
انتخاباتي به اهميت رياست جمهوري
بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده براي انتخابات رياست جمهوري دوره 
دوازدهم و ش��وراهاي اسالمي دوره پنجم، قرار اس��ت ثبت نام كانديداهاي 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا در آخرين روز اسفند ماه و تنها چند ساعت 
پيش از تحويل سال نو، صورت پذيرد و بار ديگر افراد شاخص در حوزه هاي 
تخصصي اداره ش��هر، خود را در محك انتخاب مردم در 29 ارديبهشت ماه 
قرار دهند و آناني كه چهار سال يا بيشتر بر اين جايگاه تكيه زده بودند با ارائه 
طرح هاي جديد تر بار ديگر زمينه خدمت بيشتر را براي دوره جديد فعاليت 
خويش فراهم كنند و افراد جديد الورود نيز با برنامه هاي كاربردي تر، كمكي 
براي رفع مشكالت و معضالت شهري باشند. تاكنون مردم دو نوع مديريت 
را در ش��وراي ش��هر تجربه كرده اند؛ يك نوع مديريت كه عمري چهارساله 
داشته، اولين دستاورد دولت دوم خرداد بود كه براي اولين بار يكي از اصول 
قانون اساسي جمهوري اسالمي در سال 1377 در كشور پياده سازي شد و 
چهار سال اصالح طلبان تقريباً در همه شهر هاي بزرگ كرسي شوراها را در 

اختيار داشتند. 
سرنوشت آن نوع مديريت، در كمتر از سه سال فعاليت شوراها در شهرهاي 
بزرگي همچون پايتخت به تعطيلي جلسات شورا و كشمكش هاي سياسي 
انجاميد و نهايتاً شهر بزرگي مثل تهران يك سال آخر اولين دوره خود را بدون 
شوراي شهر گذراند. بعدها مشخص شد آنچه در شوراي اول اتفاق افتاد حاصل 
نگاه صرف سياسي اعضاي آن بدون توجه به انتظار از كار شوراها و ضرورت 
وجود تخصص در حوزه هاي مديريت شهري در شكل گيري شوراها بود. در 
چرايي سرنوشت محكوم به شكست ش��وراي اول اصالح طلبان، عطريانفر، 
رئيس وقت شوراي شهر تهران در جمع جوانان حزب منحله مشاركت قزوين 
در پاسخ به سؤال جواني كه در آن مقطع دليل تعطيلي شوراي شهر تهران را 
در دوره تصدي مسئوليت او پرسيده بود، چنين گفت: »وقتي شما 15 نهنگ 
)اعضاي شوراي شهر تهران در سال 1377، پانزده نفر بود( را در داخل يك 
آكواريوم مي اندازيد كه نهنگ كوچك آنها من بودم، نبايد انتظار داشته باشيد 
كه اين نهنگ ها با فشار به بدنه آكواريوم، آن را نشكسته و به بيرون نيايند.« 
عطريانفر در اين اعتراف واقعي به ناكارآمدي شوراي شهر تهران در دوره اول 
فعاليت خود توسط عناصر سياسي شاخص اشاره مي كند و اذعان مي دارد 
كه اصالح طلبان امروز و دوم خردادي هاي آن روز به جاي بسترسازي براي 
ورود افراد شاخص كاري در حوزه هاي تخصصي مديريت شهري، به دنبال 
آن بودند تا كساني كه به نوعي بس��تر ورود خاتمي را در رياست جمهوري 
1376 فراهم كرده بودند، س��هم خود را از بخش هاي غيرسياسي همچون 
شوراي شهر دريافت كنند تا مبادا براي دولت اصالحات ايجاد چالش نمايند. 
عطريانفر درست مي گفت كساني مثل عبداهلل نوري و ديگران كه صرفاً كار 
سياس��ي بلد بودند، اصاًل نيامده بودند كه براي مردم در شهرها كار كنند و 
مشكالت و معضالت شهري آنها را حل كنند بلكه آمده بودند تا از پله شوراها 
به مجلس شوراي اسالمي برسند و كرسي هاي قدرت را به اصطالح خودشان 
فتح كنند. شوراي شهر اول، يك تجربه بود و تجربه ديگر شوراي دوم بود كه 
در سال 1381، با تركيب افراد متخصص در حوزه شهري و در قالب آبادگران 
ايران اسالمي ش��كل گرفت و دو دوره را بدون هيچ چالشي و حتي يك روز 
يا يك جلسه تعطيلي به فعاليت خود بي وقفه ادامه داد و تهران را به شهري 
توسعه يافته با زيرساخت هاي شهري مناسب تبديل كرد. دوره چهارم شوراها 
نيز با وجود بسياري از شيطنت هاي برخي عناصر سياسي و تالش براي خارج 
كردن اين شورا از ريل خدمت، با تركيب بيشتر اصولگراها و مديريت كالن 
آنها و با حضور افراد كمتر حاشيه س��از اصالح طلب در همان راهي كه در دو 
دوره دوم و سوم شوراها طراحي شده بود، طي طريق كرد. هر چند در برخي 
مقاطع عناصر پيوند خورده اين شورا با عناصر سياسي بيرون از شورا با دادن 
برخي اطالعات ناصواب، قصد وقفه در خدمت رساني شوراي شهر تهران را 
داشتند كه با درايت و مديريت انقالبي ديگر اعضا اين توطئه ها نقش برآب شد. 
اكنون مردم تجربه ناموفق دوره اول شوراها كه توسط سياسيون اصالح طلب 
انجام ش��د در اختيار دارند و تجربه س��ه دوره مديريت شوراي شهر توسط 
جريان اصولگراي انقالبي و تشنه خدمت و كار را نيز رصد كرده اند. بنابراين 
طبيعي است، كساني كه قصد دارند از روز دوشنبه  سي ام اسفند با ثبت نام 
خويش و محك زدن خود براي انتخاب توسط مردم اقدام كنند، نيم نگاهي 
هم بايد به عملكرد اين دوره ها داشته باشند و اگر همانند شوراي اول شهر 
تهران مي خواهند بيايند تا كار سياسي كنند و به اصطالح خودشان نردباني 
براي تسخير ديگر جايگاه هاي نظام پيدا كنند، بايد از همين االن بدانند مردم 
اين دو تجربه را در حافظه خويش ثبت كرده اند و معيار انتخاب را براساس 
تجربيات گذشته قرار مي  دهند اما نكته نگران كننده برخي سخنان و نگاه هايي 
است كه از همين حاال به نوعي به جامعه توسط عناصر اصالح طلب در رابطه 
با شوراي شهر تهران و ش��هرهاي بزرگي كه از اعتبارات عمراني قابل توجه 

