
روحانی درارومیه: می گویند باید مالیات بدهید، 
باید پرسید آیا در آنجا که مدیریتش با شما 

هست تا االن مالیات داده اید؟

حسن روحانی در جمع مردم ارومیه گفت: ارگانی که صاحب معدن بوده 
باید پاس�خگو باشد. چرا نهادی که مالک معدن آزادشهر است، پاسخگو 

نیست؟ چکیده اظهارات رییس جمهور در اجتماع مردم ارومیه:
* پیش از اینجا به آزادشهر رفتم تا وضعیت معدنچیان آنجا را بررسی کنم. 
ای��ن مع��دن در اختیار بخش خصوص��ی و یک نهاد بوده اس��ت. این نهاد باید 
پاس��خگو باشد.ما با همه توان در کنار کارگران و معدنچیان خواهیم بود. آنها 

که مسئول این معدن بوده اند چرا مهر سکوت بر لب زده اند؟
* ۴ س��ال قبل به ش��ما قول احیای دریاچه ارومیه را دادم و امروز خوشحالم 
که این دریاچه را زنده می بینم. اگر اقدامات این دولت نبود امروز شما به جای 
دریاچه ارومیه یک کویر خشک را می دیدید. سر ایران آذربایجان است. چشم 
زیبای این س��ر دریاچه ارومیه اس��ت. می خواس��تند این چشم زیبا را نبینند اما 

امروز شاهدیم که این چشم حیات خود را فریاد می زند. 
* عزیزانم بدانید که در س��تاد های آن ها کس��انی مشغول به فعالیت هستند 
که 8 سال کشور در دستشان بود و در آن 8سال دیدیم که شغلی برای کشور 
نبود. برخی رسانه ها در برابر آن 8 سال سکوت کردند و می بینیم که امروز با 

این حجم ایجاد شغل دم از بیکاری می زنند.
* نگرانید؟ ناراحتید؟ از اینکه در این ۴ سال شما کاسبان تحریم کاسبی تان 

کساد شده ناراحتید؟  ما مخالف تحریم و حصر ایرانیم.

* مردم خواهان زندگی مسالمت آمیز با دنیا هستند.
* ش��ما دم از محرومیت و بازنشس��تگان می زنید؟ اعالم کنید در نهادهایی 
که ش��ما هس��تید بازنشس��تگان چقدر می گیرند؟ ما دولت ادعا و خیالبافی و 

فریبکاری نیستیم. می خواهیم راهی را که شروع کرده ایم تا قله ادامه دهیم.
* دم از مالیات می زنند، آیا در آنجایی که مدیریت می کنید تاکنون مالیات 
داده اید؟ در س��تاد برخی کس��انی هستند که 8 سال کشور در اختیارشان بود و 

دیدید با ایران و جوانان چه کردند.
*  در 8 سال دولت قبل 800 هزار زن بیکار شدند و در این دولت سه و نیم 

ساله 750 هزار بانو اشتغال یافتند.
* آنها که زبانها را بریدند و زبانها را دوختند و فقط ممنوعیت قلم و تصویر 

صادر می کنند؛ لطفا دم از آزادی و انتقاد نزدید که آزادی خجالت می کشد.
*  در نهادی مدیریت می کنید که احدی جرات انتقاد از آن را ندارد.

* از اینکه در این سالها کاسبی تان از تحریم کساد شده ناراحتید.
*  کسی نمی تواند از صادرات سخن بگوید که یارانش 6 میلیون تن گندم 
برای نان مردم وارد می کردند.  آنهایی که امروز آمده اند قدرت را در دس��ت 
بگیرند در ۴ سال گذشته از پهپادها ممناعت کردند و شبکه ها را می خواستند 
فیلت��ر کنند. نگذارید آس��ایش ، آزادی ، امنیت و هم��ه آن چیزی که در این ۴ 

سال به دست آوردید از شما بگیرند.

رسانه ها

ایران

گروه سیاسي:رهبر انقالب اسالمی با اشاره به 
س�الیق و دیدگاه ه�ای مختل�ف سیاس�ی و 
گرایش ه�ای متف�اوت در انتخ�اب کاندیداها، 
خاطرنش�ان کردند: در انتخابات هرکس به هر 
نام�زدی که بپس�ندد رأی می دهد اما موضوع 
اصل�ی و مه�م، حض�ور هم�ه م�ردم در پ�ای 
صندوق های رأی است تا نشان دهند که آماده 
دفاع از اسالم و نظام هستند و مصونیت کشور 

را حفظ خواهند کرد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار با هزاران نفر 
از معلمان سراس��ر کش��ور، آموزش و پرورش را 
زیرساخت اصلی علم و تحقیق در کشور دانستند و 
ب��ا تأکی��د بر لزوم اهتم��ام جدی مس��ئوالن برای 
اجرایی کردن سند تحول آموزش و پرورش، گفتند: 
وظیفه آموزش و پرورش تربیت نس��لی با ایمان، با 
وفا، مسئولیت پذیر، دارای اعتماد به نفس، مبتکر، 
راستگو، شجاع، با حیا، اهل تفکر و اندیشه، عاشق 
کش��ور و نظ��ام و م��ردم، و دوس��تدار مصال��ح 
کشور است. رهبر انقالب اسالمی همچنین انتخابات 
را موضوع��ی حیات��ی و برآم��ده از اندیش��ه 
مردم س��االری دینی در نظام جمهوری اس��المی 
دانستند و تأکید کردند: حضور همه مردم، با سالیق 
مختلف سیاسی، در انتخابات ۲۹ اردیبهشت، ضامن 
حفظ اقتدار، اُبّهت و مصونیت کش��ور اس��ت و با 
چنین حضوری، دشمن هرگز نخواهد توانست هیچ 
غلط��ی در مقاب��ل ملت ایران انج��ام دهد. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با گرامیداش��ت یاد شهید آیت اهلل 
مطهری، آن معلم ش��هید را آموزگاری واقعی در 
گفتار، رفتار و س��بک زندگی خواندند و افزودند: 
دش��منان بشر و کش��ور و اسالم، او را از ما گرفتند 
ام��ا کتابه��ای آن بزرگ��وار پرورش دهنده ذهن و 
هدایت کننده به س��وی معارف اسالمی است و باید 

