
پاریس در کشاکش چپ و راست
هنوز حدود دو ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی مانده، اما حساسیت شکل گرفته 
پیرامون این انتخابات، به ویژه با توجه به موضوع ظهور موج پوپولیسم در سرتاسر غرب، سبب شده ناظران 
به شدت روندهای مربوط به آن را مورد پیگیری قرار دهند. اکنون، بر اساس جدیدترین گزارش های منتشره، 
بررسی نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به دور دوم کشیده خواهد 
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 دوره سانسور 
تمام شده است

رئیس قوه قضاییه: 

استفاده از رسانه های  ضد انقالب جرم است
رئیس قوه قضاییه استفاده از رسانه های ضد انقالب در انعکاس اخبار و مطالب مختلف از جمله امور انتخاباتی 
را جرم دانست و بر لزوم رعایت اصول اخالقی و دشمن شناسی از سوی مردم، نامزدها، مسئوالن، مجریان 
و ناظران انتخابات تاکید کرد. آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی با اشاره به در پیش 
بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، انتخابات در جمهوری اسالمی را مظهر اراده مردم توصیف 
کرد و با بیان اینکه انتخابات ریاســت جمهوری به دلیل تعیین فردی که در رأس دستگاه اجرایی کشور قرار 
می گیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تصریح کرد: هنوز چند ماه تا انتخابات باقی مانده است، 
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مشــاور رســانه ای دولت احمدی نژاد گفت: 
احمدی نژاد در ســال 89 مسئله هسته ای را 
حل کرده بــود اما عده ای اجازه ندادند که این 
اتفاق بیافتد که ما به وقتش این موضوع را بیان 
خواهیم کرد. چرا که حــاال نزدیک انتخابات 
است و فرصت خوبی برای بیان ناگفته ها پیش 
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 رئیس قوه قضاییه: 
 استفاده از رسانه های 
ضد انقالب جرم است

رئیس قوه قضاییه استفاده از رسانه های ضد انقالب 
در انعــکاس اخبار و مطالب مختلــف از جمله امور 
انتخاباتی را جرم دانســت و بر لــزوم رعایت اصول 
اخالقی و دشــمن شناسی از سوی مردم، نامزدها، 
مســئوالن، مجریان و ناظران انتخابات تاکید کرد. 
آیت الله آملی الریجانی در جلســه مسئوالن عالی 
قضایی با اشــاره به در پیش بودن انتخابات ریاست 
جمهوری در ســال آینده، انتخابــات در جمهوری 
اســالمی را مظهر اراده مردم توصیف کرد و با بیان 
اینکه انتخابات ریاســت جمهوری بــه دلیل تعیین 
فــردی کــه در رأس دســتگاه اجرایی کشــور قرار 
می گیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تصریح 
کــرد: هنوز چند ماه تا انتخابات باقی مانده اســت، 
امــا به هر حال به دلیــل پیچیدگی و اهمیت باالی 
انتخابــات از جهــات گوناگون الزم اســت که ابعاد 
مختلف ایــن رویداد که به تمام دســتگاه ها اعم از 
اجرایــی، نظارتی و قضایی باز می گردد مورد توجه و 

دقت جدی قرار گیرد.
رییس قوه قضاییه با ذکر دو نکته در این زمینه گفت: 
اولیــن موضوعی که باید از ســوی نامزدها، مردم، 
مجریان، مســئوالن و ناظران انتخابات مورد توجه 
باشد، تحفظ بر امور اخالقی و رعایت حدود شرعی 
و قانونی در جریان انتخابات اســت، گاهی در گرما 
گــرم رقابت ها برخی به گونــه ای رفتار می کنند که 
به نظر می رســد اصل و هدف انتخابات را فراموش 
کرده اند، گاهی نامزدهــا و هواداران آنها از یاد می 
برند که انتخابات بــرای ظهور اراده مردم به منظور 
تمشــیت بهتر امور اجرایی در کشــور است و همین 
امور اجرایی نیز برای اســتکمال و توســعه و هدف 

غایی آن سعادت مردم است.
رییس قــوه قضاییه با تاکید مجدد بــر لزوم رعایت 
اخــالق و انصاف از ســوی همه افــراد و نهادهای 
دخیل در انتخابات، اظهار کرد: قرار نیســت اگر در 
دســتگاهی حضور داریم و قدرتــی در اختیار داریم 
از ایــن قدرت برای ارضای خواســته های خودمان 
اســتفاده کنیم و بر خالف اخالق، انصاف، شرع و 
قانون گام برداریم. بر همین اساس همگان باید در 
چهارچوب وظایف خود عمل کنند و حدود اخالقی، 

شرعی و قانونی را نصب العین قرار دهند.
رییــس قــوه قضاییــه دشــمنی آمریــکا و اذنــاب 
منطقــه ای آن و همچنیــن جریــان ضــد انقالب 
فــراری و حتــی برخــی افــراد در درون کشــور را پا 
برجا دانســت و خاطرنشــان کرد: از ابتدا تا انتهای 
رونــد انتخابــات و در جریــان رقابت هــا و تبلیغات 
بایــد بــه دقــت حــرکات دشــمن را رصــد کنیم و 
فراموش نکنیم که دشــمن همواره از طریق ایجاد 
شــایعات و مشوه ســاختن چهره مســئوالن، نظام 
 جمهوری اسالمی و اصل انتخابات، اهداف خود را 

پیش می برد.
آملی الریجانــی تاکید کرد: یکــی از ناصواب ترین 
کارها استفاده از ابزار ضدانقالب توسط جریان های 
داخلی برای پیشبرد اهداف انتخاباتی است. برخی 
رسانه های ضدانقالب از سوی بعضی افراد در داخل 
کشــور به کار گرفته می شوند که این کار قطعًا جرم 
است. بنده به عنوان مسئول دستگاه قضایی از همه 
کسانی که می خواهند به نحوی وارد عرصه انتخابات 
شوند می خواهم که نسبت به حیله ورزی دشمن که 
کاری جز تفرقه افکنی ندارد هوشیار باشند و اینگونه 
نباشد که با بهره گیری از ابزارهای ضد انقالب برای 
 اثبــات خــود و تخریب چهره رقیب، آب به آســیاب 

دشمن بریزند.

کنایه های پیاپی رئیس جمهور
روحانی: دروغ گفتن مثل نوشیدن آب شور است، هیچ جناحی در طول تاریخ با دروغ گفتن  پیروزی به دست نیاورده است

حجت االســالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در جمع مدیران 
بانک ها و مجمع سالیانه بانک مرکزی با بیان اینکه  دولت با تمام توان حامی 
بانک مرکزی و بانکهاســت، گفت: برآیند اقدامات همه ما باید عظمت ایران 

و امیدواری مردم به آینده باشد.
رییس  جمهوری لزوم تالش برای رونــق اقتصاد و ایجاد بانک های پرقدرت 
و باجاذبــه به منظور تعامل با جهــان را مورد تأکید قرار داد و گفت: پایان تمام 
فعالیت ها باید موجب عظمت و رونق کشور، آرامش مردم و قرار گرفتن آینده ای 

روشن پیش روی مردم باشد.
رییس  جمهوری اولین اقدام دولت یازدهم را تالش برای ایجاد ثبات پایدار در 
بازارهای مالی و پولی برشمرد و گفت: بی ثباتی مشکالت فراوانی بر کشور وارد 
کرده بود به گونه ای که در مهرماه ســال 91 و در عرض 3 روز قیمت ارز 825 
تومان افزایش پیدا می کند بی تردید، در شــرایطی که اینگونه بی ثباتی حاکم 

است، صادرکننده، وام دهنده و همه دچار سردرگمی می شوند.
دکتر روحانی خاطر نشان کرد: اوایل سال 92 تورم 12 ماهه حدود 40 درصد 
بود و در بخش خوراکی نیز شــاهد تورم 51 درصدی بودیم، ضمن اینکه تورم 
نقطــه به نقطه نیز حــدود 45 درصد بود و  با چنین شــرایطی چگونه می توان 
برای فعالیت اقتصادی پیش بینی و برنامه  ریزی کرد و اگر این شــرایط با رشد 
منفی )6.8( ســال 91 و با نگرانی های سیاســی توأم باشد، چگونه می توان 
برای فعالیت  ها و ســرمایه گذاری های آینده چارچوبی را ترســیم کرد و با دنیا 

