
  گزارش

      دانشگاه

فرصت طالیی مردم ایران در 28 خردادماه
فرازوفرودهای حرکت انقاب اس��امی در چهار دهه اخی��ر و درس   ها و 
عبرت های مردم ایران در جریان شکل گیری دولت   ها در 43 سال گذشته، 
اهمیت انتخابات س��یزدهمین دوره ریاس��ت جمهوری و چشم انداز آن 
در شکل گیری یک دولت تراز نظام اسامی برای تکمیل فرایند حرکت 
انقاب اسامی را بیش ازپیش آشکار کرده است. و به همین دلیل است 
که برگزاری پرش��ور انتخابات سیزدهمین دوره ریاس��ت جمهوری در 
28خردادماه، یکی از فرصت های طایی پ��س از انقاب را در پیش روی 

مردم ایران قرارداده است. 
نشانگان این تحول را در چند گزاره می توان دید:

1-روشن شدن مرز  ها و صف بندی   ها میان دوس��تان و دشمنان انقاب 
اسامی یکی از نشانه های این مدعاست که تردید  ها نسبت به حضور مردم 
در پای صندوق های رأی را از بین می ب��رد . مردم ایران آنگاه که می بینند 
جبهه مشترک رسانه ای دشمنانش��ان که در دوران رئیس جمهور سابق 
امریکا بر طبل فشار حداکثری می کوبیدند و به انتظار نشسته بودند که مردم 
ایران از فرط گرسنگی ناشی از فشار حداکثری به زانو درآمده و با ذلت تسلیم 
دشمنان ش��وند ، اکنون بر طبل تحریم انتخابات و عدم مشارکت در پای 
صندوق های رأی می کوبند ، به این باور رسیده اند که میان فشار حداکثری 
اعام شده دوران ترامپ و اعام نشده دوران بایدن و عدم شرکت در انتخابات 
رابطه معناداری وجود دارد و این دشمنان قسم خورده مردم ایران هستند 

که از کاهش مشارکت آنها در انتخابات سود برده و خوشحال می شوند. 
2-زمانی که صف گروهک های ضدانقاب فراری و منزوی شده از سوی 
مردم ایران و عامان جنایات گذش��ته علیه مردم ایران نظیر؛ منافقین، 
سلطنت طلبان و دیگر گروه های تجزیه طلب ،با صراحت و البته ملتمسانه از 
مردم ایران می خواهند تا کمتر در پای صندوق های رأی حضور یابند، تا آنها 
به تبع آن بتوانند با دامن زدن به اقدامات ضد امنیتی، امنیت مردم ایران را 
از بین برده و احمقانه براین خواسته خود تأکید می کنند، تردیدی برایشان 
باقی نمی ماند که میان کاهش مشارکت در انتخابات و رسیدن منافقینی 
که دستشان به خون ده   ها هزار تن از مردم و مسئوالن ایران آلوده است رابطه 

معناداری وجود دارد. 
3- زمانی که مردم ایران می بینند که عامان فتنه 88 که با اقدامات ضد 
امنیتی خود زمینه تصویب تحریم های سال های اخیر توسط قدرت های 
استکباری در سازمان های بین المللی؛ نظیر قطعنامه 1929 شورای امنیت 
در خردادماه 1389 را فراهم کردند ،این روز  ها با سوءاستفاده از حسن نیت 
نظام از النه های خودسر برآورده و دم از تحریم انتخابات می زنند، به این باور 
می رسند که میان حضور آنها در عرصه انتخابات و صف گسترده دشمنان 
و معاندان رابطه معناداری وجود دارد و این حضور آنها در عرصه انتخابات 
و رأی حداکثری به یک نامزد انقابی و توانمند است که می تواند تمامی 
توطئه   ها و ترفندهای آنها را خنثی کرده و امید به شکل گیری یک دولت تراز 

اسامی را در این دوران حساس از تاریخ انقاب اسامی فراهم کند.
4- تردیدی نیست که ضعف   ها و کاستی های دولت های اخیر مردم و در 
شرایطی که چشم انداز تداوم فشار  ها و تحریم های دشمنان بر کشور سایه 
انداخته ،برای اکثریت مردم ایران این یقین را ایجاد کرده که تنها و تنها راه 
برون رفت از این شرایط حضور پرشور در پای صندوق های رأی و انتخاب 
یک دولت کارآمد است ، دولتی که به ظرفیت   ها و توانمندی های داخلی 
باور داشته و فرصت های ملی را در امید و انتظار به ترحم بیگانگان به هدر 
ندهد. دولتی که باعث نشود آنها در سال 14۰4 حسرت بخورند که چرا در 
انتخاب 14۰۰ دقت نکردند. آن گونه که این روز  ها به دلیل عدم دقت در 

انتخاب سال 139۶ حسرت می خورند. 
آنچه که گزاره های فوق را در روزهای اخی��ر و در جریان آغاز رقابت های 