از این آثار ارزشمند حداکثر استفاده را کرد. 
رهبر انقالب اسالمی سپس با اشاره به اهمیت و 
جایگاه معلم، گفتند: قدرت، اعتبار و آبروی کشور 
بیش از هر چیز وابس��ته به نیروی انس��انی است و 
معلمان هس��تند که سازنده نس��ل آینده و نیروی 
انس��انی آن هس��تند. ایش��ان ب��ا تأکید ب��ر لزوم 
قدردانس��تن ش��أن و منزلت معلم و تکریم آن در 
جامع��ه گفتند: هزینه کردن ب��رای معلم از وظایف 
مس��ئوالن و دولت اس��ت زیرا همان طور که بارها 
گفت��ه ام ک��ه هزین��ه کردن ب��رای معل��م در واقع، 

سرمایه گذاری است. 
رهبر انقالب اسالمی، انجام مسئولیت بزرگ تربیت 
نس��ل آینده را نیازمند افزایش آمادگی های معلمان 
دانستند و گفتند: بر همین اساس به مسئوالن تأکید 
می کنیم دانشگاه فرهنگیان را که تولیدکننده معلم 
اس��ت و اهمیت فراوانی دارد، جدی بگیرند و هر چه 

می توانند برای آن س��رمایه گذاری کنند. ایش��ان با 
اش��اره به نقش برجس��ته معلم در تروی��ج اخالق و 
خصلت ه��ای خوب در دانش آموزان، خاطرنش��ان 
کردن��د: معلِم منیع الطبع، صبور، متدین و متین این 
خصوصیات را با رفتار خود به دانش آموزان منتقل 
می کند. حضرت آیت اهلل خامنه ای استفاده سیاسی از 
معلمان را در تعارض با شأن معلم دانستند و گفتند: از 
سال های دهه 60 همواره به کسانی که قصد داشتند 
از معلمان مانند ابزار سیاسی استفاده کنند، اعتراض 
داشتم چرا که معلم، همچون الماسی قیمتی است که 

نباید آن را بازیچه قرار داد. 
رهبر انقالب اس��المی با اشاره به قریب الوقوع 
بودن بازنشستگی جمع زیادی از معلمان، گفتند: 
برای جبران کمبود معلم باید ظرفیت دانشگاه های 
معلم پرور افزایش یابد و مراکز مسئول، ضوابطی 
ب��رای ج��ذب معلمان ق��رار دهند تا اف��راد بدون 
حس��اب وارد آموزش و پرورش نش��وند. رهبر 
انقالب اسالمی، آموزش و پرورش را زیرساخت 
اصلی علم و تحقیق در کش��ور دانستند و گفتند: 
اگر آم��وزش و پ��رورش براس��اس برنامه ها و 
سیاست های صحیح حرکت کند، کشور از لحاظ 
عل��م و تحقیق غنی خواهد ش��د ام��ا اگر چنانچه 
آموزش و پرورش به حال خود رها شود، این زیر 
س��اخت لطمه خواهد خورد و ضررهای ناشی از 

آن، غیرقابل محاسبه خواهد بود.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه وظیفه 
آم��وزش و پرورش تربی��ت ی��ک نس��ل اس��ت، 
خاطرنش��ان کردند: آموزش و پرورش باید تربیت 
نسلی با ایمان، وفادار، مسئولیت پذیر، دارای اعتماد 

به نفس، دارای ابتکار، راستگو، شجاع، با حیا، اهل 
فکر و اندیش��ه، عاش��ق کش��ور و نظام و مردم، و 
دوس��تدار مصالح کشور را، هدف اصلی خود قرار 
دهد. ایش��ان افزودند: الزمه اینکه نس��لی محکم، 
قوی، با اراده، مبتکر، پیشرو وفعال تربیت شود، آن 
است که آموزش و پرورش زمینه مناسب را برای 
معلم، دانش آموز، اولیا، و طراحان و نویس��ندگان 
کتاب های درسی فراهم آورد. رهبر انقالب اسالمی 

با هش��دار در خصوص جریانی که به دنبال از بین 
بردن جایگاه و ارزش آموزش و پرورش و س��لب 
اعتماد از این دستگاه بسیار مهم است، خاطرنشان 
کردند: این جریان از خارج کشور هدایت می شود و 
تنه��ا راه مقابله ب��ا آن، برطرف کردن نقاط ضعف 

