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شنبه پس از انتخابات
تکاپوهــای چنــد ماهــه انتخاباتــی نامزدهــای ریاســت جمهــوری و
شور و شوق فضای انتخاباتی فردا 29اردیبهشت پایان خواهد یافت.
شنبه 30اردیبهشت ماه یکی از بین آقایان روحانی یا رئیسی منتخب
مردم خواهد بود البته این دوره جزو معدود دورههایی است که نه تک
قطبی و نه توزیع شــده بین چند کاندیدا از 6نامزد اصلی است .عمال
دو نامــزد در صحنه رقابــت ماندهاند و ســبد آرای 55میلیــون ایرانی
واجدشرایطدرسبدیکیازایندونامزدتقسیمخواهدشد.شرایطبه
گونه ای است که هر دو امید به پیروزی دارند اما برخالف همه ادعاها
و سیاه و ســفید کردنهاآنچه حداقل برای رهبر انقالب اهمیت دارد
حضورحداکثریمردماست.مشارکتیحداکثریکهنشانازساختار
مردمی انقالب اســامی دارد .طبیعتا برای شــرایط امروز ایران عزیز
سیاستهاییکیازدوکاندیداطبیعتامناسبترخواهدبود.نمیشود
گفتفرقینداردامابهنظرمیرسدآنچهدرکالنبرایانقالباسالمی
اهمیــت دارد مردمی مانــدن و مردمی بودن انقالب اســامی اســت
انقالبی که دشــمنان و بدخواهان زیــادی دارد انقالبی که مهمترین
ســرمایهاش آرای  98درصدی مردم در زمان شکلگیری اش است.
ماندنمردمپایانقالبازهراولویتیاهمیتبیشتریدارد.
التزامبهقانون
آن گونه که از شواهد برمی آید انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم
جزو رقابتی ترین انتخابات ریاســت جمهوری اســت .انتخاباتی که
رقیب شکست خورده یک اقلیت ضعیف نخواهد بود .اقلیتی حدود
 40درصد ،براین اســاس جمعیت اقلیتــی که نامزد مــورد حمایت
آن ها رای نیاورد کم نخواهد بود .اقلیت قدرتمندی که اگر دو نامزد
اصلی کم دقتــی نمایند می توانــد تجربه تلخ ســال  88را تکرار کند
اینک هــم نخبگان سیاســی هم گروه هــای مرجع و هم آحــاد مردم
ایران تجربه سال  88را پشت سر گذاشته اند تجربهای تلخ که اقلیت
قدرتمند و اکثریت پیروز به دلیل عدم تدبیر مناسب و کنترل نکردن
احساســات انقــاب را در پرتــگاه ســقوط قراردادند .اینــک نیز بار
دیگر ترکیبی از یک اکثریت و اقلیت قدرتمند در انتخابات ریاســت
جمهوری دوازدهم شــکل گرفته اســت .بر هر دو کاندیدای ریاست
جمهوری است که مراقب شرایط باشند و آنچه که میتواند یک جشن
ملی باشد را تلخ نکنند شرط یک جشن ملی التزام نامزدها و نخبگان
سیاسی گروههای مرجع و طرفداران کاندیداها به قانون است.
رئیسجمهورهمه
ایام انتخابات ایام یارکشی ها ایام شعار های سیاسی و متاسفانه گاه
غلبه احساسات بر منطق است در صورت یک مرحله ای بودن شنبه
و در صورت دو مرحله ای شــدن حداکثرتا پنجم خرداد ماه روز های
پر شور انتخاباتی تمام خواهد شــد و یکی از دو نامزد مطرح منتخب
ملت خواهد بود .منتخبی که به احتمال زیــاد بین  35تا  49درصد
شــرکت کنندگان به او رای نداده اند اما پــس از انتخابات همگان از
نامزد منتخب تا آحــاد مردم بایــد بدانند که رئیــس جمهور منتخب
رئیس جمهور همه آحاد ملت اســت رئیس جمهور تمام  55میلیون