برخوردارند، تزريق مي شود. 
اينكه فالن عضو ش��وراي ش��هر تهران به ديگر عضو اصولگراي اين شورا به 
صراحت مي گويد: تهران در زمينه تأمين زيرساخت هاي شهري هر آنچه الزم 
بود را انجام داده است و امروز شهر تهران از لحاظ پل، بزرگراه، اماكن ورزشي و 
تفريحي، خطوط مترو و... اشباع شده است و ديگر هيچ فعاليت عمراني مهمي 
نيست كه ما بخواهيم انجام دهيم و وجود داشته باشد و از اين پس ما با يك 
بودجه 18 هزار ميليارد توماني شهر تهران مواجه هستيم و اين همانند گوشت 
لخمي اس��ت كه مي توانيم براي فعاليت هاي سياس��ي  و فرهنگي استفاده 
كنيم،« جاي نگراني جدي دارد. نگراني از آن جهت كه اوالً با اين طمع كه در 
دوره آينده مديريت شهري تهران و حتي شهرهاي بزرگ، پول كالني وجود 
دارد كه تقريباً بالمنازع و در دسترس خواهد بود، آدم هاي سياسي از جنس 
دوره اول شوراها را به اين سمت سوق دهد و 12 سال كار و تالش بي وقفه آنان 
دستخوش فعاليت هاي سياسي جهت داري شود، كه نبايد در اين مسير گام 
برداشت. ثانياً؛ وجود افراد سياسي با اهداف ديگر فضاي رواني و آرامش مردم 
را به هم بزند و مردم در كنار مشكالت خود شاهد رنج سياسي كاري جريانات 
سياسي هم باش��ند. امروز تهران داراي 320 هزار شهروندي است كه براي 
تأمين نان شب خود دچار مشكل جدي هستند يا به تعبير ديگر حتي قادر 
نيستند تنها قوت خود كه صرفاً نان است را تأمين كنند و به همين نسبت ديگر 
شهرهاي بزرگ و حاشيه نشين هاي آنها نيز گرفتار هستند، لذا بايد كساني كه 
احساس مي كنند مي توانند در دوره جديد شوراها اين حداقل ها را براي مردم 
تأمين كنند، وارد عرصه ثبت نام و انتخابات شوراها شوند و در غير اين صورت 
و نگاه صرف سياسي داشتن به اين عرصه، خيانت بزرگ به اين مردم نجيب 

و قدرشناس خواهد بود.
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اختالف شوراي سياستگذاري اصالح طلبان و شوراي هماهنگي جبهه اصالحات سر باز كرد

ترديد اصالح طلبان در حمايت از روحاني

كمت�ر از ي�ك هفت�ه پ�س از آنك�ه ش�وراي 
سياس�تگذاري اصالح طلبان حماي�ت خود را 
از كانديداتوري حس�ن روحان�ي در انتخابات 
س�ال 96 اعالم كرد، حاال ش�وراي هماهنگي 
جبه�ه اصالحات ب�ا تش�كيل جلس�ه و آغاز 
بحث ه�اي انتخاباتي، عمال مرجعيت ش�وراي 
سياس�تگذاري را با چالش روبه رو كرده  است؛ 
موضوع�ي ك�ه آن را مي ت�وان ش�كاف ميان 
اصالح طلبان در انتخابات پيش رو عنوان كرد. 
بيست و دوم اسفند ماه سال جاري بود كه خبري 
در پيشاني تمامي رسانه هاي اصالح طلب نقش 
بست؛ خبري كه مدعي شده بود »شوراي عالي 
سياستگذاري اصالح طلبان حسن روحاني را به 
عنوان نامزد خود در انتخاب��ات 96 اعالم كرد.« 
اين حمايت زودهنگام ش��وراي سياس��تگذاري 
اصالح طلب��ان در حال��ي ب��ود ك��ه در ماه هاي 
منته��ي ب��ه انتخاب��ات بس��ياري از چهره هاي 
جريان اصالح طل��ب، انتقادات ج��دي و مهمي 
را در حوزه هاي مختلف به دول��ت روحاني وارد 
مي كنن��د، چراكه آنان نمي خواهند مس��ئوليت 