آموزش و پرورش و زمینه های نفوذ است. 
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای یکی از اش��کاالت 
آم��وزش و پ��رورش را، بیماری  دانش��گاه گرایی 
 خواندند و گفتند: دانشگاه گرایی یک تفکر غلط و 
خطایی است که متأسفانه سایه آن از ابتدای ورود 
به محیط مدرسه تا پایان تحصیالت در آموزش و 
پرورش، بر سر دانش آموزان سنگینی می کند.  در 
کش��ور نیازهای فوری و ض��روری غیرمرتبط با 
تحصیالت دانش��گاهی بسیار زیاد است و بر همین 
اس��اس، بنده سال ها است که بر موضوع اهتمام به 
هنرس��تانها و مراکز فنی و حرفه ای و تقویت آنها، 
تأکید دارم. رهبر انقالب اس��المی با اشاره به افراد 
زیادی که با تحصیل در هنرستان ها و مراکز فنی و 
حرفه ای و فراگی��ری مهارت های مختلف، اکنون 
صاح��ب ش��غل و زندگ��ی هس��تند، این اف��راد را 
ثروت ه��ای ملی کش��ور دانس��تند و افزودند: ما 
نیازمند علم و تحقیق و پیش��رفت علمی هستیم اما 
این موضوع بدین معنا نیست که همه دانش آموزان، 

باید هدف خود را دانشگاه قرار دهند. 
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای به موضوع س��ند 
تح��ول آموزش و پرورش نیز اش��اره کردند و با 
انتقاد از اجرایی نش��دن این سند با وجود گذشت 
چندین س��ال از ابالغ آن، گفتند: چرا س��ند تحول 

آم��وزش و پ��رورش تا به حال عملیاتی نش��ده 
اس��ت؟ تا چه زمانی باید منتظر آماده شدن نظام 
نامه ه��ای س��ند تحول بود؟ ایش��ان افزودند: من 
به ط��ور ج��دی از وزی��ر محت��رم و مس��ئوالن 
می خواهم که موضوع اجرایی شدن سند تحول را 
پیگی��ری کنند زیرا آم��وزش و پرورش نیازمند 

تحول عمقی و به دور از تغییرات ظاهری است. 
رهبر انقالب اسالمی همچنین به موضوع پذیرش 
سند ۲0۳0 سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت 
اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع گفتند: 
این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری 
اسالمی ایران تسلیم آنها شود، و امضای این سند و 
اجرای بی س��ر و صدای آن قطعًا مجاز نیست و به 
دستگاههای مسئول نیز اعالم شده است. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: به چه مناسبت یک 
مجموعه ب��ه اصطالح بین المللی ک��ه تحت نفوذ 
قدرت های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می دهد 
ک��ه ب��رای ملت هایی با تاری��خ و فرهنگ و تمدن 
گوناگون، تکلیف معین کند. ایشان با تأکید بر اینکه 
اصل این کار غلط اس��ت، خاطرنشان کردند: اگر 
چنانچ��ه با اص��ل کار نمی توانی��د مخالفت کنید، 
صراحتًا اعالم کنید که جمهوری اسالمی ایران در 
زمینه آموزش و پرورش، دارای اس��ناد باالدستی 

است و احتیاجی به این سند ندارد. 
رهبر انقالب اس��المی با گالیه از ش��ورای عالی 
انق��الب فرهنگی گفتن��د: این ش��ورا باید مراقبت 
می کرد و نبای��د اجازه می داد که کار تا جایی پیش 
برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم. 

اینجا جمهوری اسالمی ایران است و در این کشور 
مبنا اسالم و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک 
زندگی معی��وب و ویرانگر و فاس��د غربی بتواند 
اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسالمی پذیرش 
چنین سندی، معنا ندارد. رهبر انقالب اسالمی سپس 
با اشاره به انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه، انتخابات در 
نظام جمهوری اس��المی را یک موضوع حیاتی و 
بس��یار ب��ا ارزش دانس��تند و خاطرنش��ان کردند: 
انتخاب��ات در نظام جمهوری اس��المی، برآمده از 
اس��الم اس��ت و اینگون��ه نیس��ت که جمه��وری 
 به اسالم الصاق شده باشد و اگر انتخابات نبود، امروز 
اثری از جمهوری اس��المی ای��ران باقی نمی ماند. 
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای، حضور عظیم مردم در 
عرصه های مختل��ف به ویژه انتخابات را مصونیت 
بخش کش��ور و حافظ منافع ملت و موجب ابهت 

نظام در چشم دشمنان دانستند. 
ایشان با یادآوری نمونه ای تاریخی از اقدام یکی 
از دولته��ای اروپایی در متهم کردن رئیس جمهور 
ای��ران و احضار وی ب��ه دادگاه، در اوایل دهه هفتاد 
افزودن��د: ب��ا آنکه رئی��س جمهور وق��ت روابط 
نزدیکی با آن دولت داشت اما همان دولت اروپایی 
او را مته��م و احضار ک��رد و تنها عاملی که باعث 
عقب نشینی آن دولت اروپایی شد، تو دهنی بود که 
دریافت کرد، بنابراین دش��من، دش��من است و این 
دولت و آن دولت ندارد. رهبر انقالب اس��المی با 
تأکید بر اینکه دشمن در هر موقعیتی که بتواند، زهر 
خ��ود را خواهد ریخت و مالحظ��ه لفاظی ها را هم 
نخواه��د کرد، افزودند: تنه��ا مانع در مقابل اظهار 
دشمنِی دش��من، حضور مردم در صحنه است زیرا 
اُبّهت یک کش��ور 80 میلیونی با نیروی انس��انی 
ق��وی و باه��وش و دارای میلیون ها ج��وان، در دل 
دش��من ترس ایجاد می کند. اگر می خواهیم اُبهت و 
اقتدار نظام جمهوری اسالمی حفظ شود و مصونیت 
آن باقی بماند، باید همه در انتخابات شرکت کنند. 
اگر چنانچه در انتخابات کوتاهی ش��ود و عواملی 
زمینه س��از یأس مردم ش��وند، قطعًا کشور لطمه 
خواهد خورد و هر فردی هم که در این لطمه سهیم 

