
5| روزنامه جوان |  شماره  6208  | | 5 ش��وال 1442  دوش��نبه 27 ارديبهش��ت 1400 
اينجاصفنامزدهاست،اشتباهنيامدهايد؟!

حس��ين ش��ريعتمداري در روزنامه كيهان 
نوشت:   اين روزها ثبت نام برخي از نامزدهاي 
رياس��ت جمهوري ۱۴۰۰ تعجب آميخته به 
پرسش افكار عمومي را در پي  داشته است. يادداشت پيش رو سخني 
در اين خصوص اس��ت: نيم نگاهي به عملكرد هشت ساله دولت آقاي 
روحاني بيندازيد! چه باليي را مي توانيد نام ببريد كه مي توانستند بر 

سر كشور بياورند و نياورده اند؟!
گراني افسارگس��يخته كاال و خدمات م��ورد نياز مردم، چ��وب حراج به 
بيت المال و تعطيلي صدها كارخانه و مراك��ز توليد، كاهش ده ها برابري و 
نزديك به سقوط ارزش پول ملي، سرازير كردن ۳۰ميليارد دالر ارز و ۶۰تن 
طال به حلقوم مفسدان و رانتخواران، افزايش هشت برابري قيمت مسكن 
و افتخار وزير مسكن كه حتي يك مس��كن هم نساخته است! تنزل شش 
رتبه اي اقتصاد كشور از هجدهمين رتبه در اقتصاد دنيا، شكستن ركوردهاي 
تورم، ركود و ضريب جيني و گس��ترش فقر و بي��كاري و فاصله طبقاتي، 
تأسيسات هسته اي كشور را به مرز نابودي كشاندند و پيشرفت هسته اي 
را متوقف كردند، قرار بود در مذاكرات هسته اي تحريم ها را لغو كنند ولي 
نه فقط هيچ تحريمي لغو نشد بلكه به علت نابلدي، نفوذ عوامل دشمن و 
گرايش به سازش، صدها تحريم ديگر نيز به آن اضافه كردند، نقدينگي را 
كه مي توانست و بايد روانه عرصه توليد ش��ده و باعث كسب و كار شود، از 
۴۳۰هزارميليارد تومان به ۳هزارو7۰۰هزار ميليارد تومان افزايش دادند و 
توليد و كسب و كار را با ركود شديد و بي سابقه )و نه كم سابقه( روبه رو كردند، 
كشور را از خودكفايي در توليد گندم و گوشت قرمز و گوشت مرغ به واردات 
اين اقالم ضروري و معيشتي مردم كشاندند، با ديپلماسي انفعالي، راه را براي 
باج خواهي دشمنان باز كردند و امنيت و اقتدار كشور را به مخاطره  انداختند 
كه اگر غيرت و قدرت و مقاومت سلحشوران سپاه و ارتش نبود، كشور را به 
باد فنا داده بودند و طرفه آنكه اقتدار نظامي را مانع ديپلماسي انفعالي خود 
نيز مي دانستند و آقاي ظريف اقدامات غرورآفرين و عزت بخش سردار دل ها 
را با سياست خارجي دولت در تضاد معرفي مي كرد! فساد اقتصادي برخي 
از افراد نزديك به دولتمردان، تاراج بيت المال به بهانه خصوصي س��ازي، 
به كارگيري اعضاي ستاد انتخاباتي در پست هاي كليدي و فاجعه اي كه به 
بار آوردند، حقوق هاي نجومي در كنار تنگدستي كارمندان و كارگران و... 
ده ها و شايد صدها نمونه ديگر از اين دست، حذف كارت سوخت كه قاچاق 
بيش از ۱۴۰هزارميليارد تومان بنزين را به دنبال داشت! ثابت نگه داشتن 
قيمت بنزين طي چهار سال و افزايش ناگهاني و سه برابري آن  كه شوك 
شديد اقتصادي و امنيتي را درپي داشت ! غارت -  بخوانيد دزدي- ده ها هزار 
ميليارد توماني از بيت المال در واگذاري ش��ركت ها و كارخانجات دولتي! 
حذف سامانه هاي شفاف ساز نظير سامانه شبنم و ايران كد و باز كردن مسير 
قاچاق كاال از داخل به خارج و از خارج به داخل كش��ور كه ضربه شديد و 
خسارت آفرين چندصدهزار ميليارد توماني به بار آورد و جلوگيري از رونق 

توليد و كسب و كار كمترين نتيجه آن بوده و هست! 
اكنون با توجه به كارنامه دولت كه به م��واردي از آن - فقط به عنوان 
نمونه- اشاره شد، جاي اين سؤال است كه دست اندركاران و مسئوالن 
كليدي دولت بايد براي بازخواس��ت به مراجع قضايي و مراكز بازرسي 
معرفي شوند يا براي ثبت نام به عنوان كانديداي رياست جمهوري به 
وزارت كش��ور مراجعه كنند؟! آقايان با كدام رو! خود را نامزد رياست 

جمهوري كرده اند؟!... 
........................................................................................................................

