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حاشیه نشینی جامعتین؛ میدان داری «جمنا»

دیگه
چه خبر

هفته آینده ،جامعه روحانیت و جامعه مدرســین برای انتخابات ریاســت جمهوری تصمیم می گیرند

علی رضایی

نبود اما توانســـته بود بیـــن اصولگرایان
موسوم به تحولخواه نظیر «رهپویان» و
«ایثارگـــران» همچنین گروههای فکری
و سیاســـی نزدیک بـــه دولت ســـابق از
جملـــه «پایـــداری» و «یکتـــا» را در کنار
تشـــکلهای دیرپایـــی چـــون مؤتلفـــه
اسالمی و جامعه روحانیت مبارز جمع
کنـــد .نتیجه انتخابـــات تهـــران اما این
جمع را خیلـــی زود پراکند تا اینکه چند
ماه پیش ،بخشـــی از آنهـــا در چارچوب
«جبهه مردمی نیروهای انقالب» ســـر
برآوردنـــد .تشـــکلی که به اصـــرار خود،
افراد و نه احزاب را دعوت کرد .آیتاهلل
موحـــدی کرمانی یکـــی از میهمانان پر
رفت و آمد به این تشـــکل و مراســـمش
اســـت و مصباحـــی مقدم ،ســـخنگوی
جامعه روحانیـــت مبارز کـــه نامش به
عنوان یکی از نامزدهای «جمنا» بود ،در
این جمع حضور دارد .حضوری که شاید
تنهـــا کمی باالتـــر از دبیرکل یـــا اعضای
دیگر حزبهای عضو «جبهه مردمی»
باشـــد .هر چنـــد اصولگرایـــان ائتالفی
میگویند برهم شکســـتن ســـاختارهای
سنتی گذشـــته و گزینش براساس آرای
پایـــگاه مردمی این جریـــان ،الگوی تازه
برای معرفی نامزدهاست ،اما آنچه در
دو مجمع عمومی گذشـــت ،حکایت از
این دارد که اگر چه اســـامی هیچ حزبی
در رأس «جمنـــا» قرار ندارد ،اما ترکیب
شورای مرکزی همچنین پارلمان  2هزار
و  500نفره این تشـــکل نشـــان میدهد
دیگر تشکلهای دیرپایی چون «جامعه
روحانیت مبارز» در رأس نیست و برخی
احـــزاب ،تحرکات نـــه چنـــدان پیدایی
بـــرای هدایت مجمـــع عمومی «جبهه
مردمـــی» دارند.به عبارت ســـادهتر اگر
نامزدهای اصولگرا به زعم ائتالفیها تا
دیروز «از باال به پاییـــن» بود ،در ائتالف
جدید از پشـــت پرده به ویترین اســـت و
اثر قابل تأملی از جامعه روحانیت مبارز
هم پشت پرده و هم در ویترین نیست.
عـــاوه بـــر ایـــن دیگـــر حداقـــل در
رســـانهها ،خبـــری از قرابـــت و آمـــد و
شـــدهای مکـــرر دبیـــران کل جامعـــه
روحانیـــت مبـــارز و جامعـــه مدرســـین
حوزه علمیه قم نیست .هر چند جامعه
مدرســـین همواره عمده تمرکز خود را
بـــر انتخابات مجلس خبـــرگان رهبری
میگـــذارد ،اما حداقل تا یک دهه پیش
در تصمیمهـــای انتخاباتـــی ،جامعـــه
روحانیـــت را یـــاری میکـــرد .امـــا دیگر
ماههاست از این دیدارها و قول و قرارها
خبری در رسانهها نیست.

