
آئینه شکستن خطاست!
آش��فته، به هم ریخته و برافروخته؛ این توصیف دقیق و بی اغراق لحن 
کالم و زبان بدن سخنرانی دیروز حسن روحانی در جلسه هیئت دولت 
است. لحنی عصبانی، حرکات دستی به هم ریخته و صدایی بلند؛ روحانی 
آشفته است، چون این روز  ها نقد دولت او داغ تر شده و از کف خیابان و 
محافل مردمی به مناظرات انتخاباتی رسیده است. او به هم ریخته است، 
چون کسی از میان هفت کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری مدافع 
دولت نیست و هش��ت س��ال تالش او و دولتمردانش مدافعی سر میز 
مناظرات ندارد. او برافروخته است، چون دیگر نمی تواند با تهدید و اعمال 
فشارهای سیاسی و اقتصادی، مانع نقد دولتش در صداوسیما شود. در 
یک کالم، مشوش و عصبانی  است، چون نقد دولتش از پر مخاطب   ترین 
رسانه و پر مخاطب   ترین آدم های فعلی دنیای سیاست بیان می شود و او 

دستش از بستن دهان منتقدان کوتاه شده است. 
ِق«  اِرماَ الَأْْخالاَ ماَ ماَکاَ ا بُِعْثُت ِلُتاَِمّ اَّماَ روحانی سخنانش را با حدیث نبوی »إِن
شروع می کند؛ مدح اخالق. جایی که از قضا نقطه پایان او بود. او از اخالق 
می گوید و ما یادمان می آید که آبان 92 و در حالی که فقط سه روز از آغاز 
ریاست جمهوری اش می گذشت، در صحن خانه ملت چگونه به ما که به 
او رأی نداده بودیم و به کاندیدای ما توهین کرد: »مردم در 24 خرداد به 
افراط، تفریط، خشونت، خودرأیی، تک رأیی، عدم مشورت و عدم تدبیر 
رأی ندادند و به اعتدال، تدبیر و عقالنیت رأی دادند. «  و این آغاز یک مسیر 
پر از ناسزاگویی به »هر کسی که با دولت او نبود« شد. مسیری هشت ساله 
با کلیدواژه   هایی چرک، از »به جهنم« گفتن او به منتقدان برجام تا بزدل 
سیاسی، کم سواد، بی عقل، بی شناسنامه، بی فرهنگ، دروغگو، هوچی باز، 
متوهم، بیکار، اقلیت افراطی، تازه به دوران رسیده، دالل و کاسب تحریم، 
بددل، یک عده کودک، منقلی و ساده لوح می بینید، چقدر سخن گفتن 

از اخالق به صاحب این کلمات نمی آید!
روحانی ناراحت است که فقط دولت نقد می شود و در همان سخنرانی 
دیروز که آن را با حدیث نبوی در منقبت اخالق آغاز کرده، طعنه می زند 
که الحمدهلل در نیروهای مس��لح و قوه قضائیه مش��کلی نیست و همه 
مشکالت در دولت است و با تغییر دولت همه چیز حل می شود! اوالً فقط 
دولت نقد نشده و به فراخور سابقه کار نامزدها، نهادهای مختلف مورد نقد 
قرار گرفتند. ثانیاً قرار است رئیس دولت انتخاب شود و دولت کنونی تمام 
شود و دولت جدید سرکار بیاید؛ لذا طبیعی است که بررسی ها متوجه 

اختیارات و نقش و عملکرد دولت باشد.
روحانی چندین س��ال اس��ت صدای اعتراض مردم را نشنیده است. هر 
اعتراضی را برچسبی سیاسی زده و از اعتنای به آن سر باز زده است. صدای 
اعتراض مردم بی تریبون را نشنید و از وهم »نظرسنجی چهره ای « گفت 
که چون مردم را در خیابان در حال خنده می بیند، یعنی راضی هستند. 
حرجی هم نبود بر مسافر ماشین شیشه دودی که مسیر شاسی بلندش از 
کارخانه های تعطیل و مردم بیکار و سفره های خلوت عبور نمی کرد. حاال 
همان صدای اعتراض بی تریبون   ها از زبان نامزدهای انتخابات ریاس��ت 
جمهوری شنیده می شود و روحانی دیگر نمی تواند نشنود و شیشه های 
ماشین را باال بکشد و بگذرد. جوابی هم برای این سؤال ندارد که بر فرض، 
سخنان کاندیدا  ها در نقد دولت نادرست، اما چه شده که برای جلب نظر 
مردم و جمع کردن رأی، باید از دولت تدبیر و امید بد بگویند تا جایی که 
رئیس بانک مرکزی دولت روحانی هم که یکی از کاندیداهاست، می ترسد 
که صریحاً از او دفاع کند. محتوای ضد دولتی امروز مناظرات انتخاباتی 
حاصل عملکرد خود دولت است. ناکارآمدی و بی کفایتی را که در کنج 
خانه های مردم نفوذ کرد و به سفره شان رسید، نمی شود روکش کشید و 