انتخاباتی باورپذیرتر کرده است به قرار زیر است:
الف:ناتوانی برخی از نامزد  ها در تکرار شرایط احساسی انتخابات سال 9۶ در 
میان مردم برای ایجاد شرایط کاذب برای سوارشدن بر امواج آراء مردمی 
در سه دور مناظره و تبلیغات انتخاباتی با سوءاستفاده از فرصتی که نظام 
با قرار دادن تریبون های رسمی برایشان ایجاد کرده یکی از نشانه های آن 
است. آنها تاش کردند همان گزاره های چهار سال قبل برای ایجاد ارعاب 
در مردم مانند؛ 4۰ س��ال گردن زدن و اعدام ک��ردن و...  را البته به بیانی 
دیگر»تکرار « کنند تا بلکه بتوانند محبوبیتشان را نزد مردم اندکی افزایش 
دهند،اما نظرسنجی   ها نشان داد که همان محبوبیت اندک که به دلیل 

اعتماد نظام به آنها ایجادشده بود، نیز کاهش یافته است.
 ب: مناظره نامزد  ها و به ویژه مناظره اخیر که با ارائه طرح   ها و برنامه های 
روشن از سوی برخی از نامزد  ها همراه بود ،این باور را در مردم ایجاد کرد 
که مشکات کشور راه حل دارد و درصورتی که یک مدیر توانمند و انقابی 
سکان دس��تگاه اجرایی کش��ور را به عهده گرفته و تمامی ظرفیت های 
بالقوه مادی و انسانی کشور را به کار گیرد مشکات قابل حل است ،چراکه 
دستاوردهای کشور در عرصه های دفاعی و امنیتی و پیشرفت های علمی 
و هسته ای ثابت کرده است که آنگاه که یک عزم و اراده و روحیه ی انقابی 

محور قرار گیرد ، دسترسی به اهداف دور از انتظار نیست. 
ج:اکثریت مردم ایران نشان داده اند که عزت و اقتدار ایران برای آنها در زمره 
حیاتی   ترین اهداف و آرمان   ها است، چراکه تاکنون بیش از 24۰هزار شهید 
برای تحقق آن نثار کرده اند و اکنون که این عزت و اقتدار به حضور پرشور 
آنها در انتخابات پیوند خورده است و طبعاً این حضور آگاهانه و آن هم در یک 
ساعت از روز جمعه 28 خرداد می تواند زندگی مادی و آرمان های آنها را در 
چهار و یا هشت سال  آینده تضمین کند و این کم هزینه   ترین اقدام و عمل 
اجتماعی است. لذا بر تردیدهای موجود غلبه یافته که نشانه های تحقق آن 

این روز  ها آشکارشده است. 
 نشانگان و مؤلفه های دیگری که مجال پرداختن به آن در این مقاله نیست 
 از دالیل پرشورتر شدن فضای انتخاباتی کش��ور در روزهای اخیر است و 
نظرسنجی های صورت گرفته توسط مراکز معتبر نیز بیانگر این حقیقت 
است که مردم ایران بار دیگر جمعه 28 خردادماه را به صحنه دیگر از تجلی 
حضور مردمی خود تبدیل خواهند کرد. صحنه ای که عاوه بر اینکه احقاق 
حق برای ایفای یک مسئولیت اجتماعی است ، ادای یک تکلیف و وظیفه 
اسامی وایمانی است و این دش��منان نظام اسامی هستند که بار دیگر 

شکست جانانه ای را از مردم ایران متحمل خواهند شد. 

عباس حاجی نجاری 

مجمع دانش آموختگان بسیجی دانشگاه خواجه 
نصیر، در بیانیه ای از کلیه کاندیداهای جریان انقاب 
دعوت کردند با بررسی ش��رایط و نگاه مدبرانه به 
صحنه رقابت  ها از هرگونه افتراق و چندگانگی پرهیز 
نمایند و در عین لحاظ کردن تدابیر و ظرافت های 
الزم مدیریت صحنه انتخابات، فضا را برای اتحاد بر 
یک کاندیدای نهایی پیش از روز انتخابات ریاست 

جمهوری سیزدهم فراهم نمایند.
همانطور که مس��تحضرید، در حال��ی که انقاب 
اسامی مرحله آغازین چله دوم خود را طی می کند، 

متأسفانه سالیان گذشته به دلیل استقرار مسئوالنی 
در ارکان مهم مدیریت کشور که راهبرد  ها و نگاه های 
ایشان فاصله زیادی با سند تدوینی گام دوم و سایر 
اسناد باالدستی کشور داشت، فرصت سوزی های 
فراوانی صورت گرفت و این رخدادها، دستیابی به 
اهداف مهم جمهوری اس��امی و انقاب اسامی 
را به تعویق انداخته است. تعویق در نیل به اهداف 
انقاب و عدم توجه به این مهم، درحالی است که 
سندی همچون گام دوم انقاب اسامی بسته ای 
کامل و درخشان از گام های آینده کشور بر محور 