فارس

روزهـــای بســـیار از زمانـــی گذشـــته
اســـت کـــه «جامعتیـــن» ،کلیـــد واژه
مشـــترک اغلب اخبـــار انتخاباتـــی بود.
دو نهـــاد روحانـــی -سیاســـی اصولگرا،
دیرگاهی اســـت کـــه عمالً میـــدان را به
نوظهورهـــای ایـــن جریـــان دادهانـــد و
حـــال آن گونه که در اخبار آمده اســـت،
هفته آینده بعد از اعالم نتیجه بررســـی
صالحیت نامزدهای انتخاباتی ریاست
جمهـــوری ،بر ســـر اینکـــه از «جمنا» یا
یکـــی از نامزدهای انتخابـــات حمایت
کنند ،تصمیمگیری خواهند کرد .دیروز
ایســـنا خبر داد جامعه مدرســـین حوزه
علمیـــه قم هنوز بر ســـر اینکه از «جبهه
مردمی نیروهـــای انقالب» پشـــتیبانی
کنـــد ،بـــه قطعیـــت نرســـیده اســـت.
غالمرضا مصباحی مقدم ،ســـخنگوی
جامعـــه روحانیـــت مبارز هـــم خبر داد
که تشـــکل متبوعـــش اخیراً جلســـهای
با همیـــن موضـــوع برگـــزار کـــرده و در
نهایت مقرر شـــده اســـت پس از اعالم
اســـامی نامزدهـــای تأییـــد صالحیـــت
شـــده ،در این باره تصمیمگیری شـــود.
آیـــتاهلل موحـــدی کرمانـــی ،دبیـــرکل
جامعـــه روحانیت مبارز در جلســـات و
مجمعهـــای عمومی «جبهـــه مردمی
نیروهای انقالب» شـــرکت و ســـخنرانی
داشـــته اســـت اما تاکنون اعالم نشـــده
حضـــور وی بـــه نمایندگـــی از جامعـــه
روحانیت باشـــد .تشـــکلی کـــه روزگاری
همراه جامعه مدرسین محور فعالیت
انتخاباتـــی جریان اصولگرا بـــود و حال
زمام امور را به اختیار یا جبر ،به دســـت
نورسیدههای این اردوگاه سپرده است.
آن هـــم در حالـــی کـــه یکـــی از اعضای
پیشـــین این مجموعه ،شـــانس اصلی
انتخابات ریاســـت جمهـــوری پیش رو
اســـت ،امـــا دبیـــرکل آن در تشـــکیالتی
حضـــور و فعالیـــت دارد که میکوشـــد
رقیبـــی را بـــرای شکســـت روحانـــی در
انتخابات معرفی و حمایت کند .با این
همه حسن روحانی که هنوز هم یکی از
اعضای جامعه روحانیت مبارز است ،از
حمایت بخشـــی از این تشکل برخوردار
اســـت و آن گونه که اخبار نیمه رســـمی
برمیآید ،تصمیمگیـــری واحد تمام یا
اکثریت جامعه روحانیت این بار بسیار
دشوار است .چنان که محمدتقی رهبر،
عضو جامعه روحانیـــت مبارز دو هفته
پیش بـــه انتخـــاب گفت :نـــام روحانی
هنوز هم در لیســـت جامعـــه روحانیت
قرار دارد .بـــه اعتقاد ناظران ،اینکه یک

تشـــکل محوری که حداقـــل تا یک دهه
پیش نقـــش تأثیرگـــذاری در انتخابات
داشته است ،چگونه به مبارزه انتخاباتی
با یکی از اعضای فعلی خود میپردازد،
جـــای بحث اســـت امـــا نکتـــه مهمتر،
محدودیت هر چه بیشـــتر دایـــره نفوذ
تشکلی است که روزگاری قطب سیاسی
جریـــان اصولگرا به شـــمار میآمد؛ این
نهاد در تمـــام ادوار انتخابات ریاســـت
جمهـــوری تـــا ســـال  ،76از نامزدهایی
حمایـــت کرد کـــه همگـــی در انتخابات
پیروز شدند .ابوالحسن بنی صدر ،شهید
رجایی ،رهبر معظم انقالب اســـامی،
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری اول تا هفتم
بودنـــد که جامعه روحانیـــت با اکثریت
آرای داخلی ،از آنان حمایت و پشتیبانی
کرد و به تبع این حمایت هم توانســـت
در کابینه دولتهای یادشـــده کمابیش
حضور و نقش داشته باشد .در سال 76
هم جامعه روحانیت مبارز با اکثریت آرا
از علی اکبر ناطق نوری حمایت کرد اما
نامزد مجمـــع روحانیون مبارز  ،زنجیره
پیروزیهـــای انتخاباتـــی این تشـــکل را
گســـیخت .با پایان یافتن هشـــت ســـال
دولت اصالحـــات ،جامعـــه روحانیت
مبارز از آیتاهلل هاشـــمی رفســـنجانی
پشـــتیبانی کـــرد اما ایـــن بار هـــم نامزد
تحت حمایت این نهـــاد ناکام ماند .در
سال  88جامعه روحانیت نتوانست به
یک تصمیم واحد برســـد ،اما آنچه این
نهاد را بـــا چالش مواجه کرد ،ســـخنان
محمـــود احمدینـــژاد در مناظـــره بـــا
میرحســـین موســـوی علیـــه آیـــتاهلل
هاشـــمی رفســـنجانی و علی اکبر ناطق
نـــوری اعضای ارشـــد جامعه روحانیت
مبـــارز بـــود .ســـکوت مرحـــوم آیتاهلل
مهدوی کنی دبیرکل جامعه روحانیت
در کنـــار عدم موضعگیری تشـــکیالتی،
سبب شد ناطق نوری ،حسن روحانی و
امامی کاشانی دیگر در جلسات جامعه
روحانیت حضور نیابنـــد .فاصلهای که
تا ســـال  92بیشتر هم شـــد و سبب شد
جامعـــه روحانیـــت از نامزدی حســـن
روحانی حمایت نکند و هر کدام از اعضا
به تشـــخیص و اجتهاد شخصیشان به
یکی از نامزدها رأی دهد.
غیبـــت اعضـــای ارشـــد و صاحـــب
نفوذ جامعه روحانیت مبارز کافی نبود
کـــه آیتاهلل مهـــدی کنی دبیـــرکل این
مجموعـــه ،بعـــد از کمایی چنـــد ماهه
در گذشـــت و آیتاهلل موحدی کرمانی
به جـــای او انتخاب شـــد .چهـــرهای که