رنگ کرد و به عنوان کارآمدی و با کفایتی به آنان تحمیل کرد. 
و به این همه، یک بخش دیگ��ر را هم باید اف��زود. روحانی نه فقط در 
هنگامه تبلیغات انتخاباتی 92 و 96 علی��ه دولت قبل و همه نهادهای 
دیگر نظام بدگویی و تخریب پیش��ه کرد، بلکه در طول هش��ت سال 
ریاست جمهوری هر جا نتوانست توجیهی بر بی کفایتی دولتش بیاورد، 
صدر تا ذیل نظام را مقصر دانست تا خود را تبرئه کند. معروف شده بود 

که روحانی در پاسخ هر نقدی بگوید »دولت قبل.«
روحانی شاید یادش نباشد، اما 5 شهریور 93 زمانی که او و اعضای دولتش به 
دیدار رهبر انقالب رفته بودند، آیت اهلل خامنه ای فرمودند: »همواره دولت   ها 
نسبت به دوره های گذشته  خود منتقد بوده اند که ایرادی هم ندارد، اما این 
انتقاد نباید حالت اغراق آمیز و تخریب پیدا کند، زیرا در روحیه  مردم تأثیر بد 
می گذارد و آنان را نسبت به آینده نیز نامطمئن می کند.«   ایشان با اشاره به 
برخی اظهار نظرهای مبالغه آمیز و غیر منصفانه در خصوص دولت های گذشته 
افزودند: »اگر در این اظهار نظر  ها بی انصافی شود، قطعاً در آینده نیز نسبت 
به عملکرد ما هم بی انصافی خواهد شد. اگر برخی سیاست   ها یا عملکردهای 
دوره  گذشته را قبول نداریم، بهترین شیوه اصالح آن در عمل است و این روش 
بهتر از اظهار نظر است.«  سنت الهی تغییر نمی کند و گاه جهان پیش رو، آیینه 
اعمال گذشته ما می شود. آنچه امروز در کالم کاندیداهای انتخابات علیه دولت 
تدبیر و امید می بینیم نتیجه عملکرد خود روحانی است. آینه ای مقابل اوست و 

آینه چون نقش تو بنمود راست / خود شکن آیینه شکستن خطاست!

کبری آسوپار

   خبر یک

نامه بیش از 10 هزار استاد دانشگاه به ایرانیان

اینک زمان قیام علیه خط عقبگرد و درجا زدن است

بیش 10 هزار استاد و مدرس دانشگاه در نامه ای 
به ایرانیان با اش�اره به ش�رایط موجود کش�ور 
نوشتند: اینک زمان قیام شما همه اقوام، ِفرق، 
گویش   ها و تمامی شهر  ها و روستا  ها علیه نیات 
و زمزمه های پلید و وقت برخاس�تن علیه خط 
درجا زدن و عقبگرد سرزمین مقدس ایران است. 
به گزارش فارس، در بخشی از این نامه آمده است: 
با س��الم و درود بی پایان بر ش��ما که از سرآمداِن 
تاریخِی »ت��اب آوری « ملی و صبر دین��ی در برابِر 
حجِم انبوه و متراکِم خباثِت دش��منان ضد ایرانی 
به خصوص شیطان بزرگ هستید، چنان که شما 
ملت بزرگ مستحضرید، هش��ت روز به برگزاری 
انتخاباِت ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر 
و روستا زمان باقی اس��ت ؛ انتخاباتی که به اعتراف 
همگان، چه دوست و چه دشمن، »سنِگ محک « و 

»تعیین کنندۀ خّط آیندۀ ایران « است. 
از سوی دیگر، رهبِر حکیم انقالب اسالمی هم در 
سخناِن مهّم خویش درباره تحول و تغییر ، تأکید 
فراوان بر بایس��تگی »تحّوِل س��اختاری و کالن « 
کشور داشتند، طبع و تمایِل جامعه ایران نیز ، چنین 
اقتضایی دارد. از این رو ما جمع کثیری از دانشگاهیان 
و مدرسان ایران اسالمی به عنوان فرزندان شما ملّت 
شریف، بر آن شدیم که به اختصار، چند نکته ای را 
دربارۀ مسئلۀ تاریخ سازِ »تحّول « در نظاِم جمهورِی 