آرمان های انقاب اسامی است. همه موارد گفته 
شده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، شرایطی 
را به وجود آورده است که زمانی برای سعی و خطا و 
آزمودن آزموده  ها باقی نمانده و کم توجهی و سهل 
انگاری و هرگونه اقدام غیر هوشمندانه در این میدان 
می تواند صدماتی ب��زرگ و جبران ناپذیر بر پیکره 

انقاب و نظام اسامی وارد آورد. 
مجمع دانش آموختگان بسیجی دانشگاه خواجه 
نصیر در این مقطع مهم و اثر گذار از کلیه کاندیداهای 
جریان انقاب مجدانه تقاضا دارد با بررسی شرایط 

و نگاه مدبرانه به صحنه رقابت و دشمنی  ها و تأکید 
بر استقرار دولتی انقابی در راستای سیاست های 
کلی گام دوم انقاب اس��امی از هرگونه افتراق و 
چندگانگی پرهیز نماین��د و در عین لحاظ کردن 
تدابیر و ظرافت های الزم مدیریت صحنه انتخابات، 
فضا را برای اتحاد بر یک کاندیدای نهایی پیش از روز 
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم فراهم نمایند. 
بدون ش��ک اجر و پاداش الهی ش��امل حال کلیه 
خادمان و تاش گران جبهه مردم س��االری دینی 

ذیل عنایات الهی خواهد بود. 

 دعوت یک تشکل دانشجویی

  نامزدهای جریان انقالب   وحدت کنند 

دلخوری ها از ناکارآمدی  ها   با انتخاب درست جبران می شود 
مراجع عظام تقلید مردم را به مشارکت پرشور در انتخابات دعوت کردند

ادامه از صفحه یک 
مناظره س��ه گانه نامزده��ای انتخابات ریاس��ت 
جمهوری که امس��ال به دلیل ش��رایط کرونایی 
حاکم بر کش��ور به یکی از محوری   ترین برنامه  ها 
برای شناخت مردم از نامزد  ها تبدیل شده بود، به 
پایان رسید و در کنار سایر برنامه های رادیویی و 
تلویزیونی نامزدهای انتخابات، شناخت نسبی از 

آنها نزد افکار عمومی ایجاد شده است. 
اکنون این مردم هستند که باید با مطالعه برنامه  ها 
و راهکارهای عملی نامزده��ای انتخابات در 28 
خرداد دس��ت به انتخاب بزنند و رئیس جمهوری 
را به پاستور بفرس��تند که مردمی بودن، کفایت، 
ق��درت مدیری��ت، ایم��ان، عدالت خواهی، ضد 
فساد بودن، عملکرد انقابی و جهادی، اعتقاد به 
توانمندی های داخلی، امیدواری به آینده و اعتقاد 
به جوانان را مورد توجه ق��رار دهد تا ضمن بی اثر 
کردن تحریم های یکجانبه، کشور را از ناکارآمدی 

نجات بدهد و به ریل اصلی بازگرداند. 
بدون تردید مشارکت مردم در انتخابات ریاست 
جمهوری بزرگ ترین پشتوانه رئیس جمهور خواهد 
بود و هر چه این مش��ارکت باالتر باشد، پایه های 
مردم ساالری دینی نظام اس��امی مستحکم تر 
خواهد شد. نکته ای که بار  ها در مواضع رهبر معظم 
انقاب هم مورد تأکید قرار گرفته و معظم له اخیراً 
در پاسخ به استفتایی تصریح کرده اند: شرکت در 

انتخابات واجب عینی است. 
   ناکارآمدی  ها را با انتخاب درست جبران 

کنیم
روز گذشته پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر 
آثار رهبر معطم انقاب اسامی متن استفتایی را 
منتش��ر کرده که در آن از معظم له پرسیده شده 
بود، آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسامی ایران 
واجب عینی است یا کفایی، که رهبر معظم انقاب 

پاسخ داده اند: واجب عینی است. 
معظم له پیش��تر و در 14 خردادماه در سخنرانی 
تلویزیونی به مناس��بت س��الگرد ارتح��ال امام 
خمینی )ره( تصریح کردند: گفته می شود برخی 
به علت فشارهای معیشتی که همه ما آن را لمس 
می کنیم، برای شرکت در انتخابات مردد هستند یا 
برخی می گویند در دوره های قبل با شوق به فردی 
رأی دادیم ام��ا در آخر دوره، منج��ر به دلخوری 
شد، بنابراین در انتخابات شرکت نمی کنیم. این 
موارد استدالل های درستی نیستند و نباید ما را از 
مشارکت در انتخابات دلسرد کنند. اگر نابسامانی، 
ناکارآمدی و ضعف در مدیریت   ها وجود دارد، باید 
آن را با انتخاب درس��ت و خوب و روی کارآوردن 
مدیریت مردمی و اسامی جبران کرد نه با شرکت 