ناتواني هاي دولت به گردن شان بيفتد. 
نمون��ه بارز اي��ن واقعي��ت را مي ت��وان در كالم 
ابراهيم اصغرزاده جس��ت وجو كرد ك��ه آذرماه 
س��ال جاري با روزنامه اصالح طل��ب آفتاب يزد 
گفت وگو كرده ب��ود. وي در اين مصاحبه عنوان 
كرده بود: »آيا اصالح طلبان مي توانند مسئوليت 
ناكارآمدي موجود و ش��عارهاي ب��ر زمين مانده 
را برعهده بگيرن��د؟ جمالت و گفت��ار تئوريك 
در فرمايش��ات رئيس جمه��ور دردي از م��ردم 
نااميد، دانش��جويان س��تاره دار، مطالبات اقوام 
، روزنامه ن��گاران و فارغ التحصي��الن بي��كار دوا 
نمي كند. اگر اصولگرايان معتدل حتي در همين 

ماه هاي باقيمانده به يك ائتالف فراگير برسند و 
كانديدايي با َجَنم سياس��ي و اندكي كاريزما به 
ميدان بياورند احتماالً بتوانند انتخابات را به دور 

دوم بكشانند.«
همي��ن روزنام��ه چندي بع��د در اس��فند ماه در 
سرمقاله خود نوش��ت: »اكنون حس��ن روحاني 
در زنگ انشا نيز نيس��ت و زنگ حساب آغاز شده 
اس��ت. ملزومات فضاي جديد روشن و بين است. 
يعني ديگر رئيس جمه��ور نمي تواند بگويد »چه 
تحويل گرفته« بلكه بايد بگويد »چه كرده است«. 
احمدي نژاد اگر هم زمين سوخته تحويل داده - كه 
داده - اما بايد ديد دولت تدبيرو اميد چه گلي به سر 

مملكت زده است.«
تمامي اي��ن انتقاده��ا در حالي بود ك��ه چندي 
بعد، محمدرضا ع��ارف به عنوان رئيس ش��وراي 
سياستگذاري اصالح طلبان رس��ماً روحاني را به 
عنوان كانديداي مورد حمايت اين ش��ورا معرفي 
كرد؛ شورايي كه از چهره هاي اصالح طلب تشكيل 

شده است. 
    مشهود شدن شكاف

اما چندي بعد اعضاي ش��وراي هماهنگي جبهه 
اصالحات كه متشكل از احزاب اصالح طلب است، 
وقتي كه با اين واكنش ش��وراي سياس��تگذاري 
روبه رو شدند، ناراحت از دور خوردن و ناديده گرفته 
شدن توسط اين شورا، جلسه اي تشكيل دادند و 
مباحث انتخاباتي خود را آغاز كردند؛ موضوعي كه 
مي توان آن را عرض اندام شوراي هماهنگي براي 

شوراي سياستگذاري قلمداد كرد. 
پيش از اين اتفاق بود كه مصطفي كواكبيان يكي 
از اعضاي ش��وراي هماهنگي جبهه اصالحات در 
همايش حزب مردم ساالري با بيان اينكه فعاليت 
ش��وراي سياس��تگذاري به پايان رس��يده است، 

رس��ماً گفت كه مبناي ما براي انتخابات سال 96 
شوراي هماهنگي جبهه اصالحات است. در همين 
حال علي صوفي ديگر فع��ال اصالح طلب نيز در 
مقام پاس��خ به كواكبيان بر آمد و در گفت وگويي 
عنوان كرد ك��ه »اگر چند حزب از ش��وراي عالي 
سياستگذاري اصالح طلبان جدا شوند و بخواهند 
نامزد خاص��ي را در انتخابات رياس��ت جمهوري 
معرفي كنند يا در انتخابات شوراها ليست جداگانه 

بدهند، اقدام شان بي اثر است.«
اولين نشست ائتالف 1+21 اصالح طلبان كه همان 
ش��وراي هماهنگي حبهه اصالحات هستند، روز 
پنج شنبه 26 اس��فند با حضور دبيران كل احزاب 
اصالح طلب برگزار و در اين جلس��ه گزارش��ي از 
وضعيت انتخابات ارائه شد؛ موضوعي كه مي توان 
آن را ع��رض ان��دام انتخاباتي اين ش��ورا در برابر 
شوراي سياستگذاري قلمداد كرد. ائتالف 21+1 
اصالح طلبان ش��امل ح��دود 17 گ��روه و حزب 
سياسي است كه برخي از اين احزاب عضو شوراي 
هماهنگي جبهه اصالحات و برخي خارج از شوراي 
هماهنگي هس��تند. اين احزاب ب��راي انتخابات 

ائتالفي تحت عنوان 1+21 تشكيل داده اند. 