اسالمی مطرح کنیم. 
1. چنان که خاطر ش��ریف ش��ما ملت مستحضر 
است، »ساختارهای رسمی و حاکمیتی « ما گرفتار 
»مشکالِت اساسی و مزمن شده « هستند؛ مشکالتی 
که از دولتی به دولتی دیگر منتقل شده اند، اّما این 
مشکالت حل نا شده باقی ماندند؛ حال چه درزمینۀ 
»اقتصاد « و »عدالت« و چه درزمینۀ »آسیب های 

اجتماعی«. وقتی از »چالش های مزمن شده « سخن 
به میان می  آید، دیگر نمی توان به اثربخشی روند  ها و 
فّعالّیت   ها و تحّرکات »عادی« و قرار داشتن دولت   ها 
در عادات روزمرگی بس��نده کرد و انتظار داش��ت 
دولت های کم عمل یا حتی بی عمل در چهارچوب 
همان »مسیر طی شده«، گره گشایی کنند، بلکه 
باید کاری »کارستان « و »بنیادی« انجام داد و نیز 
باید یک »اتّفاق بزرگ« را رقم زد، در غیر این صورت، 
»مشکالت مزمن شده « همچنان ادامه یافته و توان 
و حوصلۀ جامعه، »فرس��وده « ش��ده و آرمان های 
دس��ت یافتنی هم به خاطر سس��تی کارگزاران، 

»خیالی« و »واهی« انگاشته می شوند. 
2. ملت بزرگ ایران! اتّفاق بزرگی که باید شکل گیرد، 
عبارت اس��ت از حرکت »جهشی « و »گسترده « و 
»کالن«؛ قدمی »بلند « و »جّدی«؛ یک تجدیدنظر 
و بازاندیشی »اساسی« در اداره قوی کشور، و به طور 

خالصه، »تحّول « و تغییر پیشرفته. 
ای امت تاریخ س��از! نیاز امروز ایران تحّول است و 
رضایت دادن مردم به هرچه که کمتر از این سطح 
باشد، گره   ها را »کورتر« و معضالت را »انباشته تر« 
می کند. شک نباید داشت که روند  ها و مسیرهای 
»جاری« و »متداول« و نیز تکیه بر کارگزاران سست 
عنصر، کفایت ملّی و تحول سازی نداشته و کارآمد 
نیستند و نیز برای نیل به تحول و تغییرات پیشرفته 
نباید به آنها دلخوش کرد، بلکه باید مسیر  ها و راه های 
»تازه« ای را پیش پای ایرانیان گش��ود و افق   هایی 

»جدید « را برای کشور باز کرد. 
3. اینک که رهبر فرزانه انقالب، پرچم »تحّول خواهی« 
را به دست گرفته اند و آن را مطالبه می کنند، نباید اجازه 
داد که »خوکردگان به وضع موجود « و »محافظه کاران 
سیاسی« و تکنوکرات های بی اعتنا به ظرفیت های 

بزرگ ای��ران مانع از وق��وع تحّول ش��وند و دوباره و 
چندباره، جامعه را در مسیر  ها و معبرهای »تکراری« و 
»بی حاصل«، سرگردان کرده و در پناه و پوشش برخی 
دوگانه سازی های جعلی و غیرواقعی موجب »درجا 
زدن « و »عقبگرد « و درنتیجه، »فرس��ایِش اعصاب 
عمومی « شوند. بنابراین اکنون باید این »فرصت های 
تاریخِی خاص « را دربستر صندوق های پر اثر و پرجاذبه  
آرای عمومی دریافت زیرا ، ایران باشکوه و اسالمی اینک 
در چنین موقعّیتی قرارگرفته و همه چیز برای تغییرات 

پیشرفته و تحول آماده است. 
4. ملّت بزرگ ایران! در انتخابات ریاست جمهورِی 
پیش رونیز، ایران اس��المی، در برابر دودس��ته از 
نیروهای سیاسی و کاندیدا  ها قرار دارد: نیرو  هایی که 
»مدافع« و »هوادار « وضع موجود و »ادامه دهندۀ « 
آن هستند، و نیرو  هایی که می خواهند با یک گاِم 
بلند و بنیادین، و با شکلی مردمی وضع را »دگرگون « 
ساخته و ملت را با تشکیل دولتی کارآمد، انقالبی، 
قوی و عدالت گس��تر از گرفتاری   ه��ا و تنگناهای 

موجود، »عبور « دهند. 
حال انتخاب با خود »مردم « اس��ت؛ می دانیم که 
از نقض عهد  ها و پیمان ش��کنی های دولت کنونی 
و همس��ویان سیاسی ش��ان در طول هشت سال 
گذشته دل شکسته و رنجور هستید اما چرخ زمان 
متوقف نخواهد ماند و ما بر سر یک دو راهی تاریخ ساز 
قرارگرفته ایم؛ اینکه به جلو »برویم« یا در همین جا 