همهمنتقدآمدند؟
روزنامه خراسان نوشت: باالخره ۳۳روز مانده 
به انتخابات رياس��ت جمهوري، نامزدهاي 
اصلي براي س��يزدهمين دولت مش��خص 
شدند و تقريباً از تمام ساليق سياسي كس��اني آمدند تا خود را كانديداي 
رياست جمهوري كنند. در هر حال بايد براي آن فكري اساسي كرد كه البته 
به نظر برخي كارشناسان راهي جز تحول در ساختارهاي سياسي و نهادينه 
كردن تحزب در كشور وجود ندارد. رقابت به نظر مي رسد احتماالً بين چند 
چهره اصلي به ويژه آقايان رئيسي و الريجاني خواهد بود كه سابقه رياست 
قوه دارند و در آينده مي توان به آن پرداخت اما آنچه بين ثبت نام كنندگان 
مشترك و قابل تأمل بود، رويكرد مواضع و بيانيه هاي انتخاباتي كانديداهاي 
اصلي بود. در واقع همه كانديداهاي اصلي از طيف هاي مختلف سياسي، از 
منتقدان به قانون اساسي تا معتقدان به قانون اساسي در بيانيه هاي خود در 
جايگاه منتقد يا به عبارتي بزرگنما شده، گويي در مقام اپوزيسيون بيانيه 
مي خواندند؛ از رئيس دولت تا رئيس قوه و وزير و معاون رئيس جمهور و... 
البته بديهي است در اين فهرست آقاي جهانگيري به عنوان فردي كه هشت 
سال در مقام معاون اول دولت تدبير و اميد در وضعيت فعلي نقش مستقيمي 
دارد، بيشتر از همه بايد پاسخگو باشد و از منظر يك منتقد وارد بحث نشود. 
مروري بر برخي از بيانيه ها، عبارت ها و حتي لحن به كار برده شده از سوي 
تعدادي از نامزدها قابل تأمل است. در واقع گرچه حافظه تاريخي مردم كوتاه 
اس��ت اما هيچ مس��ئولي نمي تواند به گون��ه اي رفتار كند ك��ه گويي در 
ش��كل گيري وضع موجود با همه نقاط ضعف و قوتش و كاس��تي هايش 
بي تقصير بوده يا قصوري نداشته است. بر اين اساس به نظر مي رسد تمام 
كانديداها اگر انتقادي دارند بايد خود را بخشي از انتقاد بدانند و در واقع به 
جاي آنكه در كرسي طلبكار بنش��ينند به اعتبار برخورداري در سيستم 
مديريتي كش��ور بابت كاس��تي هايي كه به آن اذعان مي كنن��د، از مردم 
عذرخواهي كنند. آيا كانديداهاي محترم به اين انديشيده اند كه با اين تلنبار 

ناكارآمدي و نااميدي در حافظه اجتماعي جامعه چه بايد بكنند. 
........................................................................................................................

دولتيهاعليهدولت
صبح نو در سرمقاله خود نوشت:  هشت سال پيش بود 
كه دولت تدبير و اميد با حمايت تمام  قد اصالح طلبان 
و با شعار »به عقب برنمي گرديم« سكان اداره كشور 
را به دست گرفت و حاال پس از هشت سال، بر اساس شاخص هاي اقتصادي، 
نه تنها در گذشته مانده ايم، حتي در بعضي از حوزه هاي اقتصادي از جمله 
تحريم ها وضعيت كشور نسبت به گذشته بدتر و وخيم تر نيز شده است. حال 
اعضاي كابينه آقاي روحاني براي ادامه دولت س��وم او از پاستور به فاطمي 
لشكركشي كرده اند تا مجال را از ورود چهره هاي جديد به عرصه انتخابات و 
ش��نيدن صداي جديد گرفته و به جاي پاس��خگويي نسبت به ضعف هاي 
مديريتي و اجرايي خود، با حربه اختيار نداشتن و اشراف داشتن بر مشكالت، 

مجدداً نسخه وضع موجود را براي چهار سال آينده كشور بپيچند. 
دولتمردان به ويژه شخص رئيس جمهور محترم طي چند سال گذشته به جاي 
عذرخواهي از مردم يا عمل به توصيه رهبري مبني بر تالش شبانه روزي براي 
رفع مشكالت مردم، بحران اقتصادي و اجتماعي كشور را گاه به گردن تحريم هاي 
بين المللي و گاه هم آن را به گردن ديگر نهادها )دولت در سايه، مجلس شوراي 
اسالمي و ديپلماسي ميداني( انداخته اند؛ رويكردي كه روز گذشته هم از سوي 
دولتمرداني كه براي انتخابات رياست جمهوري سيزدهم ثبت نام كردند شاهد 
آن بوديم كه آقاي جهانگيري در نطق انتخابات خود، عامل اصلي مشكالت را در 
درجه اول تقصير ترامپ، درجه دوم كساني كه به زعم او بهانه به دست دشمنان 
ايران در خارج دادن��د و در درجه آخر ضعف اجرايي هم��كاران خود در دولت 