مبادله و معامله انجام داد.
رییس  جمهوری اضافه کرد: در آن مقطع به یکباره به حدود صد ســال قبل و 
زمان قاجار برگشــتیم به گونه ای که تمام تعامالت که از طریق سیستم بانکی 
انجام می شــد، به شرایط صرافی بازگشــت و کار به جایی رسیده بود که یکی 
از اشــخاص صاحب نام بانکی و اقتصــادی در جریان برجام به من پیغام داد 
کــه مراقب بــاش مذاکره کننده ها گزارش دیگری به شــما ارایه ندهند و اگر 
همه مســایل در برجام حل شود، ســوئیفت محال است که برقرار شود و البته 
نامه هایی هم به عده ای از بزرگان کشــور بنا به اســتدالل خود نوشته بود. در 
آن دوران تبلیغات منفی به قدری شــدت یافت که بانک مرکزی مجبور شــد، 
خبرنگاران را به محل برگزاری تعامــالت بانکی دعوت کند تا تعهدات انجام 

شده را اثبات کند.
دکتر روحانی بزرگترین موفقیت و دســتاورد دولت را بازگشت ثبات و آرامش به 
بــازار توصیف کرد و گفت: حتمًا یکی از موفقیت های قابل مالحظه دولت در 
کنار موفقیت هایی مانند برجام، بخش ســالمت و اهتمام به محیط زیســت، 
بازگشــت ثبات به بازار اســت، به نحوی که امروز شاهد تورم تک رقمی همراه 
با رشــد اقتصادی هســتیم و این موضوع در تاریخ بعد از انقالب برای اولین 

بار اتفاق افتاده است.
رییس  جمهوری با اشــاره به اینکه امســال رشد اقتصادی خوبی تا پایان سال 
خواهیم داشت، گفت: همه پیش بینی های دولت دستیابی به رشد 6 درصدی 

تا پایان امسال است.
دکتر روحانی همچنین وجود آرامش در بازار ارز را مورد اشاره قرار داد و اظهار 
داشت: غیر از نوسان کوتاه مدتی که در بخش ارز بوجود آمد و باید بررسی شود 
که دقیقًا عامل آن چه بوده است، شاهد آرامش خوبی در بازار ارز هستیم و تورم 
ارز از پارسال به امسال 5.2 بوده است و امروز شاهد ثبات در بازار اقتصادی به 
اضافه شروع رونق و شکستن رکود و حرکت به سمت رشد اقتصادی هستیم.
رییس  جمهوری با تأکید بر اینکه از ابتدای ریاست جمهوری، روی تورم، رشد 
اقتصادی، قیمت ارز و صادرات غیرنفتی حساسیت و توجه ویژه داشته است، 
گفت: بدون تردید اگر این شــاخص ها به درستی حرکت کنند، اقتصاد کشور 

نیز مسیر درستی را خواهد پیمود.
دکتر روحانی خاطر نشــان کرد: سال گذشته در صادرات غیرنفتی شاهد یک 
رکورد بودیم و صادرات غیرنفتی از واردات پیشــی گرفت و امســال نیز همین 

روند ادامه خواهد داشت که دستاورد بسیار بزرگی است.
رییس  جمهوری تصریح کرد: پایداری تورم تک رقمی و رشد اقتصادی باالی 

6 درصد بســیار مهم است و باید آن را حفظ کرد.
دکتر روحانی خاطر نشان کرد: مهم ترین علت موفقیت در کاهش تورم، حفظ 
انضباط پولی و مالی بود و بانک مرکزی تالش شایسته ای در این زمینه داشت 
که دولت هم در این زمینه از آن حمایت کرد تا توانستیم انضباط مالی را ایجاد 
و تورم را به نرخ قابل قبول برسانیم و در شرایط کنونی جهان بی معنا است که 

تورم ما دو رقمی باشد.
رییس  جمهوری مســئولیت رشد پایه پولی را بر عهده بانک ها دانست و اظهار 

داشت: ممکن است که کسی تصور کند که اگر بانکی بتواند سپرده بیشتری 
جــذب کند این موضوع نشــانه موفقیت آن اســت. این موضــوع به مانند آن 
اســت که جلوی فرد تشنه آب شور وجود داشــته باشد و بدون تردید نوشیدن 
این آب رفع تشنگی نمی کند و سود سپرده هم اگر موجب رقابت ناسالم باشد 

به مانند آب شور است.
دکتــر روحانی تأکید کرد: اگر ســود تســهیالت بانکی افزایــش یابد، اولین 
زیان کننده آن خود بانک ها هستند. لذا نباید بانک ها از این آب شور استفاده 
کنند قطعًا اگر در کشــور رونق اقتصادی وجود داشته باشد، بانک ها نیز رونق 

پیدا خواهند کرد و این دو وابســته به یکدیگر هستند.
رییــس  جمهوری با بیان اینکه رونق و رشــد اقتصادی بدون فعالیت بانک ها 
امکان پذیر نیست، اظهار داشت: امسال تاکنون تسهیالت بانک ها به بخش 
اقتصادی، در مجموع، 43 درصد افزایش رشــد داشــته است که از این رقم، 
حدود 62 درصد هم برای سرمایه در گردش است و همچنین 15 هزار و 600 
میلیارد تومان تســهیالت برای 22 هزار و 800 بنگاه کوچک و متوسط ارایه 
شــده است و این حرکتی است که با فعالیت و پیشتازی بانک ها باید ادامه یابد 

و شــکوفایی بوجود آمده از این شرایط به نفع همه بویژه بانک ها خواهد بود.
دکتر روحانی خاطر نشان کرد: همکاری بانک ها در موضوع تورم خوب و قابل 
تقدیر اســت، اما در بخش ســود هنوز به نقطه قابل قبول نرســیده ایم. چطور 
پذیرفتنی است که تورم در کشور تک رقمی باشد، اما سود تسهیالت باال باشد 

و در این شرایط چگونه می توان توقع چرخش اقتصادی داشت.
رییس  جمهوری اهمیت کاهش سود تسهیالت را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
با تالش دولت در بخش سود بین بانکی که حدود 30 درصد بود شاهد کاهش 
به 18 درصد هســتیم و الزم است در کنار آن سود تسهیالت نیز پایین آمده و 
بهینه شــود تا اقتصاد رونق پیدا کند و بانک ها باید در این زمینه پیشتاز باشند.
دکتر روحانی تصریح کرد: بانک مرکزی بایستی بانک ها را رتبه بندی و دسته 
 بندی کند و درج عنوان بانک بر روی هر مجموعه کافی نیســت. البته اعالم 
رتبه بندی بانک ها از ســوی بانک مرکزی کار سختی است و قطعًا فشارهای 
زیادی وارد می شود، اما باید این کار انجام شود چرا که مردم به بانک مرکزی 
اعتمــاد دارند و بانک مرکــزی باید به مردم اعالم کند که ریســک آنها برای 

ســرمایه گذاری و سپرده گذاری در هر بانکی تا چه حد است.
رییــس  جمهوری بــا تأکید بر اینکه بانک ها بایســتی قدرتمند ظاهر شــده و 
دارایی هــای خــود را افزایش دهند، گفت: بعد از برجــام تمام توافقات غیر از 
موضوع بانک ها تقریبًا به طور کامل و نزدیک به صد در صد اجرایی و عملیاتی 
شــده اســت اما در بخش  بانک ها شــاهد مقداری تأخیر و کندی هستیم که 
بخشــی از آن بخاطــر تخلف و عدم اجــرای تعهدات از طرف آمریکا اســت. 
مقداری بخاطر تــرس بانک های بزرگ دنیا و مقداری هم بخاطر عدم وجود 
جاذبه کافی از طرف بانک های کشــورمان بوده اســت و این موضوعی است 
که با بزک کردن نمی شود آن را درست کرد،بلکه بانک ها باید به معنای واقعی 
کلمه قدرتمند و قوی شده و سرمایه های خود را نه با وام بلکه با پول سهامداران 
افزایش دهند که در این زمینه دولت هم می تواند ســهام بفروشد و خارجی ها 
هم می توانند آن را خریداری کنند و صندوق توســعه ملی نیز می تواند در این 