حمایت یکساعته «پایداری» از رئیسی

برش

«شـ ــورای مرکـ ــزی جبهه پایـ ــداری از همـ ــه اعضا و
هـ ــواداران پرتـ ــاش و خسـ ــتگیناپذیر و بیادعـ ــا و
خدوم خـ ــود در سراسـ ــر کشـ ــور دعـ ــوت مینماید
صادقانه و خالصانـ ــه با مـ ــدد از ارواح پاک و طیبه
شهیدان برای معرفی نامزد اصلح انقالب حضرت
آیتاهلل رئیسـ ــی به هر طریق شرعی ممکن تالش
نموده و همـ ــه اطرافیان و دوسـ ــتان را به این مهم
تشـ ــویق و ترغیـ ــب نماید ».سـ ــاعت  12دیـ ــروز بود
که کانـ ــال تلگرامی حـ ــزب «پایـ ــداری» از حمایت
ایـ ــن تشـ ــکل از نامـ ــزدی ابراهیـ ــم رئیسـ ــی تولیت
آسـ ــتان قدس رضوی و داوطلب انتخابات ریاست
جمهوری خبـ ــر داد و تأکید کرد متـ ــن کامل بیانیه
بزودی منتشر میشود .اما ساعتی بعد نه تنها این
حمایت چند خطی از روی کانال برداشته شد ،بلکه
مرتضی آقاتهرانی ،دبیرکل پایداری در گفتوگویی
تأکیـ ــد کرد« :مـ ــا در زمان خود فـ ــرد اصلح را اعالم
خواهیم کرد ...پایداری تاکنون به شـ ــکل رسـ ــمی از
هیچ کاندیدایی اعالم حمایت نکرده است».
وی افـ ــزود« :جلسـ ــات پایداری به صورت مسـ ــتمر
برگزار میشـ ــود و مـ ــا هفتهای دو بار جلسـ ــه برگزار
میکنیـ ــم و معتقدیـ ــم باید به اصلـ ــح رأی داد؛ اما
هنوز گزینه ما به صورت رسمی اعالم نشده است.
لذا خبری که اخیراً منتشـ ــر شـ ــد ،به صورت رسمی
نبوده است و استنباطی است ».پایداری به ائتالف
اصولگرایان موسـ ــوم به «جمنا» نپیوسـ ــته اسـ ــت.
مرتضـ ــی آقاتهرانـ ــی ،دبیرکل این تشـ ــکل پیشتر
اعالم کـ ــرد پایـ ــداری التزامی به سـ ــاز و کار «جبهه
مردمـ ــی» و حمایت از گزینه نهایـ ــی آنها ندارد اما
اگر این گزینه به زعم آنها «اصلح» باشـ ــد ،حتماً از
او پشتیبانی خواهد کرد.
اگرچه از رئیسـ ــی بـ ــه عنوان گزینـ ــه نهایی «جمنا»

دایره تأثیرگذاریاش به مراتب کمتر از
مرحـــوم مهدوی کنی بـــود .از انتخابات
مجلس دهم شورای اسالمی ،به عنوان
نخســـتین آزمـــون انتخاباتـــی آیتاهلل
موحدی کرمانی یـــاد میکردند؛ چرا که

