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جهانگيري: من مکمل هستم!

4 سال دير روي دکه آمديد!

درخشش شرکت کنندگان ايراني  در مسابقات بين المللي قرآن

روزنامههايزنجيرهايدر
واكنشبهوعدهاشتغال  گزارش

ميليونينامزدهايرياستجمهوري،چهارسالدير
ب�هرويدكهآمدند.چهارس�الپي�شروحانيدر
تبليغاتانتخاباتياشبهميليونهابيكارآنزمان
وع�دهنجوم�يح�لمش�كلبي�كاريرادادودر
اظهاراتيعجيبمدعيشد:»بايكحركتصحيح
اقتصاديميتوانبيكاريراحلكردومنفقطدر
بخشگردشگري4ميليونشغلايجادميكنم)!(«
ياميگفت:»وهللقس�ماگرمشكالتكشورراهحل

نداشت،كانديدانميشدم.«
روزنامه هاي زنجيره اي در سال 92 حرف هاي روحاني 
و وعده هاي اشتغال ميليوني او را با آب و تاب منعكس 
مي كردند اما حاال در يك بام و دو هوايي آشكار، يكپارچه 
و زنجيره وار به وعده هايي كه نامزدهاي رقيب روحاني 

درباره ظرفيت ايجاد 5ميليون شغل در چهار سال آينده 
مي دهند، مي تازند. اين آشكارترين رسوايي و مردم فريبي 
است و اگر مصداقي واقعي براي پوپوليسم مي جوييم، 
اتفاقاً همين رفتار رس��انه هاي زنجيره اي اصالح طلبان 

است نه في المثل شعارهاي مردمي فالني يا ديگري. 
در اي��ن مردم فريبي بي پ��روا و دورويي چهارس��اله، 
روزنامه ه��اي زنجيره اي تنها نيس��تند و رس��انه هاي 
ضدانقالب خارج��ي، همس��ويي و همكالمي عيني و 
واژه به واژه با آنها دارن��د و معاندان فراري نيز بر همين 

طبل مي كوبند. 
گيريم كه وعده اشتغال در حد سالي يك ميليون و اندي 
)در مجموع چهار سال، 5 ميليون( وعده اي نامتناسب با 
اوضاع فعلي كشور باشد و گيريم كه اصالح طلبان يقين 
كرده اند كه چون خودشان قادر به تغيير اوضاع نيستند، 
اوضاع قابل تغيير نيست، آيا نبايد حداقل از خودشان 

كه همين چهار سال پيش براي وعده مشابه ميليوني  
روحاني يقه مي دريدند، شرم كنند؟!

اصالح طلبان صفحات روزنامه هاشان را از »برنامه هاي 
پيش روي« كانديداي مورد حمايت شان خالي كرده اند 
و اين پرسش را براي مخاطبان باقي گذاشته اند كه آيا 
بهتر نيست به جاي نقد اشتغال ميليوني كه چهار سال 
پيش مبلغ آن بوده ايد، اكنون برنامه هاي تان را به عرض 

ملت برسانيد؟!
قضاوت با ملت! از دش��منان فراري مل��ت در انگليس 
و امريكا ك��ه اي��ن روزها همس��و ب��ا زنجيره اي هاي 
داخلي، وعده ه��اي نامزده��اي رقيب روحان��ي را به 
س��خره مي گيرند، جز اين انتظاري نيس��ت زيرا آنان 
در باقي ماندن تفكري خاص در كش��ور طمع كرده اند 
اما بازنده اصلي خود ايشان هستند كه با اين دوگانگي 

آشكار، قضاوت را براي مردم آسان ساخته اند. 

ادامهازهمينصفحه
ام��ا كار جهانگي��ري چه   سياسي

مكمل باشد و چه نباشد، به سخره گرفتن انتخابات و به 
بازي گرفتن افكار عمومي است. 

در حالت اول كه جهانگيري نامزد پوشش��ي روحاني 
اس��ت، اين نوع نامزدي يك نمايش ناپسند در مقابل 
انظار ملت است. تصور كنيد كه يك نفر – جهانگيري 
– روي صندلي مناظره ها نشسته و با حرارت و غيرت 
از چي��زي دفاع مي كند و خود را شايس��ته رياس��ت 
جمهوري مي داند و به مردم وعده ها مي دهد اما همه 
اين حركات، كاماًل نمايشي اس��ت و او قرار است سر 
بزنگاه به نفع روحان��ي كنار برود. خ��ود اين حركت 
به معني آن اس��ت كه به حرف هاي من و وعده هايي 
كه مي دهم و شعارها و پيام هاي من اعتنايي نكنيد، 
چون حباب اس��ت، يا تاكتيك اس��ت يا مثاًل پوشش 
است براي ش��خص ديگري. در اين صورت آيا مردم 
مشغول تماش��اي يك رقابت سالم انتخاباتي هستند 
يا سرگرم يك بازي انتخاباتي مالل آور كه نتيجه اش 
و آخر س��ناريو از همين حاال معلوم است؟! باز تصور 
كنيد كه اين نامزد رياست جمهوري كه مطابق منطق 