»بمانیم«، وابسته به »رأی مردم« است. 
اّما روشن است که سرنوشت ایران و مصالح مردم، 
به روشنی از ضرورت تغییر و دگرگونی های الزم و 
ضروری حکایت دارد زیرا وضع کنونی که حاصل 
محافظه کاری   ها و سستی   ها اس��ت، شایستۀ این 
مردم نبوده و برای این زیس��ت بوم قابل کفایت و 

 تحّمل نیست. باید گامی به پیش برداشت و نیرو  ها 
و جریان های حامل تغییرات پیشرفته و تحول گرا 
را فّعال کرده و موانع یکی پس از دیگری از سر راه 

برداشت. 
5. در این میان، »جریان تحریف « و مسببان وضع 
کنونی می کوشند تا »واقعّیت ها« را غبارآلود و مبهم 
ساخته و با چنگ انداختن به برخی موهومات که در 
جریان مناظرات کاندیداها، خود به چشم خویش 
شاهد آن هس��تید حقایق را از دیدۀ مردم، پنهان 
نگاه دارند. گروه های »عملیات روانی« و »بازی سازان 
رس��انه ای«، به گونه ای برنامه ریزی کرده اند که با 
»شگردهای رس��انه ای « و »حربه های زبانی«، به 
ذهنیت مردم بزرگ ایران »جهت  های غلط « داده و 

تصّورات نادرست و واژگونه را به آنها القا کنند. 
یک��ی از مهم  تری��ن اض��الع ای��ن برنام��ۀ از پیش 
طراحی ش��ده، احیای خّط »امید به بی��رون « و دل 
بستن به خارجی   ها به جای ایرانیان است؛ اّما با توجه 
به اخبار گوناگون و پرحجمی که فرزندان شما ملّت 
از دانشگاه   ها و اقصی نقاط کش��ور در اختیاردارند، 
ایرانیان در پی رقم زدن کنشی ملّی، انقالبی، عاقالنه 
و دوراندیشانه درصحنۀ سیاس��ی بوده و با پرهیز از 
» جوزدگی ها « و »هیجان زدگی   ها « در پی » دگرگونی 
واقعی « هستند؛ زیرا مسئلۀ حیاتی و تعیین کنندۀ ما، 
»تحّول اساسی و بنیادی« در اداره اجرایی و مردمی 
کش��ور اس��ت گو اینکه جامعه ایران به این درک و 
خودآگاهی تاریخی دس��ت یافت که راه برون رفت 
از وضع کنونی، میدان  دادن به نیرو  هایی اس��ت که 
»قصد«، »انگیزه « و »برنامه« ای کارآمد برای تحّول 
دارند، نه کسانی که »کارگزاران « و »حامیان « وضع 
بغرنج کنونی بوده اّما امروز هم با تزویر سیاسی کارانه، 

در قامتی مّدعی و طلبکار ظاهرشده اند. 
6. ملّت بزرگ ایران! تمام کس��انی که دستشان به 
خون ایرانیان آغشته اس��ت، همه آنانی که مولد، 
پناهگاه و پرورش دهنده خشونت، ترور و پدیده   هایی 
مانند داعش و س��ازمان آدمکش منافقین بوده اند 
و همه رس��انه های لندنی، س��عودی، امریکایی و 
صهیونیستی بر آن هستند ناراحتی بخشی از شما 
ملّت شریف از بی عملی و بدعملی های کارگزاران 
سست عنصر را به حساب مخالفت ملی با حاکمیت 
اسالم و انقالب اسالمی، آرمان های امام خمینی)ره(، 
ش��هیدان عالی مقام به خصوص س��پهبد اسالم و 
ایران؛ ش��هید حاج قاسم س��لیمانی جلوه داده تا 
انتخاباتی کم رونق ش��کل یافته و آن را س��رمایه 
به اصطالح اجتماعی خود ب��رای آغاز خط تفرقه، 
جدایی، درگیری، خشونت   ها و ترور  ها تلقی نمایند؛ 
از این رو اینک زمان قیام ش��ما همه اق��وام، فِرق، 
گویش   ها و تمامی شهر   ها و روستا   ها علیه این نیاّت 
و زمزمه های پلید و وقت برخاستن علیه خط درجا 
زدن و عقبگرد سرزمین مقدس ایران است گو این که 
در پرتو خودآگاهی تاریخی ش��ما ملّت، ان شاء اهلل 
ایران اسالمی، حامل »مشارکت حداکثری« و واجد 
عقالنیتی رهنمون شونده به »انتخاب اصلح « خواهد 
بود و یوم اهلل به یادماندنی در آستانه قرن نو برای این 

سرزمین مقدس در جریده عالم ثبت خواهد شد. 
10376 نفر از نهضت اس�تادان و مدرس�ان 
دانش�گاه، مراکز آموزش عالی ، پژوهشی و 