نکردن در انتخابات. «
     بیانیه مراجع عظام تقلید

روز گذش��ته هم دو تن از مراجع عظام تقلید در 
پیام های جداگانه خواستار حضور همگانی مردم 

برای شرکت در انتخابات شدند. 
آیت اهلل ناصر مکارم ش��یرازی از مراجع تقلید در 
پیامی ضمن دعوت از مردم برای حضور پرش��ور 
در پای صندوق ه��ای رأی، هرگون��ه کوتاهی در 
این زمین��ه را باعث خس��ارت های جبران ناپذیر 
برای کشور دانست. در این پیام آمده است: ملت 
آگاه و مؤمن ایران اس��امی با انتخابات پیش رو 
در مرحله حس��اس تاریخی قرار دارن��د. قرائن و 

نشانه   ها حاکی از آن است که کوتاهی در این امر 
ممکن است آسیب های جدی و جبران ناپذیری 
به مصالح کش��ور وارد کند. از این رو ش��رکت در 
انتخابات تکلیفی الهی، اجتماعی و پش��توانه ای 
برای تحقق عزت و استقال کشور خواهد بود. از 
خداوند متعال خواستارم که مردم با ایمان و عزیز 
ایران را یاری نموده و مشکات و مضیقه های آنان 

را مرتفع گرداند. 
حضرت آی��ت اهلل ن��وری همدانی نیز ب��ا صدور 
بیانیه ای، ضمن دعوت از آحاد مردم ایران اسامی 
برای حضور گسترده در انتخابات، این امر را واجب 
ش��رعی و عقلی دانس��ت. در بیانیه آیت اهلل نوری 
همدانی آمده اس��ت: انتخابات با ش��کلی که هم 
اکنون در جمهوری اسامی انجام می گیرد نعمتی 
است که به برکت انقاب اس��امی به وجود آمده 
است و باید توجه داشته باشیم که در این انتخابات 

دو مطلب حائز اهمیت است:
1. مشارکت حداکثری مردم در انتخابات: حضوری 
که هم واجب شرعی است و هم واجب عقلی، اما 
واجب شرعی اس��ت به دلیل آنکه این نظام که با 
آن هم��ه فداکاری   ها و تقدیم ش��هیدان به وجود 
آمده است حفظ آن واجب اس��ت که امام راحل 
فرمودند: حفظ نظ��ام از اوجب واجبات اس��ت و 
پیروی از راه شهدا است و حضور در انتخابات بیعت 
مجدد با نظام اسامی است و مؤثر در حفظ نظام 
است. و اما واجب عقلی به این دلیل است که عقل 
می گوید که انتخابات در سرنوشت انسان اثر دارد 
و هیچ انسان عاقلی نباید درباره سرنوشت خود بی 
تفاوت باشد و باید توجه داش��ته باشیم که: امروز 
حضور در انتخابات اهمیت ویژه ای دارد چه اینکه 
دشمنان نظام سعی دارند که انتخابات در فضای 
س��رد صورت بگیرد و حضور حداکثری نباشد. از 
ملت با بصیرت ایران انتظار می رود با مش��ارکت 
حداکثری و شکوهمند خود، این تبلیغات مخالف 

را خنثی کنند. 
2. مطلب دوم این است که الزم است انتخاب اصلح 
صورت بگیرد و انتخاب اصلح گزینه مهم است که 
هم مبنای شرعی دارد و هم مبنای عقلی و اصلح در 
شرایط کنونی کسی است که دلداده اسام و نظام 
اسامی باشد و تمام وجودش را وقف گره گشایی 
از مشکل بزرگ مردم یعنی مسئله معیشت مردم 
نموده اس��ت، به عاوه عدالت محوری و مبارزه با 
فساد دستور اول کارش باش��د و روحیه انقابی و 
استکبارستیزی را که برگرفته از متن قرآن و سنت 
و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السام است 
داشته باشد و این موضوع را عمَا نشان داده باشد. 
انتظار می رود که امت وفادار به اس��ام با حضور 
شکوهمند خود و با در نظر گرفتن معیار  هایی که 
رهبر معظم انقاب )دامت برکاته( بیان فرمودند 
پای صندوق   ها و انتخاب اصلح، دی��ن خود را ادا 
کرده و قل��ب حضرت بقیه اهلل االعظ��م امام عصر 
)عج( را ش��اد کنند. به عاوه امروز حضور گرم و 
حماسی در انتخابات و تقویت جبهه مقاومت در 
منطقه اس��ت و در حقیقت تداوم بخش پیروزی 
فلسطین و یمن و سوریه و لبنان و دیگر عرصه های 
مقاومت و همفکران حاج قاسم سلیمانی در کل 
جهان است و امید که ملت ایران با حضور شورانگیز 
و گرم حماسه ای در درگاه خداوند بزرگ سربلند 

