
سرمقاله

 ستیز دولت سوم روحانی 
برای حفظ وضع موجود!

غالمرضا صادقیان / سردبیر

آرایش رقیبان انتخابات ریاس��ت جمهوری کامل ش��د و این بار 
به رغم کاستی   ها و دشواری های اداره کشور در یک شرایط سخت، 
عجیب تر از همه دوره   ها تنوع و کثرت نامزد  ها حیرت آور اس��ت. 
با این حال به نظر می رس��د دو گروه اصلی ش��کل گرفته است و 
بقیه با توجه با سابقه حضورشان و نسبت شان با مردم و جایگاه 
ریاس��ت جمهوری،  حضوری تفننی دارند. البته به غیر از تفنن، 
شهرت و کسب عنوان افتخاری »نامزد ریاست جمهوری« برای 
ادامه حیات سیاسی هم کم آورده ای نیست! و این از همان ضعف 
قانون و سیستم است. برخی نیز فراتر از تفنن و شهرت از همین 
حاال گفته اند به نفع فالنی کنار می روند و البد یک پست وزارت 

برای خود تضمین کرده اند! 
از تفننی   ها که بگذریم، دو گ��روه اصلی حول »وضع موجود « و 
»تغییر وضع موجود « شکل گرفته است. جهانگیری به عنوان 
معاون اول وضع موجود هرچند در طول هشت سال مسئولیت 
سنگین خود وقتی درباره گرانی   ها به او گله می کردند،  با خنده 
می گفت »دعا کنید« اما در روز ثبت نام تالش کرد نشان دهد 
برای وضعی ک��ه به وجود آورده حاضر اس��ت در مقاطع خاص 
بغض و گریه هم بکند! الریجانی که در نظر ناظران، پش��تیبان 
و همراه و مؤید وض��ع موجود بود، از همان اول نش��ان داد این 
یکی بودن با روحانی را از زبان عام و خاص ش��نیده، زیرا با ذکر 
اینکه »دولت من هیچ ارتباطی ب��ه دولت آقای روحانی ندارد« 
تالش کرد چسبندگی میان خود و روحانی را در اذهان عمومی 
و در نظرسنجی   ها و مناس��بات و مراودات انکار و تکذیب کند. 
او البته با توپ پر وارد ش��د و گفت که نه ب��ا کلید)روحانی(، نه 
با چکش)رئیس��ی( نه با پادگان)نظامی ها( و نه با پوپولیسم و 
مردم فریبی)احمدی نژاد( نمی توان کش��ور را اداره کرد. البته 
برخی رقبا نیز بالفاصله به او یادآور شدند که »بانیان و شرکای 
وضع موجود نمی توانند موجب تغییر در وضع موجود بشوند « 
و برخی دیگر از رقبا سابقه پادگانی و حضور یک دهه ای او را در 
جایگاه نظامی یادآور شدند و برخی نسبت او را با دادگاه روایت 
کردند و البته آنچه را کسی نگفت ولی مشهود بود اینکه »همین 
که عیب رقبا را بگویی و نیکویی خود را نگویی، عین پوپولیسم 
اس��ت«. به این ترتیب هر چهار ایرادی را که به دیگران گرفت، 
برای خود او یادآور شدند. آخرین نفر که به الریجانی پرداخت، 
محسن رضایی بود که چون خودش اقتصاد خوانده است، گویی 
به او برخورد که یک فلس��فه خوانده مث��ل الریجانی حرف از 
اقتصاد بزند. رضایی گفت:»اقتصاد نه دادگاه است نه پادگان اما 
محل فلسفه بافی هم نیست« و ادامه داد:»آقایانی که این چند 
روز آمدند از فساد گفتند، ولی چرا سهم خودشان از این فساد و 

تبعیض را نگفتند؟«
محس��ن هاش��می نیز نفر س��وم گروه وض��ع موجود ب��ود که 
گفت»جهانگیری از من خواست نامزد شوم « و این گونه پوششی 
بودن خود را یادآور شد. البته خود جهانگیری که چهار سال پیش 
پوششی روحانی بود و به آن رویه خالف اخالق و عرف افتخار هم 
می کرد، دیروز گفت که اصالح طلبان از او خواسته اند ثبت نام کند! 
نوعی درخواست زنجیره ای که آن از این می خواهد و این از آن و 
عاقبت کار نامعلوم است! پزشکیان نیز همین چسبندگی خود با 
دولت روحانی و وضع موجود آزارش می داد. او هم هنگام ثبت نام 
گفت»من کاندیدای پوششی جهانگیری نیس��تم و با قدرت در 

صحنه خواهم بود «. 
گروه دوم که با شعار و پرچم »تغییر وضع موجود « آمدند، بیشتر 
ذیل ابراهیم رئیسی تعریف می شوند. رئیسی خود را »رقیب فساد 
و ناکارآمدی « نامید و در بیانیه خود گفت نه از کسی می خواهد 
به نفع او کنار برود و نه حاضر اس��ت به پروپای جناح   ها بپیچد. 
او گفت:»برای ایجاد تحول در مدیریت اجرایی کش��ور، و مبارزه 
بی امان با فقر و فساد، تحقیر و تبعیض، با احترام به همه نامزد  ها 
و گروه های سیاسی، به صورت مس��تقل به صحنه آمده ام و تنها 
در برابر ذات اقدس الهی و پیش��گاه ملت ایران، خود را متعهد و 
مسئول می دانم«. البته رئیسی در دوره قبل هم به رغم آنکه خیلی 
رقیب ستیزی نکرد، از هجمه جناح   ها و رقیب   ها در امان نبود و در 
مناظره   ها و محافل با زخمه سخنان ضخیم رقیبان مثل دیوارکشی 
در خیابان   ها روبه  رو شد. از جمله تاج زاده مردم را کراراً می ترساند 
که اگر رئیسی بیاید دالر 12 هزارتومان، سکه 3میلیون تومان و 
پراید 50 تا 60 میلیون تومان می شود و بقیه اقالم نیز سر به فلک 
می گذارد! تاج زاده مثل یک اقتصاددان از روحانی خواست گزارش 
عملکرد خود را به مردم بدهد تا معلوم شود که اگر رئیسی آمده بود، 

