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ــى، روزنامه،  ــاط جمع ــايل ارتب ــان امروز وس در جه
راديو،تلويزيون و سينما با انتقال اطالعات و معلومات 
جديد و مبادله افكار و عقايد عمومى، در راه پيشرفت 
فرهنگ و تمدن بشرى نقش بزرگى را برعهده گرفته اند. 
ــانى در  ــيع انس فراوانى جمعيت، تمركز گروه هاى وس
شهرهاى بزرگ، تمدن صنعتى و پيچيدگى وضع زندگى 
ــا و دگرگونى  هاى مبانى  ــى، نا امنى و بحران ه اجتماع
فرهنگى همه از جمله عواملى هستند كه روز به روز نياز 
انسان را به آگاهى از تمام حوادث و وقايع جارى محيط 
زندگى بيشتر مى كند تا جايى كه پيشرفت وسايل ارتباط 
جمعى و توسعه اقتصادى و اجتماعى و تحكيم مبانى 
دموكراسى الزم و ملزوم يكديگر شده اند. در اين جوامع 
افراد تالش مى كنند هميشه درجريان همه امور و مسائل 
اجتماعى قرار داشته باشند تا بتوانند به طور مستقيم يا 
غيرمستقيم نقش خاص خويش را در زندگى گروهى 
ايفا كنند. به همين جهت آگاهى اجتماعى از مهمترين 
ويژگى هاى زمان معاصر به شمار مى رود و همين آگاهى 
است كه انسان را به زندگى فردى و اجتماعى عالقه مند 
ــووليت هاى  ــازد و توجه او را به آزادى ها و مس مى س
وى جلب مى كند. رسانه به عنوان واسط ميان انسان و 
واقعيت، بايد نقش آگاهى اجتماعى و هدايت تفكرات 
ــش اصلى آن در تحقق  ــاى جامعه را ايفا كند. نق اعض
جامعه مدنى را نبايد ناديده گرفت. در ايران نيز تلويزيون 
به عنوان تنها رسانه در كشور اين نقش مهم را برعهده 

دارد و در اين بين دو كاركرد اصلى را بردوش دارد.
ــى  ــد يعن ــور باش ــت مح ــد واقعي ــون باي 1-تلويزي
انعكاس دهنده مشكالت جامعه و مردم باشد و بازنمايى 
درستى از حقيقت هاى موجود درجامعه ارائه دهد. فقر، 
گرانى، تورم، بيكارى و... مشكالت عديده اى است كه 
ــتند و  ــت به گريبان هس اكثريت مردم جامعه با آن دس
تلويزيون بايد آن را به شكل درست و دور از قصديت 

و كوچك يا بزرگ كردن به نمايش بگذارد.
2- رسانه ملى همچنين وظيفه هدايت مردم و نخبگان 
جامعه را نيز برعهده دارد. چه بايد كردهاى هنجارى و 
ــط  ــى اى كه در جامعه وجود دارد به راحتى توس ارزش
ــيله ارتباط جمعى هدايت مى شود و مى تواند  اين وس
افكار مردم و نخبگان جامعه را به سمت وسوى خاص 

هدايت كند.
ــانه ملى  ــاى انتخابات اين روزها نيز وظيفه رس در فض
ــتر به چشم مى آيد  ــانه بى طرف بيش به عنوان يك رس
ــانه  و مردم براى اطالعات درباره كانديداها به اين رس
ــزايى دارند و منبع تغذيه اطالعاتشان از اين  توجه بس
ــت اما نگاهى به برنامه هاى  ــيله ارتباط جمعى اس وس
ــيماى جمهورى اسالمى ايران نشان از  اين روزهاى س
بسازوبندازهايى دارد كه به علت بودجه اختصاص داده 
شده براى برنامه هاى انتخاباتى، كيفيت آنها بسيار پايين 
آمده و تنها پركردن زمان برنامه ها به نظر مهم مى آيد؛ اين 
عملكردهاى تلويزيون خصوصا در اين روزهاى نزديك 

به انتخابات سه مشكل اساسى دارد.
1-حساسيت و تمركز بيش از حد به مساله انتخابات به 
نوعى پوششى برمشكالت و كمبودهاى جامعه از قبيل 
تورم، گرانى و مشكالت اقتصادى به نظر مى آيد و مردم 
اين گونه تصور مى كنند كه هيجان سياسى ايجاد شده در 
تلويزيون به خاطر مسئله انتخابات نوعى پرده پوشى بر 
واقعيت هاى جامعه است. رسانه ملى حتى براى تمركز 
بر مسئله انتخابات بايد به دغدغه هاى مردم براى دولت 
ــتگذارى اقتصادى و  ــته باشد و سياس بعدى توجه داش
ــكل مردم مدنظر  برنامه هاى كانديداها را براى رفع مش
قرار دهد. هدف رسانه ملى بايد مردم باشد نه انتخابات 
ــردن تنور انتخابات نيز بايد دغدغه هاى  و براى گرم ك

مردم را در اولويت قرار داد.
ــئله  ــده براى مس ــاص داده ش ــاى اختص 2- بودجه ه
انتخابات باعث توليد برنامه هاى زياد و بدون كيفيت در 
ــده است. نشست هاى سريع و برنامه هاى  تلويزيون ش
كليشه اى و مصاحبه هاى فرماليته نه تنها باعث باال بردن 
هيجان سياسى در مردم نمى شود، بلكه دلزدگى از فضاى 
ــور را در بين مردم تقويت مى كند. بيشتر  ــى كش سياس
ــه انتخابات با موضوعات  ــا در چند ماه مانده ب برنامه ه
تكرارى از شبكه هاى مختلف پخش مى شود كه به نظر 
ــى و تنها براى پر كردن  ــد بدون فكر و ايده قبل مى رس
ساعت هاى برنامه و به عنوان سفره اى براى ارتزاق اهالى 