و سرافراز باشند. 
   معیار  ها و شاخص های نامزد اصلح

جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم هم در پاس��خ 
به مراجعه و س��ؤاالت مکرر مردم مؤمن و انقابی 
ایران اسامی و در راستای تواصی به حق و ایجاد 
زمینه ه��ای ش��ناخت اصلح و تحقق مش��ارکت 
حداکثری، در انتخابات ریاست جمهوری، ماک   ها 
و معیارهای اصل��ی جهت انتخ��اب آگاهانه را به 
ملت همیشه در صحنه اعام کرد تا این بار نیز در 
آزمون بزرگ انتخابات همچ��ون دیگر میدان ها، 

نقش آفرین و حماسه ساز باشند. 
در این بیانیه آمده است: نامزد ریاست جمهوری 
در ایران، بر اساس شئون و ماک های فرد اصلح 
که در بیانات امام راحل عظیم الشأن )قدس سره ( 
و رهبری معظم )مدظله العالی( آمده اس��ت باید 
دارای ایمان و تقوای الهی ب��وده و به ارزش های 
اسامی و مکتب اهل بیت و اهداف و آرمان های 
انقاب که بر اس��اس نظریه والیت مطلقه فقیه 
اداره می شود، پایبند باشد. شخص اول دستگاه 
اجرا، باید وحدت ملّی را در نظ��ر گرفته و با کار 
جمعی و برنامه های حساب ش��ده و همت بلند 
ب��ه دنبال حل مش��کات مردم و بس��ط عدالت 
اجتماع��ی در جامعه باش��د. همچنی��ن باید از 
ظرفیت های علمی کش��ور – حوزه های علمیه 
و دانشگاه   ها – به نحو احس��ن استفاده کرده و با 
عملکردی انقابی و جهادی و با صبر و حوصله و 
روحیه استکبارستیزانه در تحقق آرمان های این 

نظام مقدس قدم بردارد. 
آنچه در این شرایط و در ابتدای دهه پنجم و گام 
دوم انقاب از سوی جامعه مدرسین عاوه بر نکات 
یاد شده به عنوان شاخص های مهم در نامزد اصلح 
ریاست جمهوری معرفی می شود موارد زیر است؛

1. اعتقاد به توانمندی داخلی و پرهیز از هرگونه 
وابستگی که عزت ملی را خدشه دار کند. 

2. مردمی بودن و ساده زیس��تی و پرهیز از خوی 
اشرافی گری. 

3. اس��تفاده از نیروهای انقابی و افراد شایس��ته 
و نخبگان پ��رورش یافته در این کش��ور به ویژه 

جوانان. 
4. مبارزه مس��تمر با فس��اد و تبعیض به ویژه در 

میان اطرافیان. 
5. امیدوار به آین��ده و پرهیز از هر نوع رفتاری که 
موجب دلسردی مردم نس��بت به نظام و انقاب 

باشد. 

ژه
احزاب اصاح طلب گفته اند که در انتخابات ریاست جمهوری 28 وی

خرداد از کاندیدای خاصی حمایت نمی کنند. مشی همیشگی 
اصاح طلبان اینگونه است که وقتی نتیجه ارزیابی هایشان از 
موقعیت خود در انتخابات، »شکست « است، به طور کامل وارد 
انتخابات نمی شوند و بهانه های این عدم حضور را هم معموالً جور 
می کنند. در چنین فضای سردی که بر جبهه اصاحات و به تبع 
آن، به پایگاه اجتماعی شان هم در کنار ناکارآمدی دولت روحانی 
سایه افکنده، حمایت تلویحی یک روزنامه اصاح طلب از سید 

ابراهیم رئیسی، کاندیدای جریان مقابل جالب توجه است. 
روزنامه آفتاب یزد روز گذشته در صفحه اول خود گفت وگویی 
اختصاصی با »دکتر حسین میرمحمد صادقی، استاد حقوق 
جزا در دانشگاه شهید بهشتی « منتشر کرد که به طور کامل به 
تحسین عملکرد رئیسی در قوه قضائیه و نیز برخی اخاق کاری 
او می پرداخت. در این گفت وگو با تیتر »آقای رئیسی دیوار بلند 
بی اعتمادی بین مردم و دستگاه قضایی را برداشت« آمده: »آقای 
رئیسی اقدامات زیادی را در همین مدت دو سال در قوه قضائیه 
انجام دادند. اگر بخواهم به یکی از مهم  ترین اقدامات ایشان اشاره 
کنم باید بگویم آقای رئیسی، دیوار بلند بی اعتمادی بین مردم و 