مهارتی ایران اسالمی

 نسبت و مناسبت عجیب دولت 
و اصالح طلبان با مناظره ها

ادامه از صفحه یک
اما تحلیل رفتار دولت مقابل انتخابات و مناظرات »بدون شرح « مبسوط تر 
است تا با هرگونه ش��رح و توضیحی! آقای روحانی حتی اگر حق داشته 
باش��د که به منتقدان حاضر در مناظرات که برخی از دولت و دس��ته و 
دروازه خود او گذشته اند و به انتخابات آمده اند، ایراد بگیرد که چرا همواره 
عملکرد دولت را با حذف تأثیرات مخرب تحریم   ها ارزیابی می کنید، حق 
ندارد که فراموش کند این نهال سیاه نمایی از گذشته و شاخ و برگ دادن به 
وعده های بی خاصیت را خود او غرس کرد و آن قدر آن را در هشت سال 

دولتش آبیاری کرد که حاال سایه اش بر سر خود او نیز افتاده است!
فراموش نمی کنیم در تبلیغات دو دوره انتخابات گذش��ته، کل نظام و 
کشور از نظر جناب ایشان در کار زندان و اعدام و دیوارکشی و گداپروری 
بود و او وعده   هایی می داد که هر یک در زبان مردم، ضرب المثلی شده 
است و مردم در کوچه و خیابان راه می روند و با خود می گویند:»آنچنان 

رونق اقتصادی ایجاد کنم...  !«
باز به قول موالنا »هر که بنهد سنت بد   ای فتا/تا در افتد بعد او خلق از عمی/
جمع گردد بر وی آن جمله بزه/کو سری بودست و ایشان دم غزه«)هر کس 
سنت بدی بگذارد تا خلق نادانسته در آن سنت بد بیفتند، جمله آن بدی   ها 
بر گردن اوست، زیرا او سر و بقیه مانند دم بوده اند( و این حدیثی است از 
رسول گرامی اسالم که »...  و کسی که سّنتی ناپسند بنا نهد، گناه این کار 

بر اوست و گناه آنکه بدان سّنت عمل کند نیز بر اوست. «

در بیانیه ای عنوان شد
 قدردانی نمایندگان مجلس 

از نظارت میدانی قالیباف
بیانیه اعضای مجمع نمایندگان اس��تان ایالم و جمع��ی از نمایندگان 
مجلس در قدردانی از نظارت میدانی رئیس مجلس از استان ایالم روز 
گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد.  به گزارش خانه ملت، در این 
بیانیه که سیدمحسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس،آن را قرائت 
کرد، آمده است: تش��کیل مجلس یازدهم با حضور نمایندگان شریف، 
شجاع و انقالبی بارقه های امید را در دل های مردم عزیز کشورمان زنده 
کرده است. حضور میدانی شخص اول قوه مقننه به همراه نواب رئیس و 
رؤسای کمیسیون  ها در دور  ترین روستا  ها و مناطق محروم کشور برای 
نظارت مؤثر و حل مش��کالت مردم حلقه مفقوده فرایند خدمتگزاری 
اس��ت که به لطف الهی با جدیت تمام از جانب مجلس یازدهم در حال 
انجام است.  روز دو  ش��نبه هفته جاری مردم غیور مرزدار و شهیدپرور 
استان ایالم میزبان ریاست محترم مجلس، ریاست محترم کمیسیون 
کشاورزی، ریاست کمیسیون عمران و سایر همکاران بودند. میهمانان 
عزیز در بازدید  ها و نظارت میدانی و جلسات اداری که در قدمگاه شهدای 
ایالم برگزار شد از نزدیک با برخی چالش  ها و مسائل مردم آشنا شدند. 
مجمع نمایندگان استان ایالم به نمایندگی از عموم مردم والیتمدار الزم 
می داند از تشریف فرمایی مهمانان عزیز و در رأس آن جناب آقای دکتر 
قالیباف سپاس��گزاری ویژه به عمل آورند. امیدواریم با شناختی که در 
این سفر از ظرفیت  ها و مشکالت مردم استان ایالم به وجود آمد شاهد 
اقدامات جهادی از طرف نمایندگان مجلس انقالب��ی برای رفع موانع 