در همين زمينه حبيبي، دبي��ر كميته انتخابات 
شوراي هماهنگي جبهه اصالحات به خبرگزاري 
تسنيم گفت كه در اين جلس��ه برخي سخنرانان 
فضاي موجود در كش��ور و وضعيت فعلي گردش 

نخبگان را نقد كردند. 
همچني��ن وي در ادام��ه اف��زود: در اين جلس��ه 
حجت االس��الم رهامي، رئيس كميت��ه انتخابات 
ش��وراي هماهنگي درب��اره فعاليت هاي س��تاد 
انتخاب��ات صحبت ك��رد. دبير كميت��ه انتخابات 
ش��وراي هماهنگي جبهه اصالحات خاطرنشان 
كرد: در اين جلس��ه بر وح��دت اصالح طلبان هم 
تأكيد شد اما به اين معنا نيست كه ما ليست جدا 

ارائه ندهيم و ممكن است اين اتفاق بيفتد. 
در همين نشس��ت بود كه محمدرضا راه چمني، 
دبي��ركل ح��زب وح��دت و هم��كاري مل��ي به 
خبرنگاران گفت كه ائتالف 1+21 جدا از شوراي 
عالي سياستگذاري اصالح طلبان فعاليت مي كند. 
تمامي اين اتفاق��ات در حالي روي داده كه به نظر 
مي رس��د اصالح طلباني كه اتهام بدلي بودن را به 
آنها منتسب مي كنند با اين اقدام سناريوي عبور 
از روحان��ي را آغاز كرده اند تا ب��ه پدرخوانده هاي 
اصالحات اين نكته را متذكر ش��وند كه آراي آنها 
تزئيني نيست و مي تواند در انتخابات تعيين كننده 

باشد. 
    سرانجام انتقادها چه مي شود؟

ام��ا ب��روز اي��ن چال��ش و ش��كاف در مي��ان 
اصالح طلبان آن هم دو ماه مانده به انتخابات، 
سرنوشتي نامشخص را براي روحاني رقم زده 
است؛ روندي كه مي تواند روحاني را به عنوان 
نخستين رئيس جمهور يك دوره اي جمهوري 
اس��المي ايران قلمداد كند. اين در حالي است 
كه حاميان امروز روحاني نيز پيشتر انتقاداتي 
جدي را به عملكرد روحاني وارد كرده بودند و 
مي توان گفت كه حمايت آن��ان نيز از روحاني 
يك حمايت متزلزل اس��ت. به عن��وان نمونه 
محمدرضا عارف رئيس شوراي سياستگذاري 
اصالح طلبان كه حمايت اين ش��ورا از روحاني 
در انتخابات پيش رو را علني كرد، در روزي كه 
سه وزير دولت موفق شدند كه از مجلس رأي 
اعتماد بگيرند، به انتق��اد از عملكرد اقتصادي 
دولت پرداخت و به صراحت گفت كه »تحرك 
بيشتر اقتصادي مورد نياز اس��ت و ما امروز با 
مش��كل ركود اقتصادي و بيكاري و معيش��ت 
روبه رو هس��تيم. ام��ا اگر همي��ن تركيب تيم 
اقتصادي دولت بتواند تحرك ايجاد كند بهتر 
است اما اگر نشود انتظار مجلس اين است كه 

در آن بخش ترميمي داشته باشيم.« 
در نهايت بايد گفت كه ادعاي عباس عبدي يكي 
از تئوريسين هاي اصالحات در خصوص روحاني 
به حقيقت پيوسته است؛ جايي كه او عنوان كرد 
كه »رقيب اصلي روحاني عملكرد خودش است و 
اينكه مجموعه اطرافيانش ت��ا چه حد كارآمد و با 

سالمت عمل كنند.«
حال بايد منتظ��ر ماند و ديد كه ش��كاف موجود 
ميان جريان هاي اصالح طلب عاملي براي تضعيف 
حمايت آنان از روحاني در انتخابات پيش رو خواهد 