واجد شــرایط ،رئیس جمهور تمامی  80میلیون ایرانــی .این زاویه
نگاه بــرای جامعه کــه دارای گســل های قومی و زبانــی و عقیدتی و
جغرافیایی و سیاســی متعددی اســت یک ضرورت اســت احساس
همدلی و وحدت یکی از ضرورت های امروز ایران است.
فراموشیتلخیهایمناظره
متاســفانه آقای احمدینژاد ســنگ بنای بد اخالقیهای سیاسی را
بنا نهاد که نمیشــود گفت کی و چگونــه میشــود از آن نجات یافت.
بداخالقی کــه در این دوره از رقابتهای ریاســت جمهــوری در قالب
تهمتها و اتهامها یا ادعاهای اثبات نشده شاهد آن بودیم مواردی که
اگرنگوییمتفرقهافکندربیننخبگانسیاسیوکارگزاراننظاماست
حداقل میتوان گفت کدورت آفرین است .به نظر میرسد طرفداران
نامزدها و نخبگان سیاسی باید پساز پایان انتخابات این کدورت را از
ذهن خود و جامعه بزدایند کدورتهایی که اگر بــا تدبیر از بین نروند
بدونشکمشکلآفرینخواهندشد.
شفافسازی برخی ادعاها /پاسخ به سواالت بیجواب /رسیدگی
قانونیبهبرخیتخلفهایادعایی
متاســفانه طی یک مــاه ایــام تبلیغــات انتخاباتــی در میتینگ های
سیاســی و در مناظرات سیاسی اتهاماتی مطرح شــد که بسیاری از
آن ها بســیار تلخ بود به گونه ای که برای مردم این ســوال مطرح شد
که آیا واقعا این اتهامات و ادعاها حقیقت دارد .ادعاهایی که ظرفیت
ایجاد بدبینی نســبت به کلیــت نظــام را فراهم می کرد .متاســفانه
نامزد ها بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی ادعا ها و اتهاماتی
به یکدیگر منتســب کردند که زمینه بدبینی به کلیت نظام را فراهم
کرده است .به نظر می رسد در وهله نخســت نامزد های مدعی باید
در فرصتی نزدیک پس از انتخابات نســبت به ادعا های مطرح شده
خود از طریق مراجع ذی صالح پیگیر باشند و البته دستگاه قضا نیز
به عنوان مدعی العموم در جهت رفع اتهام و بدبینی به نظام جمهوری
اسالمی ادعاهای مطرح شدهرا پیگیری و نتایج آن را هر آنچه است به
اطالع مردم برســاند چه تعلیق مردم در هجمه ای از بدبینی به نظام
بسیار پرخطرتر از اثبات تخلف برخی نامزد های انتخابات است چرا
که احساس بی اعتمادی به نظام باعث بی اعتباری انقالب اسالمی
خواهد شد.
اســیر وعدهها و بغضهای انتخاباتی نشــوید اولویت اول کشــور
اشتغالوتولیداست
خوب یا بد نامزدهای انتخاباتی در ایام انتخابــات وعدههایی دادهاند
وعدههایاقتصادیوسیاسیواجتماعیاماآنچهمسلماستآناست
که مطالبه اصلی و مشکل اصلی امروز ایران عزیز اقتصاد ،رکود تولید
و بیکاری است .به نظر میرســد نامزد منتخب باید فارغ از جوزدگی
سیاسیدرفرصتیمعقولمراقبتکندکهاسیروعدههایانتخاباتی
خود نشود و روی مسئله رونق تولید ملی و اشتغال به عنوان مهمترین
ماموریتخودودولتدوازدهمبارویکردیدرونزامتمرکزشود.
طرفداران؛تجربهانتخابات 88جلویچشمهایماناست
براساس شــواهد و نظر ســنجی ها رئیس جمهور دوازدهم حداکثر
یک رئیس جمهور  60درصدی خواهد بود به عبارتی جریان رقیب و
نامزد انتخاب نشده طبیعتا یک اقلیت قدرتمند حدود 40درصدی
خواهد بود بــا این وجود با توجــه به تجربه ســال  88بر همه نخبگان
و گروه هــای مرجــع و به خصــوص طرفــداران و هــواداران دو نامزد
اصلی آقایان روحانی و رئیسی اســت که در صورت پیروزی ،رقیب و
طرفدارانجریان مغلوب را تحقیر نکنند و از طرفی جریان مغلوب که