برشمردند، بدون آنكه ذره اي خود را در وضع موجود مقصر بداند!
 آقايان بايد پاس��خ دهند كه بعد از هشت سال حكمراني شان، آيا اميد 
مردم به زندگي نسبت به گذشته بيشتر شده است؟ آيا هم چرخ زندگي 
مردم مي چرخد و هم چرخ س��انتريفيوژها؟ امروز مش��كالت داخلي 
چندين برابر بيشتر از تحريم ها در حال آس��يب وارد كردن به اقتصاد 
كشور اس��ت و دولت وعده ها، حدود س��ه دهه به عقب برگشته و عدم 
تحقق شعارهايش بر همگان روشن شده است؛ همان تفكري كه نگاهش 
به دست بيگانه است و به جاي بي اثر كردن تحريم ها به  دنبال رفع آن 
است و احتماالً در مناظره هاي انتخاباتي شاهد همان مباحث تكراري و 

دوقطبي هايي با كليدواژه هاي »مذاكره« و »سازش« خواهيم بود.

45چه�ره ش�ناخته ش�ده ب�راي انتخابات 
رياس�ت جمهوری ثبت ن�ام كرده ان�د و اين 
در حالي ا س�ت ك�ه برخي از آن�ان معتقدند 
كرسي رياست جمهوري هيچ اختياري ندارد، 
اما نام نويس�ي كرده ان�د. اگر ن�گاه جرياني 
داش�ته باش�يم و س�اختار حزبي و سياسي 
كش�ور ضعيف نباش�د، نبايد از يك جريان 
۱5 تا ۱۶ نفر براي انتخابات نام نويسي كنند. 
ش��نبه ش��ب گفت وگوي ويژه خبري شبكه2، 
ميزبان عب��داهلل گنجي، مديرمس��ئول روزنامه 
جوان و ني��ز غالمرضا نوري قزلجه، س��خنگوي 
فراكسيون مس��تقلين مجلس شوراي اسالمي 
بود تا در پايان مهلت ثبت نام كانديداي انتخابات 
رياست جمهوري، به بحث و گفت وگو پيرامون 
آراي��ش انتخابات��ي فض��اي كش��ور و انتظار از 

نامزدهاي انتخابات بپردازند. 
 توجه مردم به ابالغيه شوراي نگهبان

اي��ن  در  روزنام��ه ج��وان  مديرمس��ئول 
برنامه با اش��اره به نام نويس��ي تع��داد زيادي از 
چهره ه��اي شناخته ش��ده ب��راي انتخاب��ات 
رياست جمهوري۱۴۰۰ گفت: از منظري براي 
چنين ش��ور انتخابات��ي و وج��ود نخبگاني كه 
خود را در تراز رياس��ت جمه��وري ايران بزرگ 
و نظام اسالمي براي خدمت به مردم مي دانند، 
خوشحال هس��تيم، اما آمدن اين تعداد از افراد 
سرش��ناس نه تنها در عرص��ه بين المللي عرف 
نيس��ت بلكه هزينه هايي را براي نام نويس��ي و 

بررسي صالحيت ها ايجاد مي كند. 
گنجي با اش��اره به اينكه در اين دوره ۵2۰ نفر 
براي انتخابات رياس��ت جمهوري نام نويس��ي 
كردند، گفت: از اين تعداد ۴۵ نفر از چهره های 
شناخته شده هس��تند و برخي از آنها معتقدند 
كرسي رياس��ت جمهوري هيچ اختياري ندارد، 

اما نام نويسي كرده اند. 
وي افزود: اين ضعف قانون اس��ت ك��ه هر كس 
مي تواند مي آيد و نام نويسي مي كند، البته مردم 
به ابالغ شوراي نگهبان درباره قانون جديد ثبت نام 
توجه كردند، زيرا در سال ۹۶ ، هزار و ۶۰۰ نفر براي 

اين انتخابات نام نويسي كرده بودند. 
 نام نويسي براي مبارزه با نظام!