شد يا خير؟

محسن رضايي:
ليبرال ها شعله جنگ را در منطقه روشن كرده اند

جنگ ص�دام، تهدي�دات داع�ش و جن�گ۳۳ روزه را ديپلماس�ي 
محافظه كاره�ا  و  ليبرال ه�ا  اي�ن  ك�رد؛  خام�وش  انقالب�ي 
هس�تند ك�ه ش�عله جن�گ را در منطق�ه روش�ن كرده ان�د. 
به گزارش مهر، محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام طي 
س��خناني در جمع صدها تن از اس��تادان، متخصصان و نخبگان بسيجي 
لرستان گفت: بس��يجيان و پاس��داران ما در زندگي خود انتخاب بزرگي 
به نام ايثار انجام داده اند. آنها اس��الم و مردم را بر خ��ود ترجيح داده اند و 
از منافع ش��خصي براي منافع ملي عبور كرده اند و اين سرچشمه جوشان 
انقالبي گري ماست. فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس با تجليل 
از حماسه آفريني مردم استان لرستان گفت: سربازان ما اكنون در سواحل 
مديترانه اند و موشك هاي ما با برد باال و دقيق ساخته مي شوند. اما انقالب 
هنوز در چرخه كشاورزي، صنعت، خودروسازي و فناوري، ميدان و فرصت 
پيدا نكرده، بنابراين بايد به پيشروي خود ادامه بدهيم. دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام گفت: بايد در مياديني كه انقالب جلو رفته، تكليف خود را 
شناسايي كنيم. بايد به منطقه پيراموني مان نظم بدهيم. سوريه را تقويت 
كنيم. عراق را نظم ببخشيم و از برقراري امنيت فراتر برويم تا ايران منطقه اي 
را با ديپلماسي انقالبي تشكيل دهيم. رضايي با تأكيد بر ضرورت تشكيل 
مجلس و دولت و دستگاه هاي انقالبي ادامه داد: ديپلماسي انقالبي به دنبال 
خاموش كردن جنگ است. جنگ صدام، تهديدات داعش و جنگ33 روزه 
را ديپلماسي انقالبي خاموش كرد. اين ليبرال ها و محافظه كارها هستند كه 
شعله جنگ را در منطقه روشن كرده اند. در ديپلماسي انقالبي هم نرمش 
قهرمانانه و هم س��يلي عبرت وجود دارد تا عده اي نياين��د و با رفتارهاي 
ماجراجويانه از امنيت ايجادشده سوء استفاده كنند. دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام افزود: ما بايد راه انقالب را در عرصه هايي كه به آنها ورود پيدا 
نكرده باز كنيم تا مردم طعم ارزش هاي انقالب را در معيشت و اقتصاد خود 
بچشند. بايد سياس��ت هاي ابالغي مقام معظم رهبري را در همه عرصه ها 
اجرايي كنيم تا شاهد تحول و پيشرفت باشيم. اگر انقالب در اقتصاد ما وارد 
شده بود، اآلن در كنار مستشاران، تجار ما نيز در سوريه و عراق و كشورهاي 
اسالمي، فعال بودند. بايد مردم را باارزش هاي انقالبي وارد اقتصاد كرد تا 
جوانان ما، ايران را آباد كنند. وي تش��كيل ايالت هاي اقتصادي با روحيه 
انقالبي و اقتصاد مقاومتي را گامي مؤثر براي اصالح اقتصاد كشور و مردمي 
كردن آن دانست و گفت: با س��ازمان دولتي نمي توان كاري كرد؛ چراكه 
اقتصاد را مردم و پيشگامان اقتصادي كه همان متخصصان متعهد هستند، 
مي توانند متحول كنند. البته موانعي هم وج��ود دارد و بايد اختيار الزم را 
براي مردم قائل ش��د. همچنان كه در جنگ هم مردم با كنار زدن موانعي 
كه آقاي بني صدر ايجاد كرده بود، موفق شدند و از سال دوم جنگ شاهد 
فتح الفتوح بوديم. رضايي تصريح كرد: آتش سوزي قطار در مسير مشهد، 
توقف چندين ساعته هواپيما  روي باند فرودگاه، تحصن جانبازان و اعتراض 
بازنشستگان نيروهاي مسلح و ش��رمندگي مردان اين سرزمين در مقابل 
خانواده هايشان در شأن جمهوري اسالمي نيست و اين نشان مي دهد كه 
اشكالي هست؛ بنابراين دوستداران انقالب اسالمي به صحنه بيايند و منتظر 

كارت دعوت نباشند. 

دبير شوراي عالي امنيت ملي:
آل سلمان فعال ترين كارخانه توليد تروريست را 

رهبري مي كنند
نماين�ده رهب�ر معظ�م انق�الب و دبي�ر ش�وراي عالي امني�ت ملي 
گفت: دول�ت امريكا وح�كام آل س�عود نه تنه�ا اقدامي در مس�ير 
مقابل�ه ب�ا تروريس�م انج�ام نمي دهن�د بلكه ب�ا اتخ�اذ رويكردي 
حمايت�ي، زمين�ه توس�عه فعالي�ت آن�ان را ني�ز فراه�م مي كنند .