توسعه و پشتیبانی ظرفیت های مغفول مانده استان باشیم.
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نق�د عملک�رد هش�ت س�اله دول�ت برآمده 
از اصالح�ات، ای�ن روز  ها پ�ای ثاب�ت مواضع 
نامزدهای انتخابات ریاس�ت جمهوری اس�ت 
و در این نق�د عالوه بر منتق�دان وضع موجود، 
نامزدهای منتس�ب به دولت و اص�الح طلبان 
هم همسو هستند. تا جایی که رئیس کل بانک 
مرک�زی می گوی�د: روحانی بین�ش اقتصادی 
نداش�ت و مهرعلیزاده اصالح طلب هم دولت 
روحان�ی را به ب�ی برنامگی متهم کرده اس�ت. 
همین نقد  ها و مواض��ع منتقدان وض��ع موجود، 
دولتمردان را برآن داشت تا از هیئت مرکزی نظارت 
بر تبلیغات انتخابات ریاس��ت جمهوری بخواهند 
برای دفاع از عملکرد خود زمانی به آنها اختصاص 
داده شود. درخواستی که البته روحانی منتظر پاسخ 
آن نماند و روز گذشته در جلسه هیئت دولت که به 
صورت مستقیم از شبکه خبر سیما منتشر شد، در 

مقام دفاع از دولتش برآمد. 
روحانی روز گذشته نامزدهای انتخابات را به اخالق 
انتخاباتی فراخواند و گفت:» آغاز اخالق راستگویی 
و وفای به عهد است. « سخن حقی که البته خود او 
چندان با این توصیه اسالمی پایبند نبود و سال 96 
و در کوران تبلیغات انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
فراتر از آن رف��ت و ضمن تخریب رقبای انتخاباتی 
خود نظام اس��المی را متهم کرد که طی 38 سال 
گذشته جز اعدام و زندان عملکرد دیگری نداشته 
اس��ت! نکته ای که بعد  ها با فرافکنی از آن گذشت 
و با این توجیه که انتخابات شرایط خاص خودش 
را دارد و باید از آن عبور کرد، از پاس��خ به این اتهام 

بزرگ طفره رفت!
امروز به جناب رئیس محترم باید گفت که آقای 
روحانی! خودکرده را تدبیر نیس��ت. اگرچه شما 
همواره مدعی تدبیر و امید بوده اید. اگر نامزدهای 
کنونی انتخابات شما را به بی عرضگی و ناکارآمدی 
متهم می کنند شما س��ال96 در همدان نظام را 
به38 سال زندان و اعدام متهم کردید، حال کدام 

یک ظلم بزرگ تر است؟
   واقعیت  ها را به مردم بگویید

رئیس جمهور دیروز در جلس��ه هیئ��ت دولت به 
درستی گفت که نظام اسالمی درست شد تا اخالق 
در جامعه حاکم شود اما متأسفانه در این روزهای 
انتخابات اخالق صدمه جدی دیده اس��ت:»  آغاز 
اخالق راس��تگویی و وفای به عهد اس��ت و اینکه 
حقیقت و واقعیت  ها را تحریف نکنیم. « رئیس جمهور 
با انتقاد از سیاه نمایی  ها در تبلیغات انتخاباتی برخی 
نامزدها، اظهار داشت: اگر بناست همه این 42 سال 
گذشته نقض قانون ، فساد و اجرا نکردن مصالح مردم 
باشد، پس چرا انقالب کرده بودیم. اتفاقاً این سؤالی 
است که پیش از هرکسی، روحانی مستحق   ترین 
فرد برای پاسخ به این اتهام است. مگر نه این است 

که او سال 96 همین اتهام را عنوان کرد؟
رئیس جمهور با بیان اینکه در برخی اظهارنظر  ها به 
نظام ، مردم و کارگزاران نظام ظلم می شود، گفت: 
این که می گوییم در این هشت سال کاری نشده، 

ظلم به مردم است و به مردم توهین می کنیم چون 
کشاورزی، صنعت ، بسیاری از زیرساخت  ها و فضای 
مجازی که اقدامات بسیار خوبی در آنها انجام شده 

در واقع در دست خود مردم است. 
در این گ��زاره رئیس جمهور هم متأس��فانه نوعی 
مظلوم نمایی و فرافکنی نهفته است. ایشان خوب 
است شعارهای انتخاباتی س��ال 92 و حتی 96 را 
به یاد بیاورند و ببینند برای جلب رأی مردم چگونه 
دولت گذشته را سیاه و تاریک جلوه دادند، اکنون 
سؤال امروز ایش��ان را از او می پرسیم که آیا در آن 
هشت س��ال قبل از دولت ش��ما کاری نشد؟ اگر 
نقدهای امروز به ناکارآمدی دولت ش��ما مصداق 
توهین به مردم است، تخریب های شما در آن دوران 

که سال  ها هم تکرار شد، مصداق چیست؟
 رئیس جمهور محترم سال 92 گفته بود که اقتصاد را 
باید از جیب مردم فهمید. او در اولین نشست خبری 
خود پس از پیروزی در انتخابات تصریح کرده بود: 
»البته کم وبیش نخبگان و مردم از آمار  ها خبردارند، 