گنجي گف��ت: برخ��ي نام نويس��ي مي كنند تا 
رد صالحيت شوند كه پس از رد صالحيت فضايي 
را براي اثرگ��ذاري بر تعداد آرا و ايجاد ش��رايط 
بين المللي بر ضد جمهوري اسالمي ايران ايجاد 
كنند. آنها هم قانون را مي دانند، هم مواضعشان 
روشن است و هم نسبتشان را با قانون اساسي در 
گذشته تعريف كرده اند، اما نام نويسي مي كنند 
تا رد صالحيت شوند. در ايران مردم ساالري فقط 

چرخش نخبگان در قدرت نيست بلكه بخشي از 
آن مبارزه با جمهوري اسالمي است و بخشي از 

اين مبارزه در نام نويسي ها بروز مي كنند. 
 ضعف ساختار حزبي در ايران

وي گفت: اگر نگاه جرياني داشته باشيم و ساختار 
حزبي و سياسي كشور ضعيف نباشد نبايد از يك 
جريان ۱۵ تا ۱۶ نفر براي انتخابات نام نويس��ي 
كنند و فقط دو نفر مي آيند. اما سياس��ت ورزي 
حزبي در ايران موضوعيت ندارد و در ساختار هاي 

سياسي و تحزب رشدي نداشته ايم. 
گنجي گفت: با توجه به افرادي كه نام نويس��ي 
كرده اند، همه س��ليقه ها اكنون حضور دارند و 
كسي نمي تواند بگويد س��ليقه اي وجود ندارد. 
پيش بيني مي كنيم در اين دوره از انتخابات همه 
سليقه ها پوشش داده شوند و دست كم انتخابات 

سه قطبي داشته باشيم. 
 موانع مشاركت حداكثري در انتخابات

مدير مس��ئول روزنام��ه جوان بيم��اري كرونا، 
ناراحتي از وضع اقتصادي و نبود جلسات و تجمع 
انتخاباتي را از موانع مشاركت حداكثري مردم در 
انتخابات رياست جمهوري دانست و گفت: مردم 
مي دانند كه امريكايي ها منتظر نتيجه فشار سه  
ساله شان در انتخابات آينده هستند تا بر اساس 
نتيجه آرا براي مقابله و توطئه چيني برنامه ريزي 

كنند، بنابراين به ميدان مي آيند. 
 تهم�ت زدن نامزدها م�ردم را ناراحت 

مي كند
گنجي افزود: شخصي كردن مناظرات و تهمت 
زدن نامزد ها به يكديگر مردم را ناراحت مي كند. 
مناظرات بايد برنامه محور باش��ند. متأس��فانه 
نگاه سلبي و حمله به ديگري در انتخابات براي 

رأي آوري پررنگ است. 
مدير مس��ئول روزنامه جوان اف��زود: مردم بين 
برنامه نامزد ه��ا و نياز هاي روزمره ش��ان رابطه 
برقرار كنند تا با ديد بهتري تصميم بگيرند. برنامه 

باور پذير مي تواند مردم را به ميدان بياورد. 
وي افزود: در بس��ياري م��وارد رقابت براي حل 
مسائل مردم نيست بلكه برخي نامزد ها با عبور از 
سياست هاي كلي نظام و قانون اساسي انتخابات 
را شخصي مي كنند و بي توجهي به حل مسئله 

مردم در مشاركت آنها اثر منفي مي گذارد. 
مدير مسئول روزنامه جوان اضافه كرد: حافظه 
مردم ما درگير حال اس��ت و گذشته را فراموش 
مي كند، اما وضع موجود مبناي جهت گيري هاي 
مردم است. مردم ما تنوع طلب هستند و گذشته 
را بر اساس وضع زندگي شان ارزيابي مي كنند، 
بنابراين الزم اس��ت نامزد ها برنام��ه و تيم هاي 

جديدي را معرفي كنند. 

وي اف��زود: به دلي��ل رقابت پذي��ري انتخابات 
ما قابل پيش بيني نيس��ت، ام��ا معتقدم وضع 
موجود تعيين كننده سرنوشت انتخابات است، 
مگر اينكه مردم بدون توجه به برنامه هاي ارائه 
شده براي حل مس��ائل زندگي شان احساسي 

رأي دهند. 
مدير مس��ئول روزنامه جوان گفت: ش��عار هاي 
پوپوليستي در مناظرات ممكن است در نتيجه 

انتخابات تأثير بگذارد. 
 وزير ناكارآمد به عنوان قهرمان 

و كارشناس ظاهر مي شود!
گنجي افزود: فرهنگ ما طوري اس��ت كه وزير 
ناكارآم��د ك��ه كاري از دس��تش برنمي آي��د و 
مش��كالت حوزه اش را نمي تواند ح��ل كند، دو 
سال بعد به عنوان قهرمان و كارشناس در فضاي 
كش��ور ظاهر مي ش��ود و طلبكارانه همه را نقد 

مي كند، انگار خودش قهرمان بوده است. 
وي گفت: نامزد ه��اي انتخابات بايد از كش��ور 
شناخت داش��ته باش��ند و اين نبايد محدود به 
مطالعه بوده باش��د بلكه بايد بر اساس شناخت 