رسانه توليد شده اند. 
ــانه ملى در فضاى انتخابات  ــكل رس ــومين مش 3- س
ــازى و عدم توجه به نخبه گرايى در برنامه هاى  عامى س
ــت. اينكه مجريان برنامه هاى سياسى خود به  سيما اس
عنوان كارشناس به اظهارنظر مى پردازند و يا كارشناسانى 
كه در مورد تمام مسائل تخصص دارند به عنوان يكى 
از ضعف هاى تلويزيون چه در فضاى اين روزها و چه 
در بقيه ايام سال است. مصاحبه هايى كه بدون تفكيك 
ــات انجام مى گيرد و نظر همه افراد را در مورد  موضوع
همه مسائل مى پرسند به نوعى عامى گرايى و به دور از 

سياست هاى نخبه گرايى در برنامه هاى تلويزيون است.
ــى اين رسانه ملى را در  با اين وجود نقش مهم و اساس
فضاى اين روزها نبايد ناديده گرفت و مسووالن نيز بايد با 
مغتنم شمردن اين فرصت با توليد برنامه هاى ايده پردازى 
شده و استفاده از سياستگذارى رسانه اى هيجان سياسى 

ايجادشده را به سمت كاربردى هدايت كنند.

احمدى نژاد هم از طرح موضوع 
هولوكاست پشيمان است

ــرى، با بيان  ــردى مقام معظم رهب ــوراى راهب عضو ش
اينكه طرح موضوع هولوكاست هزينه هايى را به ملت 
ــرد، گفت: احمدى نژاد هم امروز از طرح  ايران وارد ك
موضوع هولوكاست در آن زمان پشيمان است. محمد 
ــريعتمدارى در گفت وگو با مهر، گفت: احمدى نژاد  ش
ــت در آن زمان پشيمان  هم از طرح موضوع هولوكاس
ــت كه در سفر اخير خود به  ــت ، نشانه آن اين اس اس
ــگاران در اين حوزه از  ــر چقدر خبرن نيويورك كه ه
ايشان سوال كردند حاضر نشد موضع گذشته خود را 
ــت يك  دوباره تكرار كند. وى  با بيان اينكه هولوكاس
دعواى فاشيستى بوده است، گفت: موضوع هولوكاست 
ــت و يهوديان آنجا بوده  ــواى بين يك عده فاشيس دع
ــت و اين موضوع در آن زمان هيچ نفع و زيانى به  اس
ــانده است، بنابراين طرح اين موضوع  ملت ايران نرس
ــريعتمدارى خاطرنشان كرد:  يك امر بيهوده است. ش
ــبت  با تحليلى به رويكرد و موضع رييس جمهور نس
به هولوكاست متوجه مى شويم كه اين موضع حركتى 
ــه ملت ايران وارد كرد كه هيچ  بود كه هزينه هايى را ب
ضرورتى نداشت و فكر مى كنم خود احمدى نژاد امروز 

به اين جمع بندى رسيده است.

اصالح طلبان تجربه مديريتى 
خوبى دارند

ــان اينكه  ــا بي ــگاه ها ب ــين دانش ــن مدرس ــر انجم دبي
ــه خالى  ــراد با تجرب ــور را از اف ــاى كش ــد نهاده نباي
كرد،گفت:حضور سياسيون در شوراى شهر به شرطى 
كه اهداف سياسى شان را دنبال نكنند مفيد خواهد بود. 
نجفقلى حبيبى در گفت وگو با اميد در پاسخ به سوالى 
در رابطه با انتخابات شوراها و سياسى بودن و نبودن اين 
نهاد گفت:اينكه شوراى شهر نبايد سياسى شود حرف 
ــت،اما حضورافراد سياسى كه داراى تجربه  درستى اس
مديريتى دارند براى شوراى شهر مفيد است. اين فعال 
سياسى اصالح طلب با بيان اينكه افرادى كه به مسائل 
ــنايى دارند بايد در شوراى شهر  ــهرى آش ــور و ش كش
ــند گفت:اينكه افراد سياسى بزرگ، كاردان  حاضر باش
ــوند را نبايد به منزله  ــوراى شهر ش و با تجربه وارد ش
سياسى شدن شوراى شهر تلقى كرد. حبيبى با اشاره به 
استقبال اصالح طلبان و ديگر جريان هاى سياسى كشور 
براى شركت در انتخابات شوراها،گفت:اين افراد از هر 
ــند تجربه هاى مديريتى خوبى دارند و  جناحى كه باش
نبايد نگران حضور آنها باشيم چون قرار نيست سياسى 
كارى كنند،قرار است بيشتر از تجربه اجتماعى شان براى 

رفع نياز شهراستفاده كنند.