بخش مساعدت داشته باشد.
دکتــر روحانی خاطر نشــان کرد: اگــر بانک ها پررونق و باجاذبه شــوند خود 
طرف های خارجی به ســراغ آنها خواهند آمــد چرا که دنیای امروز دنیای پول 

و سرمایه است.
رییس  جمهوری خاطر نشان کرد: دولت به سهم خود به دنبال تقویت بانک ها 
اســت و تبصره 35 و 36 را در اصالح بودجه سال 95 به مجلس ارایه کردیم و 
تصویب شد که به معنای کمک به دارایی های بانک ها و هم پرداخت بدهی ها 

به بانک ها است.
دکتر روحانی خاطر نشان کرد: دولت یازدهم برای اولین بار به دنبال پرداخت 
بدهی خود به بانک مرکزی اســت و در این مســیر باید بدهی ها کاماًل شفاف 
شود و دولت نیز متعهد به پرداخت آن است و این کار آغاز شده و بدهی  دولت 
کاهش پیدا کرده اســت. البته همه باید در این زمینه دست به دست هم داده 

و به بانک ها کمک کنیم.
رییس  جمهوری خاطر نشــان کرد: ســود کوتاه مدت به نفع بانک ها نیست، 

بلکه منافع بلند مدت اســت که سود بانک ها را تضمین می کند.
دکتر روحانی خاطر نشــان کرد: ســال گذشته و امسال بخاطر کاهش قیمت 
نفت، شــاهد شــرایط ســختی بودیم، به نحوی که قیمت نفت از حدود 108 
دالر ســال 92 به حدود 26 دالر کاهش یافت و ایــن موضوع در اقتصاد همه 

کشــورهای صادرکننده نفت و در بخش تورم، رشــد اقتصــادی و ارزش پول 
ملی شــان تأثیر داشت، اما ما توانســتیم از این شرایط عبور کنیم و این بخاطر 

پایبندی به اقتصاد مقاومتی است.
رییس  جمهوری خاطر نشــان کرد: اگر اقتصاد مقاومتی نبود، نمی توانستیم 
در برابــر تکانه شــدید کاهش قیمت نفت، ایســتادگی و مقاومت کنیم و با آن 

شرایط روند کاهش تورم و رشد اقتصادی را ادامه دهیم.
دکتر روحانی در ادامه با بیان اینکه صنعت نفت بعد از برجام کار بســیار بزرگی 
انجام داد، اظهار داشــت: بازگرداندن میزان صادرات نفتی به شرایط قبل از 
تحریم ، زمان زیادی الزم داشــت و حدود یک میلیارد دالر هم هزینه تعمیر و 
بروز رســانی چاه های نفت بود، اما با تالش شرکت نفت کشورمان، توانستیم 
حدود 6 ماه پس از اجرای برجام به شرایط قبل برگردیم و این افتخار بزرگی برای 
دولت محسوب می شــود، بدون تردید اگر نمی توانستیم به این شرایط دست 

پیدا کنیم در اوپک نیز موفق نمی شــدیم سهم صادرات خود را حفظ کنیم.
رییس  جمهوری با طرح این ســوال که اگر برجام اجرا نمی شــد، چه شرایطی 
در کشــور حاکم بود، گفت: اگــر برجام  نبود، امروز بجــای 2 میلیون و 200 
هزار بشــکه 200 هزار بشکه می توانســتیم صادر کنیم و با این شرایط درآمد 
 کشــورمان به شدت کاهش می یافت اما بعضی ها ظاهرًا از سر سیری در این 
موضوع سخن می گویند و بهانه های این  عده به مانند این است که بیماری که 
بهبود یافته و در حال طی روند عادی زندگی خود است، می گویند چرا  نمی تواند 
در مســابقات دو شــرکت کند. این در حالی است که همه دنیا برجام را افتخار 
جمهوری اسالمی ایران  می دانند و رژیم صهیونیستی و تندروهای آمریکا هم 
اذعان می کنند که ایرانی ها ســر طرف مقابل کاله گذاشــته  است، اما معلوم 

نیســت یک عده در این زمینه بر چه مبنایی فکر می کنند و سخن می گویند. 
دکتر روحانی تصریح کرد: دروغ گفتن مثل نوشــیدن آب شــور اســت، هیچ 
جناحی در طول تاریخ با دروغ گفتن  پیروزی به دست نیاورده است هر چقدر آب 
شــور خورده شود، عطششان نیز بیشتر خواهد شد و  بیشتر فریاد  خواهند زد. 

رییــس  جمهوری تصریح کرد: همــه باید در کنار هم قرار گرفته و در مســیر 
عظمت و پیروزی و موفقیت کشورمان تالش  کنیم. 

دکتــر روحانی با اشــاره به پایبندی دولت به اقتصــاد مقاومتی گفت: افزایش 
صادرات غیرنفتی، افزایش یک میلیون  بشــکه ای تولید نفت طی 6 ماه، ارایه 
بیش از 22 هزار تســهیالت به بخش تولید طی یک ســال، افزایش  تولید گاز 
در پــارس جنوبی به گونه ای کــه برای اولین بار از تولید قطر در ســال جاری 

بیشــتر خواهد شد، از جمله  اقدامات دولت براساس اقتصاد مقاومتی است. 
رییس  جمهوری افزود: حفظ تورم تک رقمی و ادامه رشد اقتصادی به معنای 
حرکت در مســیر اقتصاد مقاومتی  است. اقتصاد مقاومتی به این معناست که 
اگر قیمت نفت، کاهش یافت، این موضوع نتواند به اقتصاد کشور  ضربه بزند. 
دولت از ابتدای شروع کار به تمام 24 بند سیاست های اقتصاد مقاومتی پایبند 
بوده اســت حتی قبل از  اینکه این سیاســت ها ابالغ شود چرا که این مسیر را 

باور داشته و آن را تنها راه شکوفایی کشور می دانیم. 
دکتــر روحانی تصریح کرد: باید روی پای خود بایســتیم و بر اقتصاد مقاومتی 
تأکید بورزیم، البته این بدان معنا  نیست که با دنیا رابطه و تعامل نداشته باشیم، 

چرا که دنیای امروز دنیای ارتباطات و تعامل است. 
رییس  جمهوری فناوری های ارتباطــی از جمله موبایل را موجب تأثیرگذاری 
در ســبک زندگی دانســت و گفت: بایــد  از ابزار و فناوری هــای ارتباطات به 
درســتی استفاده شود و مهارت آموزی برای اســتفاده از وسایل نو برای نسل 

 جدید الزامی است. 
دکتر روحانی در ادامه لزوم کاهش ســود تســهیالت را مورد تأکید قرار داد و 
گفت: باید سود تسهیالت متعادل  شود و در این مسیر مبنا میزان تورم است، 
زمانی که تورمی یک رقمی اســت باید سود سپرده ها و تسهیالت هم  حساب 
شده باشد و در این زمینه نباید رقابت تخریبی در بین بانک ها وجود داشته باشد. 
رییس  جمهوری همچنین با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بانک مرکزی، گفت: 
بانــک مرکزی باید نظــارت دقیق تری  اعمال کند و دولت نیــز با همه توان از 

بانک مرکزی حمایت می کند. 
در ابتدای این مراسم رییس کل بانک مرکزی در سخنانی با بیان اینکه دولت 
یازدهم برغم تمامی مشکالت طی   3.5 سال گذشته کارنامه موفقی در عرصه 
اقتصادی داشــته اســت، گفت: دولت توانســت با انضباط مالــی و هدفمند 
 شرایط بازار را تثبیت و اقتصاد را در مسیر رشد و رونق قرار دهد و دستاوردهای 
اقتصادی دولت نه تنها در  محافــل علمی داخلی بلکه در محافل بین المللی 

نیز به شدت مورد توجه و استقبال قرار گرفته است.