برنامه بدهند. 
مدير مس��ئول روزنامه جوان افزود: اينكه گفته 
مي شود رؤساي جمهور پس از انتخاب ناسازگار 
مي شوند، بخشي به دليل ساختار ها و بخشي به 

دليل ناهمسو بودن مجلس و دولت است. 
گنج��ي گفت: كس��ي ك��ه نام��زد مي ش��ود و 
ب��ه سياس��ت هاي كل��ي نظ��ام توجه ن��دارد 
و جهت گيري ه��اي او ب��ا سياس��تگذاري نظام 
همخواني ندارد هم انرژي كشور را تلف مي كند 
و هم متهم مي ش��ود ك��ه برنامه نداش��ته و به 
وعده هايش عمل نكرده اس��ت. به عنوان نمونه 
رئيس جمهور اگر يادش باش��د كه سند تحول 
بنيادين ب��راي آموزش و پرورش داريم، س��ند 
2۰۳۰ را اجرا نمي كند. سياست هاي كلي نظام 

بايد مبناي برنامه ريزي نامزد ها باشد. 
مديرمسئول جوان افزود: فرهنگ سياست ورزي 
نبايد به سمت و س��ويي برود كه نامزد ها فضاي 
انتخابات را فضاي ديو و دلبر كنند، زيرا اين نگاه 
به صحنه انتخابات كشور ما را به پيش نمي برد. 
كس��اني كه وارد عرصه انتخابات مي شوند بايد 
يكديگر را به رسميت بشناسند و احترام طرف 

مقابل را حفظ كنند. 
گنجي افزود: برخي نامزد ها مبناي رقابت شان 
دشمني و براي جمع آوري رأي است. اگر اخالق 

در سياست نباشد، پيروزي هيچ ارزشي ندارد. 
وي افزود: بر اساس نظرسنجي ها ۶۰درصد مردم 
گرايش سياس��ي ندارند و در پي زندگي ش��ان 
هستند، بنابراين محور مناظرات نامزد ها به ويژه 

در صدا و سيما بهتر است فقط برنامه و باورپذيري 
برنامه هاي نامزد ها باشد. 

   نوري قزلجه: برنامه هاي نامزد ها 
بايد قابليت اجرا داشته باشد

غالمرضا نوري قزلجه، س��خنگوي فراكس��يون 
مستقلين مجلس شوراي اس��المي نيز در اين 
برنامه گفت: اينكه نظام جمهوري اسالمي ايران 
فرصت هايي ايجاد كرده اس��ت كه افراد زيادي 
توانس��ته اند به عنوان رجل سياسي خود را در 
حد رياست جمهوري بدانند و نام نويسي كنند، 
جنبه مثبت تعداد زياد چهره هاي شناخته شده 
ثبت نام كرده ب��راي انتخابات آينده اس��ت اما 
دليل اصلي افزاي��ش داوطلبان اين اس��ت كه 
افراد نمي توانن��د در طيف هاي سياس��ي قرار 
بگيرند و خيالش��ان راحت باشد كه توانسته اند 

اداي دين كنند. 
وي افزود: حضور پرتعداد چهره هاي شناخته شده 
در نام نويس��ي انتخاب��ات رياس��ت جمه��وري 
نشان دهنده نبود توسعه تحزب و نداشتن فعاليت 

گسترده احزاب در كشور هم است. 
سخنگوي فراكسيون مستقلين مجلس شوراي 
اسالمي گفت: اكنون دست ش��وراي نگهبان 
براي مش��اركت حداكثري در جهت افزايش 
اقتدار و امنيت كش��ور باز و فضا براي رقابتي 
ش��دن فراهم اس��ت. توپ اكنون براي ايجاد 
فضاي مشاركت حداكثري در زمين حاكميت 
اس��ت تا همه س��ليقه ها در انتخابات حضور 

داشته باشند. 
 جامعه بداخالقي انتخاباتي را نمي پذيرد

وي گفت: مردم از برخي انتخابات و مناظره هاي 
گذشته خاطره خوبي ندارند و اگر اتفاق بدي در 
مناظره هاي آينده بيفتد، مردم از حضور در ميدان 
سرخورده مي ش��وند. مردم اين بداخالقي ها را 
نمي پذيرند و مي خواهند نامزد ها برنامه هايشان 

را براي حل مشكالت آنها ارائه دهند. 
نوري قزلجه گفت: صدا و سيما در شرايط كرونا 
وظيفه سنگين تري دارد و فضاي مجازي نيز 
به دور از بداخالقي ها بايد گس��ترش يابد و به 
حضور پرش��ور مردم در انتخابات كمك كند 
و مردم از اي��ن طريق برنامه ه��اي نامزد ها را 

