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تاانتخابات

نامزدها در حلقه هواداران

قالیباف دیروز هم سفری نداشت ،رئیسی به قزوین رفت ،روحانی به بندرعباس
تشــریح برنامههــای انتخاباتی نامزدها روز گذشــته هم به
شــیوههای مختلف ادامه یافت .ســفرهای استانی ،حضور
در گردهماییهــای هــواداران و برنامههــای تلویزیونــی
عمدهتریــن راههــای ارتبــاط نامزدهــا بــا مــردم اســت.

حســن روحانی در ادامه سفرهای انتخاباتی خود به استان
هرمــزگان رفت و در بندرعباس مرکز این اســتان در جمع
هوادارانــش ســخن گفت .ســید ابراهیم رئیســی هم عصر
دیــروز راهــی قزویــن شــد و برنامههایــش را تشــریح کرد.


گردیم
روحانی :به عقب برنمی
به سمت آزادی و عزت ملت حرکت میکنیم

محمدباقــر قالیباف اما دیروز هم برنامه خاصی نداشــت
نه ســفر اســتانی و نه گفتوگو یا حضور در جمع هواداران.
اسحاق جهانگیری ،حسن روحانی وهاشمیطبا هم شنبه
شب برنامههایی در سیما داشتند.

رئیسی :چشم داشتن به بیگانگان
خطا است

ایرنا

تسنیم

ســید حســین مرعشــی از اعضــای
شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
ایــران اســامی رئیــس ســتاد انتخابــات
اســحاق جهانگیــری نامــزد انتخابــات
ریاست جمهوری شد/.ایرنا
ëëســید احســان قاضــی زاده هاشــمی ،
سخنگوی کمیســیون تبلیغات انتخابات
ریاســت جمهــوری :دومیــن مناظــره
نامزدهای ریاست جمهوری روز جمعه
هفتــه جــاری بــا محوریــت موضوعــات
سیاسی و فرهنگی برگزار می شود /.ایرنا
ëëســردار رمضان شریف ،سخنگوی سپاه
از ســتادهای تبلیغاتی نامزدها خواست
از بهرهگیــری تبلیغاتــی از نــام و تصویــر
فرماندهــان ســپاه بویــژه سردارقاســم
سلیمانی پرهیز کنند/.ایرنا
احمــد علمالهــدی ،امــام جمعــه
مشهد و پدر همســر ابراهیم رئیسی :آقای
رئیســی قصد کاندیدا شدن در انتخابات
را نداشــت و بــرای ایــن موضوع خدمت
رهبری نرفت و دســتوری هــم نگرفت...
آیتاهلل نوری همدانی در این خصوص
خدمــت رهبری رفت و ایشــان فرمودند
من در این خصوص نه به صورت سلبی
و نــه بــه صــورت ایجابــی ورود نمیکنم
و بعــد از آن آیــتاهلل نــوری همدانــی و
بعضــی دیگــر از مراجــع عظــام تقلید و
جمعــی از علمــا و نخبــگان سیاســی به
آقای رئیســی برای حضور در این رقابت
اصرار کردند /.خبرآنالین
حســین کنعانی مقدم ،عضو جبهه
ایســتادگی :مناظــره اول «دورهمــی»
بــود ،فقــط مهــران مدیــری نداشــت...
قالیبــاف به عنوان مدعیالعموم در این
مناظره به ســیم آخــر زد و ســعی کرد از
ســیم خاردارها رد شــود اما زخمی شد/.
خبرآنالین
محمدرضا خاتمی ،فعال سیاســی
اصالحطلــب :درســت اســت برخــی
کاندیداهــا در تبلیغــات خــود اتهــام
ســنتی بودن سیاســتورزی به روحانی و