دستگاه قضایی را برداشتند...  آقای رئیسی در خوش بین کردن 
مردم نسبت به قوه قضائیه موفق عمل کردند. اکنون مردم به 
ویژه در حوزه های مهمی چون مبارزه با فساد به دستگاه قضایی 

امیدوار هستند. «
در بخش دیگری از این مصاحبه، اشاره به ویژگی های شخصیتی 
رئیسی جالب توجه است: »در مدتی که در قوه قضائیه بودم، 
ویژگی های شخصی آقای رئیسی توجه من را به خود جلب کرد. 
یکی از این خصایص برخورد بسیار خوب و تواضع ایشان است. 
عاوه بر تواضع و برخورد بسیار خوب، بار  ها مشاهده کردم که 
آقای رئیسی مشورت پذیر است و در توجه به نظرات سایرین 
اهتمام ویژه ای دارد. ایشان ممکن است بعضی از نظرات را هم 
قبول نداشته باشد، اما همه صحبت  ها را می شنوند تا بتوانند از 
نظرات سایرین بهترین استفاده را ببرند...  برخی از مسئوالن 
چون خود را در جایگاه باالتری می بینند، احس��اس می کنند 
بر  ترین فکر  ها را دارند و نیازی به مشورت و هم فکری در خود 

احساس نمی کنند. «
روزنامه آفتاب یزد همزمان در س��رمقاله دیروز خود مش��ی 
حسن روحانی در رقابت های انتخاباتی سال های 92 و 9۶ را زیر 

سؤال برد. در سرمقاله این روزنامه با اشاره به عصبانیت حسن 
روحانی از نقد دولت در مناظرات انتخاباتی اخیر آمده اس��ت: 
»برخی سخنان در مناظرات هرچند می تواند ناصحیح باشد 
ولی آقای رئیس جمهور خیلی زود دچار فراموش��ی شده اند و 
به یاد نمی آورند که تخریب   ها و اتهام افکنی   ها در س��ال های 
92 و 9۶ بر علیه دستگاه های اجرایی از سوی چه فرد یا افرادی 
بود، هرچند اشکال بر آن هشت سال دولت مدعی عدالت وارد 
بوده است. آیا آقای روحانی واعظی دلسوز و آشنایی ندارند که 
متذکر شوند در سال 9۶ چگونه رقیب اصلی خودشان را به انواع 

اتهامات می نواختند؟«
رسانه   ها البته در بیان نظرات خود و حمایت یا نقد نامزدهای 
انتخاباتی و دولت   ها آزاد هس��تند، اما تغییر مشی یک رسانه 
از حامی دولت به منتقد آن و یا حمایت یک رسانه سیاسی با 
خط مشی سیاسی معلوم از کاندیدای رقیب کمی جای شک و 
شبهه دارد. خصوصاً آنکه روزنامه آفتاب یزد از حامیان روحانی 
در دو انتخابات 92 و 9۶ بوده اس��ت و چرا آن زمان از مش��ی 
تبلیغاتی روحانی انتقاد نمی کرد و حتی او را مورد حمایت هم 

قرار می داد؟

فعال سیاسی اصالح طلب:
رئیسی اخالق سیاسی را رعایت کرد

آنچ�ه در مناظ�رات ب�ه ط�ور کل�ی دی�ده ش�د ای�ن ب�ود که 
برخ�ی اف�راد ب�ا زدن اته�ام ب�ه س�ایر رقب�ا ب�ا همدیگ�ر 
صحب�ت می کردن�د؛ مناظ�ره ج�ای ای�ن حرف   ه�ا نب�ود. 
حسین عبداللهی، مدیر مس��ئول روزنامه آرمان ملی در گفت وگو با 
مهر، درباره مناظره س��وم نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری و 
مشی سید ابراهیم رئیس��ی در رعایت اخاق به جای تخریب رقیب 
و همچنین تبیین برنامه ها گفت: مناظره انتخاباتی فرصتی است که 
نامزد  ها از مسیرهای مختلف خودشان را عرضه و برنامه خود را مطرح 
کنند. برخی در مناظرات در پشت خواسته های مردم نگاه سیاسی و 
جناحی خود را پنهان کرده اند از این رو ای��ن افراد دغدغه مردم را به 
خواس��ته جناحی خود متصل می کنند. عبدالله��ی تصریح کرد: به 
صورت پراکنده و موردی، گاهی برخی افراد به دنبال این هستند که 
خودشان را فرشته نجات مردم معرفی کنند، آن هم با سیاه نمایی سایر 
اشخاص، اما ندیدیم که شخص آیت اهلل رئیسی به صورت مستقیم در 