مجمع نيروهاى خط امام در انتظار 
اعالم نظر نهايى خاتمى و هاشمى

رييس سازمان جوانان مجمع نيروهاى خط امام گفت 
ــان در انتظار اعالم نظر نهايى از  كه اين مجمع همچن
سوى سيدمحمد خاتمى و هاشمى رفسنجانى درباره 
انتخابات است. سعيد اهللا بداشتى در گفت وگو با ايسنا 
ــور هر يك از اين دو  ــك با حض اظهار كرد: بدون ش
ــمى  با اجماع گسترده  برزرگوار آقايان خاتمى و هاش
ــالب و نظام و  ــوز انق ــيع در بين نيروهاى دلس و وس
پايبندان به انديشه هاى امام خمينى(ره) در بين نيروهاى 
ــارج از اين جريان  ــب و حتى نيروهاى خ اصالح طل
ــترك اين جريان ها انتقاد از  خواهيم بود كه فصل مش
نابسامانى هاى سال هاى اخير و بى ثباتى در عرصه هاى 
ــى، اقتصادى و فرهنگى، اصالح وضع موجود  سياس
ــمت  برنامه هاى توسعه اى و پيشرفت  و حركت به س
ــور است. رييس  نظام و ارتقاى جايگاه بين المللى كش
سازمان جوانان مجمع نيروهاى خط امام(ره) همچنين 
در واكنش به برخى ادعاها درباره جريان اصالحات و 
رهبران اين جريان اظهار كرد: اين جريانات با استفاده 
از برخى تريبون ها كه مى شود كاركرد مناسبترى داشته 
ــد، منويات دگم و غيراخالقى خود را مى پراكنند  باش
ــكل گيرى حماسه  كه اين صراحتا با آنچه مبنى بر ش
سياسى توصيه شده، در تضاد است. از مقامات قضايى 
ــبت به ايجاد  ــوزان نظام انتظار مى رود نس و همه دلس
ــراد و جريانات  ــوى برخى اف ــويش  از س فضاى تش
ــموم در جامعه  ــا تفكرات مس ــان دهند ت واكنش نش
نشر پيدا نكند قضاوت هايى كه درباره شخصيت هايى 
همچون آقاى خاتمى در برخى مطبوعات و رسانه ها 
مطرح مى شود و بارها نيز تكرار شده، در هيچ دادگاه 
صالحى ثابت نشده است. بايد اينگونه ادعاها محكوم 
ــوى چنين جرياناتى وافرادى كه بذرهاى اميد و  و جل

نشاط را مى خشكانند گرفته شود.

مسئول قوه مجريه با نشان دادن عكس 
يك خانم، شرف ملى را زير سوال برد

ــورى گفت: از  ــت جمه ــداى انتخابات رياس كاندي
كانديداها خواهش مى كنم انتخابات را گل آلود نكنند 
و بگذارند انتخابات شفاف بماند و ملت ايران ماهى 
خود را بگيرند. سراب تبليغاتى درست نكنيم چرا كه 
امروز وقت خرج كردن 700 ميليارد دالر نيست بايد 
با نصف اين مبلغ كشور را اداره كرد و با نصف ديگر 

راه را براى آيندگان باز كرد.
به گزارش مهر، محسن رضايى كانديداى يازدهمين 
ــت جمهورى در دانشگاه شهيد  دوره انتخابات رياس
بهشتى با بيان اينكه قرار بود سياست را اخالقى كنيم 
ــى افزود: وقتى باالترين مسئول  و نه اخالق را سياس
ــال 88، شرف و حيثيت  قوه مجريه در مناظره هاى س
ــان دادن عكس يك خانم زير سئوال  ملى ما را با نش
ــت و ناموس ما در  ــور مى خواهيد حيثي ــرد چط مى ب
ــود؟ وقتى در مجلس مسئوالن سيلى  جامعه حفظ ش
ــور مى خواهيد به فرهنگ  ــان مى دهند چط به هم نش
ــيدگى كنيم؟ فرهنگ و اخالق بايد از  در جامعه رس

دولتمردان شروع شود.
ــام افزود: من در  ــخيص مصلحت نظ دبير مجمع تش
سفرهاى استانى موارد مختلفى از شكايت مردم نسبت 
ــاهدم. در مسجد سليمان پدر  به وضع اقتصادى را ش
شهيدى به من گفت اگر به من كمك نشود خودكشى 

مى كنم من چندين فرزند بيكار در خانه دارم.
ــازى اقتصادى، گفت: اقتصاد  وى در خصوص نوس
ــاختمان 77 طبقه مى ماند كه به جاى  ما مثل يك س
اينكه 10 ستون داشته باشد يك ستون دارد. اقتصاد 
ــه در تمام  ــت ك ــك اقتصاد تك محصولى اس ما ي
ــت. پول ملى ما در محاصره  ــده اس ــوخ ش دنيا منس
ــد اقتصاد تك محصولى را  ــت باي دالرهاى نفتى اس

چند محصولى كنيم.

من ژنرال مى خواهم
ــالمى و كانديداى  ــوراى اس ــس مجلس ش نايب رئي
ــت جمهورى  احتمالى يازدهمين دوره انتخابات رياس
ــه چهارم كابينه دولت فعلى  به درد مديريت  گفت: س
ــتى با  ــد. محمدرضا باهنر در نشس ــور نمى خورن كش
ــخ به سوالى مبنى بر  ــانه در تبريز در پاس اصحاب رس
ــى در كابينه خود گفت:  ــتفاده از كابينه دولت فعل اس
ــدى نژاد  ــاى احم ــت آق ــراد كاردان در دول ــداد اف تع
ــت و به نظر من سه چهارم آن ها مناسب  خيلى كم اس
منصب هاى مديريتى كشور نيستند. وى در ادامه سخنان 
ــت و درمان  خود ،بيكارى و هزينه هاى هنگفت بهداش
را مهم ترين مشكل مردم عنوان كرد و گفت: در زمينه 
ــرات مى توان گفت كه  ــكارى ،در حال حاضر به ج بي
ــروى آماده به كار  ــچ خانواده اى وجود ندارد كه ني هي
داشته باشد ولى بيكار نباشد. باهنر در ادامه سخنان خود 
گفت: مهم ترين و فاحش ترين اشتباه آقاى احمدى نژاد 
از ابتداى رياست جمهورى خود اين بود كه گفت من 
ــرباز وار در  در كابينه خود ژنرال نمى خواهم و همه س
قبال مردم و نظام جمهورى اسالمى ايران، وظايف خود 
را انجام دهند ولى من بر خالف ايشان مى گويم من در 
ــرال مى خواهم تا اين ژنرال ها به طور  كابينه خودم، ژن

جدى از زيردستان خود كار بكشند.