جهانگیــری میزنند اما مــردم قضاوت
کنند در کدام کشــور کسی که نه تنها یک
بــار بلکه دوبــار در رقابتهای انتخاباتی
شکســت میخورد ،مجــدداً وارد عرصه
رقابت میشــود .البته بعید نیست که با
این ازهم پاشــیدگی اصولگرایان در سال
 ۱۴۰۰نیز شــاهد حضور همیــن چهرهها
باشیم/.ایلنا
حمیــد رســایی ،نماینــده ســابق
مجلــس در گردهمایــی ســتاد رئیســی:
عــدهای نیروهــای انقالبــی را بــه بهانــه
تندروی و افراطی بودن سرکوب میکنند
و اگر انقالبی بودن افراطیگری و تندروی
اســت ،پس من بــه افراطیگــری افتخار
میکنم /.ایرنا
محمــد عرب ،عضو شــورای مرکزی
حــزب مؤتلفــه اســامی :ســیدمصطفی
میرســلیم ،نامزد انتخابات دوازدهمین
دوره ریاســت جمهوری ،تنها در صورتی
بــه نفــع یکــی از کاندیداهــا کنــار میرود
کــه جامعتیــن (جامعه مدرســین حوزه
علمیه قم و جامعه روحانیــت مبارز) از
وی چنین درخواستی بکنند /.ایرنا
عبــاس آخونــدی ،وزیــر راه و
شهرســازی بــا توجــه بــه بیــان ادعاهای
گمراه کننده درخصوص حوزه مدیریت
شــهری و نســبت دادن ســخنان خــاف
واقــع بــه وزارت راه و شهرســازی از
ســوی شــهرداری تهــران ،در یادداشــتی
در کانــال تلگرامــی خــود اعالم کــرد12 :
ســالی که ایشان شــهردار تهران بودهاند،
طالییترین دوران برای ســوداگران بوده
است.
حسن نوروزی ،عضو جبهه مردمی
نیروهایانقالب :آقایان رئیسی و قالیباف
بــه عنــوان کاندیداهــای مــورد حمایــت
جمنــا در انتخابــات ریاســت جمهــوری
دو بــرادری هســتند که مصمم بــه ادامه
راهنــد و جمنا هم هر دوی این عزیزان را
قبــول دارد ،تا نهایت طبق آنچه از پیش
متعهد شــدهاند ببینیــم در پایــان اقبال
مردمــی بــه کدامیک بیشــتر اســت و بر
همین اساس تصمیمگیری کنیم /.ایسنا
محمــود واعظــی ،وزیــر ارتباطــات
دولــت یازدهــم :نامزدی کــه میگوید 5
میلیــون شــغل ایجــاد میکنــم 2 ،برابر
یارانــه میدهــم و به بازنشســتگان فالن
قدر کمــک میکنم ،یکی ســؤال کنــد ،او
 12ســال در شــهرداری تهران مسئولیت
داشــت ،این همه تراکم و آســمان شــهر
را فروختنــد و این همه عــوارض از مردم
گرفتند ،نتیجهاش این تهرانی اســت که
داریم میبینیم /.خبرآنالین
اکبــر تــرکان ،دبیــر شــورای عالــی
مناطــق آزاد :کاندیداهــای انتخابــات
ریاســت جمهوری باید به مــردم برنامه
ارائه دهند و آرزوهایشــان را فهرســتوار
مطرح نکنند /.ایسنا
محســن مهرعلیــزاده ،عضــو
شــورای عالــی سیاســتگذاری :شــورای
عالــی سیاســتگذاری در مراحل مختلف
تصمیمگیری با رئیس دولت اصالحات
مشورت میکند /.ایلنا
حسین شریعتمداری ،مدیر مسئول
روزنامه کیهان :شــواهد فراوانی حکایت
از آن دارنــد کــه احتمــال عبــور مدعیان
اصالحات و کارگزاران از روحانی به سوی
جهانگیری جدی است /.فارس