دريافت كنند. 
سخنگوي فراكسيون مستقلين مجلس شوراي 
اسالمي گفت: كسي كه براي رياست جمهوري 
مي آيد، بايد قانون اساسي را از ابتدا تا انتها قبول 
داشته باشد، مناسبات سياسي و چارچوب ها را 
بشناسد و در داخل آن كار كند. مردم به پرباري 
برنامه هاي نامزد ها در عرصه داخلي و بين المللي 

توجه كنند. 
 برخي شعارها قابليت اجرا ندارد

نوري قزلج��ه اف��زود: نامزد ه��ا نباي��د در 
صحبت هايشان گذش��ته انقالب اسالمي را زير 
سؤال ببرند، زيرا مردم متوجه تخريب ها و ناديده 
گرفتن خدمات نظام اس��المي مي شوند و با آن 

مخالفت مي كنند. 
وي گفت: برخي ش��عار ها نيز قابليت اجرا ندارد 
مانند افزايش يارانه ها، زيرا اكنون براي پرداخت 
همين يارانه نيز مشكل داريم. مردم بايد توجه 
كنند نامزد هاي انتخابات بر اساس سوابق خود 
توان اجراي وعده هايش��ان را داش��ته باش��ند. 
برنامه ه��اي نامزد ها بايد قابليت اجرا و نس��بت 
به شرايط كش��ور حرف جديدي داشته باشد و 

تكراري نباشد. 
نوري قزلجه گفت: داوطلب��ي كه براي انتخابات 
رياست جمهوري نام نويسي مي كند بايد با شئون 
مختلف كشور آش��نا و به مس��ائل و موضوعات 
گوناگون مسلط باشد، البته مديريت هاي گذشته 

بايد نقد شود، اما تخريب درست نيست. 
سخنگوي فراكسيون مستقلين مجلس شوراي 
اسالمي اضافه كرد: مردم بدانند با هر درصدي 
از مش��اركت رئيس جمهور انتخاب مي ش��ود، 
اما مش��اركت آنها افزون بر افزايش اقتدار ملي 
سرنوشت خودشان را نيز تعيين مي كند و فرداي 

بهتري را براي آنها به همراه دارد.

مديرمسئول روزنامه جوان در گفت وگوي ويژه خبري:

مناظراتنامزدهابايدبرنامهمحورباشد
در بيانيه اي اعالم شد
تقدير۲۴۰نماينده

ازاقداموحدتآفرينقاليباف
۲4۰ نماين�ده مجل�س ب�ا امض�اي بياني�ه اي از اق�دام 
قاليب�اف  انس�جام بخش  عملك�رد  و  وحدت آفري�ن 
كردن�د.  تقدي�ر  جمه�وري  رياس�ت  انتخاب�ات  در 
به گ��زارش مهر، در پايان جلس��ه علني دي��روز مجل��س، بيانيه اي با 
امضاي 2۴۰ نماينده در تقدير و تشكر از اقدام وحدت آفرين و عملكرد 
انسجام بخش رئيس مجلس در انتخابات رياست جمهوري قرائت شد. 
در اين بيانيه آمده اس��ت: انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال ۱۴۰۰ 
كه تش��كيل دهنده نخس��تين دولت گام دوم انقالب اس��ت از جهت 
سياس��ت ورزي مي��دان مهمي براي فعاالن سياس��ي جبه��ه انقالب 
اس��ت، به خصوص اينكه بعد از هشت س��ال بي عملي و در دوره ركود 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم بايد دولت��ي روي كار بيايد كه با تمركز 
بر حوزه اقتصادي و نش��ان دادن كارآمدي وضعيت معيشتي مردم را 

سروسامان دهد. 
از همين جهت حركت هاي سياسي مبتني بر مباني انقالب اسالمي و پا 
گذاشتن روي عافيت طلبي شخصي براي نيل به اهداف بلند الزمه اين 
عرصه پيچيده و خطير است. در اين ميان اقدام دكتر محمدباقر قاليباف 
در پايبندي به عهد خود براي ايجاد وحدت جرياني در جبهه انقالب با 
وجود آنكه بر اساس نظرسنجي هاي معتبر، تخريب ها و تهمت ها ديگر بر 
محبوبيت وي تأثير منفي نداشت، برعكس به مرور بر توان رأي آوري وي 
در برابر كانديداهاي جريان مقابل افزوده مي شد، بار ديگر روحيه جهادي 
يك رزمنده را از جنس پاگذاشتن روي منافع شخصي كه در ميدان هاي 
نبرد ديده ايم و شنيده ايم، به رخ كساني كشيد كه در سال هاي اخير از 

هيچ تهمت و برچسبي عليه وي فروگذار نكردند. 
اين بيانيه مي افزايد: عرصه انتخابات س��ال جاري ني��از به رفتارهاي 
مؤمنانه از جنس چني��ن اقدامات��ي دارد. از هم��ه نامزدهاي جريان 
انقالب دعوت مي كنيم با توجه به حساسيت شرايط، وحدت جرياني 
را مدنظر داشته باشند و با تمس��ك به اين راهبرد مهم و پيروزي ساز 
و با اقدام انقالبي زمينه س��از پيروزي قاطع نامزد م��ورد اجماع جبهه 