مصطفى كواكبيان گفت: تصميم دارم در دولت آينده 
ــتفاده كنم، زنان  خود از وزراى زن در كابينه خود اس

در برخى سمت ها از مردان كارآمدتر هستند.
ــورى در  ــت جمه ــداى انتخابات رياس ــن كاندي اي
ــاى صندوق هاى راى  ــهركرد با دعوت مردم به پ ش
اظهار داشت: فقط مردم هستند كه مى توانند حماسه 
ــى واقعى را رقم بزنند تا زمانى كه مردم براى  سياس
كارى اقدام نكنند عنايت و نعمت خداوند هم منعقد 

نخواهد شد.
كواكبيان اظهارداشت: من نمى خواهم گذشته و حال 
ــوالت قديم را بازخوانى كنم،  ــه و تح را باهم مقايس
ــيماى ما اصالح طلبى را به گونه اى بيان  ولى صداوس
ــرده كه برخى اصالحات را طاعون مى پندارند اين  ك
در حالى است كه در قرآن آياتى آورده شده كه نشان 
ــر(ص) در جامعه اصالحات  مى دهد كه هدف پيامب

بوده است و اصالحات نيز توفيق الهى مى خواهد. 
ــان در انتخابات  ــان درباره اجماع اصالح طلب كواكبي
ــد تجربه 84 را  ــالح طلبان نباي ــش رو افزود:اص پي
ــند. وى  ــتر به فكر اجماع باش تكرار كنند و بايد بيش
ــت : اگر رهبر معظم انقالب به من اجازه  اظهار داش
دهند با برنامه اى كه دارم مى توانم 6 ماهه هم انرژى 

هسته اى را براى مردم بياورم و هم رابطه با آمريكا را 
برقرار كنم.  كواكبيان در مورد كانديداتورى خاتمى 
ــنجانى گفت:هر دو نفر نمى خواهند  و هاشمى رفس

ــت جمهورى بيايند، اما اگر آقاى خاتمى  براى رياس
ــان عوض شود، من به نفع ايشان كنار خواهم  نظرش
ــعار خود افزود:اسم  ــاره به ش رفت.  كواكبيان با اش

ــته ام به علت اين كه در  دولتم را دولت اخالق گذاش
ــال هرچه ديدم بى اخالقى بوده است ما  اين چند س
ــزى نداريم كه در  ــالمى چي بجز اخالق و تمدن اس
ــته باشيم. كواكبيان  تمامى دنيا حرفى براى گفتن داش
گفت: در برنامه هاى خود براى آينده به دنبال كاهش 
درصد تورم تا 20 درصد و بيكارى تا زير 10 درصد 

هستم.
ــتغال دو برنامه اقتصادى  ــه داد: تورم و اش  وى ادام
ــت و  ــوط به نحوه كنترل نقدينگى در جامعه اس مرب
ــال آينده يارانه ها را به  ــتيم كه در س به دنبال آن هس
صورت كارت اعتبارى هوشمند به مردم واگذار كنيم 
ــاال مى برد و در  ــن كار قدرت خريد مردم را ب كه اي

ضمن ميزان نقدينگى نيز كنترل مى شود. 
ــخنان خود افزود: ما  كواكبيان در بخش ديگرى از س
ــم اصالح طلبى  ــا آنهايى كه در آن طرف آبها به اس ب
ــدروى مى كنند كارى نداريم، اين گونه كه در فكر  تن
ــت اصالح طلبان هيچگاه  ــى از مردم در دنيا اس برخ
ــد. وى افزود: ما به  ــدازى نظام نبوده ان ــه دنبال بران ب
ــكالت در  اين نظام پايبنديم و تنها به دنبال حل مش
ــالمى هستيم، نگاه ما به  چارچوب اخالق و نظام اس

نظام يك نگاه امانت است نه نگاه قدرت.

گروه سياسى: تحركات انتخاباتى دولت و مشخصا 
ــايى خواب و  ــفنديار رحيم مش حضور احتمالى اس
ــت. آنهايى  ــفته كرده اس خوراك اصولگرايان را آش
ــال 84 و  ــينى دولت فعلى در س كه براى پاستورنش
همچنين تمديد قدرت آنها در سال 88 از هيچ سعى 
و كوششى دريغ نكردند، حاال نگران حضور سه باره 

مجموعه فعلى در قوه مجريه هستند.
ــويم،  ــه به روز انتخابات نزديكتر مى ش هر چقدر ك
اضطراب و استرس آنها به همان اندازه بيشتر مى شود 

و البته نوك انتقادات خود را تيزتر مى كنند.
از مشايى شكايت شده است

ــخنگوى كميسيون اصل 90 مجلس گفت: پرونده  س
ــخاص حقيقى و حقوقى از مشايى در  ــكايت اش ش
ــده و تا قبل از آغاز  ــى ش ــيون اصل 90 بررس كميس
ــاى احتمالى در اختيار  ــى صالحيت كانديداه بررس
نهادهاى نظارتى قرار خواهد گرفت.مصطفى افضلى 
ــگار مهر ضمن تاييد خبر  ــرد در گفت وگو با خبرن ف
پيگيرى پرونده اسفنديار رحيم مشايى در كميسيون 
ــامل شكايت اشخاص  اصل 90 گفت: اين پرونده ش
حقيقى و حقوقى از مسئول دفتر سابق رئيس جمهور 
است كه در كميسيون اصل 90 در حال بررسى است. 
مصطفى افضلى فرد نماينده مردم اردبيل همچنين در 
ــاالرى در  ــى كوتاه با خبرنگار مردم س گفت و گوي
ــتم  خصوص اين خبر گفت: نمايندگان مجلس هش
ــتند كه بر اساس قانون بايد  ــكايتى از مشايى داش ش
ــار نهادهاى نظارتى بگذاريم. به همين  آن را در اختي
دليل تاكيد اين است كه از اين اتفاق برداشت سياسى 