باشد، در پیشگاه پروردگار مسئول خواهد بود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: اگر به 
لطف خداوند، این همت و اراده در مردم، با همین 
ش��دت و ابه��ت ادامه پی��دا کند، دش��من هرگز 
نخواهد توانست در مقابل ملت ایران، هیچ غلطی 
انج��ام دهد. حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با 
اشاره به ماه شعبان و لزوم استفاده از فرصت نیمه 
ش��عبان برای مناجات و تقرب به خداوند، گفتند: 
ماه ش��عبان، ماه دعا و توسل و مقدمه ماه مبارک 
رمض��ان اس��ت و در ادعی��ه وارده آن، راه ه��ای 

سعادت و هدایت روشن شده است. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای: دشمن هرگز نخواهد توانست هیچ غلطی در مقابل ملت ایران انجام دهد

اعتبار و آبروی کشور وابسته به نیروی انسانی است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین: شعار مرگ بر 
اسرائیل بر روی موشک مگر کار بدی است؟

رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین در خصوص اظهارات  رییس 
جمه��ور   در مناظ��ره دوم درب��اره ش��عار مرگ بر اس��رائیل روی 
موشک های دوربرد گفت: شعار مرگ بر اسرائیل بر روی موشک 
مگر کار بدی است، اساسا محو اسرائیل جزو آرمان های ما می باشد. 
سردار غیب پرور با بیان اینکه با گذشت ۴ دهه از انقالب اسالمی حق 
مردم ما نیست که در برخی مناطق محرومیت وجود داشته باشد گفت: 
بسیج در سال های قبل در حوزه محرومیت زدایی کارهای فراوانی انجام 

داده است اما این کافی نیست. 
هزینه چراغانی معابر در نیمه شعبان 

خبرگزاری میزان نوش��ت: با نزدیک شدن به نیمه شعبان فضای 
خیابان های شهر حال و هوای خاصی به خود می گیرد و گوشه کنار 
خیابان ها پر می ش��ود از ایس��تگاه های صلواتی که پذیرای مردم در 
این روزها هستند. عالوه بر ایستگاه های صلواتی، خیابان ها با ریسه  
و مهتابی های��ی زین��ت داده می ش��وند که بر روی داربس��ت های 
مخص��وص وصل ش��ده و به ش��هر جل��وه خاص��ی می دهد. نصب 
داربس��ت در خیابان های مختلف ش��هر باتوجه به تردد در آن منطقه 
متف��اوت ب��وده و نصب داربس��ت در بعضی موارد ب��ه دلیل ایجاد 

نشدن ترافیک باید نیمه  شب انجام شود که هزینه بیشتری دارد. 
در این میان یکی از موسسات، هزینه نصب داربست جهت ایجاد 
ی��ک ایس��تگاه صلواتی را برای یک روز تا ی��ک ماه حدود ۲00 
ه��زار توم��ان اعالم کرد که با کرایه برزنت برای ایس��تگاه باید در 
کل ۴00 ه��زار توم��ان هزینه ک��رد. برای تزئین ه��ر طاق نصرت 
می توان از مهتابی  و چراغ هایی اس��تفاده کرد. به طور میانگین در 
صورتی که تعداد المپ های موجود برروی طاق نصرت ها را 100 
ع��دد درنظر بگیریم به طوری که قیمت میانگین هر المپ به همراه 
هزینه سیم کش��ی، س��رپیچ و لوازم جانبی را 10 هزار تومان در نظر 
بگیریم، حدود یک میلیون تومان هزینه نصب المپ بروی طاق ها 
خواهد ش��د. با این تفاسیر هزینه کلی برای راه اندازی یک ایستگاه 
صلواتی بدون لوازم جانبی داخل ایستگاه و هزینه یک طاق نصرت 
در خیاب��ان به هم��راه هزینه المپ های تزئینی برای افراد بیش از دو 

میلیون تومان هزینه بر است. 
کمی هم از دستاوردها بگویید

 روزنامه جمه��وری اسالمی نوش��ت: مطالع��ه مش��روح موارد 
مطروحه در مناظره های نامزدهای ریاست جمهوری، این سئوال را 
در ذهن ها به جا گذاش��ته که: اگر کشور در صحنه های بین الملل، 
اقتص��اد، فرهن��گ و هنر و اخالق و عم��ران و آبادی، دارای این 
همه نواقص و کاستی و فساد است، پس نظام جمهوری اسالمی 
طی نزدیک به چهار دهه از اس��تقرار خود. چه دس��تاوردی برای 
کش��ور داش��ته اس��ت؟  در این جمع بندی عمومی، دیگر مسأله 
این دولت و آن دولت مطرح نیس��ت بلکه عدم کارآمدی کلیت 
نظ��ام م��ورد هجوم و انتقاد قرار می گی��رد. نامزدهای محترم آیا 
توجه دارند که برآیند س��خنان نس��نجیده برخ��ی از آنان، چنین 
معنایی را تداعی می کند؟ در واقع همه این ش��ش فرد محترم، از 
دی��د مردم. جزئی از همین نظام هس��تند و هیچکدام، نمی توانند 
هویت خود را بدون هویت جمهوری اس��المی و انقالب تعریف 
کنن��د. حتی در یک نمایش کمدی نیز، بازیکنان میدان اینقدر به 
دروازه خودش��ان گل نمی زنند. تاثیر این دو مناظره، که از سایر 
برنامه های نامزدها بیننده بیش��تری داشتند، بر تصمیم مردم برای 
اینکه به چه کس��ی رای بدهند، بس��یار ضعیف اس��ت و باید برای 
هزینه هنگفتی که از بیت المال برای آن می شود اظهار تاسف کرد و 
افس��وس بیشتر برای استفاده از فرصت طالیی سخن گفتن درست 

و سازنده با مردم که اینگونه به هدر می رود. 