انقالب گردند. 
نماين��دگان تأكي��د كرده ان��د نامزدهاي جبه��ه انق��الب از هر گونه 
چندصدايي درون گفتماني در جريان رقابت هاي انتخاباتي پرهيز كنند 
تا ان شاءاهلل با تش��كيل دولتي با مؤلفه هاي انقالبي كه بارها در بيانات 
حكيمانه رهبر معظم انقالب ذكر شده است، شاهد پيشرفت همه جانبه، 
تحقق عدالت در عرصه هاي مختلف و ثبات اقتصادي و حل مشكالت 

اقتصادي مردم عزيز باشيم. 
........................................................................................................................

 نماينده شيراز:
نگاهبهشرق،غربیهاراوادارمیکند

سمتمابيايند
نماينده مردم ش�يراز در مجلس با اش�اره به بدعهدي كشورهاي 
غربي گفت: هيچ نيازي به برجام نداريم و اگ�ر روابط خود با چين 
و كشورهاي همس�و را تقويت كنيم، غربي ها به سمت ما مي آيند. 
به گزارش مهر، جعفر قادري با بيان اينكه با وجود درخواس��ت و 
پيگيري هاي يك س��اله بانك مركزي از صندوق بين المللي پول 
براي اختصاص وام ۵ميليارد دالري به ايران براي مقابله با كرونا، 
اين صندوق تا به امروز پاسخ روشني به اين درخواست نداده است، 
اظهار داشت: جمهوري اس��المي ايران عضو صندوق بين المللي 
پول است و حق اش��تراك پرداخت مي كند و آنان موظف هستند 
به موقع به كشور ما هم تس��هيالت ارائه دهند و نبايد در اين باره 

سياسي كاري كنند. 
وي بيان كرد: اياالت متحده امريكا با سياسي كاري هاي خود باعث شده 
صندوق بين المللي پول به ايران وام پرداخت نكند و براي ما مشكالت 
زيادي ايجاد كرده است، در حالي  كه نبايد مسائل سياسي در اين باره 

تأثيري داشته باشد و بهره برداري از اين امتياز حق ما بوده است. 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: 
تيم مذاكره كننده ما بايد اين مسئله را در نظر داشته باشند كه غربي ها 
هيچ گاه با ما صادقانه برخورد نمي كنند و نبايد خوش خيال باشيم و اين 

اميد را ايجاد كنيم كه آنان اين بار به وعده هاي خود عمل مي كنند. 
قادري با اشاره به اينكه دشمنان جمهوري اسالمي ايران از هر امكاني 
براي ايجاد مشكل و محدوديت براي ما استفاده مي كنند، گفت: در اين 
شرايط دولتمردان به جاي تمركز بر احياي برجام و مذاكره با غربي ها 
بايد سريعاً قراردادهاي سند راهبردي بين ايران و چين را آماده كنند تا 

به جاي آنكه ما به دنبال غربي ها باشيم، آنان سراغ ما بيايند. 
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسالمي تأكيد كرد: ما در حال 
حاضر هيچ نيازي به برجام نداريم و جاي تأسف دارد كه طي چند سال 
گذشته دولت آن طور كه بايد و شايد به ارتباط با كشورهاي جهان شرق 

و همسايه توجه نداشته است. 
وي اظهار داشت: دولتمردان بايد از گذش��ته درس بگيرند و به جاي 
افزايش ارتباط با غربي هاي بدعهد، از ظرفيت كشورهاي همسو نهايت 

استفاده را ببرند. 
........................................................................................................................

يك نماينده:
رئيسجمهورتدارکاتچينيست

نماين�ده م�ردم ترب�ت حيدري�ه در مجل�س ب�ا اش�اره ب�ه 
برخ�ي فضا س�ازي ها در م�ورد جاي�گاه رئيس جمه�ور گف�ت: 
حض�ور متع�دد كانديداه�ا نش�ان مي ده�د تمام�ي جناح ه�ا 
و س�الم مي دانن�د.  آزاد  را  اي�ران  انتخاب�ات  و گروه ه�ا 
به گزارش تسنيم، محسن زنگنه نماينده تربت حيدريه در مجلس در 
نشست علني روز گذشته مجلس شوراي اسالمي در تذكري با اشاره به 
تعدد ثبت نام كنندگان براي انتخابات رياست جمهوري، گفت: كثرت و 

تنوع جناح هاي سياسي چند پيام براي كشور به همراه دارد. 
وي ادامه داد: پيام اول حضور متعدد كانديداها نش��ان مي دهد تمامي 
جناح ها و گروه ها انتخابات ايران را آزاد و س��الم مي دانند و همچنين 
اكثر آنها قبول دارند كه اختيارات رئيس جمهور در حد يك تداركاتچي 
نيست. همين نكته نشان مي دهد تبليغات و سخنان گذشته در اين باره 

تنها براي تبليغات منفي عليه برخي نهادها انجام مي شده است. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: تعدد حضور 
كانديداها و جريان هاي مختلف سياسي در انتخابات رياست جمهوري 
نش��ان مي دهد آنها اختيارات رئيس جمهور را براي رفع مسائل كشور 
مهم مي دانند و همچنين اكثر آنها به وضع موجود نگاه منتقدانه دارند 

و آن را نامطلوب مي دانند.

