می دهیــم چرا که در بیــن کاندیداهایی که امروز برای 
کاندیداتوری ریاســت جمهــوری روی کار آمده اند، کســی 
وفادارتر به انقالب و پر ســابقه تر از حســن روحانی در امور 

اجرایی و کشورداری نداریم.
دختر آیت ااهلل هاشــمی رفسنجانی افزود: دولت یازدهم در 

طول چهار سال گذشته با همه مشکالتی که پیش رو داشت 
و مشــکالتی که از دولت گذشــته بر جا مانده بود، امنیت و 
آزادی را برای کشــور به ارمغان آورد. این فعالیت ها هنوز هم 
به پایان نرســیده اســت و این ما هستیم که با حضور و رأی 

خود امکان ادامه این راه محقق خواهیم کرد.
ایــن عضو حزب اعتدال و توســعه در خصــوص عملکرد 
نامزدهــای انتخاباتی در مناظره های اخیر گفت: متاســفانه 
در طــول مناظره هــا و گفت و گوهایــی کــه کاندیدهــای 
ریاست جمهوری داشته اند، شاهد تخریب جمهوری اسالمی و 
رهبران جمهوری اسالمی بوده ایم. برخی به گونه ای صحبت 
می کننــد که انگار هیچ نقشــی در خرابکاری ها و تخریب ها 
نداشــته اند و نه تنها آن ها را به دولت فعلی نسبت می دهند 
بلکه به رهبران انقالب و شــعور سیاسی و اجتماعی مردم نیز 

توهین می کنند.
هاشــمی ادامه داد: با رأی خود به دولت روحانی، نشــان 
می دهیم که به جمهوری اسالمی و انقالب پایبند و وفاداریم 
و به دنبال حفظ و حقانیت آن هســتیم. ما انقالب اســالمی 
را دوســت داریم، اما دوســت نداریم که در ایران ما آزادی و 

استقالل وجود نداشته باشد.
وی با اشــاره به فعالیت های دولت فعلی گفت: ما امروز از 
مردی روایت می کنیم که عقالنیت، تدبیر و امید را به کشــور 
بازگردانــد و به دنبال تداوم این عقالنیت و تدبیر در کشــور 

هســتیم. ما اجازه نمی دهیم که اتفاقاتی که در سال 84 و بعد 
از آن رخ داد باز هم تکرار شود.

وی با بیان اینکه امروز به موجب حضور تحجر و قدرت هایی 
که به دنبال سلب آزادی و استقالل هستند، کشور در شرایط 
ســختی به ســر می برد، گفت: این ما هستیم که با رأی خود 
بایــد به دولت فعلی مدد دهیم تا از موقعیتی که ایجاد شــده 
ســرافراز بیرون بیاید. روحانی با فعالیت هایی که در 4 ســال 
گذشته انجام داده است که مهم ترین آن برجام، فروش نفت 
و خروج از تحریم ها بوده، زیرساخت کشور و برنامه های خود 

را برای دور بعدی آماده کرده است. 

حميرا حسينی یگانه- روزنامه نگار

حمایت از  رئیسی مصوبه 
کلیت جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم نیست

پروژه »کردستان بزرگ« وارد فاز اجرایی شده است
پروژه کردســتان بزرگ از زمان بوش پسر 
تاکنون توســط آمریکا پیگیری می شــد و 
با توجه به وضعیت عراق و ســوریه احتمال 
شــکل گیری مناطق خودمختار کردنشــین 

وجود دارد.
به گزارش ایلنا حسن هانی زاده کارشناس 
مســائل منطقه با اشــاره بــه تحویل اولین 
محموله نظامی از سوی آمریکا به یگان های 
مدافع خلق ســوریه اظهار کرد: سیاست  کلی 
ایاالت متحده در زمان بوش پســر، اوباما و 
ترامپ همواره بر پایه ایجاد یک کردســتان 
بزرگ در منطقه بوده اســت. یکی از اهداف 
این سناریوی آمریکا ایجاد یک جریان کردی 
مســتقل برای همیاری با آمریکا در سوریه و 
خاورمیانه بوده اســت که در حالت فعلی هم 
شاهد حمایت همه جانبه سیاسی و نظامی از 
یگان های مدافع خلق توسط ایاالت متحده 

هستیم.
وی ادامه داد: باراک اوباما در سال های اخیر 
اقدام به سرمایه گذاری روی کردهای سوریه 
کرده بود و این روند توســط ترامپ هم ادامه 
خواهد داشت. چراکه ساختار سیاسی ایاالت 
متحده به همراه اتاق  فکر اطالعاتی و نظامی 
این کشــور بر این عقیده هستند که تا سال 
آینده باید »کردستان بزرگ« تشکیل شود. از 

ســوی دیگر همه چیز برای همه پرسی اقلیم 
کردستان عراق مهیا شده است و این موضوع 
می تواند ادامه اســتقالل کردها و تشــکیل 