مثلث میانه روی و تندروی  
روزنامه بهار نوش��ت: مناظره دوم همان ط��ور که پیش از این از 
س��وی تحلیلگران سیاس��ی پیش بینی می ش��د داغ تر از مناظره اول 
برگزار ش��د. در این مناظره نیز مانند مناظره اول ش��اهد س��واالتی 
کلیش��ه ای بودیم که اغلب موضوعاتی انتزاعی را ش��امل می شد و 
بی ارتب��اط با دغدغه های مردم بود. در مناظره جمعه دیگر خبری از 
هویت مستقل میرسلیم و هاشمی طبا نبود و هر کدام بیشتر از قبل به 
سویی متمایل شدند. به بیان دیگر می توان گفت که مناظره سیاسی 
مناظره بین مثلث میانه روی )روحانی، جهانگیری و هاشمی طبا( با 
مثلث تندروی )رئیس��ی، قالیباف و میرس��لیم( بود. تصویری که از 
دومین مناظره به جامعه منتقل شد نوعی تقابل بین دو تفکر در اداره 
کش��ور را نش��ان می داد. تفکری که مورد حمای��ت اصالح طلبان، 
اعتدالی��ون و اصولگرای��ان معتدل��ی همچون ناطق ن��وری و علی 
الریجانی است و در طرف دیگر تفکری مبتنی بر تندروی که مورد 
حمایت تام و تمام افرادی است که بر سر راه دولت منتخب اکثریت 
در س��ه سال و نیم اخیر سنگ اندازی کرده و سابقه عملکردشان نیز 

در دولت های نهم و دهم پیش روی همه قرار گرفته است. 
رقبا شمشیر از رو بسته اند

علی میرفتاح در ستون کرگدن روزنامه اعتماد نوشت: از مناظره 
روز جمعه کمی ترس��یدم. نه از این جهت که روحانی رای نیاورد... 
نه. بلکه وقتی دیدم رقبا، چنین بی پروا شمشیر از رو بسته اند و چنین 
تمام قد به میدان آمده اند ترسیدم که اگر بزرگان، مدیران و سرآمدان 
جامع��ه چنین باش��ند، وای به حال بقیه. صبح ک��ه تیتر روزنامه های 
رقیب را خواندم، بیشتر ترس��یدم از بح��ران اخالقی جامعه. آیا واقعًا 
روزنامه های حکومتی، آنها که از بودجه رس��می اس��تفاده می کنند، 
حق دارند چنین آزادانه وارد معرکه شوند و به هر کس که می خواهند 
طعنه بزنند؟.. این رقابت نیس��ت، نقد هم نیست بلکه انتقام است. اما 
انتقام از چه؟ روحانی و جهانگیری چه کرده اند که بقیه با این شدت و 
غلظت از ایشان عصبانی اند؟ بعید است کسی باور کند این عصبانیت 
به خاطر دفاع از اقشار مظلوم است. ما که از خارج نیامده ایم و امروز 
که به این دوستان نرسیده ایم. این بزرگان همه مسبوق به سابقه اند و 
در ادوار مختلف دیده ایم که چه کرده اند و چه گفته اند. دیده ایم چطور 
مدیری��ت کرده اند و چه وعده های��ی داده اند. طبقات محروم جامعه، 
یک ش��به و چهار س��اله که درست نشده اند. گیرم که روحانی برای 
طبقات محروم و مستضعف هیچ کار نکرده و قدمی بر نداشته، اما او 
که اینها را درس��ت نکرده. قبل از او هم ما مش��کل بیکاری، تورم و 
تبعیض داشتیم. چطور تا قبل از این کسی نبود که اینطور دل بسوزاند 

و برنامه بنویسد و برای مردم کاری بکند؟ 
خیال بافی های اقتصادی  

روزنامه ابتکار  نوشت: مناظره دور دوم نامزهای ریاست جمهوری 
عل��ی رغ��م محوری��ت آن بر موض��وع فرهنگ و سیاس��ت باز هم 
رنگ وبوی اقتصادی گرفت. اظهارات نامزدهای ریاست جمهوری 
ای��ن ب��ار اما مصادیق جزئی ت��ر مانند نق��د واردات و خرید هواپیما 
توسط دولت را نیز در بر گرفت. هرچند دولت یازدهم رکورد پیشی 
گرفتن صادرات غیر نفتی از واردات را در 5 دهه اخیر شکست، اما 
محم��د باقر قالیباف در اظهارات خود یک��ی از اصول تجارت را به 
س��خره گرفت و از لفظ وارداتچی ها در گفته هایش اس��تفاده کرد. 
مصطفی میرسلیم، دیگر نامزد اصولگرا نیز در بخشی از سخنان خود 
خرید هواپیما توس��ط دولت یازدهم را در حالی به چالش کش��ید که 
حس��ن روحانی و تیم دولت اش توانستند بعد از ۴0 سال این تحریم 
را رفع کرده تا صنعت هوایی کش��ور با نوسازی ناوگان خود اولین 
قدم برای توس��عه در صنعت گردش��گری و حمل و نقل را برداش��ته 
باش��د. این گفته ها هرچند با واکنش فعاالن و کارشناسان اقتصادی 
هم��راه بود اما در نهایت حکای��ت از آن دارد که برخی از نامزدها تا 

چه حد از علم و واقعیت مباحث اقتصادی در کشور فاصله دارند. 