به گزارش ايرنا، دريابان علي شمخاني روز گذشته در واكنش به اظهارات 
وزير دفاع عربستان افزود: اقدامات و اظهارات تبليغاتي و فاقد ارزش برخي 
مقامات تازه كار و بي تجربه س��عودي ف��رار به جلو و ش��انه خالي كردن از 
مسئوليت حمايت هاي گسترده اين رژيم از تروريسم تكفيري است. وي 
ادامه داد: آل س��لمان فعال ترين كارخانه توليد تروريست در جهان را در 
كشور عربس��تان ايجاد كرده و راهبري مي كند. دبير شوراي عالي امنيت 
ملي دالرهاي نفتي سعودي را پشتيباني كننده آموزه هاي مبتني بر نفرت، 
خشونت و جنايت عنوان كرد و افزود: انسان هاي سرخورده و تحقير شده 
مخاطب اصلي ايدئولوژي وهابيت هس��تند و در نهايت با تبديل شدن به 
تروريس��ت تكفيري با برند س��عودي به جهان صادر مي شوند. شمخاني 
خاطر نش��ان كرد: به رغم آگاهي و انزجار افكار عمومي جهاني نس��بت به 
ماهيت رژيم آل سلمان و نقش��ي كه در ايجاد و توسعه تروريسم تكفيري 
در جهان دارد، دولت جديد امريكا نه تنها سياس��ت هاي دولت سعودي را 
نفي نكرده بلكه از آن حمايت نيز مي كند. وي ورود هرگونه نيروي نظامي 
خارجي به سوريه بدون اجازه دولت اين كشور را نماد اشغالگري و معادل 
حمايت از عناصر تروريس��ت توصيف كرد و اظهار داش��ت: دس��ت خالي 
معارضه در عرصه سياس��ي و ميداني و عدم مقبوليت مردمي آنان موجب 
شده رهبران واقعي و حاميان اصلي آنان به رويكرد دخالت مستقيم و حضور 

در ميدان نبرد روي آورند. 

حاجي بابايي:
فعاليت »جبهه مردمي«  به انتخابات خالصه نمي شود

نماين�ده م�ردم هم�دان در مجل�س گف�ت ك�ه كار جبه�ه مردمي 
نيروه�اي انقالب اس�المي بع�د از انتخاب�ات 96 تمام نخواهد ش�د. 
حميدرضا حاجي بابايي در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به ضرورت وحدت 
نيروهاي انقالبي و نقش جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي در اين امر 
اظهار داشت: جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي آغاز بسيار خوبي داشته 
و اميدوارم اين آغاز بدون اشتباه جلو رود. وي گفت: حركت جبهه مردمي 
نيروهاي انقالب اسالمي از ماه ها قبل در كشور آغاز شده و دليل شكل گيري 
اين جبهه وجود دغدغه نس��بت به روند موجود در كش��ور اس��ت. رئيس 
كميسيون تلفيق مجلس شوراي اس��المي تأكيد كرد: يكي از اهداف اين 
جبهه مبارزه با مشكالت اقتصادي، حقوق هاي نجومي و مفاسد اقتصادي 
اس��ت. حاجي بابايي تصريح كرد: جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي 
يك حركت عمومي و گسترده است و اين جبهه فقط به ايام انتخابات ختم 
نخواهد شد، بلكه در جهت پيگيري روحيه انقالبي تشكيل شده است. وي به 
سابقه اعضاي شوراي مركزي جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي اشاره 
كرد و گفت: اعضاي ش��وراي مركزي جبهه مردمي نيروهاي انقالب افراد 
باسابقه اي هستند كه دغدغه اصلي آنها تحقق آرمان هاي انقالب اسالمي 
اس��ت. رئيس جبهه ياران كارآمدي و تحول ايران اس��المي در پايان ابراز 
اميدواري كرد كه جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي پاسخ كارآمدي به 

مردم انقالبي و هميشه در صحنه ايران اسالمي دهد. 

    فارس: صد نفر ازنخبگان استان خوزستان با صدور بيانيه اي از جبهه 
مردمي نيروهاي انقالب اسالمي اعالم حمايت كردند. 

    مهر: عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان از تأييد اليحه 
بودجه سال 96 كل كشور در اين شورا خبر داد. 

    تسنيم: محمد رضا پور ابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي از بررسي و تعيين تكليف سهام عدالت در كميسيون 
متبوعش پس از سال نو خبر داد و گفت: براساس برنامه ريزي هاي انجام 
شده، قرار است موضوع سهام عدالت با حضور مسئوالن دبيرخانه سهام 
عدالت، وزارت امور اقتصاد و دارايي و كارشناسان مركز پژوهش ها در 

كميسيون اقتصادي مجلس بررسي شود. 

حسن رشوند

    گزارش یک

      نماز جمعه    
آيت اهلل موحدي كرماني در آخرين نماز جمعه سال 9۵:

تجربه برجام را نبايد تكرار كرد
برج�ام  اينك�ه  بي�ان  ب�ا  ته�ران  ام�ام  جمع�ه موق�ت 
بي اعتم�ادي ب�ه امري�كا را ثاب�ت ك�رد، گف�ت: همي�ن 
ي�ك دفع�ه ب�س اس�ت و ديگ�ر نباي�د تجرب�ه كني�م. 
به گزارش تسنيم، آيت اهلل محمدعلي موحدي كرماني، خطيب موقت 
نماز جمعه اين هفته تهران دشمن  شناسي را يكي از مسائل محوري 
جامعه عنوان كرد و گفت: در بعد خلقت آدم، خداوند به آدم فرمود 
مراقب باش ش��يطان تو را گول نزند. وي ادامه داد: برجام به عنوان 
يك تجربه، بي اعتمادي به امريكا را ثابت كرد؛ يك دفعه بس است و 
نبايد ديگر تجربه مجدد كنيم. امريكا ثابت كرد دشمن ماست. قرار 
بود پس از شش ماه تمام تحريم ها برداشته شود، اما نه تنها برداشته 