اقدامات اجتماعی در رأس برنامه های سال آینده بسیج است
رییس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اقدامات و برنامه های سال 96 این سازمان، گفت: اقدامات اجتماعی در رأس برنامه های سال آینده بسیج قرار دارد. سردار غالمحسین غیب پرور طی سخنانی 
در همایش سراسری روحانیون شاغل در سپاه با بیان اینکه برنامه های ما باید مطابق با اقتضای انقالب پیش برود، گفت: راه ماندگاری و تداوم انقالب و حفظ دستاوردهای آن استحکام درونی نظام است و 
اگر به این مهم پرداخته شود تهدیدهای حوزه های مختلف از انقالب اسالمی دور می شود. وی افزود: در ایجاد استحکام درونی نظام یکی از اقدامات مهم کادرسازی با هدف تربیت نیروهای طراز انقالب 
اســت. غیب پرور با بیان اینکه مســاجد کانون جوشــان انقالب اســالمی بوده و هستند، گفت: رسالت بسیج در این عرصه احیا کردن نقش آفرینی مساجد اســت. وی با اشاره به اقدامات و برنامه های سال 
96 سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: اقدامات اجتماعی در رأس برنامه های سال آینده بسیج قرار دارد. غیب پرور در پایان تصریح کرد: اگر ما پای انقالب بایستیم و در این راه تالش و همت جهادی و 

انقالبی داشته باشیم بطور قطع مشمول رحمت الهی خواهیم شد.

سیاسی
دوشــنبه 9 اســفند مــاه 1395

چهره روز

شورش در اردوگاه اصولگرایی
مصطفی میرسلیم در گفت و گو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که با توجه به اعالم حمایت جبهه پیروان ار نامزد نهایی 
»جبهه مردمی نیروهای انقالب«، موتلفه نیز از این نامزد نهایی حمایت خواهد کرد؟ اظهار کرد: »این کار را دبیرکل 
جبهه پیروان انجام داده است که بهتر بود با هماهنگی اعضا این کار صورت می پذیرفت. برخی اعضای جبهه پیروان 
اعالم کرده اند که با آنها مشورت نشده است. با موتلفه هم مشورتی نشده است.« نامزد پیشنهادی حزب موتلفه برای 
انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری همچنیــن تاکید کرد: »جبهه مردمی نیروهای انقالب برای 

فعالیت سیاسی و انتخاباتی ابتدا باید مراحل قانونی تاسیس خود را طی کرده و رسمی و قانونی فعالیت کند.« 
این فعال سیاســی همچنین درباره اســتراتژی اصولگرایان برای ورود به انتخابات ریاســت جمهوری اظهار کرد: »تا زمان مناظره های انتخاباتی، 
نامزدهای اصولگرایان در صحنه می مانند و بعد از اینکه در مناظره ها این افراد به مردم شناسانده شدند، گفت و گو برای ائتالف باید صورت بگیرد.« 
البته وی همچنین از حضور تعداد زیاد نامزدهای اصولگرایان استقبال می کند چون معتقد است که در این شرایط انتخابات به دور دوم خواهد رفت 

و اصولگرایان می توانند با اجماع بر یک نفر ، روحانی را شکست دهند. 
اتفاقی که در انتخابات 84 رخ داد و اصولگرایان در مرحله دوم پیروز شدند ولی تعداد زیاد نامزدهای اصولگرا در انتخابات 92 موجب شکسته شدن 

آرای خود آنها و در نهایت پیروزی حسن روحانی شد. به نظر می رسد تنها امید اصولگرایان کشاندن انتخابات به مرحله دوم باشد.

سوژه روز

اطالعی از تشکیل ستاد انتخاباتی روحانی ندارم
معــاون اجرایــی رئیس جمهــور در واکنش بــه برخی اظهارات دربــاره انتصاب او بــه عنوان رئیس ســتاد انتخابات 
روحانــی در انتخابــات 96 گفت: بنده اطالعی ندارم که آیا قرار اســت آقای رئیس جمهور ســتاد انتخاباتی تشــکیل 
دهــد یــا خیر. محمد شــریعتمداری بعد از ظهر امروز )دوشــنبه( در حاشــیه جلســه اعضای شــورای مرکزی خانه 
احــزاب در جمــع خبرنگاران در پاســخ به پرسشــی مبنی بــر اینکه آیــا جنابعالی به عنــوان رئیس ســتاد انتخاباتی 
 روحانــی انتخاب شــده اید؟ اظهار کرد: مهمترین ســتاد انتخابات بــرای رئیس جمهور وقت ، خدمــت همکاران او 

به مردم است. 
وی خاطــر نشــان کــرد: بنــده اطالعی نــدارم آیا قرار اســت آقــای رئیس جمهور ســتادی تشــکیل دهند یــا خیر امــا معتقــدم مهمترین کاری 
کــه یــک رئیس جمهــور مســتقر می توانــد  در جهــت تبلیغــات انتخاباتی انجــام دهد این اســت کــه تکیــه گاه مردم باشــد. شــریعتمداری در 
پاســخ به این ســوال کــه آیا دولــت تدبیر و امیــد برنامه ای برای تشــکیل ســتاد انتخاباتــی دارد؟ گفــت: این را آقــای رئیس جمهــور باید اعالم 
کنــد. معــاون اجرایــی رئیس جمهــور همچنیــن دربــاره انتصاب علــی اصغــر احمــدی در وزارت کشــور و موضوع انتخاب جانشــین بــرای او 
 در ســتاد کاروان تدبیــر و امیــد اظهــار کــرد: آقــای احمدی بــا حفظ ســمت و نه به عنــوان فــردی دو شــغله، بــا کاروان تدبیر و امیــد کماکان 

همکاری می کنند.



3
هاشمی به دنبال چند حزب قدرتمند در کشور تشکیل دهند

قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی گفت:  آیت الله هاشــمی در جلســه ای که چند ماه قبل از فوت ایشــان داشــتیم گفتند که خالء تحزب در کشــور ما احساس می شود و اگر انتخابات سال 96 برگزار 
شود، من خودم شخصا دست به کار می شوم تا چند حزب قدرتمند را درکشور تشکیل دهیم تا حزب در کشور نهادینه شود. حجت االسالم و المسلمین رسول منتجب نیا با حضور در جمع دانشجویان 
دانشــکده مدیریت و حســابداری دانشــگاه عالمه طباطباییدر این باره افزود:  ایشــان برای ما گفتند که ما قبل از انقالب با شهید بهشتی جلسه ای داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که ما قبل از انقالب 

باید به ســمت تحزب برویم که ایشــان بعد از اینکه موضوع را با امام )ره( مطرح می کنند ایشــان به آقای هاشــمی می گویند فعال برای این مســئله زود اســت و آن را بگذارید برای بعد از انقالب. مشاور 
رئیس  دولت اصالحات گفت:  در دوران هشــت ســاله اصالحات فعالیت سیاســی و حزبی گسترش پیدا کرد و بســیاری از احزاب در آن دوران پروانه گرفتند و حتی به آن ها یارانه ای بر اساس نوع و میزان 
فعالیت شــان تعلق می گرفت که متاســفانه به همان دوران محدود شــد و بعد از سال 84 این مسئله بسیار محدود شــد و مطبوعات و احزاب و تریبون ها محدود شدند و رئیس دولت قبل رسما گفت که ما 

نیازی به احزاب نداریم.