ســـــــیاســی
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حســن روحانی در ادامه سفرهای انتخاباتی خود صبح
دیروزمیهمانمردمبندرعباسبودکهاستقبالخوبیاز
وی کردند .این نامزد انتخابات با بیان اینکه ما در خرداد
 92بــا هــم بــرای آزادی ایــران عزیزمان پیمان بســتیم،
افزود :ما پیمان بســتیم تا دســت به دســت هم بدهیم
و امــوال ایــران را کــه در جــای جای جهان توقیف شــده
بــود ،آزاد کنیم و به ایران بازگردانیم .ما نمیخواهیم به
عقب و به ســالهای  90و  91برگردیم بلکه میخواهیم
به ســمت آزادی و عــزت ملت ایران حرکــت کنیم .وی
بــا انتقاد از کســانی که از افتتــاح پروژهها انتقاد میکنند،
تصریحکرد:بعضیهافکرمیکنندکهافتتاحکردنمثل
زدن کلید یک المپ اســت .برای پروژهها چندین ســال
تالش شده است .این پاالیشگاه (ستاره خلیج فارس) از
ســال 86شروع شــده و تا سال 40،92درصدش تکمیل
شــده بود .آن هم قســمتهایی مثل لولهکشی و منابع
ســاخته شــده و بســیاری از تجهیزات در آن نبــود .ما هر
طرحی که تکمیل شــود را به خاطــر دلواپسها یک روز
هــم صبر نمیکنیــم و افتتاح میکنیم .فکــر میکردیم
دلواپسهابرایبرجامدلواپسهستندامابعددیدیمکه
برای افتتاح هم دلواپساند!وی با بیان اینکه «پیشرفت
کشــور بــدون آزادی و رفــاه امکانپذیر نیســت» ،گفت :تا
این دولت هست ،نخواهد گذاشت در حریم خصوصی
مردم مداخله شــود .روحانی همچنین شــنبه شــب در
برنامه «با دوربین» شبکه یک سیما گفت :امروز پس از
ســه سال و نیم ،در کشور ما برای جهان اعتماد به وجود
آمده و خرید هواپیما با ســرمایهگذاری و اقساط 18ساله
از طریق فاینانس خارجی نشان از اعتماد جهان به ایران

است ،ضمن اینکه من در سفرهای خود از ایرانیان خارج
از کشــور دعوت میکنم که برای انجام سرمایهگذاری به
ایران بیایند و تاکنون برخی از پروژههای ســرمایهگذاری
آنهــا نیز افتتاح شــده اســت .وی افزود :خوشــبختانه در
دولــت یازدهم برای راهاندازی ســه هزار شــرکت دانش
بنیــان مجــوز صــادر شــده اســت و درآمد شــرکتهای
دانش بنیان در کشور در سال گذشته به بیش از  30هزار
میلیارد تومان رسید .سال گذشته بیش از 100هزار شغل
با اســتفاده از فناوری و اینترنتی ایجاد شــد و حتی برخی
از روســتاییان از طریــق گروههای اجتماعی گردشــگران
خارجی را برای ســفر به روســتاهای خــود دعوت کردند.
نامــزد دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهوری
یادآورشــد :طبق برنامهریزی شــورای عالی اشــتغال در
بهمــن ســال 95بــرای ایجاد اشــتغال بیشــتر در کشــور
برنامهریزی شــده تا طرح کارورزی در کشــور اجرا شــود و
هماکنون این طرح به صورت آزمایشــی در  2اســتان به
اجرا درآمده تا اشــکاالت آن برطرف شــود .به گفته وی،
در ایــن طرح جوانان کارورز بــا کارآموزی چهار تا  6ماهه
در بنگاههای اقتصادی مشــغول کار میشــوند و اجرای
آزمایشــی آن در ایــن 2اســتان بــه مــا نشــان داده که70
درصــد افراد کارورز جذب کار شــدهاند .به گفته روحانی،
دولت برای افزایشقدرت خرید و ریشه کن کردن فقر در
جامعه قدمهای اساسی برداشته و حقوق بازنشستگان
را افزایــش داده و تالش شــده آنهایــی که حقوق باالیی
ندارنــد حقوق آنهــا را افزایش دهد چنانکه در ســال96
دریافتیخانوادههایمشمولبهزیستیوکمیتهامدادبه
بیشازسهبرابرافزایشیافت.