نشد، بلكه به بهانه هاي واهي تحريم ها افزايش پيدا كرد. 
    مسئوالن براي بيكاري فكري كنند

امام  جمعه موقت تهران مس��ئله اقتصاد مقاومتي را از مسائل مهم 
كشور عنوان و تأكيد كرد: انتظار مي رود به موضوع اقتصاد مقاومتي 
در بعد اقدام و عمل توجه بيشتري شود، مبادا فقط به حرف تأكيد 

شود و عملي وجود نداشته باشد. 
آيت اهلل موحدي كرماني با بيان اينكه رهبري فرمودند ادامه وضع 
فعلي توليد داخلي يعني بيكاري و اين ديگر ربطي به امريكا ندارد، 
تصريح كرد: مس��ئوالن براي اين بيكاري خانمانسوز فكري كنند. 
اثر سمينارها و جلسات براي رفع مش��كالت مردم چيست؟ نكند 
تنها حرف باشد و عملكردي نباشد. وي مشكالت معيشتي مردم 
را دغدغه رهبر انقالب و مجلس خبرگان دانس��ت و گفت: يكي از 
عوامل وحدت دولت و ملت، محبت في ما بين اس��ت. ارتباط بين 
دولت و ملت سهل و آسان شود، مبادا اين رابطه سخت باشد. وي 
تصريح كرد: زندگي اشرافي گري صاحبان قدرت آنها را از مردم جدا 
مي كند و اين يك فاجعه است. همه بايد از ساده زيستي رهبري ياد 

بگيريم و آن را سرلوحه زندگي خود قرار دهيم. 
    بايد براي مظلوميت حقوق بشر گريست

آيت اهلل موحدي كرماني در بخش ديگري از س��خنان خود با بيان 
اينكه ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه دزدان بين المللي اموال مردم 
را غارت مي كنند و به جهان هشدار مي دهند غارت نشويد، تصريح 
كرد: به تعبير مقام معظم رهبري، امري��كا مي خواهد همه چيز را 
بگيرد و هيچ چيز هم ندهد. وي ادامه داد: وزير خارجه انگليس با 
كارنامه سياه حقوق بشري خود را ارتقا دهنده حقوق بشر معرفي 
مي كند كه اين يك بي شرمي اس��ت. بايد براي اين بشر مظلوم كه 

آنها از او ياد مي كنند، ناله كرد. وزير خارجه عربستان ايران را حامي 
اصلي تروريست در جهان مي خواند؛ جواب كشتارها و خون هايي كه 
در يمن مي ريزند را چگونه مي دهند كه امروز شاهديم هزاران زن و 

مرد در اين كشور به خاك و خون كشيده شده است. 
امام جمعه موق��ت تهران افزود: آق��اي الجبير، وزي��ر امور خارجه 
عربستان مي گويد ايران درصدد نابودي عربستان است و عجبا اين 
شما هستيد كه با ظلم و ستم فراوان كشورتان را نابود مي كنيد، البته 
اين تعجب تنها به عربستان ختم نمي شود، بلكه مجامع بين المللي 
در مقابل جناياتي كه در كش��ورهاي ديگر از جمله ميانمار، يمن، 
سوريه و عراق رخ مي دهد اعتبار خود را از دست داده اند. جمهوري 

اسالمي ايران از مظلوميت حمايت كرده و مي كند. 
    در انتخابات بهترين و شايسته ترين را انتخاب كنيم

امام جمعه موقت تهران در ادامه به موضوع فرهنگ ديني اش��اره 
كرد و گفت: موضوع فرهنگ ديني موضوعي نيس��ت كه فراموش 
شود، استفاده غلط از فضاي مجازي، موجب جدا شدن و متالشي 
شدن يك خانواده مي شود. متأسفانه آمار طالق رو به افزايش است 
و از همه باالتر عمود دين اس��ت كه آس��يب مي بيند. در اين مورد 
بايد فضاي مجازي را ب��ه مطالبات ديني، اخالقي و... س��وق داد و 
سفارش��ات الزم به مردم و خاصه جوانان داده شود. وي به موضوع 
انتخابات سال 96 اش��اره كرد و گفت: اندك اندك به روز انتخابات 
نزديك مي شويم كه روز بزرگ و سرنوشت ساز است كه سرنوشت 
چهار ساله كشور را رقم مي زند. بايد سعي كنيم در شناخت اصلح 
بهترين و شايس��ته ترين فرد را انتخاب كنيم. ام��ام  جمعه موقت 
تهران تأكيد كرد: بايد معيارهاي اصلح بودن را شناخت و براساس 

آن رأي داد. 