 سخنگوی دولت: 
اصغر فرهادی هنر مردم 

دوستی دارد
حمدباقر نوبخت در نشســت خبری روز ســه شــنبه 
خود با خبرنگاران که در سالن یاران بهشتی سازمان 
برنامه و بودجه برگزار شد، ادامه داد: بنابراین افزایش 
بودجه دولت سالیانه حدود 10 درصد بوده که با توجه 
به نرخ تورم، می توان گفت: بودجه دولت تا حدودی 
انقباضی بوده اســت. وی  با اشــاره به اینکه بودجه 
امســال دولت 23۷ هزار میلیار د تومان تخمین زده 
شــده بود، افزود: تا تاریخ هفتم اسفند امسال 208 
هزار میلیارد تومان هزینه شده است، یعنی حدود 30 
هزار میلیارد تومان تا پایان ســال باقی مانده اســت. 
نوبخت با اشــاره به اینکه منابع دولت از ســال 91 از 
مبلــغ ۷1 هزار میلیارد تومان بــه 129 هزار میلیارد 
تومان در ســال جــاری افزایش یافته اســت گفت:  
ترکیب منابع دولت در 24 ســال کمتــر از نفت بوده 
است و بیشتر منابع از مالیات ها و مقررات گمرکی و 

به خصوص اوراق مالی تامین شده است.
ســخنگوی دولت همچنین با اشاره به اینکه هزینه 
های دولت از 120 هزار میلیارد تومان به 190 هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته اســت، توضیح داد: 59 
درصد در هزینــه های جاری، 6۷ درصد در عمرانی 
و 82 درصد در تملک دارایی های مالی اضافه شده 
اســت و بودجه جاری به طور کل 66 درصد در امور 
رفاه اجتماعی، 86 درصد در امور دفاعی و  امنیتی، 
82 درصــد در امور آموزش و پژوهش و ۷5 درصد در 
حوزه بهداشــت و ســالمت هزینه شده است. وی با 
اشــاره به اینکه برای بودجه ســال 96 الیحه دولت 
320 هزار میلیارد تومان تعیین کرده اند که در طول 
4 سال تنها 52 درصد اضافه شده است خاطر نشان 
کرد: البته مجلس این بودجه را به 346 هزار میلیارد 
تومان افزوده اســت که با این احتساب نیز افزایش 

بودجه دولت 65 درصد خواهد بود.
وی توضیــح داد:  از 320 هزار میلیارد تومان بودجه 
24 درصــد بودجه جاری و 69 درصد بودجه عمرانی 
نســبت به سال 95 اضافه شده است. وی همچنین 
به مقایسه میزان رشد فصول عمده اعتبارات هزینه 
ای در مقایسه ســال 92 تا 96 پرداخت و گفت: رفاه 
اجتماعــی 93.5 درصد ، آمــوزش و تحقیقات 116 
درصد ، ســالمت ۷/46 و حوزه د فاعی 128 درصد 
اســت بنابراین  افزایش بودجه حوزه دفاعی نشان از 
آن دارد که دولت ضمن آنکه پشــت میز مذاکره می 
نشــیند معتقد به برخورداری از اقتدار ملی و اجرای 

دکترین بازدارندگی است و به آن افتخار می کند.
وی در مــورد دریافــت جایزه اســکار توســط اصغر 
فرهادی برای فیلم فروشنده و عدم حضور ایشان به 
خاطر موضع گیری ترامپ در مورد حضور شهروندان 
هفت کشــور مسلمان در آمریکا گفت: سال گذشته 
نیز به ایشــان تبریک گفتم و مراتب خرسندی ام را از 
حضور هنرمندان برجسته بین المللی در ایران زمین 
بیان کردم و امســال نیز ایشــان با مواضع منطقی و 
ملی شان بیش از پیش نشــان دادند که دارای هنر 

مردم دوستی هستند.

نامه  نیوز نوشت:
احمدی نژاد می دانســت با توجه به سابقه مشــایی او قطعا رد صالحیت خواهد شد اما بازهم از او حمایت کرد. حاال بازهم احمدی نژاد و 

مشــایی می دانند بقایی به احتمال زیاد رد صالحیت خواهد شــد اما باز از او حمایت می کنند. به نظر می رسد این جریان به دنبال باال 
بردن هزینه برای نظام است. آنها دوســت ندارند این انتخابات برای اصول گرایان و اصالح طلبان به سادگی به پایان برسد بدون اینکه 

احمدی نژاد و مشایی در آن نقش داشته باشــند. تاثیرگذاری در فضای سیاسی کشور برای احمدی نژاد از هر مسئله دیگری مهم تر 
اســت. او نمی خواهد به همین سادگی ها از صحنه سیاسی کشور حذف شود. شــاید به خاطر همین است که با مهره بقایی پای به صحنه 

گذاشته است.

 عصر ایران نوشت:
برنده شدن اصغر فرهادی در اسکار اما نشان داد که نباید در برابر ترامپ سنگ انداخت بلکه باید در برابر او اظهار ادب کرد تا تحقیر شود. 

ترامپ ایران را کشوری خطرناک می داند که از تروریسم حمایت می کند. حاال این کشور که ترامپ آن را تروریسم می داند، برنده اسکار شده 
است.

 فرارو نوشت:
بســیاری معتقد بودند که ســعید جلیلی پدیده سیاسی آینده ایران اســت اما انتخابات 92 و همچنین عملکرد سیاسی او در 4 سال 

اخیر نشــان داد که او قابلیت باالیی برای پدیده شدن ندارد. بسیاری از رفتارهای سیاســی او به رفتارهای محمود احمدی نژاد 
شــباهت دارد. او مدعی مبارزه با فســاد است و خود نیز سعی می کند ساده زیســتی را به نمایش بگذارد. جلیلی با اتوموبیل پراید در 

مجامع عمومی ظاهر می شود.

عکس روزسایت نگار

 نمایشگاه 
دستاوردهای علمی 
بسیج کشور

خبرنامه
دوشــنبه 9 اســفند مــاه 1395

دوره سانسور تمام شده است
مشاور رسانه ای دولت احمدی نژاد: انتخاب محمد خاتمی برآیند یک تحول مبارک در جامعه ایران بود

مشــاور رســانه ای دولت احمدی نژاد گفت: احمدی نژاد در ســال 89 مسئله 
هسته ای را حل کرده بود اما عده ای اجازه ندادند که این اتفاق بیافتد که ما به 
وقتش این موضوع را بیان خواهیم کرد. چرا که حاال نزدیک انتخابات است و 

فرصت خوبی برای بیان ناگفته ها پیش آمده است.
عبدالرضــا داوری عصر امروز طی ســخنانی در نشســت میــراث اصالحات 
که با موضوع بررســی توسعه سیاســی در دوران دولت اصالحات در دانشگاه 
تهران برگزار شــد با اشــاره به عنوان این جلسه اظهار کرد: من اساسًا با عنوان 
این جلســه مسئله دارم. دانشــگاه در دولت اصالحات به چه معناست؟ آیا در 
سیاست گذاری های دانشگاهی و راهبردهایش از ابتدا تا امروز، دولت ها وزن 
و نقشی هم داشته اند؟ اساساً  تغییر دولت ها چه تاثیری در راهبردهای مدیریت 

دانشگاهی داشته است؟
وی ادامه داد: دانشــگاههای ما در دوران اصالحات در مقاطعی دچار تحول 
شــده اند امــا این تحوالت ناشــی از دولت اصالحات نبود بلکــه از تحولی که 
در بطــن جامعه به وجود آمده بود نشــأت می گرفت که خود را در دانشــگاه ها 

بازنمایی می کرد.
مشاور رســانه ای دولت احمدی نژاد با بیان اینکه انتخاب سید محمد خاتمی 
برآیند یک تحول مبارک در جامعه ایران بود گفت: اگر فرد دیگری غیر از آقای 
خاتمی یا حتی رقیب ایشان انتخاب می شد ما در واقع شکلی از خالفت اسالمی 

را در جمهوری اسالمی باز تولید کرده بودیم.
داوری درباره تحلیلش از وضعیت دانشــگاه ها در 3۷ ســال اخیر اظهار کرد: 
تحلیل من این است که آنکه در 3۷ سال اخیر نسبت به دانشگاه ها وجود داشته 
یک ســوء ظن ساختاری بوده اســت که در نتیجه آن از ابتدای انقالب تا سال 
63 نیز دانشــگاه ها تعطیل شدند و امروز نیز همان سوءظن همچنان باز تولید 