بهارستان

۲5۰نماينده مجلس ش�وراي اس�المي با 
صدور بيانيه از مبارزات مردم فلس�طين 
عليه اشغالگري امريكايي ها حمايت كردند. 
به گزارش فارس، سيدمحسن دهنوي، عضو 
هيئت رئيس��ه مجلس ش��وراي اسالمي در 
جلس��ه علني ديروز مجلس شوراي اسالمي 
بياني��ه 2۵۰نف��ر از نماين��دگان مجلس در 
حمايت از مح��ور مقاوم��ت و آزادي قدس 

شريف را قرائت كرد. 
در اين بيانيه آمده است: قريب به هشت دهه 
از جنايت و كودك كشي و عربده كشي سگ 
هار امري��كا در منطقه با همكاري اس��تكبار 
جهان��ي و غ��رب جنايتكار و توس��عه طلبي 
هميشگي رژيم صهيونيستي و فرصت طلبي 
موقعيت ه��اي مقطع��ي ب��راي حمل��ه به 

كش��ورهاي مختل��ف اس��المي و ناب��ودي 
زيرساخت هاي آنها و جاسوس��ي و ترور كه 
در ذات اي��ن رژي��م نهفته و تفك��ر تبعيض 
نژادي كه در عقايد پوش��الي و ساختگي آن 
رژيم وجود دارد، مي گذرد كه همه و همه با 
پيروزي انقالب اسالمي رو به زوال گذاشته و 
ملت هاي مختلف را بيدار كرده و آنها را به اين 
سمت سوق داد كه اين غده سرطاني بدخيم 
را تا تمامي ابعاد پيكر جهان اس��الم درگير 

نكرده است، بايد ريشه كن كرد. 
در بخش ديگری از اين بيانيه آمده اس��ت: 
تفكر مقاومتي كه در وجود تك تك جوانان 
امت اسالمي از شيعه و سني ريشه دوانيده 
و به خصوص جوان ها در كشورهاي مختلف 
در ح��ال ش��كفتن اس��ت. ام��روز جوانان 

زجركش��يده از جوالن تا صحراي سينا و از 
كرانه باختري تا رود اردن و س��رزمين هاي 
۱۹۴8 و از سرزمين بوكمال تا حلب و داريا و 
تا افغانستان و يمن در قامت جوانان حماس 
در فلس��طين و حزب اهلل لبنان و فاطميون 
افغانس��تان و حيدري��ون ع��راق و باقريون 
س��وريه و زينبيون پاكس��تان و حسينيون 
آذربايج��ان و ياران مهدوي ش��يخ ابراهيم 
زكزاكي در نيجريه و انصار اهلل يمن و نبويون 
و مدافعان حرم از ايران دالورمردانه آماده به 
رزمي هستند كه پشت حصارهاي از وحشت 
تنيده رژيم جعلي صهيونيستي پيش رفته 
و با سرعت بخش��يدن به شمارش معكوس 
نابودي اين رژيم آماده اجراي هر فرماني از 
س��وي علمدار انقالب اسالمي براي نابودي 

اين رژيم كودك كش هستند. 
در پايان اين بيانيه آمده است: پيام مجلس 
انقالبي و رزمندگان مقاومت اين است كه ما 
منتخبان ملت در مجلس اين ام القراي جهان 
اس��الم با تبعيت از رهبر فرزانه انقالب كه 
فرمودند هر كس در مقابل رژيم صهيونيستي 
بايس��تد از آن حمايت مي كنيم، پشتيبان 
ش��ما از هرگونه امكانات م��ادي و معنوي 
و تقنيني در راه پيش��برد اه��داف مقاومت 
فروگ��ذار نكرده و ت��الش خواهي��م كرد با 
ارتباطات پارلماني با ديگر كشورها اجماع 
منطقه اي و بين المللي عليه رژيم س��فاك 
صهيونيستي ايجاد كرده و قدس شريف را 
از اشغال غاصبان آزاد و زمينه را براي ظهور 

منجي عالم فراهم كنيم.

با صدور بيانيه اي صورت گرفت

حمايت ۲۵۰نماينده مجلس از مبارزات مردم فلسطين

   گزارش