نـ ــام میبرند ،اما قرار اسـ ــت نامزد ایـ ــن گروه بعد
از برگزاری سـ ــومین مجمع عمومـ ــی «جمنا» و بر
اسـ ــاس رأیگیری معرفی شـ ــود .براسـ ــاس اعالم
اولیه ،دیگر نامزدهای «جمنا» موظف هسـ ــتند به
نفـ ــع گزینه نهایی کنـ ــار بروند .اما ابراهیم رئیسـ ــی
شـ ــامگاه سهشـ ــنبه اعالم کـ ــرد« :مـ ــا نیامدهایم که
برویم ،بلکه آمدهایم که موفق شـ ــویم ».کارگزاران
«جمنا» ادعا کردهاند رئیسـ ــی ساز و کار این نهاد را
پذیرفته اسـ ــت اما خود او اعالم کرده که به صورت
مستقل وارد انتخابات شده است.
در روزهای گذشـ ــته برخی رسانههای غیررسمی از
فاصله رأی معنادار بین قالیباف و رئیسی دو نامزد
«جمنا» خبر دادهاند .برخالف آرای ریخته شده در
صندوق «جبهه مردمی» ،نظرسنجیهایی که گویا
توسـ ــط اصولگرایان انجام شده ،سبد رأی قالیباف
را بزرگتر از رئیسـ ــی نشان میدهد .مرضیه وحید
دسـ ــتجردی ،سـ ــخنگوی «جمنـ ــا» پیشتـ ــر اعالم
کرده است تا  20اردیبهشت گزینه نهایی مشخص
میشود اما ممکن هم هست به جای یک نفر ،دو
نامزد از «جبهه مردمی» تا روز رأیگیری در میدان
باقی بمانند.
عـ ــاوه بـ ــر رئیسـ ــی و قالیبـ ــاف ،علیرضـ ــا زاکانی و
حمیدرضـ ــا حاجـ ــی بابایـ ــی از سـ ــوی «جمنـ ــا» در
انتخابات نامنویسی کردهاند .محمود احمدینژاد،
مسعود زریبافان ،مصطفی میرسلیم ،محمدعلی
پورمختار ،سیدهاشـ ــم بطحایی ،حسـ ــن سبحانی،
حسـ ــن نوروزی ،صادق خلیلیان ،عوض حیدرپور،
محمدمهـ ــدی زاهـ ــدی ،علیرضا منادی و حسـ ــن
بیادی از دیگر اصولگرایانی هسـ ــتند کـ ــه به عنوان
اصولگرا یا مسـ ــتقل نـ ــام خود را در دفتـ ــر ثبتنام
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ثبت کردهاند.

او تمـــام قد پای کار آمـــده بود تا مجمع
الجزایـــر اصولگرایـــی را به هـــم نزدیک
و نیروهـــای ایـــن اردوگاه را متحـــد کند.
او میزبـــان جلســـات «شـــورای ائتـــاف
اصولگرایـــی» بـــود کـــه قصـــد داشـــت

اکثریت کرســـیهای مجلـــس دهم را از
آن اصولگرایان کنـــد اما «ائتالف امید»
شکست  30به هیچ را به «شورای ائتالف
اصولگرایـــان» تحمیـــل کرد .شـــورایی
که اگـــر چـــه جمـــع کامـــل اصولگرایی

محمد هاشمی :خواسته آیتاهلل هاشمی
انتخاب دوباره روحانی بود

خبرگزاریفارس؛ 68تیترتخریبیعلیه دولتدر 40ساعت

محمـــد هاشـــمی داوطلـــب
انتخابـــات ریاســـت جمهوری
گفـــت کـــه خواســـته مرحـــوم
آیـــتاهلل هاشـــمی ،انتخـــاب
دوباره روحانی بوده است .وی
در گفتوگو بـــا انتخاب افزود:
تأکید ایشان این بود که دولت
آقای روحانـــی باید دو دورهای
باشـــد و ایشان باید دوره دوم هم باشند .اظهار امیدواری
و پیشبینـــی میکردند که در دوره دوم عملکرد ایشـــان
بالطبع بهتر خواهد بود و بتوانند مشـــکالت را حل کنند.
ایـــن نوع عبارات در مورد دولت دوم ایشـــان از قول حاج
آقا نقل میشد.
بـــرادر آیـــتاهلل هاشـــمی دربـــاره نظـــر آن مرحـــوم
درخصوص نامزد پوششـــی در انتخابات گفت :ایشان در
یک جلســـهای از  5نفر نام بردند که ایـــن افراد بهعنوان
نامـــزد در عرصه انتخابات حضور داشـــته باشـــند؛ آقای
ناطق نوری ،دکتـــر عارف ،آقای جهانگیـــری ،آقای دکتر
ظریف و من.
البتـــه نامزدی پوششـــی به این معنا بـــود که یک نفر،
بلکه بیشتر در صحنه حضور داشـــته باشد و اگر حوادثی
اتفـــاق افتـــاد ،جریان اصالحـــات و اعتدال بـــدون نامزد
نباشـــد .خیلـــی تأکید نداشـــتند که یک ،دو یا ســـه نفر در
صحنه در کنار هم باشـــند ،اما میگفتند که بیشـــتر از یک
نفـــر و  5اســـم را هم اعـــام میکردند .وی دربـــاره اینکه
آیا حضور شـــما با آقای جهانگیری هماهنگ شده بود؟
افزود :من با ایشان هماهنگی نداشتم و درواقع براساس
نظـــر حاج آقا عمل کـــردم .تا روز آخر (شـــنبه) هم صبر
کردم و دیدم که از این افراد هیچکس ورود پیدا نکرد.
هاشـــمی درباره پیشبینی آیتاهلل از نتایج انتخابات
هم گفت :هیچ گاه درباره پیشبینی صحبت نمیکردیم،
چون صحنه انتخابات مشخص نبود .همیشه این بحث
مطرح میشـــد که بســـتگی دارد رقبا چه کســـانی هستند
زیرا قبل از رحلت ایشـــان ،تعداد نامزدها مشخص نبود
که چه کسانی هســـتند .بعضاً اسمی از آقای رئیسی برده
میشد؛ گهگاه و نه همیشه.
بنابرایـــن بحث یا انتظار ایشـــان بیشـــتر ایـــن بود که
دولت آقای روحانی ،دو دورهای باشد و روی این همیشه
نظـــر میدادند .درحقیقـــت میتوان گفت کـــه به نوعی
خواستهشان بود و این را بسیار تکرار میکردند.