عجیب اما واقعی از دوران میرسلیم
سایت تاریخ ایرانی نوشت: مصطفی آقامیرسلیم در مناظره اخیر خود 
اظهار داش��ت که مدافع آزادی بیان است و در این خصوص به دولت 
روحانی هم انتقاد کرد. اما جالب اینجاس��ت ک��ه دوران وزارت او در 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، به عنوان یکی از دوره های سانسور در این 
وزارتخانه شناخته می شود. شاید بهترین اثری که بتواند ما را با نحوه 
ممی��زی کتاب در دوران تصدی میرس��لیم بر وزارت ارش��اد آش��نا 
کند ممیزی کتاب اثر احمد رجب زاده باشد؛ کتابی که در آن رجب زاده 
با اس��تناد به 1۴00 سند، ممیزی کتاب در سال 1۳75 را از جنبه های 
گوناگون مورد بررسی قرار داده است. در این دوران سیلی از واژگان 
و اصطالحات جایگزین و حذفیات به راه می افتد که برخی از آن ها به 
قرار زیرند: شراب تبدیل شود به نوشیدنی . عنوان کتاب فریب خوردگان 
عش��ق به عاقبت غفلت تغییر پیدا می کند. گوش��ت خوک تبدیل شود 
به گوش��ت گاو . عکس ماهاتما گاندی به دلیل نیمه عریان بودن حذف 
می ش��ود. آرایش و زیبایی تغیی��ر یاب��د به مراقب��ت از پوس��ت . * 
جمله گاه گاه��ی آرایش کنید تبدیل ش��ود به گاه گاه��ی به ظاهر خود 
برس��ید . جمل��ه زن! من تو را می توانم خوش��بخت کنم تبدیل ش��ود 
به خواهرم! من تو را می توانم خوشبخت کنم . مثال هایی که رجب زاده 
در ای��ن کتاب می آورد گویای آن اس��ت که این ممیزی ها نه  تنها در 
ح��وزه ادبی��ات ک��ه حوزه های علمی را نی��ز در ب��ر می گرفته برای 
مثال فرهنگ لغت آلمانی - فارسی قائم مقامی، 176 مورد و فرهنگ 

لغت ترکی استانبولی به فارسی، 16۴ مورد اصالحی دارد. 
سانسور نجومی روحانی

روزنامه آفتاب یزد نوشت: مس��تند روحانی زودتر از وقت مقرر 
و قانون��ی اش که ناش��ی از قطع برخی تصاویر ب��ود پایان گرفت. 
چیزی حدود ۴ دقیقه زودتر. و یک آهنگ و تصاویر احساسی.... و 
تکرار این جمله حس��ن روحانی که  دوباره آمده ام برای ایران. باهم 
ش��روع کردیم، نیمه راه آمدیم، و ادامه راه و طی برخی مس��یرهای 
سخت بازهم باید با کمک شما شروع شود.  در میان تصاویر پخش 
ش��ده موبایلی که دردس��ت یکی از هوادران روحانی اس��ت، نشان 
داده می ش��ود. موبایلی که از دریچه تلویزیون چیزی جز نور در آن 
نیس��ت. اما بعدا مش��خص می شود تصویر... در آن است. در وصف 
سانس��ور بخش های مختلف فیلم مستند روحانی چه توصیفی بهتر 
از همان قس��متی که در این فیلم، او درباره صداو س��یما می گوید: 
رس��انه مل��ی ماهم که حرف های��ش را تمام نمی کن��د و زیر خنده 
می زند. ش��اید این موضوع را بتوان سانس��ور نجومی صداوسیما 
تعبی��ر کرد. اما بااین حال مس��تند حس��ن روحانی در ش��بکه های 
مجازی بازتاب های زیادی داش��ته است که ناشی از استقبال ازاین 
فیلم مس��تند بوده اس��ت. بخش های��ی از این اظه��ارات را درادامه 
می خوانید  مستند  روحانی، یک موفقیت بزرگ برای ستادش بود. 
پ��ر از نقط��ه اوج. پ��ر از لحظ��ات طالیی. پر از پیام ه��ای کلیدی. 
تفاوت های��ش ه��م ب��ا رقبایش برجس��ته ش��د.  مس��تند روحانی، 

نشان دهنده اراده و جدیت روحانی برای پیروزی بود. 
وقتی از ربنای شجریان حرف می زند

 روزنامه بهار نوش��ت: وقتی در تلویزیون ملی، آن هم در برنامه 
مناظره ای که بیش��تر مقوله ای سیاس��ی به نظر می رسد، صحبت از 
ربنای ش��جریان می ش��ود و از اصغر فرهادی که یکی از بزرگترین 
افتخارات جهانی یعنی جایزه اس��کار را برای تاریخ فرهنگ و هنر 
این سرزمین به ارمغان آورده است، یاد می شود؛ نشانه توجه است 
و ن��ه ی��ک سوءاس��تفاده اب��زاری که برخ��ی بر روی آن دس��ت 
می گذارند. در شرایطی که خبرگزاری های منسوب به اصولگرایان 
یاد کردن از ربنای ش��جریان را یک س��وء استفاده سیاسی می دانند، 
بسیاری دیگر از مردم و به ویژه هنرمندان یاد کردن از او در رسانه 
ملی را یک امتیاز در احقاق حق خود و نش��انه روحیه جس��ورانه و 

شجاعت کاندیدای خود به حساب می آورند. 