    اقتصاد مقاومتي بايد همگاني شود
نماينده سابق مجلس با اشاره به اينكه وقتي فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
در دولت تشكيل مي شود يعني بايد تمام نهاد هاي مؤثر مردمي در اين 
فرماندهي مشغول ش��وند، گفت: اقتصاد مقاومتي بايد همگاني شود. 
حجت االسالم غالمرضا مصباحي مقدم در سخنراني پيش از خطبه هاي 
نماز جمعه اين هفته تهران با اش��اره به مردمي كردن مسئله اقتصاد 
تصريح كرد: بايد فرهنگ اقتصاد  مقاومتي را براي مردم تشريح كنيم. 
تا كنون از رسانه ها نشنيديم كه بگويند مردم در اقتصاد مقاومتي چه 
نقشي دارند. بسيج طرح هايي در اين باره دارد و دولت بايد از آن حمايت 
كند. سپاه و بسيج در سيستان و بلوچستان مردم را خانه دار كردند و 
بايد اين امر در كل كشور بسط داده شود. مصباحي مقدم تصريح كرد: 
بايد دولت اين همت را به كار گيرد تا رهنمودهاي رهبري انقالب در اين 
حوزه بر زمين نمانده و ظرفيت هاي موجود در اين زمينه به كار گرفته 
شود. وي گفت: معناي اقتصاد مقاومتي اين نيست كه روابط خود را با 
دنيا قطع كنيم در عين حفظ روابط اقتصادي با كشورهاي ديگر بايد 

تالش كنيم آنچه مي توانيم را براي اقتصاد ملي استفاده كنيم. 
اين استاد دانش��گاه با اش��اره به صرفه جويي در هزينه هاي عمومي و 
دولتي گفت: آيا در سال هاي اخير صرفه جويي شده است. هزينه هاي 
بخش دولتي براساس بودجه كشور افزايش داشته است گاهي 30 تا ۴0 
درصد هم افزايش داشتيم به خصوص در بخش هزينه هاي جاري اين 
افزايش بسيار زياد است. البته منظور حقوق كارگران و كارمندان نيست 
بلكه هزينه هايي مانند حقوق هاي كالن و نجومي، سفرهاي خارجي 
كاركنان دولتي كه كم هم نيس��ت و هزينه برگزاري همايش ها از آن 
دسته به شمار مي رود. مصباحي مقدم با اشاره به ضرورت فرهنگ سازي 
در كشور گفت: فرهنگ مصرف خارجي در برخي خانواده ها پز به شمار 
مي رود اما بايد فرهنگ مصرف كاالي داخلي ايجاد شود. بايد فرهنگ 
كار و استفاده درست در كشور به وجود آيد. وي با اشاره به جلوگيري 
از خام فروش��ي گفت: چه گامي براي تبديل نف��ت و گاز به فرآورده ها 
برداشته ش��ده اس��ت. آنچه اين دولت در افتتاح پااليش��گاه ها انجام 
مي دهد حاصل گام هايي اس��ت كه در دولت هاي قبلي برداشته شده 
است آيا اين دولت هم در ساخت پااليش��گاه هاي نفت و گاز حركتي 
انجام داده است؟ مصباحي مقدم با بيان اينكه ايتاليا و چين سنگ هاي 
ما را مي برند برش مي زنند و به تمام دنيا و حتي خود ما صادر مي كنند، 
گفت: بايد جدي تر به مسئله اقتصاد مقاومتي عمل كرد. دولت اقتصاد 

مقاومتي را همگاني كند. 

بروز اين چالش و ش�كاف در ميان 
اصالح طلبان آن ه�م دو ماه مانده 
به انتخابات، سرنوشتي نامشخص 
را ب�راي روحاني رقم زده اس�ت و 
مي توان گفت كه حمايت آنان نيز از 
روحاني يك حمايت متزلزل است

اطالعيه روابط عمومي دفتر رئيس جمهور تأكيد كرد
 تكذيب انتصاب اشخاص

 به عنوان رئيس ستاد انتخاباتي روحاني
رواب�ط عموم�ي دفت�ر رئيس جمه�ور در اطالعي�ه اي ادع�اي اخير 
برخ�ي افراد مبن�ي بر انتص�اب به عن�وان رئي�س س�تاد انتخاباتي 
حجت االسالم روحاني در استان هاي مختلف كش�ور را تكذيب كرد 
و از پيگيري حقوقي اين ادعاها از سوي مراجع قانوني كشور خبر داد. 
به گزارش ايرنا از رواب��ط عمومي دفتر رئيس جمه��ور، در اطالعيه روابط 
عمومي دفتر رئيس جمهور آمده است: رعايت چارچوب ها و ضوابط قانوني 
كش��ور در جريان دوازدهمي��ن دوره انتخابات رياس��ت جمهوري الزامي 
عمومي است و همه داوطلبان احتمالي موظف به رعايت دقيق اين ضوابط 
هستند.  در بخش ديگر اين اطالعيه آمده است: اخيراً برخي افراد سودجو 
و بعضاً داراي س��وابق كيفري، با ادعاي انتس��اب به برخي مقامات دولت، 
اقدام به صدور احكام صوري براي افراد به عنوان رئيس س��تاد انتخاباتي 
دكتر روحاني در اس��تان ها كرده اند. روابط عمومي دفتر رئيس جمهور در 
اين اطالعيه تأكيد كرد: اين اقدام كه با هدف سوء استفاده و كالهبرداري 
صورت مي گيرد با درخواست اين دفتر از سوي نهادهاي قانوني كشور در 

حال پيگيري است. 