نامزد آنان منتخب نشده است با پذیرش آرای اکثریت هرچند حتی
اندک خود را مقید به قانون و قواعد دموکراسی بدانند.
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یادداشت روز
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اقتصاد چشم انتظار انتخابات
همهچشمانتظارانتخاباتفردایند.بسیاریازمامنتظررایدادنوسپس
شمارش آرا و اطالع از نتیجه انتخابات هســتیم .با این حال اقتصاد ایران
نیزمنتظرانتخابات 96است.بخشیازاینانتظاربهنتیجهانتخابات،فرد
پیروزوبرنامههایویبرایبهبودوضعیتاقتصادیبرمیگردد،امابخش
عمده دیگر این انتظار به حواشی سیاسی بر می گردد .تردیدی نیست که
اقتصادهرکشوربهشرایطمحیطیازجملهشرایطسیاسیواکنشنشان
می دهد .اگر شرایط آرام باشــد ،اقتصاد نیز آرام خواهد بود و روند طبیعی
خود را طی می کند ،اما اگر شرایط سیاسی حاد شود ممکن است شرایط
اقتصادیکشورنیزحادشود 2.موردمشخصبرایتاییداینمدعاطیسال
های اخیر وجود دارد .نخست وقایع ســال 88که موجب شد بازار با تنش
هایی مواجه شود و در نگاه کالن ،بخشی از سرمایه گذاران نگران سرمایه
گذاریدراقتصادایرانشوند.مورددومنیزبهاتفاقاتسالهای 90تا92
و شرایط تحریم بر می گردد که همراه با برخی تنش های سیاسی داخلی
موجبشداقتصادایرانبارکودیسنگینمواجهشود.اکنوناقتصادایران
در شرایطی قرار دارد که منتظر انتخابات است .به عبارت دقیق تر فارغ از
نتیجهانتخاباتوارزیابیکهازبرنامههاینامزدپیروزخواهد داشت ،پیام
آرامشویااحیاناتنشراازانتخاباتدریافتخواهدکرد.پیشازاینرهبر
انقالبباتوصیهبهیکیازچهرههایمطرحبرایعدمحضوردرانتخابات،
با هدف جلوگیری از دو قطبی شــدن فضای انتخابات ،تــاش کردند که
انتخاباتپیامیتنشزابرایکشوریکهاکنونهدفشتقویتتولیدملیو
ایجاداشتغالاست،نداشتهباشد.اکنوننیزاگرچهحضورپرشورخیابانی
هواداران 2نامزداصلی انتخابات ،موجبگرمشدنفضایانتخابات96
شده است ،اما نگرانی درباره تشدید تنش و تمدید فضای رقابتی و تقابلی
انتخابات در روزهای پس از انتخابات ،می تواند موجب تاثیر پذیری منفی
اقتصادکشورازبازارارزوطالتابورسوسایرفعالیتهایاقتصادیشود.
درهرصورتانتخاباتروزجمعهتمامونتایجآرابهاحتمالفراوانتاپایانروز
شنبهمشخصمیشود،اماازروزیکشنبهاقتصادایرانیعنیبازارها،فعاالن
اقتصادی،سرمایهگذارانومردمیکهمنتظربهبودوضعیتاقتصادیخود
از رهگذر نتیجه حاصل شده در انتخابات هستند ،همه و همه منتظرند تا
رویکردنامزدپیروزوحتینامزدشکستخوردهانتخاباتراببینند.مطمئنا
نامزدپیروزایندوره،بااختالففاحشرقیبخودراشکستنخواهددادو
ایناتفاقبهاینمعناستکهپیروزانتخابات،حداقلدرشروعکاربامخالفت
بخشقابلتوجهیازجامعهمواجهاست.طبیعیاستکهفردپیروز 4سال
فرصت خواهد داشــت تا اقتصادی که با چالش های سنگین مواجه است
را بهبود بخشد .این فرصت اگر صرف چالش های سیاسی شود ،اقتصاد
کشورمتاثرازآنباتنشمواجهخواهدشدودودآنبهچشمهمهماخواهد
رفت.دراینمیانعالوهبرنامزدها،ماهوادارانهمنقشمهمیداریم.اگر
با وجود شور و نشاط تبلیغاتی که این شب ها داشته ایم پس از رای دادن به
فضای انتخاباتی و تقابل های پــس از آن خاتمه دهیم ،هیچ عامل دیگری
نمیتواندپساانتخاباترابهعرصهچالشسیاسیبرایکشورتبدیلکند.
پسلطفاپسازاینچندشبشورونشاطمیدانی،فرداپسازرایدادنبه
زندگیعادیبرگردیم!