این سه مناظره به فردی توهین کند. 
این فعال رس��انه ای اصاح طلب با بیان اینکه رئیس��ی به درس��تی 
برنامه های خود را در این مناظره تبیین کرد، اظهار داش��ت: باالخره 
هیچ رئیس جمه��وری در همه م��وارد اعم از موضوع��ات اقتصادی، 
سیاسی فرهنگی، اجتماعی متخصص نیست تا بخواهیم بگوییم همه 
باید متخصص امور باشند، اما آنچه بیان ش��د این بود که برنامه های 
رئیس��ی توأم با رعایت اخاق سیاسی بود و این مسئله قابل مشاهده 
بود البته ما کاری به مابقی نامزد  ها هم نداریم. وی با بیان اینکه رئیسی 
در این سه مناظره به نامزدی توهین نکرد، اظهار داشت: از این رو او 
آنچه صاح می دانست و آنچه را که باید با مردم در میان بگذارد مطرح 
کرد و آن طور نب��ود که بخواهد از روش غیراخاق��ی به دنبال اثبات 

خودش باشد. 
مدیر مسئول روزنامه آرمان ملی با بیان اینکه رئیسی با رعایت اخاق 
انتقادات خود را به دولت مطرح کرد،گفت: او در بیان این انتقادات به 
فردی بی احترامی و توهین نکرد چرا که ما همواره منتقد این شیوه از 

رویکرد و رویه سیاسی هستیم. 

   رئیسی سفر به اصفهان را لغو کرد
رئیس س��تاد مرکزی تبلیغات سید ابراهیم رئیس��ی نامزد انتخابات 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در استان اصفهان از لغو شدن سفر 

این نامزد انتخاباتی به اصفهان خبر داد. 
به گزارش ایرنا، مقرر بود س��فر انتخاباتی رئیس��ی به اصفهان امروز 
دو  شنبه انجام شود. رئیس ستاد انتخاباتی آیت اهلل رئیسی در اصفهان ، 
دلیل لغو این سفر را حساسیت این نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
نس��بت به س��امت عمومی و عدم بروز کوچک تری��ن تهدید برای 
س��امت مردم اعام کرد. س��ید رضا مرتضوی با اشاره به پیش بینی 
س��ختگیرانه   ترین و دقیق   ترین پروتکل های بهداش��تی و تمهیدات 
حفاظتی ویژه به منظور حفظ سامت مردم ، حساسیت بیش از پیش 
نسبت به سامت مردم در جریان دیدارهای عمومی را دلیل لغو سفر 

وی به اصفهان عنوان کرد. 

   زاکانی: دچار خودتحریمی هستیم
ما دچار خودتحریمی هس��تیم آنق��در خود را تحری��م کرده ایم که 

تحریم های بیگانگان بر ما اثر ندارد. 
علیرضا زاکانی، نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری در برنامه ش��بکه 
چهارم صدا و سیما با عنوان »با نخبگان«، گفت: ما دچار خودتحریمی 
هس��تیم آنقدر خود را تحریم کرده ایم که تحریم های بیگانگان بر ما 
اثر ندارد. دولت   ها برای اداره خود متکی بر نفت بودند، در دولت فعلی 
اتکا به نفت متزلزل شد، لذا دولت فعلی با دست در جیب مردم کردن 
و ایجاد تورم، امکانی را ایجاد کرد تا خود را اداره و فشار را بر مردم وارد 
کند. نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری تصریح کرد: راه درست اداره 
دولت توجه به رکن تولید در داخل کشور است و دولت باید خود را از 
مقابل تولیدکننده کنار بکشد، به جای اینکه پای او را بگیرد و او را با 
سر به زمین بزند، دست او را بگیرد و بلندش کند. زاکانی گفت: دولت 
به جای اینکه بازار سرمایه را تقویت کند تا رونق پیدا کند به گونه ای 

عمل کرد که بتواند از طریق بازار سرمایه خود را اداره کند. 

   اعتراض ستاد مهرعلیزاده به نهاد اجماع ساز اصالح طلبان
ستاد انتخاباتی محسن مهرعلیزاده پس از انتشار لیست نهاد اجماع ساز 
اصاح طلبان برای انتخابات شورای شهر در تهران تأکید کرد: توجه 
مردم به رأی دادن به لیس��ت شورا  ها و عدم س��فارش به شرکت در 

انتخابات ریاست جمهوری تناقض است. 
در بیانیه ستاد انتخاباتی محسن مهرعلیزاده که پس از انتشار لیست 
نهاد اجماع ساز اصاح طلبان برای انتخابات شورای شهر در تهران صادر 
شده آمده است: جا دارد در اینجا خطاب به همکاران مسئولیت شناس 
خود در نهاد اجماع ساز یادآور شویم که با وجود تفاوت های شکلی و 
ظاهری انتخاباتی شوراهای اسامی و ریاست جمهوری به هم تنیده 
شده است. در این بیانیه تأکید شده است، توجه مردم به رأی دادن به 
لیست شورا  ها و عدم سفارش به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 
تناقضی است که هدف اولیه را نیز با عدم توفیق همراه خواهد نمود. 