از نخسـ ــتین سـ ــاعات  28فروردین ماه تا
سـ ــاعت  16عصر روز گذشـ ــته ،خبرگزاری
فـ ــارس در حوزههای سیاسـ ــی ،اقتصادی
و اجتماعی ،در مجمـ ــوع  68تیتر منفی و
تخریبی علیه دولت منتشـ ــر کرد 27 .تیتر
مربوط به حوزه سیاسـ ــی 13 ،تیتر در حوزه
اجتماعـ ــی و  28تیتر تخریبی نیز به حوزه
اقتصادی مربوط میشود .به این ترتیب،
درحالـ ــی که انتظـ ــار میرود «فـ ــارس» به
دلیـ ــل ارتـ ــزاق از بیتالمال ،حـ ــدی از بی
طرفی را نسـ ــبت به نامزدها یـ ــا انصاف را
نسبت به دولت رعایت کند ،اما این رسانه
در مدت مورد اشـ ــاره ،در تهیه گزارشها،
گفتوگوها و انتخاب تیتر برای اخبار ،تنها

سـ ــعی کرده اسـ ــت عملکرد دولـ ــت را در
سه حوزه برشـ ــمرده زیر سـ ــؤال ببرد .این
درحالی اسـ ــت که در همیـ ــن مدت -که با
کمی تساهل میتوان به کل  4سال گذشته
نیـ ــز تسـ ــری داد -تقریباً هیچ دسـ ــتاورد یا
اقدام و تصمیم مثبت دولت در این رسانه
بازتابنداشتهاست.رقابتهایانتخاباتی
آغاز شـ ــده است و برخی نامزدهای بالقوه
نیـ ــز در روزهای اخیـ ــر ،با اظهـ ــار نظرها و
نامهنگاریهـ ــای خـ ــود ،بـ ــه ایـ ــن فضای
تبلیغاتـ ــی دامـ ــن زدهاند .اما درسـ ــت در
همین شـ ــرایط که فرصت اندکی تا اعالم
اسـ ــامی نهایی نامزدهای تأیید صالحیت
شـ ــده انتخابات ریاسـ ــت جمهوری باقی

مانـ ــده ،خبرگـ ــزاری فارس ترجیـ ــح داده
تنها آن چیزهایی را برجسـ ــته کند که خود
نقطهضعفدولتمیپندارد.درحالیکه
بسیاری از مشکالت مورد اشاره در تیترها و
گزارشهای این رسانه ،نه جدی است و نه
دفعی ،بلکه علل و ریشههای خاص خود
را دارد .ضمـ ــن اینکه در البهالی صفحات
این خبرگزاری میتوان نشـ ــانی از اعضای
دولت همچـ ــون وزرا دید ،اما واقعیت این
اسـ ــت که تقریباً هیچ یک از کارشناسـ ــان
همسـ ــو بـ ــا دولـ ــت ،هیـ ــچ جایـ ــی در این
خبرگزاری نداشتهاند .آنچه در جدول زیر
مشاهده میشود ،نمونههایی از تیترهای
تخریبی این رسانه است.

تيترهاي اقتصادي

تيترهاي سياسي  -اجتماعي

«دولت حرف» محصول مقاومت مظلومانه ملت را بهعنوان
دستاورد برجام جا زد

تبديل رسانهملي به تريبون يك حزب ضربه بزرگي به اعتبار آن ميزند

اشتغال و توليد فراموش شد /امضاي قرارداد با چينيها براي
قطار برقي تهران-مشهد و توافق با روسها براي توليد واگن
بهبود كسب و كار ادعايي كه محقق نشد /نزول رتبه ايران
در منطقه

تير خالص نوبخت به روحاني
دولت از فشار بر رسانه ملي با اهداف انتخاباتي دست بردارد /عدم تحقق
وعدههاي روحاني و بيشتر شدن مشكالت مردم

توسعه اشتغال در دقيقه  / ۹۰دفاع از كارنامه اشتغال در
دورهمي دولتيها

من كي گفتم /4-تعطيلي كارخانههايي كه قرار بود فعال شود!/
اشتغالزايي روحاني براي كارگران چيني

ايران هجدهمين كشور با بيكاري باال در جهان /رتبه ايران در
 ۴سال اخير  11پله نزول كرد

نسل سوم تصميم به تغيير وضع موجود گرفته است/
پس كارنامه خود بربيايد
دولت نميتواند از ِ