االن چه تورمی گریبان کشور را گرفته بود!
با این حال منادی��ان تغییر وضع موج��ود کار آس��انی ندارند و 
قطعاً ش��عار  ها و راه حل های تکراری رقیب که به ظاهر آس��ان و 
سهل الوصول است، کار را برای پذیرش تغییر وضع موجود سخت 
می کند؛ شعار  هایی مثل رفع تحریم ها، آوردن نفت بر سر سفره 
مردم، تقسیم یارانه های سوخت میان همه بالسویه و شعارهای 
گل وبلبلی دیگر. این شعارهای آسان نما در مقابل ندای »روی پای 
خودمان می ایستیم « و »اقتصاد را از درون و با تکیه بر داخل شکوفا 
می کنیم« همواره مورد توج��ه نامزدهای تفننی و قدرت طلبان 

بی غیرت بوده است. 
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 انتخابات و 3 گام بلند 
برای قوی تر شدن ایران

 تحول خواهی 
در گام دوم انقالب

سید عبداهلل متولیانعباس حاجی نجاری

آن گونه که پیش بینی     می شد، نامزدهای اصلی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ، ثبت نام خود را به روز آخر موکول کردند تا  آرایش انتخاباتی شکل بگیرد که یک سوی 
 آن اصالح طلبان و دولت برآمده از اصالحات به عنوان حامیان تداوم دولت روحانی است و سوی دیگر نیروهای انقالب به عنوان منتقدان وضع موجود که برای تحول 

در نظام حکمرانی و مبارزه با فساد پای در زمین رقابت های انتخاباتی نهاده اند | صفحه2

 رقابت بانیان وضع موجود
 با  تحول خواهان

آرایش انتخابات کامل شد

    رژیم صهیونیس��تي عجز خود را مقابل موش��ک هاي غزه با حمله به یک اردوگاه 
غیرنظامیان جبران کرد. در نخستین ساعات بامداد شنبه جنگنده هاي اسرائیلي با حمله 
به اردوگاه الشاطي شماري از زنان و کودکان فلسطیني را به خاك و خون کشیدند. عصر 

دیروز هم ساختمان مطبوعاتي غزه، هدف جنگنده هاي تل آویو قرار گرفت. 
  جنگنده هاي رژیم صهیونیستي بامداد روز ش��نبه در ششمین روز متوالي از حمالت 
وحشیانه علیه مردم بي دفاع فلسطین، بدون هشدار قبلي یک منزل مسکوني در اردوگاه 
پناهجویان الش��اطي در غرب غزه را بمباران کردند. در این حمله، هشت نفر از جمله 

شش کودك و دو زن شهید و 15 نفر دیگر زخمي شدند و تنها یک کودك پنج ماهه از 
این جنایت جان سالم به در برده است. امدادگران این کودك را در کنار پیکر بي جان 
مادرش یافتند. روستاهاي مرده و اسکاکا در سلفیت در شمال کرانه باختري نیز قتل گاه 
دو فلسطیني بود که به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدند. درگیري 
میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستي از روز دوشنبه، پس از پایان ضرب االجل 
مقاومت به تل آویو براي پایان دادن به تجاوز این رژیم در قدس اشغالي و مسجداالقصي 

آغاز شده است | صفحه15 

جنايت در غزه از روي عجز 

جنين كشي با خيال راحت!

دسته گل 8 ميليون یورویی
تاج و سلطان!

حاالنهويلموتسیدرايراناستونهتاجیبرسرفدراسيونفوتبال،ولیدرعوض
پسلرزههایبدهی8ميليونيورويیحاصلازآنقرارداد»خوب«همچنانتنو

بدنفوتبالايرانرامیلرزاند| صفحه10

    زنگ خطر آمار سقط جنین در کشور به صدا درآمده و رئیس سازمان پزشکي قانوني کشور نیز درباره آن هشدار 
داده است. روزانه بیش از هزار جنین در کشور سقط می شود که این آمار مربوط به سال 1398 است و سقط هاي 

دیگري نیز به صورت زیرزمیني انجام مي شود که در این آمار و ارقام درنظر گرفته نشده است  | صفحه3

 آغاز واکسیناسیون 
افراد 75 سال به باال

 هاشمی:
من با جهانگیری رایزنی 

 داشتم و به من گفت 
ثبت نام کنید

 رضایی در واکنش
  به الریجانی: 

 اقتصاد نه پادگان است
  و نه دادگاه ولی محل 
فلسفه بافی هم  نیست!

 الریجانی:
 مسائل پیچیده 

 و چندبعدی است 
 و با کارهای نمایشی 

حل نمی شود

 رئیسی: 
 بانیان وضع موجود 

و شریکان آنها نمی توانند 
مدعی تغییر در وضع 

موجود باشند

 زاکانی:
مسببان وضع اسفبار فعلی 

طلبکارانه سودای دولت 
 سوم روحانی را 

در سر می پرورانند

 جلیلی:
ان شاءاهلل لفاظی های 

بی اعتبار نتواند بر برنامه 
محوری غلبه پیدا کند

 پزشکیان: 
 اینکه من نامزد پوششی 

 جهانگیری هستم 
صحت ندارد

 جهانگیری: 
 با مشکالت کنونی کشور 

از نزدیک آشنا هستم!
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