کارانه های خال خالی در راه است! 
فریور خراباتی در س��تون طنز روزنامه ایران نوش��ت: یک سایتی 
راه اندازی ش��ده که ش��ما می روید آنجا و اطالعات خودتان را وارد 
می کنید. با این روش علمی و کارشناس��انه به نظر می رس��د مشکل 
بی��کاری حل ش��د و پ��ی کارش رفت . در عین حال دوس��تان اعالم 
کرده اند که در یک س��اعت اول حدود ش��ش هزار نفر در این سایت 
ثبت نام کرده اند اما آمارها )این آمار خیلی چیز بدیه!( نشان می دهد 
که این س��ایت کاًل ۲00 نفر بازدید کننده داش��ته، بر این اساس الف- 
پنج هزار و 800 نفر برای اینکه ریا نش��ود، بدون بازدید در س��ایت 
ثبت نام کرده اند.  به هرحال اگر ش��ما وارد این س��ایت ش��وید، مدیر 
سایت به شما پیغام می دهد: سالم عزیزم، عزیزم سالم، دوست دارم؛ 
عاشقتم وسالم! . بعد از شما سئوال می کند: با چقدر کارانه، کارت راه 
میفته؟ االن یه سری کارانه داریم نقده، یه سری رو هم می تونیم بعد 
انتخابات برات حواله کنیم! . طبیعتًا شما می ترسید که به آنجا بروید و 
در عوض کارانه یک المپ به شما وصل کرده و سیم کشی کرده و 
برق از ش��ما تولید کند، در نتیجه نمی روید. مدیر س��ایت که آدم ول 
نکنی است، پیغام می دهد: بعد از انتخابات، اول تابستون، یه بار کارانه 
داره برام��ون می��اد، خال خالی و صورتی هم توش هس��ت، به خاطر 

تغییر شغل توی حراجیم! . در نهایت شما فرار می کنید. 
رو به مردم، بی اعتنا به تخریب

روزنامه شرق نوش��ت: دومی��ن مناظ��ره نامزده��ای انتخاب��ات 
ریاست جمهوری در شرایطی برگزار شد که شاید بیشتر بینندگان انتظار 
داشتند تا صحنه های چالشی تری را نسبت به مناظره نخست ببینند؛ اما 
چنین نشد. اگرچه طرف اصولگرا به ویژه محمد باقر قالیباف همچنان با 
روحیه تهاجمی وارد میدان ش��ده بود و دیگر نامزدهای اصولگرا یعنی 
ابراهیم رئیسی و مصطفی میرسلیم هم سعی کردند تا چهره تهاجمی تری 
از خود نشان دهند؛ اما حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در تمام مدت 
مناظ��ره آرام��ش خ��ود را حف��ظ کردن��د. گروهی معتق��د بودند که 
رئیس جمه��وری و معاون اولش باید با پاس��خ های کوبنده، به جنگ 
تخریب ه��ای رقیبان می رفتند؛ اما گروهی دیگر معتقدند که پرهیز از 
ورود به بازی حریف، استراتژی بهتری بود و باید مردم را مخاطب خود 
قرار داده و با آنان سخن بگویند. در مجموع فعاالن سیاسی اصالح طلب 
معتقدند که این مناظره به نفع روحانی و جهانگیری تمام ش��ده است. 
آنها همچنین معتقدند اگ��ر روحانی و جهانگیری در برابر هجمه های 
ش��هردار س��کوت کرده و حتی تخلفات ش��هرداری را به روی آقای 
قالیباف نیاوردند، زمان را از دست نداده اند و در مناظره بعد هر جا که 

الزم باشد، می توانند برگه های خود را رو کنند. 
عذر تقصیر به پیشگاه ملت ایران

روزنامه اطالع��ات در یادداش��تی ب��ه قل��م آیت اله س��یدمصطفی 
محقق دامادنوشت: این روزها که تنور تبلیغات انتخاباتی بسیار گرم ، 
بلکه ش��عله ور است و ممکن است برای برخی عزیزان کرام تردید و یا 
حیرت در انتخاب ایجاد شود. شخصی که وعده ای می دهد که تحقق آن 
هزینه بردار اس��ت، آیا می داند که در کشوری زندگی می کند که نظام 
بودجه بندی دارد؟ بودجه ای که تمام فصول و بندهایش توسط نمایندگان 
مردم در مجلس تصویب شده و اندکی جابجا کردن تخلف و گاهی جرم 
محسوب می  شود و واجد عنوان کیفری است؟   عموم مردم ما با اجتناب 
از تقلید کورکورانه و بجای آن تکیه کردن بر تأمل واندیشه فردی در 
معیارهای الزم برای س��مت ریاست جمهوری، به خوبی راه صحیح را 
برای انتخاب اصلح و یا الاقل خیرالموجودین خواهند یافت. ارش��اد و 
راهنمایی گرفتن از اهل نظر در صورتی که مبتنی براستدالل باشد امری 
معقول و منطقی است ولی تکلیف کردن دیگران و متابعت بدون دلیل، 
آنان با حقیقت رأی دادن تناقض منطقی دارد. به دیگر سخن رأی از روی 
متابع��ت کور را رأی نمی توان نامی��د. رأی دادن مبتنی بر تفکر وتامل، 
نردبان رشد فکری یک ملت است و هرگز رأی دادن بدون دلیل و تأمل 

موجبات توسعه وترقی یک ملت را فراهم نمی سازد. 