رويترز :ايران مشكل «هواپيماهاي روي زمينمانده»
شركتهاي هواپيماسازي را حل كرده است

چرا رئيس جمهوري به مناطق آسيبديده سفر نميكند يا دير سفر ميكند؟

جديدترين برآورد صندوق بينالمللي پول از اقتصاد ايران
رشد اقتصادي و نرخ بيكاري ايران امسال بدتر ميشود

مشكالت مردم آذربايجان در ميان فعاليتهاي انتخاباتي دولت گم شد/
عملكرد ضعيف دولت در كمك به سيلزدگان

رونمايي از شگردي جالب براي شكنجه آمار بيكاري/
چطور نرخ بيكاري را روي كاغذ پايين نگه داريم؟  +نمودار

مباني حقوقي مسئوليت دولت در فاجعه سيل آذربايجان

واردات قطعات غيراستاندارد خودرو توسط يكي از بزرگترين
قطعهسازان كشور+سند

مرگ كيارستمي بازيچه سياسي و انتخاباتي آقاي وزير/
وقتي همه دنيا باخبر و هاشمي بيخبر است

ف وعدههاي دولت در تكميل قطعه  ۱آزادراه تهران-شمال/
خل 
تقالي انتخاباتي براي تسخير طرح افسانهاي

نرخ افزايش مستمري ،جوابگوي نياز مددجويان نيست/
سرانه هزينه يك فرد معلول ۲برار افراد عادي

رئيس اتاق بازرگاني تهران :بيكاري با وجود  ۶۱۵هزار اشتغال عضو شوراي شهر :قصور  ۵وزارتخانه در حادثه پالسكو/
جريانهاي سياسي از نظر كارشناسان متخصص تبعيت كنند
جديد هم كاهش نيافت
رئيس كميسيون نظارت و حقوق شوراي اسالمي شهر تهران:
چرا درباره سيل آذربايجان ،كردستان و ريزگردهاي خوزستان كميته
حقيقتياب تشكيل نميشود؟!
ي از
حركت كاروان اقوام در آستانه روز ملي خليج فارس /عدم حمايت دولت 
اين اقدام مردمي

editorial@iran-newspaper.com

قالیباف :اگر نمیتوانستم درآمد کشور را
 2/5برابر کنم ،اص ً
ال نامزد نمیشدم
داوطلب انتخابات ریاســـت
جمهـــوری در پاســـخ بـــه ایـــن
سؤال که با طرح وعده دو و نیم
برابری درآمد کشور هنگام ثبت
نام« ،فکر نمیکنیـــد در همین
قـــدم اول ،تعهـــدات ســـنگینی
بـــرای دولـــت آیندهتـــان ایجاد
کردهاید؟» گفت :پس برای چه
نامزد شـــدهام؟ نامـــزدی که تعهد و برنامـــهای برای حل
مشـــکالت اقتصادی مردم نداشته باشـــد ،چگونه به خود
اجازه میدهد برای تصدی مهمترین مســـئولیت اجرایی
کشور نامزد شود؟
محمدباقـــر قالیبـــاف در گفتوگو با تســـنیم ،با بیان
اینکـــه مردم ما رئیس جمهوری و دولتی میخواهند که
برای حل مشـــکالت معیشـــتی و اقتصادی امروز مردم
برنامه دقیق و مشـــخصی داشته باشـــد و تعهد قطعی
بدهـــد ،افـــزود :وقتی فردی با بیش از  30ســـال ســـابقه
مدیریـــت اجرایی که بـــه همه تعهداتی کـــه داده پایبند
بوده ،با قاطعیت اعالم میکند که بعد از  4سال درآمد
کشـــور را دو برابر و نیم میکند یا  5میلیون شغل ایجاد
خواهـــد کرد ،مطمئناً ســـالها مطالعـــه و برنامهریزی و
سابقه مدیریتی پشت این حرف وجود دارد.
وی با اشـــاره بـــه اینکه اتفاقـــاً برنامـــه اقتصادی من
دقیقاً برای شـــرایط امروزی ایران طراحی شـــده است،
اظهار کرد :وقتـــی از انقالب اقتصادی صحبت میکنیم
یعنی مشکالت امروز اقتصادی را در حدی میبینیم که
با مدیریتهای بسته و خســـته کنونی قابل حل نیست.
در همه جای دنیا ،وقتی کشـــوری گرفتار رکود اقتصادی
باشـــد ،آن هم رکود خطرناکی مثـــل وضعیت امروز ما،
یکی از مهمترین کارهای دولتها این اســـت که قدرت
خرید مردم را افزایش دهند .در بســـیاری از کشـــورهای
بـــا اقتصاد لیبرال ،وقتی که رکـــود اقتصادی وجود دارد،
دولتها دســـت به سیاســـت تحریک تقاضـــا میزنند و
مستقیماً به مردم به شـــیوههای مختلف پول میدهند
تـــا با ایجاد گردش مالی در بازار ،اقتصاد کشـــور بتدریج
از رکود خارج شود.
قالیباف افزود :نحوه مدیریت در کشور ما برای  40سال
پیش اســـت .در کشـــوری با ایـــن همه منابـــع و ثروتهای
خدادادی مطمئناً میتوان سطح رفاهی و درآمدی مردم
را در یک مدت مشخص افزایش داد.
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تالش برای گفتوگوی
شورای همکاری خلیج فارس با ایران