می شود و در زمینه های مختلف خود را نشان می دهد.
وی ادامه داد: ما وقتی دانشگاه آمدیم و عضو انجمن اسالمی شدیم،   کارکرد 
انجمن اسالمی مانند کارکرد بسیج دانشجویی  امروز بود که یک نهاد حکومتی 
به شمار می رفت و لیست اسامی اعزامی به جبهه ها را از دانشگاه ها مشخص 
مــی کــرد و حتی در زمانی که باید دانشــجوها برای ادامــه تحصیل در مقطع 
کارشناسی ارشــد مجددا وارد دانشگاه ها می شدند،   این انجمن اسالمی بود 
که حتما باید آن اســامی را تائید می کرد. مشاور رسانه ای دولت احمدی نژاد با 
اشــاره به علت وجود سوء ظن ساختاری نســبت به دانشگاه ها در دوران پس 
از انقالب اظهار کرد: تصور من این اســت که مــا فکر می کنیم اگر خواص و 
نخبــگان را مهار کردیم،   امکان مدیریت عوام هم به وجود می آید و فرقی هم 
نمی کند که این نخبگان دارای چه گرایشــی باشند. فکر می کنم یکی از نقاط 
سوء ظن به دانشگاه ها از این منظر است و در نتیجه شکل گرفتن بحث هایی 
چون مهندســی فرهنگی نیز از درون چنین نگاهی به وجود می آید که من به 

آن انتقاد دارم.
وی ادامه داد: آنچه در قانون اساســی و روند موجودیت فرهنگی کشــور ورود 
کرده این اســت که دولت ها چندان در زمینه سیاســت گذاری در دانشگاه ها 
موثر نیســتند و ممکن است در شــکل ظاهری و تاکتیکی تفاوتی میان دولتها 
وجود داشــته باشــد اما این قدرت که بتواند تحوالتی بنیادین در دانشــگاه ها 
ایجــاد کنند وجود نــدارد. داوری با طرح این ســوال که امــروز دولت روحانی 
چقدر توان دارد که در دانشگاه ها تحوالت ایجاد کند؟ گفت: باید این تفکیک 
را میان دولت ها و سیاســتگذاران قائل شــویم که طی آن دولت ها را تنها می 
توان کارگزار سیاســت هایی دانست که توسط برخی نهادهای خاص یا برخی 

شخصیت ها تدوین می شود.
مشاور رسانه ای دولت احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با ابراز تاسف 
از صادر نشدن مجوز برای حضور در سخنرانی عبدالله مومنی،  دبیر کل اسبق 
دفتر تحکیم وحدت اظهار کرد: همه از فاصله ای که من با دیدگاه های دوستم 
عبداللــه مومنــی دارم خبر دارند اما این که نهادی بــه این موضوع ورود کند و 
بگوید مومنی نیاید و سخنرانی نکند و دانشجویان را تهدید کند که نباید عبدالله 
مومنی در دانشگاه تهران حاضر شود چه کاری است؟ امروز هر کسی می تواند 
با یک گوشی همراه به همه اطالعات دسترسی پیدا کند. واقعاً  مضحکه نیست 
که در چنین دوره ای به کســی اجازه سخنرانی ندهند؟ وی ادامه داد: من اگر 
بخواهم صحبت کنم به تریبون دانشگاه نیازی ندارم. من کانال تلگرامی خودم 
را دارم و در آنجا حرفهایم را می زنم. بنابراین دوره سانسور تمام شده و آنانی که 
فکر می کنند هنوز می توانند از راه سانســور جلوی چیزی را بگیرند باید بدانند 

که دوره این حرف ها گذشته است.
داوری در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که هر کس بخواهد جامعه را 

مهندسی کند نتیجه معکوس می گیرد اظهار کرد: هر کس به دنبال مهندسی 
کردن جامعه بوده اســت جامعه او را مهندســی کرده است، مانند رژیم پهلوی 
که به دنبال مهندســی کردن جامعه بود اما از دل آن انقالب اسالمی رخ داد. 
پس چنین نگاهی قطعاً محکوم به شکســت است. مشــاور رسانه ای احمدی 
نــژاد با بیان این که در حکومت اســالمی مهم ترین وظیفــه،  تامین آزادی  و 
حقوق مردم اســت اظهار کرد: حکومت اسالمی غیر از این وظیفه ای ندارد. 
چه کســی گفته است که یک حکومت اســالمی وظیفه دارد همه آحاد مردم 

جهان را مسلمان کند؟
وی ادامه داد: ما در واقع امروز به یک فروپاشــی جهانی رســیده ایم و امروز در 
مســیری پیش می رویــم که هیچ کدام از گروه ها و احــزاب ما مرجعیتی برای 
مردم ندارند. چه کسی منتظر است حزب موتلفه کاندیدای خود را برای ریاست 
جمهوری معرفی کند؟ چه کســی به دنبال مشــخص شدن راهبردها از سوی 
جریــان هــای اصولگرا یا اصالح طلب اســت؟ امروز جامعه ما از بســیاری از 
نخبــگان جلوتر حرکت می کند و این تصور کــه نخبگان را جمع کنیم و به آنها 
قدرت و ثروت بدهیم تا جامعه را جلو ببرند به جایی نمی رسد. داوری با بیان اینکه 
ما در 3۷ سال گذشته نتوانستیم با ریل گذاری هایمان به آنجا که می خواستیم 
برســیم، اظهار کرد: عملکرد وزرای علــوم دولت های نهم و دهم یعنی آقایان 
زاهدی و دانشــجو جز ضربه زدن به دانشــگاه چیز دیگری نداشت. کسی که 
می خواهد در دانشــگاه ها تفکیک جنسیتی ایجاد کند یا اساتید را اخراج کند و 
در مقابل اعتراض رئیس دولت وقت نیز بایســتد و بگوید من وزیر شــما نیستم 
نتیجه اش همین می شود. وی با بیان اینکه اگر فکر کنیم بهتر از بقیه می فهمیم 
و می توانیم برای حرکت جامعه ریل گذاری کنیم اشتباه کرده ایم، گفت: اعتقادم 
این است تحوالتی که در دانشگاه ها ایجاد شده محصول دویدن دولت ها بوده 
نه سیاســت گذاری آنها. همانطور که در ماجرای برجام نوع توافقاتی که انجام 
شد اگر با تائیدات رهبری همراه نبود صورت نمی گرفت. درست است که آقای 
روحانی زحمت کشید و پی گیری کرد اما اگر ساختار قدرت را در ایران به درستی 

بشناسیم در تحلیل واقعیت موجود دچار خود فریبی نمی شویم.
مشــاور رســانه ای دولت احمدی نژاد ادامه داد: ما اصوال باید به دنبال تحلیل 
رویکردهای دولت ها شــویم. نه اینکه بخواهیم عملکردها را مقایســه کنیم. 
من خودم هیچ وقت وارد این فضاها نشــده ام که بگویم خاتمی فاســد بوده یا 
احمدی نژاد یا هاشــمی یا روحانی. ما کــه نیامده ایم تا یقه همدیگر را بگیریم و 
بخواهیم به دنبال این مسائل برویم بلکه باید درباره ساختارها صحبت کنیم و 
از بحث هایــی چون باال بودن تورم در دوران احمدی نژاد و پایین بودن نرخ آن 
در دوران خاتمی بگذریم. داوری به اشــاره به موضوع بورسیه های دانشجویی 

در دوران دولت احمدی نژاد اظهار کرد: وقتی موضوع بورسیه ها در زمان آقای 
احمدی نژاد مطرح شــد اولین سئوالی که در گزینش از دانشجوها می کردند 
این بود که نظرتان درباره مشــایی و جریان انحرافی چیســت و در صورتی که 

دانشجویی اندک گرایشی به آقای مشایی داشت او را رد می کردند.
داوری در بخش دیگری از ســخنانش اظهار کرد: آقای احمدی نژاد در سال 
89 حل کرده بود اما عده ای نگذاشتند کار پیش برود که به وقتش این موضوع 
را بازگو خواهیم کرد. حاال که نزدیک انتخابات است فرصت خوبی برای سخن 
گفتن از این موارد پیش آمده است. مشاور رسانه ای دولت احمدی نژاد با اشاره 
بــه عملکرد وزرای علوم دولت های نهم و دهم اظهار کرد: من اصال عملکرد 
آقایان زاهدی و دانشــجو را دارای کمترین نسبت فکری با رئیس جمهور وقت 
نمی بینم. شما اگر به وضعیت دولت های آقای احمدی نژاد نگاه کنید می بینید 
که در حوزه فرهنگ، رئیس دولت به وزیرش می گوید خانه ســینما را بازگشایی 
کن اما وی تا روز آخر در برابر این دســتور مقاومت می کند چرا که احمدی نژاد 
از ســال 90 تا ســال 92 رئیس جمهوری مصدوم الید بود که این امر به دلیل 