اما باید بدانیم معیار اصلی جیب مردم و نه آمارهای 
بانک مرکزی و مرکز آمار است. «  سؤال اساسی این 
است که آیا ایشان پس از هشت سال همچنان اصرار 
دارد که بگوید معیار جیب مردم است؟ حال اگر یک 
نامزد انتخابات عملکرد اقتصادی دولت را نقد کرد، 
باید توهین به مردم تلقی شود؟ واقعیت  هایی که به 
زعم رئیس جمهور تحریف شده و به بازی با شعور 

مردم تلقی شده چیست؟ 
رئیس جمهور سال 92 با این شعار پیروز انتخابات شد؛ 
کاری خواهد کرد که هم چرخ سانتریفیوژ  ها بچرخد 
و هم چرخ اقتصاد. اکنون که هشت سال از آن وعده 
گذشته اس��ت بفرمایند آیا وعده ایشان محقق شده 
است؟ ایش��ان که برجام را بزرگ ترین دستاورد خود 
می دانند که قرار بود فردای امضای آن همه تحریم  ها 
بالمره برداشته خواهد شد، اکنون آن را به یک موفقیت 
اخالقی و سیاسی در سطح جهان فروکاسته است، بی 
آنکه توضیح بدهد که دستاورد اقتصادی این توافق که 
تماماً اقتصادی بود، چیس��ت؟ »یک موفقیت بزرگ 
ما در س��طح جهان اخالقی بود، اما موفقیت سیاسی 
هم داشتیم، موفقیت حقوقی هم داشتیم. چرا درباره 
دادگاه اله��ه و موفقیت حقوقی حقوقدانان کش��ور 
چیزی نمی گویید، چرا موفقیت دیپلمات های کشور را 
نمی گویید؟ مگر اینها ایرانی نیستند؟ اینها مگر انقالبی 
نیستند؟ فقط یک عده خاص انقالبی هستند و بقیه 

همه غریبه هستند؟
آقای رئیس جمهور همانگونه که تأکید کردید، به 
شعور مردم نباید توهین کرد، آیا برجام امضا شد که 
شاگرد اول و بااخالق جامعه جهانی معرفی شویم؟ 
دستاورد این توافق آیا به سفره مردم آمد؟ آیا اکنون 
اگر نامزد انتخابات در مقام نقد روش های غلط دولت 
هشت ساله شما که همه نگاهش را به بیرون از کشور 
دوخته بود و از توانمندی های داخلی و فرصت های 
درونی غافل شد، توهین به مردم و تحریف واقعیت 
تلقی کرد؟ انتخابات 28 خرداد می تواند پاسخ به این 

سؤال و سؤاالت مشابه باشد. 

آقای روحانی! خودکرده را تدبیر نیست
      گزارش

وزیر کشور:
سالمت انتخابات را تضمین می کنیم

تعداد شعب و ساعات اخذ رأی در انتخابات 
پیش رو افزایش خواهد یافت و همه تدابیر 
برای برگزاری انتخابات در ش��رایط کرونا 

اندیشیده شده است. 
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور روز 
گذشته در حاشیه جلس��ه ستاد انتخابات 
کشور ، طی س��خنانی اظهار داشت: طبق 

پیش بینی   ها و رصدی که از ش��رایط داریم، با هیچ مشکل خاصی در 
موضوع امنیتی مواجه نخواهیم ب��ود و آمادگی الزم را برای مس��ائل 
مستحدثه داریم.  وزیر کشور همچنین به مسئلۀ کرونا که در این جلسه 
مطرح شده بود، پرداخت و گفت: در این زمینه نیز سؤاالتی وجود داشت 
و اعضای جلسه تأکید داشتند و توضیحات ارائه شد که تعداد شعب را 
افزایش داده اند، ساعات اخذ رأی بیشتر شده است و همچنین تالش 
شده است شرایط مطلوب بهداشتی را در شعبه   ها داشته باشیم و مقرر 
شده است عوامل اجرایی هم تست pcr داده باشند تا مطمئن باشیم 
که این افراد نیز سالم هستند، برنامه ریزی شده است تا فاصله   ها برای 
رأی دهندگان هم رعایت شود و امیدواریم با این تمهیدات، انتخاباتی 
با حداکثر رعایت پروتکل های بهداشتی داشته باشیم. رحمانی فضلی 
ادامه داد: درباره امکان و ایجاد شرایطی که اطمینان بخش باشد، برای 
جلوگیری از تخلفات باصراحت می گویم ک��ه در فرایند رأی گیری از 
مرحلۀ حضور مردم در شعبه   ها تا مرحله ش��مارش نهایی، این فرایند 
چندین بار رفت و برگشت شده اس��ت و از تجریبات سال های گذشته 
استفاده کردیم و به هیچ وجه امکان تخلف و تقلب وجود ندارد. در دور 
قبل هم سؤاالت و شکایاتی بود و در قوه قضائیه به آن رسیدگی شد و 

بیش از 90 درصد آنها تبرئه شدند و مشکلی در فرایند نبوده است. 