  رضایی: دولت شایستگان تشکیل می دهم
تجربه سال های اخیر نشان داده است که منافع مردم پای جنگ های 

زرگری جناح های سیاسی قربانی می شود. 
محس��ن رضای��ی، نام��زد س��یزدهمین دوره انتخاب��ات ریاس��ت 
جمهوری در حس��اب کاربری خ��ود در توئیتر، نوش��ت: مردم عزیز 
ایران، تجربه س��ال های اخیر نشان داده اس��ت که منافع مردم پای 
جنگ ه��ای زرگری جناح ه��ای سیاس��ی قربانی می ش��ود. دولتی 
تش��کیل خواهی��م داد از هم��ه شایس��تگان دو جن��اح ک��ه فکر و 
ذکرش��ان فقط حل مش��کات مردم باش��د و با درای��ت »اصاح از 
 درون ق��درت« و »بازس��ازی معم��اری اقتصاد « را پیگی��ری کنند.

   جلیلی:  آماده مناظره با روحانی هستم
سعید جلیلی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: این آمادگی 
را دارم که با آقای رئیس جمهور هم راجع به درستی رویکرد  ها و برنامه 
خودم و هم درباره نادرستی برنامه   هایی که در این هشت سال از سوی 

ایشان دنبال شد، مناظره کنم. 
به گزارش تسنیم، سعید جلیلی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
 افزود: در چن��د روز اخیر آق��ای روحانی به عنوان ی��ار کمکی برخی 
نامزد  ها وارد صحنه ش��دند و از صداوسیما اس��تفاده کردند و برخی 
مطالب را بیان می کنند در حالی که مس��ئول وضع موجود ش��خص 
آقای روحانی هستند و باید نسبت به ش��رایط فعلی کشور پاسخگو 
باشد. جلیلی گفت:  آقای روحانی سال 9۶ می گفت که » به من رأی 
دهید تا سایر تحریم   ها را نیز بردارم « در حالی که همان زمان در امریکا 
ترامپ رئیس جمهور امریکا بود و نه تنها تحریم   ها را برنداشتند بلکه 

تحریم   ها دو برابر شد. 
این کاندی��دای انتخابات ریاس��ت جمهوری با اعام اینک��ه » امروز 
این آمادگی را داریم که با آقای رئیس جمهور هم راجع به درس��تی 
رویکرد  ها و برنامه خودمان و هم درباره نادرس��تی برنامه   هایی که در 
این هشت سال از سوی ایشان دنبال ش��د مناظره کنیم، تأکید کرد: 
متأسفانه با وجود اینکه نادرس��تی برنامه های آقای روحانی بار  ها به 
اثبات رسید و مردم آن را با همه گوشت و پوست و زندگی درک کردند 

ایشان باز هم در ماه  های پایانی دولتش بر این رویکرد  ها اصرار دارد.
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حمایت روزنامه اصالح طلب از رئیسی

     تسنیم: حجت االس��ام ذوالنوری، رئیس کمیس��یون امنیت ملی 
مجلس با اشاره به اینکه        FATF فریبی بیش نیست، گفت:  در جلساتی 
که ساعت   ها با ظریف، زنگنه و همتی داش��تیم بار  ها از آنها خواسته شد 
تضمین کنند که بعد از تصویب      FATF تحریم   ها افزوده نمی شود اما 

قبول نکردند. 
      فارس: شورای هم اندیشی اهل سنت ایران طی بیانیه ای حمایت قاطع 

خود از آیت اهلل رئیسی را در انتخابات ریاست جمهوری اعام کرد. 
     خانه ملت: هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسامی شهر و 
روستای کشور در اطاعیه شماره 3 تأکید کرد، ورود دستگاه مجری به امر 
نظارت، بدعتی خطرناک است که در صورت ادامه و الحاح بر آن، لطمات 
جبران ناپذیری در امر انتخابات حادث خواهد کرد. هیئت مرکزی نظارت 
با تأکید بر روند  ها و اختیارات قانونی خود و همچنین تعامل سازنده با ستاد 
انتخابات کشور، از وزیر کشور خواسته است با اجرای دقیق مر قانون در زیر 
مجموعه تحت امر خود، زمینه برگزاری انتخاباتی ش��کوهمند، قانونی و 

سالم را فراهم نماید. 
      ایرنا: دریادار حبیب اهلل سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش در آیین 
رونمایی از س��امانه های آموزشی مهارت آموزی س��ربازان، سجاد و سما 
این نیرو گفت: امنیت کش��ور و دفاع از تمامیت ارضی در برابر تهدیدها، 
تعطیل بردار نیست و ارتش به عنوان مهد پرورش مردان مؤثر در شرایط 

بحرانی، مأموریت های خود را تحت هر شرایطی انجام می دهد. 

رضا دهشیری |   جوان