میرسلیم، صنعت هوایی را نمی شناسند
ایلنا نوش��ت: رئیس س��ازمان هواپیمایی در واکنش  به س��خنان 
میرس��لیم که گفته بود، س��اخت قطعات هواپیما در ایران می تواند 
انجام ش��ود عنوان کرد: س��اخت 10 تا ۲0درصد قطعات در ایران و 
اس��تفاده در هواپیماهای خارجی مس��تلزم آن اس��ت که این توان در 
داخ��ل وجود داش��ته باش��د. دوم، این قطعه از نظر اس��تانداردهای 
بین الملل��ی م��ورد تأیی��د قرار بگیرد. س��وم، ش��رکت خارجی که 
می خواهد آن را اس��تفاده کند، برای اس��تفاده از آن، رضایت داش��ته 
باشد. چهارم، باید چنین کاری اجازه صادراتی از طرف کشورهای 
صادرکننده هواپیما داش��ته باش��د. پنجم، این اقدام با زمان بندی  که 
مدنظر ماست، سازگار باشد و قیمت تمام شده آن هم مناسب باشد. 
در کش��ور قطعا توان هایی برای ساخت هست؛ اما همه این قطعات، 
اس��تاندارد بین المللی ندارد. اصغر فخریه کاشان گفت: به همین دلیل 
در هواپیماه��ای داخل��ی خ��ود هم که ق��رار بود بس��ازیم و تاکنون 
نس��اختیم، مجبور شدیم به سراغ افرادی برویم که دارای استاندارد 
باشند و آنها قطعات را برای ما تأیید کنند. در حال  حاضر هیچ  کدام 
از آنها در کشور امکان پذیر نیست. حتی اگر همه این شرایط فراهم 
باش��د، حداکث��ر می توانید روی صد هواپیما، ص��د قطعه بگذارید، 
کجای دنیا برای صد هواپیما، سرمایه گذاری هنگفت می کنند، وقتی 
هیچ  تضمینی وجود ندارد که ایرباس یا یک هواپیماس��از دیگر آن 

قطعه را بخرد. اطالعات آقای میرسلیم متأسفانه کافی نبوده است. 
پیامد های فاجعه بار یک وعده 

روزنامه همدلی  نوش��ت: علی رغم هشدارهای مکرر اقتصاددانان 
درب��اره وع��ده انتخاباتی یکی از نامزدها مبنی بر پرداخت ۲50هزار 
تومان کارانه به هر فرد بیکار و هش��دار رئیس مجلس درباره عدم 
سردادن شعارهای پوپولیستی توسط نامزدها، محمدباقر قالیباف در 
روزهای گذش��ته در گفت وگویی از راه اندازی سامانه ملی کار خبر 
داد. ب��ا نگاهی به گفته ه��ای رئیس و نماینده مجلس و دو اقتصاددان 
ش��اید بتوان به ش��ناختی دقیق تر از زیر متن طرح چنین ش��عارهایی 
رسید. افزایش قیمت ها در کنار کمبود منابع و درنهایت بروز فاجعه 
در صورت اجرایی شدن این وعده های پوپولیستی، تصویری سیاه از 
آینده ای محتمل ارائه می کنند. بااین همه س��امانه کارانه راه اندازی 
شده و به نظر می رسد این ایده جذاب، بیش از آنکه سامانه ای برای 
شناس��ایی افراد بیکار به حساب آید، سبدی برای سنجش میزان رای 

شهردار تهران پیش از شمارش واقعی آرا در روز انتخابات باشد. 
همه یاران احمدی نژاد در کنار رئیسی

پیشنهاد ابراهیم رئیسی مبنی بر مناظره بین روحانی و احمدی نژاد 
ب��ا واکن��ش مش��اور رئی��س جمه��ور و مع��اون سیاس��ی دفتر 
رئیس جمهور مواجه ش��ده اس��ت. حس��ام الدین آش��نا نسبت به 
پیش��نهاد ابراهیم رئیس��ی نوشت: بنده هم پیش��نهاد می کنم ابتدا 
مناظ��ره ای می��ان دولت کار و کرامت و دولت مردم و دولت بهار 
برگزار ش��ود تا مردم با تفاوت های این س��ه چهره آش��نا ش��وند. 
ش��عارها که شبیه به هم است. منظور آشنا از دولت کار و کرامت 
ش��عار رئیس��ی، دولت مردم شعار انتخاباتی قالیباف و دولت بهار 
شعار احمدی نژاد است. همچنین معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور 
در تازه ترین پس��ت های توئیتری خود انتقاداتی را متوجه ابراهیم 
رئیس��ی یکی از نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری دوازدهم 
ک��رده اس��ت. ابوطالبی با انتق��اد از عملکرد تع��دادی از وزرای 
دولته��ای نه��م و ده��م و اعتقاد به نقش آنها در بروز مش��کالت 
فراوان برای کش��ور که در س��تاد رئیسی حضور دارند خطاب به 
وی گفته است؛ جمع شدن آنها در ستاد دولت کار و کرامت یعنی 
او پی��رو آن مس��یر و مس��ئول ت��داوم آن اقدامات اس��ت. حمید 
ابوطالبی در توئیت های خود نوشته است: زمانی که تمام دشمنان 
اصلی برجام، مس��ئوالن ستاد و برنامه ریزان شما هستند یعنی شما 

هیچ تعهدی به برجام نخواهید داشت و آن را پاره خواهید کرد. 
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اگر چنانچه در انتخابات 
کوتاهی شود و عواملی زمینه 
ساز یأس مردم شوند، قطعًا 
 کشور لطمه خواهد خورد و

هر فردی هم که در این لطمه 
سهیم باشد، در پیشگاه 

پروردگار مسئول خواهد بود