سفره مردم را نباید شرطی کرد
نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری با بیان 
اینکه م��ردم باید بتوانند زندگ��ی خود را 
پیش بینی کنند، گف��ت: وقتی پیش بینی 
ممکن می شود که ثبات وجود داشته باشد، 

باید عدم ثبات بازار را برطرف کنیم. 
به گ��زارش مهر، آی��ت اهلل س��ید ابراهیم 
رئیسی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات 

ریاست جمهوری در حاش��یه ضبط برنامه های انتخاباتی خود در صدا 
و سیما به تشریح مواضع خود درباره رفع تحریم   ها پرداخت و گفت: ما 
حتماً برای رفع تحریم های ظالمانه تالش خواهی��م کرد. راهکار این 
موضوع نیز موجود است. با عزت و اقتدار و افتخاری که خداوند به این 
کشور و جوانان عطا کرده است کشوری قوی و توانمند هستیم؛ بنابراین 
دولت نباید ذلیالنه در برابر کسانی که می خواهند حقوق مردم را ضایع 
کنند مواجه شود. رفع تحریم   ها در دستور کار اس��ت و با قدرت آن را 
دنبال خواهیم کرد.  رئیسی خاطرنشان کرد: البته اقتصاد و بازار و سفره 
مردم را نباید شرطی کرد و به اتفاقاتی که قرار است بیرون مرز  ها بیفتد 
وابسته ساخت. اقتصاد، بازار و س��فره مردم نباید با این تکانه   ها دچار 
نوعی تزلزل ش��ود، ثبات در بازار و اقتصاد باید ایجاد ش��ود. مردم باید 
بتوانند زندگی خود را پیش بینی کنند. اگر از خانواده   ها یا بازاری   ها در 
مورد خرید و فروش سؤال کنیم می گویند ببینیم چه می شود. این وضع 
نمی شود و زندگی و اقتصاد و بازار را نمی توان با بی ثباتی پیش برد. وی 
در ادامه با تأکید بر اینکه باید دفترچه های بیمه را معتبر کنیم، گفت: 
باید نگرانی مردم نسبت به هزینه درمان با اعتباربخشی به بیمه تکمیلی 
کاهش یابد. نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح 
کرد: کاستن سهم خانواده در هزینه های درمانی امری ضروری است. 
وقتی مریضی به بیمارستان مراجعه می کند از او پول دریافت می کنند. 
باید کارت س��بز اعتباری برای پذیرش و درمان بیماران طراحی شود. 
رئیس��ی تأکید کرد: باید هزینه سالمت از س��بد خانواده کم شود. در 
شهرستان   ها دسترسی به متخصصان سخت است. باید نظام عادالنه ای 

برای دسترسی به پزشک های متخصص ایجاد شود. 

 زاکانی: نه سلطه پذیریم 
و نه  دنبال سلطه گری هستیم

نوع تعامل ما با کشور  ها به گونه ای است که نه 
سلطه پذیریم و نه به دنبال سلطه گری هستیم 
اما در عین حال به شدت به دنبال استقالل در 

تمامی حوزه   ها هستیم.  
علیرضا زاکانی، کاندیدای سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاس��ت جمهوری صبح دیروز در 
نشست خبری که با حضور رسانه های خارجی 

برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت:در حوزه همکاری با همسایگان ما 
به دنبال کاهش تنش و افزایش مشارکت برای ایجاد یک امنیت درون زا و 
فراگیر و دقت در تعامالت اقتصادی  با آنها هستیم. از سوی دیگر در جهان 
اسالم تالش ما معطوف بر ارتباط و تعامل اساس��ی است که در این راستا 
تجربه 42ساله و راه طی ش��ده خود را تقدیم جهان اسالم و مستضعفین 
جهان می کنیم. زاکانی تأکید کرد: نوع تعامل ما با کشور  ها به گونه ای است 
که نه سلطه پذیریم و نه به دنبال سلطه گری هستیم اما در عین حال به شدت 
به دنبال استقالل در تمامی حوزه   ها هستیم در این مسیر هدفمان این است 
که از رویکرد تکجانبه گرایی به غرب توجه مان را به جهان اسالم و همسایگان 
و قدرت های نوظهور مانند چین و روسیه معطوف کنیم و کنار آن در ارتباط 
با اروپا به یک تعامل دوطرفه و احترام متقابل و با محوریت منافع مشترک 
می اندیشیم البته دقت در ارتباط و تعامل با کشورهای امریکای جنوبی و 

کشورهای آفریقایی نیز یک موضوعیت جدی برای ما دارد. 
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