شـ ــیخ صباح الخالد الحمد الصباح ،وزیـ ــر خارجه کویت در
یک کنفرانس خبری مشترک با زیگمار گابریل ،وزیر خارجه
آلمان گفت :کویت و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج
فارس ایران را کشوری مهم در منطقه میدانند .به گزارش ایسنا به نقل از الوسط،
وی افزود :روابط طبیعی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به
سود تمام کشورهای منطقه است و کویت با حمایت شورای همکاری خلیج فارس
اقداماتی را فراهم کرده است تا زمینههای اجرای گفتوگو با ایران انجام شود .به
گفته این مقام کویتی ،نشست مشورتی شورای همکاری خلیج فارس که در اواسط
ماه آینده برگزار میشود ،فرصت مناسبی برای بررسی این موضوع است.

انتقاد مسکو از کمکاری بانکهای امریکایی
در روند اجرای برجام
نماینـــده دائـــم روســـیه در ســـازمانهای بینالمللی بـــا انتقاد از
انفعـــال بانکهای امریکایی در رفع موانـــع تجارت با ایران گفت
کـــه این موضوع یکـــی از محورهـــای مورد بحث در نشســـت آتی
کمیسیون مشـــترک برجام خواهد بود .به گزارش ایسنا ،والدیمیر
ورونکوف در گفتوگو بـــا خبرگزاری تاس ،گفت« :اکنون روند آب
شـــدن یخ روابط اقتصادی با ایران به عنوان بخشی از فرآیند لغو
تحریمهای چندجانبه وضع شده علیه این کشور مطرح است .اما
بانکهای امریکایی به اندازه کافی فعال نیستند و برای ارائه یک
ساز و کار مالی مناسب این روند ،کار مؤثری انجام نمیدهند».

تعویق انتشار اسناد دخالت سازمان سیا
در کودتای  ۲۸مرداد

وبگاه فدراسـ ــیون دانشـ ــمندان امریکایی گزارش داد که انتشـ ــار اسناد طبقهبندی
دخالت سازمان سیا در کودتای ۲۸مرداد در ایران با وجود تمایل زیاد تاریخنویسان
برای دسترسی به آن ،به تعویق افتاد .به گزارش ایسنا ،یک سند دولتی طبقهبندی
شده در امریکا که در آن تاریخ وقوع کودتای  ۲۸( ۱۹۵۳مرداد  )۱۳۳۲در ایران ذکر
شـ ــده و مشـ ــخص میکند که کارکنان آژانس اطالعات مرکزی امریکا (سیا) در آن
دست داشتهاند چندین دهه است که بشدت مورد توجه تاریخنگاران و افراد دیگر
است .به نظر میآمد قرار است این اسناد در معرض عمومی قرار گیرند اما برای
مدتی نامشخص به تعویق افتاده است.

شکایت حسین فریدون از یک نماینده مجلس
حسین فریدون دستیار رئیسجمهوری پس از اظهارات سیدجواد
ابطحی نماینده خمینیشهر در مجلس درباره ارتباط وی با فردی
بـ ــه نام «شبدوسـ ــت ماالمیـ ــری» یکـ ــی از بزرگتریـ ــن بدهکاران
بانکـ ــی ،از ایـ ــن نماینده مجلس به دادسـ ــرا شـ ــکایت کرده اسـ ــت.
به گزارش تسـ ــنیم ،این شـ ــکایت از سوی دادسـ ــرا به هیأت نظارت
بـ ــر رفتـ ــار نمایندگان ارجاع شـ ــد و قـ ــرار بود کـ ــه در جلسـ ــه دیروز
(چهارشـ ــنبه  30فروردیـ ــن) این هیأت به شـ ــکایت فوق رسـ ــیدگی
شود .سـ ــیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینیشهر در مجلس در
گفتوگو با تسـ ــنیم ،شکایت حسین فریدون برادر رئیسجمهوری
از وی را تأیید کرد.