سیدابراهیم رئیسی عصر دیروز در جمع مردم
قزویــن در ورزشــگاه شــهدای این شــهر ضمن
تبریک ســالروز والدت امام حسین(ع) ،با طرح
این ســؤال که آیا باید به این شــرایط قانع بود یا
اینکه این شــرایط بــه تدبیر نادرســت و ضعف
مدیریت بازمیگردد؟ ادامه داد :آمار بیکاری را
 12درصد اعالم میکنند اما در میان جوانان این
آمار به  29درصد میرسد .وی افزود :سه نگاه از
سوی دولت وجود دارد که یکی به مردم ،یکی به
خارج از مرزها و دیگری به سرمایههای کشور باز
میگردد که در نگاه به مردم اگر به آنان اعتماد
شــود ،میتوانند با دســتان خودشــان مشکالت
این کشور را حل کنند.
بیگانگان گره از کار کدام ملت گشــودهاند که
ما دومینش باشــیم ،چشم داشتن به بیگانگان
خطا است .وی تصریح کرد :برخی ایجاد تردید
کردند که مگر میشود یک میلیون شغل ایجاد
کرد اما ما میگوییم با استفاده از ظرفیت همین
کشــور و ســرمایههایش میتوانیــم ســاالنه یک
میلیــون شــغل ایجاد کنیــم .میگوینــد چگونه
اشــتغال میلیونــی ایجــاد کنیــم؟ آقایــان چــرا
از ظرفیــت عظیــم کشــور اســتفاده نمیکنید؟
مشــکل ریزگردهــا  11اســتان کشــورمان را رنــج
میدهد .این مشکل را نمیشد پیشبینی کرد؟
نمیشدپیشگیریکرد؟اینکاندیدایانتخابات
ریاست جمهوری اظهار کرد :فرهنگیان عزیز ما
امروز نیازمند وام هستند اما در چنین شرایطی

جهانگیری :سود سهام عدالت پرداخت میشود
اســحاق جهانگیری ،دیگر نامزد انتخابات هم شــنبه شب در برنامه
گفتوگوی ویژه خبری که از شبکه دو سیما پخش شد درباره فریضه
امــر بــه معــروف و نهی از منکــر توضیح داد کــه آنچــه در این زمینه
اهمیتدارد،انجاماینفریضهتوسطمردمنسبتبهحاکماناست.
او افزود :گاهی واژههای مقدسی از جمله امر به معروف و نهی از منکر
به موضوع ســطح پایین سیاســی تبدیل میگردد و باعث میشــود
کــه عــدهای در خیابانهــا راه بیفتنــد و به دختــری که مــوی او بیرون
اســت ،تذکر دهند .همچنین گشت ارشاد درست میشود و چنانچه
تشــخیص داده شــد در جایی جلســات غیر متعارفی برقرار است با
آن برخورد میشود این درحالی است که چنین رفتارهایی تا به حال
کارســاز نبودهاند .جهانگیری درباره جنگ نرم هم با بیان آنکه آن را
یک واقعیت موجود میداند ،گفت :اما ما نباید از جنگ نرم به عنوان
موضوعی سیاســی علیه مردم اســتفاده کنیم .جهانگیــری در مورد
سهام عدالت نیز گفت :در سال  49 ،1385میلیون برگ سهام توزیع
شــد؛ در دولت یازدهم تمرکز کردیم که ســهام عدالت باید آســیب
شناسی شود تا مردم سهامدار شوند؛ همه خانوادههای تحت پوشش
که در مجوز رهبری گفته شد از 50درصد قیمت معاف هستند مالک
سهامعدالتشانخواهندشد؛ارزشهرسهام 2میلیونتوماناست
یعنی یک خانواده  5نفره 10 ،میلیون تومان ارزش سهامشــان است
که از ابتدای سال  96در اختیارشان قرار میگیرد؛ یک خانواده  5نفره