نشود.
واكنش عسگراوالدى به تحركات دولت 

حبيب اهللا عسگراوالدى مسلمان كه در چند ماه اخير 
ــى به  حرف و حديث هاى زيادى را در فضاى سياس
ــه احمدى نژاد هدفش  ــت ك وجود آورده، معتقد اس

اجرايى كردن طرح روسيه در ايران است.
دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبرى با بيان اينكه 
ــك راى دارد و نمى تواند  ــدى نژاد مانند همه ي احم
ــراى مردم تصميم بگيرد گفت: احمدى نژاد با طرح  ب
ــه قدرت باز  ــش ماه ب مدودف مى خواهد بعد از ش

گردد.
ــگراوالدى در  به گزارش خبرآنالين، حبيب اهللا عس
حاشيه همايش بانوان حزب مؤتلفه اسالمى در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تنظيم 
ــوى  ــاب رييس جمهور آينده از س ــاى انتخ مالك ه
شوراى نگبهان بهتر نيست كه اين شورا اين مالك ها 
و معيارهاى رجل سياسى و مذهبى را در اختيار مردم 
ــانه ها قرار دهد تا شائبه اى در رد صالحيت ها  و رس
ــود گفت: اگر شوراى نگهبان تصميمى در  ايجاد نش

روش خود بدهد اعالم خواهد كرد.
ــد  ــث تايي ــان در بح ــوراى نگهب ــه داد: ش وى ادام
ــته  صالحيت ها نمى تواند به برخى ضعف ها كار داش
باشد و تنها بر اساس اينكه آن نامزد رجال سياسى و 

ــت يا نيست اعالم نظر مى كند اين شورا  مذهبى هس
در اين راستا تجربه ساليان دور را دارد.دبيركل جبهه 
پيروان خط امام و رهبرى در پاسخ به سوال ديگرى 
ــخنرانى خود به  ــدى نژاد در س ــى بر اينكه احم مبن
خصوص در سفرهاى استانى مى گويد: به من اجازه 
ــما در  ــن كار يا آن كار را بكنم نظر ش ــد كه اي ندادن
اين خصوص چيست گفت: اينها نمى خواهند مالك 
ــى در زمان آقاى  ــول كنند. حت ــى را قب قانون اساس

خاتمى و هاشمى نيز اين موضوع را شاهد بوديم.
ــا دو دوره رئيس جمهور  ــگراوالدى افزود: اينه عس
ــدرت بمانند  ــند ق ــد اما باز مى خواهند در مس بودن
ــمى هم عده اى  ــد در دوره آخر هاش ــر دقت كني اگ
ــتند زمينه ماندن ايشان را در مسند رياست  مى خواس
ــورى تمديد كنند و در زمان خاتمى هم اليحه  جمه
ــم كردند.وى با بيان اينكه احمدى نژاد  دوقلو را تنظي
ــد در قدرت بماند گفت:  ــا طرح مدودف مى خواه ب
ــورى اش با  ــت جمه ــژاد مى خواهد رياس احمدى ن
ــايى استعفا  ــايى ادامه پيدا كند و بعد از 6 ماه مش مش
ــود و  ــژاد وارد عرصه ش ــاره احمدى ن ــد و دوب ده
ــت بگيرد.دبير كل جبهه پيروان در  قدرت را در دس
توصيه اى به احمدى نژاد گفت: وقتى كه احمدى نژاد 
در سخنرانى هايش دائما تاكيد مى كند همه يك راى 
ــى نبايد از جانب مردم تصميم بگيرد به  دارند و كس
ــتر  ــژاد هم توصيه مى كنيم كه يك راى بيش احمدى ن
ــدارد و نمى تواند به جاى مردم تصميم بگيرد مردم  ن
ــته باشند.  وى  مى خواهند رئيس جمهور جديد داش
تاكيد كرد: كسى كه دو دوره رئيس جمهور بوده بايد 
ــل جوان باز كند. در ادامه وى  فضا را براى ورود نس
ــخ به اين سوال كه پس با توجه به فرمايشات  در پاس
ــمى هم نبايد وارد عرصه شوند  شما خاتمى و هاش
ــپس خبرنگارى گفت:  گفت: قاعدتا نبايد بيايند، س
ــت من  ــمى در آخرين اظهارات خود گفته اس هاش
ــگر اوالدى در  ــا نمى گويم كه نمى آيم، عس صراحت

جواب گفت: اگر آمدند خواستيد راى ندهيد.
مشايى رد صالحيت مى شود

«مشايى با عوامل بيگانه ارتباط داشته و جاى سئوال 
است كه چرا قوه قضائيه با او برخوردى نكرده است 
ــه قوه قضائيه در اين زمينه كارهايى را انجام داده  البت
ــت.» اين اظهارت تند و اين نوع قضاوت درباره  اس
ــوى نايب  ــه رييس دولت از س ــن چهره ب نزديكتري
ــيون امنيت ملى مجلس نشانگر فاصله  رييس كميس

اصولگرايان با دولت روى كار است.
محمداسماعيل كوثرى همچنين با بيان اينكه مشايى 
ــرد:  ــه ك ــت، اضاف ــژاد اس ــر احمدى ن در راس تفك
ــدل پوتين را در ايران اجرا  احمدى نژاد مى خواهد م