ساختار سیاسی کشور ماست.
وی ادامه داد: شما به یک جمله آقای روحانی در جریان برجام توجه بکنید که 
گفتند در موضوع برجام ما یک گام را بدون اذن رهبری برنداشتیم. این گفته به 
خوبی نشان می دهد که ساختار سیاسی کشور ما چگونه است. مشاور رسانه ای 
دولت احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه میان مسئولیت 
پذیری و اختیارات یک فرد نســبتی وجود دارد، اظهار کرد: آقای احمدی نژاد 
شرایط متفاوتی با مهندس موسوی، آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای روحانی 
داشت. احمدی نژاد که در سال 84 به میدان آمد مانند خاتمی که در سال ۷6 به 
میدان آمده بود با شبکه ای از مدیران خود ارتباط نداشت. مسئله احمدی نژاد 
این بود که با یارانی قرضی به میدان آمده بود چرا که می خواســت راه جدیدی 
را بــرود و در نتیجه نیز عده ای از کنارش فاصله گرفتند چرا که احمدی نژاد به 
دنبال تغییر ریل گذاری در روند اداره کشــور بود و به مدیران الزم برای این کار 
دسترسی نداشت. وی ادامه داد: امروز می بینیم که  چند نفر از وزرای احمدی 
نژاد از پرویز کاظمی گرفته تا مرضیه وحید دســتجردی را به صدا و ســیما می 
آورند و احمدی نژاد را نقد می کنند. االن هم اگر به کامران دانشجو بگویید که 
نظرش درباره احمدی نژاد چیست حتما علیه احمدی نژاد حرف می زند. داوری 
در پایان اظهار کرد: احمدی نژاد در سالهای پایانی ریاست جمهوری به نقطه ای 
رسیده بود که وزرایش از جای دیگری دستور می گرفتند. ایشان زمانی که علم 
جدیدی را برداشت تا راه تازه ای را برود و از اصولگرایی سنتی فاصله بگیرد، بدل 

به جریان انحرافی شد و وزرایش از جای دیگری دستور گرفتند.
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رصدخانه

پاریس در کشاکش چپ و راست
بررسی نتایج نظرسنجی ها درباره انتخابات آتی فرانسه

هنوز حدود دو ماه تا برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری فرانســه باقی 
مانده، اما حساســیت شکل گرفته پیرامون این انتخابات، به ویژه با توجه 
به موضوع ظهور موج پوپولیســم در سرتاسر غرب، سبب شده ناظران به 
شدت روندهای مربوط به آن را مورد پیگیری قرار دهند. اکنون، بر اساس 
جدیدترین گزارش های منتشره، بررسی نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد 
که انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به دور دوم کشیده خواهد شد و در 
این دور ماری لوپن، به احتمال زیاد از رقیبش شکســت خواهد خورد. در 
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه - که قرار است 23 آوریل/ 3 اردیبهشت 
1396 برگزار شود - نبردی نزدیک بین ماری لوپن از جبهه ملی، فرانسوا 
فیــون از حــزب جمهوری خواه و امانوئل ماکرون، نامزد مســتقل و رهبر 

جنبش »به پیش!« درخواهد گرفت.
رسانه ها می گویند بنوا آمون، نامزد حزب سوسیالیست و وزیر سابق دولت 
فرانسوا اوالند، و ژان لوک مالنشن نامزد همیشگی جناح چپ فرانسه با 
توجه به محبوبیت ناچیزشان، از شانس زیادی برخوردار نیستند. آخرین 
نظرسنجی ها نشان می دهند که هیچ یک از نامزدها نمی تواند در دور اول 
انتخابات اکثریت مطلق آرا را به دست آورد، انتخابات به دور دوم کشیده 
خواهد شــد. برآوردهای حاصل از نتایج نظرســنجی ها نشــان می دهند 
کــه ماری لوپن به طور قطع بــه دور دوم راه خواهد یافت. اما بین فیون و 
ماکرون برای راه یافتن به دور دوم انتخابات، رقابت ســختی وجود دارد. 
جالب اینجاست که هریک از این دو نامزد که بتواند به دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری راه یابد، به احتمال بسیار زیاد بر ماری لوپن پیروز خواهد 

شد و رئیس جمهوری فرانسه می شود.
ماری لوپن رهبر جبهه ملی فرانســه، یک حزب دست راستی، است. وی 
ریاست بر این حزب را پس از اینکه پدرش، ژان ماری لوپن، در ژانویه 2011 
از این سمت کناره گرفت به دست آورد. وی بعدها توسط دخترش و به دلیل 
اینکه گفته بود هولوکاســت »انکار تاریخ است« از حزب اخراج شد. لوپن 
در سال 1986 وارد جبهه ملی شده و ریاست بخش حقوقی آن را در سال 
1998 بر عهده گرفت. وی در ســال 2004 بــه عنوان نماینده به پارلمان 

فرانسه راه یافت. در سال 2012، لوپن با کسب عنوان سومی از راهیابی به 
کاخ ریاست جمهوری بازماند. لوپن از زمانی که به عنوان رهبر جبهه ملی 
برگزیده شده سعی کرده حزب را از راست  افراطی و گذشته ضدیهودی اش 
دور سازد. اما وی با مهاجرت غیرقانونی، اسالم و اتحادیه اروپایی مخالف 
اســت. لوپن اعالم کرده است که شــهروندی فرانسه باید »یا به ارث برده 
شود و یا با شایســتگی کسب گردد.« وی خواهان کاهش بسیار در تعداد 
مهاجرین شده است. لوپن همچنین اعالم کرده: »مهاجرین غیرقانونی 
هیچ دلیلی برای ماندن در فرانسه ندارند. این افراد از همان لحظه ای که 
پا در خاک فرانسه گذاشته اند قوانین را نقض کرده اند«. لوپن نیز به مانند 
سایر ملی گراهای اروپایی نظر مساعدی نسبت به اتحادیه اروپایی ندارد و 
وعده داده است در صورت انتخاب، به مانند انگلستان رفراندومی درباره 

ماندن یا ترک اتحادیه اروپایی برگزار کند.

در مورد فرانســوا فیون، علی رغم اینکه نظرسنجی ها می گفتند فیون در 
انتخابات داخلی حزب جمهوری خواه در رده سوم قرار دارد اما وی موفق 
شد در سال گذشته میالدی با شکست سایر رقبایش به عنوان نامزد این 
حزب در انتخابات ریاســت جمهوری معرفی شود. حزب جمهوری خواه را 
ما با نیکال سارکوزی می شناســیم. رئیس جمهور سابق فرانسه که از این 
حزب به کاخ الیزه راه یافت در انتخابات درون حزبی مغلوب فیلون شــد. 
وی نیز به مانند لوپن رویکردهایی تند در قبال مهاجرین دارد. رقبای فیون 
در انتخابات درون حزبی حمالت خود را بر این امر متمرکز کرده بودند که 
وی در دوران بحران مالی جهان نخســت وزیر کشور بود. وی این پست را 
از 200۷ تا 2012 در ریاست جمهوری نیکالس سارکوزی در اختیار داشت 
و متهم به شکســت در اصالح اقتصاد فرانســه در آن زمان است. فیون 
که بارها زبان به تمجید از مارگارت تاچر، نخســت وزیر پیشین انگلستان، 

گشوده از نظر اقتصادی یک لیبرال، طرفدار اصالحات تجاری و کاهش 
مالیات ها است.