هرسالحداقل 500هزارتومانسودسهامشاناستکهبهآنهاتعلق
میگیــرد .او افزود :آنهایی که تخفیف ندارند ،بخش عمدهای از پول
سهامشــان در طول این  10سال از محل ســود  60شرکت واگذار شده
به ســهام عدالت پرداخت شــده اســت؛ ارزش امروز سهام آنها یک
میلیون تومان است و به آنها فرصت داده شده است که مابهالتفاوت
را پرداخت کنند که ارزش ســهام آنها  2میلیون تومان میشود؛ آنها
هم قادر هستند از امسال حساب باز کنند و سود سهام خود را دریافت
کنند .در واقع چون این شرکتها بورسی هستند ،از امسال 50میلیون
نفر به ســهامداران بورس کشور اضافه خواهند شد و مردم و طبقات
ضعیفجامعه،سهامدارکارخانههایمشخصیخواهندشد.

هاشمیطبا :سینماگر با قید و بند نمیتواند کار کند
ســید مصطفیهاشــمی طبا هم شــنبه شــب در گفتوگو با شبکه
جهانــی جامجــم گفــت :اولویت اصلی من حفــظ ایران بــا اتکا به
شعار چو ایران نباشد تن من مباد است .مسأله مهم حفظ ایران بر
اســاس ارتقای کشــاورزی همراه با حفظ محیط زیست است وگرنه
بــا گفتمانهایی که برخی از کاندیداها مطرح میکنند ،کشــور ما به
ســرانجامی نخواهد رسید .هاشــمی طبا در پاسخ به این پرسش که
ایرانیان خارج از کشور از چه منظری مورد اهمیت قرار دارند ،گفت:
بسیاری از هموطنان خارج از کشور افرادی فرهیخته و تحصیلکرده
و توانمند هســتند که در بســیاری از کشــورها مخصوصاً در امریکا در
سازمان ناسا در سطوح باالیی حضور دارند همچنین پزشکان قابلی
داریمکهبسیاریازآنهاناشناختههستند.اینهامیتوانندکمککنند
تا سطح علمی کشور باال برود ضمن اینکه بسیاری از اینها در حوزه
مســائل تجاری میتوانند ســرپلی برای ارتباطات اقتصادی مالی و
تکنولوژیکی باشند که بســیار اهمیت دارد .وی در پاسخ به ضرورت
ایجاد عدالت اجتماعی در کشــور گفت :ســالهای سال علمای ما و
مخصوصاً شهید بهشــتی تالش داشــتند بگویند که عدالت از نظر
اســام هــر چیزی را در جــای خود قــرار دادن اســت .این بحثهای
مساوات طلبانه را مارکسیستها در جامعه اشاعه دادند .این امری
غیرممکن اســت؛ مگر در کشــورهایی مانند کره شمالی که همه در

گرســنگی و بدبختی مساوی هســتند اما اگر ما تولید ناخالص ملی
را باال ببریم ،ســهم هرکســی از اقتصاد نیز بیشتر میشــود .در پایان
هاشمیطبابراهمیتحوزهسینمادرهویتبخشیبهفرهنگکشور
تأکید کرد و گفت :سینمای ما یک سینمای فرهنگی مطرح است که
عقیده دارم ســینماگران ما باید مورد حمایت قرار بگیرنــد و آزادی
عمل بیشتری داشته باشند .سینماگر با قید و بند نمیتواند کار کند
بلکه باید طیب خاطر کار کند چرا که کار هنری کاری قلبی و عشقی
استکهمحدودیتبردارنیست.درامرسینمابایدآزادیعملداده
شودچراکهاحساسآزادیبهسینماگراحساسخوبیمیدهد.