كند و تمايل بسيارى به جريان انحراف دارد.
وى با بيان اينكه ما داليل بسيارى براى وجود جريان 
ــان كرد: بعد از پايان جريان  انحرافى داريم، خاطرنش
ــال 88 بنده به اتفاق آقايان رسايى،  فتنه در اواخر س
ــه  ــه اى س ــينيان و زارعى در جلس كوچك زاده، حس

ــايى در مورد اظهار نظرهايش به بحث  ساعته با مش
ــا حرف هايت تمام بچه  ــتيم و به او گفتيم كه ب نشس
حزب اللهى ها را از احمدى نژاد دور كرده و خواستار 
ــديم  ــائل تنش زا ش ــدم اظهارنظرهاى وى در مس ع
ــا در صورتى كه  ــايى در جواب ما گفت تنه كه مش

احمدى نژاد بگويد حرف نمى زنم.
ــيون امنيت ملى مجلس شوراى اسالمى  عضو كميس
ــت  ــايى همچنين گفت كه چطور اس ــه داد: مش ادام
ــت اهللا خزعلى مى توانند  ــت اهللا مصباح يزدى و آي آي
ــم. وى با بيان اينكه  ــر كنند و من نمى توان اظهار نظ
ــايى با عوامل بيگانه ارتباط داشته و جاى سوال  مش
ــوردى نكرده،  ــوه قضائيه با او برخ ــت كه چرا ق اس
ــح كرد: البته قوه قضائيه در اين زمينه كارهايى  تصري
ــت. نماينده مردم تهران، شميرانات،  را انجام داده اس
رى و اسالمشهر در مجلس شوراى اسالمى زحمات 
ــت دولت  ــال نخس احمدى نژاد به ويژه در چهار س
ــه كرد: در  ــت و اضاف ــتودنى دانس ــيار س نهم را بس
ــان در پاسخ  زمان پايان دولت آيت اهللا خامنه اى ايش
ــت  ــوال خبرنگارى مبنى بر اينكه بعد از رياس به س
جمهورى چه كار مى كنيد فرمودند اگر حضرت امام 
دستور بدهند كه مسئول عقيدتى سياسى ژاندارمرى 
سيستان و بلوچستان بشوم مى روم و خدمت مى كنم 
و اين مهم اطاعت پذيرى از واليت را نشان مى دهد. 
ــرى با بيان اينكه احمدى نژاد مى گويد بايد تفكر  كوث
ــت: احمدى نژاد با تفكر  من ادامه پيدا كند، بيان داش
اصولگرايى روى كار آمد و با منحصر شدن به مكتب 
ــت پا به تفكر اصولگرايى زد. اين مسئول  ايرانى پش
ــاره به احتمال رد صالحيت مشايى در صورت  با اش
ــدن در انتخابات رياست جمهورى گفت:  كانديدا ش
ــه رهبرى انقالب خطاب  ــايى همان زمان كه نام مش
ــه وى نمى تواند معاون  ــه احمدى نژاد مبنى بر اينك ب
ــد رد صالحيت  ــود نوشته ش اول رئيس جمهور ش
ــا بيان اينكه به يقين  ــده بود. اين نماينده مجلس ب ش
ــايى در انتخابات تاييد صالحيت نمى شود، ادامه  مش
ــدن  ــدد تاييد صالحيت ش ــژاد در ص داد: احمدى ن
ــه دنبال گزينه  ــايى بوده و در غير اين صورت ب مش
ديگر براى جايگزين شدن وى است.وى با بيان اينكه 
جلوى استفاده از امكانات دولت در راستاى تبليغات 
ــود، خاطرنشان كرد:  نامزدهاى انتخاباتى گرفته مى ش
ــاى حزب اهللا دارند  ــا آمادگى اى كه نيروه به يقين ب
ــود. كوثرى با بيان اينكه ما در  فتنه 92 محقق نمى ش
ــه احمدى نژاد راى  ــته با جان و دل ب انتخابات گذش
ــه در مقابل  ــتى و صراحت لهج ــم و ساده زيس دادي
ــتكبار از ويژگى هاى او بوده، متذكر شد: حضرت  اس
امام (ره) فرمودند كه وضع حال افراد مالك است و 
ــرى فرمودند ما صعود تفكر از  با معيارهايى كه رهب

احمدى نژاد نه نزول آن را انتظار داشتيم.
تمجيد افراطى از مشايى بوى فرقه سازى مى دهد
مسئول نمايندگى ولى فقيه در بسيج با انتقاد شديد از 
رفتارهاى اخير رييس دولت آنها را بدعت خطرناك 
و زشت توصيف كرد. به گزارش فردا، حجت االسالم 
محمدرضا تويسركانى مسئول نمايندگى ولى فقيه در 
ــاره به طرح بحث  ــيج مستضعفين با اش سازمان بس
«مكتب ايرانى» از سوى برخى افراد، ادامه داد: اسالم 
ــتند، ولى تركيب اسالم  ــى هس و ايران كلمات ارزش

ايرانى متحجرانه، منافقانه و التقاطى است.
وى با اشاره به برخى رفتارها در دوره جديد سفرهاى 
استانى رئيس جمهور آن را  بدعت خطرناك و زشت 
ــچ رئيس جمهورى اين  ــت و تاكيد كرد كه هي دانس