در ســمتی دیگر، امانوئل ماکرون 39 ساله، فرزند یک دکتر و یک استاد 
عصب شناســی قرار دارد. وی فلســفه خوانده و پس از آن مسیر نخبگان 
سیاسی و اقتصادی فرانسه را از طریق تحصیل در مدرسه ملی مدیریت و 
ســایینس پو طی کرد. وی که در دولت به سرعت در حال پیشرفت بود، از 
کار دولتی خارجی و به عنوان بک بانکدار جوان وارد روچیلد شد. گزارش ها 
حالی از این است که درآمدن ماکرون سالیانه 2 میلیون یورو بود. ماکرون 
در سال 2012 به عنوان مشــاور فرانسیس اوالند معرفی شده و دو سال 
بعد پســت وزارت اقتصاد را به دست آورد. وی در تابستان گذشته استعفاء 

داد تا خود را آماده انتخابات ریاست جمهوری کند.
وی که تا دو ســال پیش نزد افکار عمومی فرانســه شــناخته شده نبود، 
هیچگاه ســمت انتخابی نداشــته و عضو هیچ حزبی نیســت خود را »نه 
راست و نه چپ«  معرفی کرده و بر اساس نظرسنجی ها از محبوبیت باالیی 
برخوردار است. همسر وی بریگیت ترونو، معلم زبان فرانسوی وی بوده از 
او 20 سال بزرگتر است. البته باید به خاطر داشته باشیم که تاکنون هیچ 
کاندیدایی در تاریخ سیاسی فرانسه بدون حمایت یک حزب بزرگ نتوانسته 
ریاست جمهوری را بدست آورد و این سیاستمدار جوان که اعالم کرده قصد 
دارد »غرور کاذب و فضای خالی« سیســتم سیاسی فرانسه را شکسته و 
»سیاســت، فرهنگ و ایدئولوژی فرانسه را شکلی نو دهد«، راهی دراز و 

سخت تا ریاست جمهوری پیش رو دارد.
گفتنی است شانس پیروزی فیلون پس از ادعاها درباره همسر وی کاهش 
یافت. رسانه ها اعالم کرده اند پنلوپه فیلون نزدیک 430 هزار پوند در ازای 
ارائه مشــاوره به وی دریافت کرده اســت در حالیکه چه در ســال گذشته 
میالدی و چه در ســال 2008 در حقیقت هیچ نقشــی ایفاء نکرده است. 
دادستان های فرانسوی تحقیقاتی را برای بررسی این ادعاها که زوج فیلون 
رد کرده اند، آغاز کرده اند. فیلون درباره این جنجال ها گفته اســت: »من 

مطمئن و خونسرد بوده و منتظر پایان تحقیقات هستم«.

هشدار پکن به سئول درباره استقرار موشک های آمریکایی
در ادامه تنش ها در شبه جزیره کره، اعالم وزارت دفاع کره جنوبی درباره نهایی شدن اختصاص زمین برای استقرار سامانه موشکی آمریکایی، هشدار چین را در پی داشته است. پس از کش و قوس های فراوان، امروز دوشنبه مسئوالن 
»گروه الته« در کره جنوبی با واگذاری زمین گلف خود واقع در منطقه »ســئونگجو« به وزارت دفاع این کشــور برای اســتقرار ســامانه موشکی آمریکایی موســوم به »تاد« موافقت کردند. به دنبال توافق سال گذشته دولت کره جنوبی با 
آمریکا برای استقرار سامانه موشکی »تاد«، مقامات سئول در حال مذاکره با گروه »الته« برای استقرار آن در این زمین گلف در حال مذاکره بوده اند. وزارت دفاع کره جنوبی امروز اعالم کرده که موافقت صاحبان زمین گلف را به دست 
آورده و تا روز سه شنبه رسما توافق بین دو طرف امضا خواهد شد.  به گزارش راشا تودی، چین که از زمان اعالم کره جنوبی و آمریکا برای استقرار این سامانه درباره آن به سئول هشدار داده، امروز باز هم هشدارش را تکرار کرده است. 
ســخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد که این ســامانه »در توازن اســتراتژیک منطقه به شدت اختالل ایجاد می کند و منافع امنیتی استراتژیک کشــورهای منطقه از جمله چین را به مخاطره می افکند«. »ِگنگ شوآنگ« همچنین 
هشــدار داد که چین »قطعا تدابیر الزم برای تامین منافع امنیت خودش را اتخاذ خواهد کرد«. این مقام چینی افزود: »مســئولیت همه عواقب و نتایج ناشــی از این موضوع بر عهده آمریکا و جمهوری کره)کره جنوبی( خواهد بود«. تاد 

سامانه موشکی ضد بالستیک است که توسط شرکت الکهید مارتین ساخته شده  است. موشک این سامانه کالهک حمل نمی کند بلکه با انرژی جنبشی خود، موشک دشمن را نابود می کند. 

پاپ در کلیسا

 ماه گرفتگی 
در آسمان آرژانتین

تماشای فیلم فروشنده در میدان ترافالگار لندن

 جوانی در کارناوال 
طرابلس

 داعش مسئولیت انفجار الجزایر 
را بر عهده گرفت

گروه تروریستی داعش اعالم کرد که مسئول حمله انتحاری 
است که مرکز پلیس الجزایر در مرکز شهر قسنطینه در شرق 
الجزایــر را هدف قرار داد. در پی این حملــه، عامل انتحاری 
کشــته و چند تن زخمی شــدند. نیروهــای امنیتی بالفاصله 
پس از انفجار تدابیر شــدید امنیتــی را در اطراف محل اتخاذ 
کردنــد. عامل انتحــاری در حالی که کمربند مــواد منفجره 
داشت، خود را در مقابل ورودی مرکز پلیس منفجر کرد. طبق  
گزارش رســانه های الجزایر، تعدادی از نیروهای پلیس این 

مرکز زخمی شدند.

 درگیری نیروهای تحت حمایت 
ترکیه با ارتش سوریه

تروریســت هاِی تحت حمایت ترکیه با ارتش سوریه در جنوب 
شهر الباب درگیر شــدند. گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه که 
تحت حمایت ترکیه اســت، اعالم کرد که دیروز )یکشــنبه( با 
نیروهای ارتش ســوریه در جنوب شــهر الباب درگیر شد. این 
گروه مسلح در بیانیه ای تأکید کرد: درگیری ها نزدیک منطقه 
تادف در جنوب شهر الباب آغاز شد. این دومین درگیری ارتش 
سوریه با تروریست های ارتش آزاد، نزدیک شهر الباب در چند 
هفته گذشته است. ارتش سوریه چندی پیش منطقه تادف را از 

گروه تروریستی داعش بازپس گرفت.

  روسیه از ایران 
نفت می خرد

در تایید گزارش های قبلی، الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه  در روز 
دوشنبه گفت که روسیه در حال مذاکرات برای خرید نفت از ایران 
بوده است. در حاشیه یک همایش اقتصادی در شهر گردشگری 
ســوچی واقع بــر کرانه های دریای ســیاه، نواک بــه خبرنگاران 
گفت که او انتظــار دارد این قرارداد »طی چند هفته آتی« حاصل 
شــود، او گفت که خرید نفت از ایران از طریق پرامزایری ایمپورت 
)Promsirieimport(، یک واحد تجاری از وزارت انرژی روسیه، 
انجام خواهد شد. هفته گذشته گزارش شد که ایران فروش روزانه 
100 هزار بشکه نفت به روسیه را در 15 روز آینده آغاز خواهد کرد. 

  ارتش سوریه 
به پالمیرا رسید

نیروهای ارتش ســوریه با پشتیبانی نیروهای متحد شورشیان 
شبه نظامیان داعش را از ارتفاعات مهم استراتژیک در جنوب 
شرق پالمیرا عقب راندند. در نتیجه حمله موفقیت آمیز نیروهای 
دولتی سوریه، جبهه جنوب شرق آزاد شده و بسیاری از سربازان 
و تجهیزات نظامی سالم ماندند. در هفته گذشته نیروهای ارتش 
ســوریه چهارراه مهم اســتراتژیک در پنج کیلومتری پالمیرا را 
تحــت کنترل خود درآوردند. نظامیــان از این منطقه به عنوان 
محلی برای آزاد ســازی ارتفاعت نزدیک و بیرون راندن شــبه 

نظامیان داعش استفاده کردند.

بین الملل
دوشــنبه 9 اســفند مــاه 1395