كانديداتوري بايد با همه نامزدهاي ديگر رقابت كند 
و منتقد برنامه هاي ديگ��ر نامزدها باش��د، وقتي در 
مناظره ها نوبت به روحاني مي رس��د، هيچ واكنشي 
نش��ان ندهد و يا به تعريف و تمجي��د از رقيب خود 
بپردازد يا بدتر از همه مطابق آنچ��ه كه به عهده اين 
نامزد پوششي قرار گرفته است، هرجا كه روحاني در 
بحث هاي اقتصادي كم آورد، او آن را پوش��ش دهد و 

شروع به دفاع از به اصطالح رقيب خود كند!
اما در فرض دوم، جهانگيري را كسي مي دانيم كه اگرچه 
مكمل است اما جدي اس��ت! در آن صورت هم  اوضاع 
بدتر مي ش��ود. معاون اول روحاني ب��راي تغيير در چه 
چيزي به ميدان آمده است؟! براي تغيير در خود؟! حتي 
اگر حرف هاي جهانگيري در جمع كارگزاران را مستند 
و مفروض نگيريم كه مدعي ش��ده بود بيشتر كارهاي 
دولت به عهده خود اوست، نفس رقابت يك معاون اول 
با رئيس خود، به معناي آن است كه معاون اول اعتقادي 
به صالحيت رئيس جمهور مس��تقر ندارد و براي تغيير 
اوضاع آمده است. اصوالً يك رقيب انتخاباتي چه مدعي 
بش��ود كه براي »تغيير« آمده است و چه مدعي نشود، 
جز آنكه براي تغيير آمده باشد، حرف ديگري ندارد، مگر 

آنكه بگويد دقيقاً و يقيناً  همين اوضاع را مي پسندد جز 
آنكه خود را در مسند قدرت نمي بيند و مي خواهد فقط 

به قدرت برسد و بس!
درباره يك جهانگيري واقعي و نه پوششي، فقط مي توان 
چنين تصور كرد كه او از اوضاع خودش ناراضي است و 
به رياست خودش، نقد دارد و از آنچه كرده است، بيزار 
اس��ت و حاال آمده اس��ت تا به جاي خودش بنشيند و 
خودش را كن��ار بزند و كابينه خ��ودش را تغيير دهد و 
حرف هاي خودش را تكذي��ب و تعويض كند و خودش 
را از صحنه بيرون كند و البد پس از رسيدن به قدرت، 
چهار س��ال را به نق��د و تخريب دولت قبل��ي – دولت 

خودش- بپردازد. 
اينگونه اس��ت كه حال و روز آق��اي جهانگيري در اين 
روزها، حال و روز خوبي نيست و با اينكه خبرنگاران چند 
روزي منتظر ماندند تا او پوشش��ي بودن يا نبودن خود 
را براي آنان توصيف كند، او نه مي تواند مفهوم پوششي 
بودن خود را براي خبرنگاران به درستي تبيين كند و نه 
مفهوم جدي بودن خود را. نامزد شدن يك معاون اول 
يك شوخي اس��ت و البته مردم احتماالً با اين شوخي 

برخوردي جدي خواهند داشت. 

انتخاب دوازدهم

دراين۴سال،۱۰۰روزجانميشد؟
نردبامتخريبازعكسمرتضوي
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واريز ثانيه اي پول
 به جيب ثروتمندان

اختالفداخلدولت
ترامپبرسربرجام

رئيسجمهورامريكالحننرم
نامهوزيرخارجهخودراتندكردهاست
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باهنر:تصوركردندبابرجام
همهچيزگلوبلبلمیشود
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معاون وزير صنعت: 
دليلی ندارد  واحدهای

 صنعتی قديمی تعطيل نشود!
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حذف فرهنگ از مناظره ها 
به خاطر  خواب آلودگي

 فرهنگي است

16

باوجودتأكيدمكررمقاممعظمرهبري،»فرهنگ«
دربرنامهمناظرهكانديداهانيست

  در دولت يازدهم 800 هزار ميليارد تومان برحجم نقدينگي 
اقتصاد ايران اضافه ش��د، اين در حالي است كه كارشناسان 
اقتصادي براين باورند نقدينگي خلق شده در اين دولت عموماً 
از محل نرخ سودهاي 20 تا 30 درصدي به وجود آمده  است و 
متعلق به اقليت سرمايه دار جامعه است و اين نگراني را دارند كه 
اگر اين نقدينگي از بانك ها به سمت اقتصاد بيايد تورم شديداً 