كارها را نكرده است.
ــازى  ــان اينكه گرفتار آتش فرقه س ــركانى با بي تويس
ــتيم، افزود: بهائيت از غلو در  توسط انگليسى ها هس
ــخصيت افراد شروع كرد و افراط در تمجيد  مورد ش
و ستايش زمينه فرقه سازى را درست مى كند.اين همه 
تعريف از يك فرد به چه انگيزه اى است؟ اينها خطا 
است و ما نصيحت مى كنيم. اين موارد مسائل پشت 
پرده نيست كه افشاگرى كنيم. ما در اسالم افشاگرى 

نداريم و اين مسائل علنى است و مخفى نيست.
ــه داد: چرا غلو،  ــه رئيس جمهور ادام وى خطاب ب
ــان هاى عادى را در  تعريف و تمجيد مى كنيد و انس
ــت  ــان هاى متعالى باال مى بريد؟ هدف پش ــد انس ح
ــت؟  پرده از اين تعريف و تمجيدهاى افراطى چيس
آقاى مشايى در جايى مصاحبه كرده و گفته كه مقام 
ــت  آقاى احمدى نژاد از مقام رئيس جمهور باالتر اس
ــت.  ــى در دنيا برازنده  احمدى نژاد نيس و هيچ مقام
ــت براى آقاى  ــژاد نيز 50 تا 60 صف آقاى احمدى ن
ــايى تعريف مى كند؛ اين كارها فرقه سازى است.  مش
ــان دنياى  ــد و مى گويند پاي ــازى مى كنن آنها فرقه س
ــت و دنياى اسالم گرايى تمام شده است و  اسالم اس
ــان جاى اسالم مى نشيند و بيدارى  مى گويند كه انس
انسانى رخ داده است. تويسركانى با بيان اينكه شهيد 
ــه گروه ماركسيسم، متحجران و  مطهرى در مقابل س
گروه هاى التقاطى ايستادگى كرد و شهيد شد، افزود: 
شهيد مطهرى اسالم ناب محمدى را تبيين و ترويج 

كرد و اجازه نداد كه الحاد وارد دين خدا شود.
ــايى براى ثبت نام  ــر ماند تا ببينيم آيا مش بايد منتظ
ــور  ــت جمهورى به وزارت كش در انتخابات رياس
ــا حمايت دولتى ها  ــد رفت يا گزينه ديگرى ب خواه
ــاده كارزار انتخاباتى مى كند نكته نزديك  خود را آم
به محتمل اين است كه تصور تجسم انتخاباتى بدون 
ــاهدات به نظر  ــه دولت، تصورى خارج از مش گزين

مى رسد.

واكنش هاى تند  به اقدامات دولت ادامه دارد
اصولگرايان نگران آمدن يا نيامدن مشايى

معاون اول دولت اصالحات در واكنش به سرمقاله روز 
گذشته روزنامه كيهان با تمجيد از شخصيت سيد محمد 
خاتمى گفت:نبايد يك نويسنده كه قلم بدست دارد به 
خود اجازه دهد كه خود را در جايگاه مدعى العموم قرار 
ــخصيت برجسته انقالب  داده و در يك روزنامه به ش

توهين كند.اين حركت جفا به انقالب بود.
محمدرضا عارف در جمع دانشجويان دانشگاه قرآن و 
حديث شهررى با گراميداشت روز زن، روز جهانى كار 
ــر و روز معلم گفت:در جهت گيرى كليه نظام  و كارگ
ــت كه به كارگران توجه جدى شود، اما  سعى شده اس
هنوز اين قشر اثرگذار در توليد ملى دغدغه هاى جدى 
ــت آبرومند از دغدغه هاى  ــد. امنيت ملى و  معيش دارن

كارگران است.
وى افزود: تورم افسارگسيخته ساليان اخير قدرت خريد 
ــاله  ــت و اين مس ــران را تحت تاثير قرار داده اس كارگ
ــت.  بيمه تامين اجتماعى از خدماتى  دغدغه جدى اس

است كه بايد در اختيار كارگر گذاشته شود.
ــى هاى  ــاره به كرس ــايت اميد، وى با اش به گزارش س
آزاد انديشى تاكيد كرد: كرسى هاى آزاد انديشى بحث 
مهمى است كه به دليل تنگ نظرى ها و فضاى بسته اى 
ــرى قرار گرفت. عملكرد  ــه وجود دارد مورد بى مه ك
كرسى هاى آزاد انديشى رضايت بخش نيست كلمه آزاد 
انديشى مشخص است يعنى بدون برچسب زدن بايد 
هر كس هر نظرى را دارد بيان كند  نبايد با تهديدهاى 
ــب زدن مانع از طرح آزادانه مسائل در  امنيتى و برچس

محيط هاى علمى شد.
عارف همچنين با انتقاد از حذف رشته هاى مديريت 

ــگاه شريف ضمن نابخردانه دانستن  و اقتصاد از دانش
ــوراى عالى  اين حركت از پيگيرى اين مضوع در ش
انقالب فرهنگى خبر داد. معاون اول دولت اصالحات 
ــخنان خود به انتخابات رياست جمهورى  در ادامه س
ــاره كرد و گفت: بايد اين انتخابات يك حماسه با  اش
ــجاعانه شود. خلق حماسه  يك حركت جهشى و ش
نيز الزمه اش به ميدان آوردن مردم است  نظام ما نظام 
ــت و بنا، براين است كه به سمت اعتدال  اعتدالى اس
برويم. وى يادآور شد: بخاطر برخى مشكالت كه پيش 
ــد كه بايد كدورت ها را  آمد كدورت هايى بوجود آم
كنار بگذاريم يكى از راه هاى كنار گذاشتن كدورت ها 
ــت معتقدم نيازى نيست حرف حق را با  انتخابات اس
ــود و اگر گوش هايى هم براى  چماق جواب داده ش
شنيدن پيدا نشد بايد سعه صدر داشته باشيم و معتقدم 
در نهايت گوش شنوا هم پيدا مى شود. عضو شوراى 
ــه سياسى  عالى انقالب فرهنگى با بيان اينكه حماس
حماسه خرد و عقالنيت است، در خصوص حماسه 
ــى  اقتصادى نيز گفت: بايد در اقتصاد هم كار حماس
ــكن اكثريت قريب به اتفاق مردم  كنيم  گرانى كمر ش
ــيخته اى  را آزار مى دهد تورم هم  وضعيت لجام گس
ــت،همينطور اشتغال دانشجويان مشكل  پيدا كرده اس
ــت بايد دولتى روى كار  بيايد كه  امروز و اصلى ماس