گفتوگوی رادیویی قالیباف پخش نشد
ســتاد انتخاباتــی محمدباقــر قالیبــاف اعــام کــرد :برنامــه
گفتوگــوی رادیویــی محمدباقــر قالیباف کــه قرار بــود عصر
یکشنبه پخش شود ،به علت اصالحات زیاد کمیته نظارت بر
تبلیغات انتخابات و عدم امکان اصالح ،توســط صدا و ســیما
حــذف و به جای آن صوت برنامه «رو به دوربین» شــبکه یک
مجدد پخش شــده اســت .وبسایت رسمی ســتاد انتخابات
محمدباقرقالیبافهم دیدگاه اینکاندیدای انتخاباتریاست
جمهــوری دربــاره یارانهها و همچنین حاشیهنشــینی را که در
مناظــره تلویزیونی روز هشــتم اردیبهشــت مطرح کــرده بود،
به این شــرح منتشــر کرد :امروز ارزش یارانه نســبت به  7سال
گذشــته به  15هزار تومان رســیده اســت /تورم و گرانــی ارزش
یارانه را کاهش داده است /چرا یارانه همپای تورم افزایش پیدا

نمیکند؟.دیروزهمچنینجعفردارابی،رئیسستادانتخابات
محمدباقــر قالیباف در اســتان کرمانشــاه گفت کــه قالیباف و
رئیسیبهنفعیکدیگرکنارنمیروند.