کردستان بزرگ در منطقه را رقم بزند.
آمریکا در صدد اســت تا کردهای شمال 
ســوریه را برای اعالم اســتقالل آماده کند 
کــه بدون تردیــد دامنه آن تا عــراق ادامه 
پیدا خواهد کرد. مخالفت ترکیه با تشــکیل 
کانتون های گسترده کردی یکی دیگر از ابعاد 
این پرونده خواهد بود. چراکه آنکارا با توجه به 
شرایط امنیتی داخلی و خارجی خود به دنبال 

تثبیت وضعیت به نفع خود اســت و از طرف 
دیگــر، وجود 20 میلیون کرد در خاک ترکیه 
هم یکی از مســائل جدی است که می تواند 
این کشور را با چالش روبه رو کند که البته در 
این بین سیاست های اردوغان هم تاثیرگذار 

بوده است.
این تحلیلگر مســائل غرب آســیا با تاکید 
بر پیچیدگی پرونده ســوریه در حالت فعلی 
تروریستی  گروهک های  کرد: حضور  عنوان 
متعدد و همچنین راهبر کشــورهای منطقه 
و حتی دولت آمریکا و دولت های اروپایی در 

سوریه، چشم انداز شرایط این کشور را پیچیده 
کرده است. موضوع مهم دیگری که در این 
بین باید مورد توجه قرار گیرد، این اســت که 
دامنه خودمختاری کردهای سوریه می تواند 
تا عــراق ادامه پیدا کند که احتمال دارد پس 
از آزادســازی کامل موصل شاهد وقایع مهم 
و غیرمنتظره  باشیم که محوریت آنها کردها 

خواهند بود.
وی در پایــان با اشــاره بــه اعالم جنگ 
پ.ک.ک علیه اقلیم کردســتان عراق گفت: 
مسعود بارزانی روابط تنگاتنگی با ترکیه برقرار 
کرده اســت تا بتواند از این طریق حساسیت 
ترکیه را کاهش داده و برای خود حاشیه امن 
ایجاد کند. این موضوع موجب شده تا برخی 
از طیف های کردی علیه بارزانی اعالم جنگ 
کنند که این می تواند اقلیم کردستان عراق را 
با مشکل روبه رو کند. در این بین، نظر مسکو 
و واشــنگتن در خصوص کردستان بزرگ و 
جریان کردی بسیار مهم است. چراکه مسکو 
ســعی می کند در پرونده کردهای سوریه از 
واشــنگتن امتیاز بگیرد تا بتواند تامین منافع 
خــود را به صورت پایدار عملیاتی کند. لذا به 
نظر می رسد تقســیم کار میان دو قدرت در 
خصوص پرونده کردها کاماًل صورت گرفته 

است. 

در حالی که سایت مشرق مدعی شده »جمعی از اعضای جامعه پزشکی با صدور 
بیانیه ای از حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی اعالم حمایت کردند«، »رحمت اهلل 

حافظی« یکی از کسانی که نامش در زیر آن درج شده این ادعا را تکذیب کرد.
به گزارش انصاف نیوز، آقای حافظی که از اصولگرایان شورای شهر کنونی بوده 
ولی راه خود را از آنها جدا کرده اســت، در پاســخ به صحت و سقم امضای نامه ی 
ادعایی رسانه های اصولگرا، گفت: »سالم، کسی با بنده در باره این قضیه صحبت 

نکرده است«.
رسانه های اصولگرای حامی قالیباف، میرسلیم و رئیسي که خبرهای عجیبی در 
تبلیغات به نفع آنها منتشر می کنند، مدعی شده بودند: »890 نفر از اعضای جامعه 
پزشــکی با صدور بیانیه ای ضمن اعالم حمایت از رئیســی تاکید کردند که دولت 
حجت االسالم رئیسي متشکل از افراد متعهد، متخصص، راستگو، درستکار، خوشنام 

و از بطن مردم خواهند بود«.

به گزارش ایلنا، ترانه علیدوســتی در توییتر خود با انتشار این مطلب که این درد 
متشــرک هر گز جدا جدا درمان نمی شــود و رای می دهم و به عقب برنمی گردیم 
اعالم کرد در انتخابات ریاست جمهوری حتما شرکت خواهد کرد و در این میان از 
حسن روحانی حمایت خواهد کرد.اعالم حمایت ترانه علیدوستی از حسن روحانی؛ 
واکنش تند مخالفان و طرفداران دو نامزد دیگر را به دنبال داشت تا آنجا که از وی 
خواســتند دالیل حمایت خود از حسن روحانی را اعالم کند.ترانه علیدوستی نیز در 
پاسخ این حمالت نوشته است: هشتگ تغییرات محسوس و تا1400 با روحانی رو 

دنبال کنید، دالیل زیادی پیدا خواهید کرد برای رای به روحانی.

»حافظی« پنبه  »حمایت ۸۹۰ 
پزشک از رئیسی« را زد 

دفاع همه جانبه ترانه 
علیدوستی از حسن روحانی 