تحلیل رسانههای خارجی از انتخابات ایران
انتخابات ریاست جمهوری ایران مورد توجه رسانههای خارجی قرار گرفته است.
پایگاهخبریامریکاییفوربسدرمقالهایبااشارهبهآخریننظرسنجیهایانجام
گرفته در ایران نوشت :با وجود همه نارضایتیها روحانی نسبت به بقیه کاندیداها
وضعیت بهتری دارد ۴۳ .درصد مردم میگویند ابراهیم رئیسی را نمیشناسند.
در حالی که اصواگرایان به نظر میرسد برای این انتخابات بر رئیسی تمرکز کردهاند
اما نتایج نظرسـ ــنجیها نشان میدهد که قالیباف تهدید جدیتری در مقایسه با
رئیسی است .به گزارش ایلنا ،این پایگاه خبری نوشته که روحانی در مسائل خاص
نسبت به سایر کاندیداهای اصلی برتری دارد؛ در بهبود روابط خارجی ،در برداشتن
تحریمهـ ــا ،در مبارزه با فسـ ــاد و بهبـ ــود وضعیت زندگی مسـ ــتمندان .همچنین
«نیوزویک» نوشته است :اصولگرایان ایران هنوز نتوانستهاند پشت یک کاندیدای
واحد علیه روحانی متحد شوند.
مواضع رئیسـ ــی و شخصیت او هنوز برای کسی روشـ ــن نیست ،کارشناسان بر این
باورند که پیروزی رئیسـ ــی میتواند بر تنشهای موجود میان ایران و جهان دامن
بزند بویـ ــژه در رابطه ایران و امریکا که اکنون ترامپ در آنجا روی کار آمده اسـ ــت.
«نیوز ابزرور» هم نوشـ ــته اسـ ــت :روحانی همچنان در نظرسنجیها از محبوبیت
باالتری برخوردار بوده اسـ ــت .همه رؤسای جمهوری در ایران دو دورهای بودهاند.
البته این بدان معنا نیست که مسیر روحانی ساده است.
ëëآیتاهلل احمد علم الهدی امام جمعه مشهد :در مورد
آستان قدس من هیچ مسئولیتی ندارم؛ بهصرف اینکه
تا انتخابات
تولیت (ابراهیم رئیســـی) داماد بنده است ،نمیتوانم
نظـــری بدهـــم ...با برگـــزاری کنســـرت در سراســـر ایران
مخالفم.عصرایران
ëëحســـین کمالی عضـــو شـــورای عالی سیاســـتگذاری
اصالحطلبان :هفته آینده لیست  21نفره اصالحطلبان برای انتخابات شوراها
مشخصمیشود.ایلنا
 ëëمحمدرضا تابش ،نایب رئیس فراکســـیون امید مجلس شـــورای اسالمی:
جمنا اجماع اصولگرایان نیســـت ...بـــزرگان اصولگرا جمنـــا را قبول ندارند.
/ایرنا
 ëëمحســـن کوهکن ،نماینده اصولگرای مجلس در نطق میان دســـتور خود از
شورای نگهبان خواست بدون رودربایستی مر قانون را اجرا کند و هر آن کسی
راکهرفتاروگفتارشعدمپایبندیرانشانمیدهد،ردصالحیتکند/.ایسنا
 ëëمحمدمهـــدی اعالیـــی ،مدیرکل ثبت احوال اســـتان تهـــران :رأی دادن در
انتخابات فقط با شناسنامه ممکن است؛ کسانی که شناسنامه آنها مفقود شده
است،هرچهزودتربرایدریافتشناسنامهالمثنیمراجعهکنند/.مهر
 ëëامیررضا واعظی آشـــتیانی ،عضـــو حزب مؤتلفه اســـامی :امکان حمایت
اصولگرایانازحسنروحانیوجوددارد/.ایسنا
 ëëآیتاهلل ناصر مکارم شـــیرازی از مراجع تقلید :نامزدهای انتخابات ریاست
جمهوری با درک شرایط حساس منطقه و جهان مراقب باشند تا در تبلیغات و
سخنانآنانچهرهنظامتخریبنشود/.ایرنا
ëëسیدحسیننقویحسینی،سخنگویفراکسیوننمایندگانوالیی:فراکسیون
نمایندگان والیی یکشنبه بعدازظهر ( 3اردیبهشت) در محل کمیسیون تلفیق
جلسه مشـــترکی با حجتاالسالم والمسلمین رئیســـی تولیت آستان قدس
رضویومحمدباقرقالیبافشهردارتهرانخواهدداشت/.ایسنا
 ëëمحمدمحمودی شاهنشین ،رئیس هیأت مرکزی نظارت برانتخاباتشوراها:
هنوز به هیچ یـــک از کاندیداها صالحیت یا عدم صالحیت آنها ابالغ نشـــده
است/.ایسنا
 ëëریچارد دالتون ،ســـفیر سابق بریتانیا در ایران :ابراهیم رئیسی قربانی تشتت
آرا در جریان اصولگرا میشـــود ...برقراری روابط دیپلماتیک با حضور رئیسی
مشکلخواهدبود/.ایلنا
 ëëاعظم طالقانی که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است در
بیانیهای تأکید کرد :امام در مورد ریاست جمهوری به جنسیت خاصی عنایت
نداشت/.ایلنا