در اقتصاد افزايش يابد| صفحه4

 غالمرضاصادقيان|   بدعت يك معاون اول رئيس جمهور براي رقابت با رئيس جمهور مستقر، 
موجب پراكنده گويي و تناقض در اظهارات معاون اول و حاميان دولت ش��ده اس��ت، تا آنجا كه 
جهانگيري در مواجهه با خبرنگاران  مجبور است »با خنده« خود را رقيب روحاني بداند و چون از 
او مي پرسند شعارت چيست، پاسخي نداشته باشد، زيرا البد شعارهاي متفاوت، موجب پراكندگي 
خاطر مخاطبان خواهد شد، جهانگيري يا يك كانديداي پوششي است و يا يك كانديداي واقعي 
كه در هر دو حالت نقد و ايراد جدي بر او وارد اس��ت. او البته ديشب در برنامه تبليغاتي راديويي 

خود، حال و روز شوخي وار خود را به نمايش گذاشت: »من به عنوان مكمل آقاي روحاني و ياوري 
براي دفاع و پيشبرد راه اصالحات و اعتدال به ميدان آمدم.«

جهانگيري مي داند با اين بدعت و اين پس��ت جدي��د خود يعني »كانديداي پوشش��ي � 
حمايتي � سپري � تاكتيكي- مكملي« نمي تواند به مردم بگويد كه دقيقاً چيست و دقيقاً 
كجاي كارزار انتخاباتي و رقابت است، براي همين ايفاي نقش خود را براي سربلندي مقابل 
خداوند متعال توصيف مي كند: »انتخابات بزرگي در راه است و هركس با ايفاي نقش خود 

و رأي آگاهانه اش، كاري مي كند كه در مقابل ملت بزرگ ايران و خداي متعال س��ربلند و 
پاسخگو باش��د و من هم مي خواهم بگويم چرا به عنوان نامزد رياست جمهوري دوازدهم 

حضور پيدا كردم.«
جهانگيري سپس در حالي كه درباره چهار سال مديريت خود بر كابينه دولت يازدهم كه طبيعتاً 
بايد به حل مسائل مي پرداخت توضيحي نمي دهد، وعده حل مسائل را مي دهد: »بنده براي حل 
مسائل اساسي كشور، يعني اشتغال و مبارزه با فساد فراگير آمده ام.«| بقيهدرهمينصفحه

4 سال دير روي دکه آمديد!

 روحاني در انتخابات92 :    با »يک حرکت« اقتصادي صحيح     بيکاري را حل 
و فقط در بخش گردشگري  4 ميليون شغل ايجاد مي کنم

همينصفحهصفحات2و5

محمدبهراميدربخش
قرآنروشندالنوزينب  فرهنگي

محمدن�ژاددربخ�شحف�ظكلعناويننخس�ت
مسابقاتبينالملليقرآنكريمرابرايكشورمانبه

دستآوردند.
بر اين اساس در رشته قرائت مسابقات بين المللي قرآن 
كريم و در بخش روش��ندالن محمد بهرام��ي از ايران، 
احمد علي س��اريكا از تركيه، محمد عبدالشهيد باقر از 
عراق به ترتيب رتبه اول تا سوم را كسب كردند. در رشته 
حفظ قرآن نيز، محمد ارشاد مربعي از الجزائر، عبداهلل 

محمدنژاد از ايران و محمدحس��ين ش��وال از عراق به 
ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را كسب كردند. 

از سوي ديگر زينب محمدنژاد، حافظ كل قرآن كريم 
در نخس��تين دوره مس��ابقات بين المللي قرآن بانوان 
رتبه نخس��ت را در بخش حفظ كل كسب كرد. زينب 
محمدنژاد، از ايران، سيلويا نارودت المنوره از اندونزي 
و زينب عدنان محمدحسن از عراق حائز رتبه هاي اول 
تا سوم شدند.  زينب محمدنژاد، تنها نماينده كشورمان 
در بخش بانوان اين دوره از مسابقات است. محمدنژاد 
از شهرستان اروميه منتخب نماينده ايران در نخستين 

مسابقات بين المللي بانوان شده است. وي متولد سال 
1368 است كه از سن هفت سالگي به همراه سه برادر 
ديگرش كه از وي بزرگ تر بودند ش��روع به حفظ قرآن 
كرده اس��ت.  اين بانوي حافظ براي اولين بار در س��ن 
9سالگي در مسابقات كشوري شركت كرد و در همان 
سال نيز رتبه اول را به دست آورد. دو برادر وي نيز حافظ 
كل قرآن هستند كه از بين آنها مرتضي محمدنژاد در 
بيست و هش��تمين دوره مس��ابقات بين المللي قرآن 
جمهوري اسالمي ايران در سال 1390 حضور يافت و 

موفق به كسب رتبه اول شد. 