طالییزواره معاونتوسعهمنابعانسانیوپشتیبانیسازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشیگفت:کتابهایدرسیسالاولابتدایی 14هزارو 300تومان،سالدومابتدایی 15هزارو400
تومان،سالسومابتدایی 19هزارو 900تومان،سالچهارمابتدایی 20هزارو 100تومان،سالپنجمابتدایی 20هزارو 700تومان،سالششمابتدایی 24هزارو 600تومان،پیش
دانشگاهیتجربی 24هزارو 700تومان،پیشدانشگاهیریاضی 24هزارو 500تومان،پیشدانشگاهیانسانی 24هزارو 900تومان،پیشدانشگاهیهنر 45هزارو 100توماناست.

واکنش سه مرجع تقلید
به سند آموزشی 2030
در پی بحث های روزهای اخیر درخصوص سندآموزشــی
 ، 2030تعدادی از مراجع عظامتقلید نیزواکنش نشــان
دادند.آیت ا ...نوری همدانی نیز درباره این ســند گفت«:
حوزه علمیه قــم نمیتواند در برابر چنین ســندها و برنامه
هاییساکتباشد؛مانبایدسرخودراپایینانداختهوفقط
درس بخوانیــم؛ بلکه باید بیدار و هوشــیار بــوده و حوزه در
مواقع الزم ،نظرات خود را اعالم نماید ».همچنین آیتا...
علوی گرگانــی از دیگر مراجع تقلیدضمــن بیان این نکته
که مسئوالن مراقب دسیسههای دشمنان باشند  ،درباره
سند 2030پیامیصادرکردکهدربخشیازآنآمدهاست
 «:متأسفانه سندی که در یونسکو در قالب سند  2030به
امضا رسیده اســت حاوی نکات منفی و مرموزانه ای است
که آمــوزش و پرورش کشــور را تهدید می کنــد ،همچنین
زمینه فشارها و برداشــت های غلط غربی و القائات آنها را
بر فرهنگ اســامی ما فراهم می کند ،لــذا رهبری معظم
انقالب همچون دیده بانی بیدار با پی بردن به این موضوع
هشــداری به جا و مدبرانه دادند و حجت را بر همگان تمام
کردند».آیتا ...ناصر مکارم شــیرازی ،از مراجع تقلید نیز
دیروزدردرسخارجفقهخوددرمسجداعظمقمگفت:بنده
دراینزمینهمطالعهکردهامواصلمدارکواسناد2030
راکهبهزبانانگلیسیاستبهدستآوردموترجمهآنرادر
اختیاردارموهفتهآیندهدراینزمینهسخنخواهمگفتو
موضعگیریمیکنم.

حزب موتلفه با کناررفتن نامزد خود در
حمایت از رئیسی موافقت کرد

میرسلیم انصراف داد

حزب موتلفه با صــدور بیانیهای بــا انصراف نامــزد خود از
کاندیداتوری و حمایت از «ســید ابراهیم رئیسی» موافقت
کرد.بــه این ترتیب ســید مصطفی آقا میرســلیم ســومین
کاندیدایی اســت که از این دوره از رقابتهــای انتخاباتی
کنار میرود .پیــش از ایــن قالیباف در حمایت از رئیســی
و جهانگیــری در حمایــت از روحانــی کنار رفتــه بودند .به
گزارشفارسدربیانیهحزبموتلفهاسالمیکهدرساعات
اولیهبامدادامروزصادرشدبااشارهبهاینکهدرایامتبلیغات
و در مناظرهها و در بیــان نظرات و برنامههــای راهبردی و
راهکاری میرسلیم ،همه برادب و صداقت و اخالق او تایید
کردند ،آمده است « :اکنون که ارزشــگرایان نظر دارند که
وحدتجبههمتحدملتبامعرفینامزدواحد،بیشترجلوه
نماید؛براساسمشورتبابزرگانوعلماوباتشکرازشخص
جناب آقای مهندس «سید مصطفی میرسلیم» از پذیرش
نامزدی حزب و حضور فعال و مدبرانه در صحنه انتخابات
اعالممیداردکهحزبموتلفهاسالمیباانصرافازنامزدی
ایشان از آیتا ...رئیســی ،حمایت میکند و ان شاءا ...در
آینده از شــخصیت ارزشــمند جنــاب آقای مهندس ســید
مصطفیمیرسلیماستفادهمطلوببهعملخواهدآمد».