حاكميت عقالنيت و خردورزى را دنبال كند.
ــاد اقتصادى نيز گفت:فساد مانند  وى درخصوص فس
موريانه يك نظام و يك سيستم را متالشى مى كند نبايد 
دردهه چهارم انقالب تنها يك پرونده فساد، اختالس 
ــادها واقعا  ــد و اينگونه فس 3 هزار ميليارد تومانى باش

ــت. عارف تصريح كرد: نمى توانيم  ــان نظام نيس در ش
ــيم و بخواهيم جايگاه اول  ــته باش تورم دو رقمى داش
ــته باشيم  نمى توانيم نرخ بيكارى 15  را در منطقه داش
ــام اول در منطقه  ــيم و مدعى مق ــته باش درصد را داش
ــتر سازى براى  ــيم  رئيس جمهور بعدى بايد بس باش
ــى از  ــادى انجام دهد. دولت نبايد بخش آرامش اقتص
مناقشات باشد. رئيس جمهورى در انتخابات آينده بايد 
ــود كه پيام صلح و تفاهم را به دنيا برساند.  انتخاب ش
ــيد  ــرمقاله ديروز كيهان كه س عارف در خصوص س
ــد فى االرض ناميده بود ،اظهار  محمد خاتمى را مفس
ــت: من از اين سرمقاله بسيار متاسف هستم چون  داش
كار خالف اخالق انجام داد:  آقاى خاتمى فردى متعهد 
است كه تعهدشان بر هيچكس پوشيده نيست آيا جفا 
به انقالب نيست كه با يك رئيس جمهورى كه هشت 
سال سكان مديريت اجرايى كشور را بر عهده داشت 

اينگونه برخورد كنيم؟
ــجويى گفت خاتمى به انقالب ضربه  در اين بين دانش
ــت كه عارف در پاسخ گفت: رئيس جمهورى  زده اس
كه تورم را مهار كرد و به اوضاع اشتغال رسيدگى كرده 

است، نمى دانم چه ضربه اى به انقالب زده است؟
وى در خصوص فعاليت هاى احزاب خاطرنشان كرد: 
من عضو هيچ حزبى نيستم و يك بنياد به اسم بنياد اميد 
ايرانيان دارم. ولى معتقدم با يكدستى نمى توانيم كشور 
ــال گذشته كشور يكدست بود  را اداره كنيم هشت س
و نتيجه اش را مى بينيم. وى در خصوص حضور آقاى 
خاتمى و هاشمى در انتخابات تاكيد كرد: نگاه من اعتقاد 
به خرد جمعى است و در استفاده از نيروها هم تجربه 

بااليى دارم و معتقديم كه بزرگتر در خانواده جايگاهى 
دارد بنابراين من خطوط قرمز خود را مشخص كرده ام  
يعنى هر زمان كه آقاى هاشمى يا خاتمى بيايند من كنار 

مى كشم و همه، ارادت من را به آقاى خاتمى مى دانند.
ــى اصالح طلبان  ــوص پايگاه اجتماع ــارف در خص ع
ــح كرد: مردم پايگاه اجتماعى گروه هاى مختلف  تصري
ــن مى كنند اما بر اين باوريم كه اصالح طلبان بر  را تعيي
ــان پايگاه اجتماعى  ــاس منش و عملكرد گذشته ش اس

خوبى دارند.
وى در واكنش به سوال يكى از دانشجويان كه پرسيد«چرا 
گفته ايد فضاى دانشگاه ها امنيتى است»، خاطرنشان كرد: 
ــه  آن اعتقاد دارم و اكنون  ــن حرف را زده ام چون ب اي
فضاى دانشگاه ها به خاطر تنگ نظرى رئيس دانشگاه 
امنيتى است. هيچ ارگانى خارج از دانشگاه حق دخالت 
ــوراى عالى انقالب  ــگاه را ندارد و ديدگاه ش در دانش
ــت كه بايد كرسى آزادانديشى برگزار  فرهنگى اين اس

شود و ما بايد با تنگ نظرى ها برخورد كنيم.
ــات همچنين درخصوص  ــاون اول دولت اصالح مع
ــاده زيستى رئيس جمهور كه به  سفرهاى استانى و س
اعتقاد سوال كننده از نقاط قوت دولت فعلى دانسته شد، 
گفت: ساده زيستى يك مسئول امتياز نيست بلكه وظيفه 
ــووالن مختلف هم ساده زيست بودند.آقاى  است. مس
مهندس موسوى  از اوايل انقالب تاكنون در يك خانه 
ــازمانى زندگى مى كند. خود من هم از زمان معاون  س
اولى تاكنون در يك واحد آپارتمان در يك مجموعه 10 
واحدى زندگى مى كنم بنابراين ساده زيستى يك امتياز 

نيست يك وظيفه است.

محمدرضا عارف:
فضاى دانشگاه ها به خاطر تنگ نظرى امنيتى شده است 

سرمقاله كيهان جفا به انقالب بود