عــدهای چپاولگــر آمدنــد و ســرمایه صنــدوق
فرهنگیان را به یغما بردند و امروز آن فرهنگی
عزیز ما انگشت حیرت بر دهان گذاشته و شاهد
چنین فسادی است.
رئیسی اظهار کرد :امروز باید دختران ،پسران
و زنان و مردان این کشــور کرامت داشــته باشند
و گذرنامــه ایرانــی نیــز بایــد وقتــی در خــارج از
مرزهای این کشور به کار گرفته میشود ،کرامت
داشتهباشد.
وی افــزود :رئیــس دولــت باید پیــش از قوه
قضائیه و رســانهها مدعی مبارزه با فســاد باشد
چرا که نظام ســالم اداری میتواند پاســخگوی
مردم باشــد .رئیســی گفت :دو نوع میشــود به
مردمتوجهکرد.یکیاینکهسرمایهسرمایهداران
را افزایش دهیم شاید که مستمندان هم در کنار
آنان به نوایی برسند و راننده تاکسی و کامیون و
نگهبان ساختمان شوند اما ما این نگاه را قبول
نداریــم .وی تصریــح کرد :نگاه مــا نگاه عدالت
اجتماعــی اســت کســی با توســعه و پیشــرفت
مشــکلی ندارد اما چه بســیار کشورهای توسعه
یافتهای که در کنار کاخهایشان ،کوخهای فراوان
وجود دارد.
ایــن کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری
گفــت :مــا معتقدیــم بــرای توانمندســازی
مســتمندان و مســتضعفان بایــد جلــوی فــرار
مالیاتی را بگیریم و یارانه این قشــر را هم تا سه
برابر افزایش دهیم.
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ëëیادداشت«:مشابهتعجیبدررفتارسیاسی»
نامزدهایــی کــه اعتمــاد بــه نفــس دارند ،ضمــن احتــرام به
دگرخوان
ســرمایههای دینی و تاریخی کشــور میکوشند خود را مستقل
معرفــی کنند و خــود را با بســتهبندیهای نادرســت معرفی
نمیکننــد .جالب اینکه ســوء اســتفادهکنندگان از مقدســات،
پس از رســیدن به هدف خود ،منابع مذکور را که کارکردش را
از دســت بدهند به فراموشی میســپارند .همچنان که الگوی
مرحوم رجایی فقط برای رأیآوری و تثبیت وضع بود و به سرعت فراموش شد .بدترین
بخش رفتار این نامزدها چشم دوختن به منابع محدود طبیعی است .منابعی که فشار
زیادی را تحمل میکند و به دلیل مصرف بیرویه آن ،جای چندانی برای بهبودی وضع
اقتصاد کشور باقی نگذاشته است .ظاهراًاینطور به نظر میرسد که نامزدهای اصولگرا
میخواستند احمدینژاد رد صالحیت شود تا بتوانند شعارهای خاص سیاستهای او
را مصادره کنند ،بلکه شانسی در انتخابات داشته باشند .پرسشی که میتوان طرح کرد،
این است که اگر احمدینژاد بود ،این دو نفر چه شعاری داشتند که بدهند؟
ëëیادداشت«:زیرپوستمناظره»؛محمدعلیزم
از «بــاب من لم یشــکر المخلوق لم یشــکر
الخالــق» خــود را موظف به ادای ســپاس از
برخــی زحمــات خالصانــه ســردار قالیباف
در کســوت شــهرداری تهران میدانم؛ اما در مناظره عصر آدینه برای
چندمیــن مرتبه «شــیرفهم» شــدم که چرا بــرای مشــکل «ترافیکی،
آلودگی هوا ،ناامنی شــهری ،هزینههای اســرافگون در شــهر ،ساخت
پلهای زشــت ،حفر تونلهای قرون وســطایی ،حرکــت اتوبوسهای
قراضــه ،زبالههــای ناکارآمــد شــهری ،توســعه متــروی بیفرهنــگ،
نبــود آموزشهــای شــهروندی ،رواج معماریهــای زشــت شــهری،
برجسازیهای ناهنجار ،نبود کمترین اصول و عناصر زیباییشناسی در
شهرسازی در همه جای شهر بویژه منطقه تازه تأسیس غرب پایتخت
جفارس)،ضعففرهنگی،بحرانآسیبهایاجتماعی،
(دریاچهخلی 
بیتوجهــی به مخاطرات بافتهای فرســوده ،هجوم کــودکان ،زنان و
مردان خیابانی در سر چهارراهها» در مدیریت ١٢ساله شهردار محترم
پایتخت چارهاندیشی نشده است .این در شرایطی است که بسیاری از
ایننابسامانیهاریشهدرخصلتها،انعطافناپذیریها،ناخالصیها
و روحیات خشک حاکم بر مدیریت شهری داشته است.
ëëسرمقاله«:تغییربهنفعمردم»؛حسینشمسیان
شاید حاال بهتر بتوان فهمید که چرا دولتمردان کنونی ،حتی
حاضر به وعده دادن هم نیستند! آنها از یکسو در چهار سال
اخیر نشــان دادهاند که کمتریــن اراده و توانی بــرای پویایی و
تحرک اقتصادی ندارند و از دیگر سو ثابت کردهاند که همدستی و همداستانی با برخی
اصحاب ثروت و قدرت را بر همدلی با محرومان و مستضعفان ترجیح میدهند .لذا
حاضر نیستند حتی در مقام حرف ،تن آنها را بلرزانند و تشویشی به روح و جانشان وارد
کنند! وقتی 25میلیارد دالر کاالی قاچاق به کشور وارد میشود ،قطعاًشبکه و زنجیرهای
مهم و مستحکم در اصلیترین کانونهای دستگاه اجرایی این حجم عظیم و ویرانگر
را هدایت میکند و کیست که بتواند از این ثروت افسانهای به نفع مردم چشم بپوشد و
شعاری برخالف رأی و نظر قاچاقچیان بدهد!؟ ...چنین تحولی نیازمند دولتی انقالبی
و بانشاط و البته پاکدست است.
ëëیادداشت«:کاشکمیهمنگرانشهدایمنابودید»؛محمدجواداخوان
هنگامــی کــه یکــی از نامزدهــای انتخابــات بــرای توجیــه
ناکارآمــدی دولتــی کــه عضــو آن اســت بــه دلســوزی برای
ســفارت رژیم آل ســعود پرداخت ،بســیاری از شــهروندان
ایرانی،خصوصاًخانوادهشهدایمنادردلباخودمیگفتند
ای کاش ،ذرهای از این اشتیاق و دغدغهمندیای که برای این سفارت وجود
داشت ،برای وضعیت تلخ شهدای ایرانی منا نیز وجود داشت.