حرف مردم

ستون «حرف مردم» انعکاسدهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامک2000999 :

••چرا بعضی رانندگان پشت فرمان
مــشــغــول ک ــار بــا گــوشــی هستند؟
وقــتــی اعــتــراض کـــردم گفتند به
مسافر ربطی نــدارد! لطفا با رئیس
اتوبوسرانیمصاحبهایداشتهباشید
و مشکالت مــســافــران را بگویید.
••دربــاره تاخیر اتوبوس های واحد،
رعــایــت نــکــردن نــظــافــت ،سرعت
غیرمجازو...بهکجاشکایتکنیم؟
••م ــس ــئ ــوالن مــحــتــرم ســـازمـــان
اتوبوسرانی با عرض خسته نباشید
از شما خــواهــش می کنیم یکی از
اتوبوسهاییکهازپلصیادمیگذرد
از پل دانشجو عبور کند تا ما اهالی
صدفوقائممقامامکاندسترسیبه
بولواروکیلآبادراداشتهباشیم.
••واقعاکه این استقاللیها شورش را
درآوردهاند .به هیچ عنوان نمیتوانند
قبولکنند پرسپولیس ازهمه لحاظ
از استقالل سرتر و برتر اســت .همه
نــوع رسانه های تصویری ،صوتی و
نوشتاری را تحریمکرده اند وبه آن ها
اتهام پرسپولیسی بــودن می زنند!
مگه میشه مگه داریـــم؟ ! عــزیــزان و
هموطنان استقاللی به قول معروف
از قدیم گفته اند :گربه دستش به
گوشت نمی رسه میگه بــو مــی ده!
••لطفا پیگیری کنید کسانی که
متوجه نشده اند فیش بانکی حج را
بگیرندحاالبایدچهکارکنند؟
••با درود و خسته نباشید امیدوارم
هر کسی انتخاب شد برای بیکاری
مردم کاری بکند نه این که ما مردم
فراموششویم.بهامیدزندگیخوش
وسربلندیایران!
••امیدوارم این انتخابات انتظارات
و مطالبات واقعی ما مردم را محقق و
عملیکند!
••شماره یا نشانی اون خانمی رو
می خواستم که به خاطر بی پولی
بچهاشروازمدرسهبرطداشته.
••آفرین به شما دوست و همشهری
گرامی،منطرفدارپرسپولیسمولی
با نظر شما درباره حمایت از تیمهای

تلگرام09033337010:

شهرخودمان(سیاهجامگان،پدیده)
کامال موافقم .به امید موفقیت هر
چه بیشتر نمایندگان شهرمان در
لیگ بــرتــر و همچنین حــضــور در
جــام باشگاه های آســیــا .بــا آرزوی
برگشتن ابومسلم بــه سطح اول
فوتبال کشور .عشق است مشکی
و قمزپوشان ،مشکی رنــگ عشقه.
••دوســــت پــرســپــولــیــســی! مــاک
سنجش طــرفــداران تیم ها برنامه
 90نیست .من خودم پنج ساله این
برنامهراندیدهام.خیلیازدوستداران
استقاللاینبرنامهرانمیبینندچون
جناب فردوسی پور طرفدار صرف
پرسپولیسهستند.
••چرامراجعاتسقطجنینبهمراکز
پزشکیقانونیکشورزیادشدهاست؟
••ریاستمحترمراهنماییورانندگی
آیا اتوبوسهای حمل و نقل همگانی
شهرقاینمعاینهفنیدارند؟
••استاندارد سازمان فنی و حرفهای
دررشتهتعمیراتتلفنهمراه،متعلق
به سال  85اســت! یعنی زمانی که
سیستم عامل سیمبین و جاوا هنوز
اخــتــراع نــشــده بـــود! حــاال کسانی
کــه م ــدرک تعمیرکاری ســال 96
میگیرندنمیتوانندگوشیاندروید
راتعمیرکنند؟
•• چراصداوسیمایخراسانشمالی
همیشه در ایام خاص فقط تعدادی از
جانبازان را در برنامهها و مصاحبهها
مدنظر دارد؟ درحالی که هزاران نفر
جانباز در استان زندگی می کنند
(جانباز 70درصدازبجنورد)
••یعنیمیشوددردورهبعدیریاست
جمهوریمسئلهپردیسبانراحلکند
وحقرابهحقداربرساند!
••خراسان عزیز از این که پیام ها را
چاپ می کنی و پیگیر هستی کمال
تشکروامتنانرادارم.
•• ستونحرفمردمروزنامهخراسان
ه ــم شـــده فــقــط ک ــل ک ــل کـــردن!
خواهشمندماینبخشراجمعکنید
تادیگرشاهددعواهایلوسنباشیم!

CMYK

