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محمد حسین خلیلی اردکانی نماینده کرج در مجلس ششم:

ثمره تالشهای روحانی در چهار سال
دوم مشخص میشود

8صفحه 1000تومان

ارزیابی سیدحسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی از نخستین مناظره:

جهانگیری نمیخواهد رئیسجمهور شود

صفحه 2

رمضانزاده ،سخنگوی دولت اصالحات:

رئیسی کاندیدای نهایی جمنا است و
قالیباف نیز کنارهگیری نخواهد کرد

خرب اول
صفحه 3

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در خصوص کاندیدا شدن معاون اول رئیس جمهوری گفت :جهانگیری نمیخواهد در این دوره رئیسجمهوری شود  .وی
تاکید کرد جهانگیری نماینده جبههای است که در ایران رئیسجمهوری را تعیین میکند و این مسئله میتواند جایگاه اصالحطلبان را به خوبی بیان کند.
وی پس از پایان مناظره گفت:در این مناظره صف آرایی انتخابات تا حدودی مشخص شد و وجود اختالف نظر و تفاوت دیدگاهها بین کاندیداها نمایان شد .به
گفته او در مناظره اول سه بسته فکری وجود داشت و در توضیح آن گفت :ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف به هم نزدیک بودند ،بسته فکری دیگر تکنوکراسی
بی حاشیهای بود که مصطفی هاشمیطبا و مصطفی میرسلیم نمایندگان آن بودند و گروه سوم هم اسحاق جهانگیری و حسن روحانی بودند.سخنگوی کارگزاران
در ادامه تاکید کرد :میرسلیم کاندیدای رسمی حزب موتلفه است و موتلفه حزب اصولگرایی است که سعی میکند به گروههایی مانند پایداری و جمنا نزدیک باشد
ولی اصالتهای خودش را به طور کامل به پای جمنا یا پایداری نریخته و هنوز اصالت خود را دارد .هاشمیطبا هم به لحاظ ساختار فکری درگروه اصالحطلبان
دستهبندی میشود و او هم اصالت خودش را دارد .مرعشی بر این باور است که هاشمیطبا از جنبه یک تکنوکرات فنگرا وارد مناظره شد و موضع خود را بیان
کرد و حاشیهای نداشت .وی گفت :خوشحالم که جهانگیری با صراحت در این مناظره اعالم کرد که قرار است سخنگوی جبهه اصالحات باشد.او معتقد است
جهانگیری در مناظره خوب عمل کرد و در این باره گفت :او امروز نماینده خاتمی و مجموعه اصالحطلبان در قالب شورای عالی است.
فرشاد مؤمنی در واکنش به اظهارات رئیسی:

سرمقاله

درآمد طبقه متوسط در دوران احمدینژاد
سقوط کرد

قالیباف بازنده همیشگی مناظرهها
علی نظری  -سردبیر

اولین مناظره انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاستجمهوری ساعت شانزده
و سی دقیقه روزچمعه هشتم اردیبهشت  96از شبکه یک سیما بین 6
کاندیدای این دوره برگزارشد.
آقایان میرسلیم ،رئیسی و هاشمی طبا در بحثهای چالشی مناظره اول،
عم ً
ال ورود پیدا نکردند.
اوج و هیجان این مناظره فقط در گفتگوی سه کاندیدا (روحانی،
جهانگیری و قالیباف) پدیدار شد.
قالیباف که به نمایندگی از طیف دلواپسان توپخانه حمله به دولت یازدهم
را خیلی زود روشن کرد ،دیری نپایید که در منگنه حمالت پیاپی اسحاق
جهانگیری گرفتار شد.
قالیباف با تئوری بهترین دفاع ،حمله است پا به این مناظره گذاشته بود
و هرگز فکر نمیکرد در پایان مناظره اول به عنوان بازنده این میدان
شناخته شود و نتوانست حمالت هدفدار و زهر آگین جهانگیری و روحانی
را تحمل نماید .شهردار تهران در این مناظره چالشی از ابتدا با عصبانیت
نظراتش را مطرح کرد .بارها ناگزیر شد برای جلب حمایت تندروها به
دفاع تمام قد از دولت احمدی نژاد بپردازد.
بنابر نظرات مردم که بعداز اتمام این مناظره در شبکههای اجتماعی
منعکس شد ،اسحاق جهانگیری برنده اصلی این کارزار بود.حسن روحانی
هم اگرچه توانست خوب ظاهر شود ،اما درخشش غیرقابل انکار معاون
اولش در این مناظره،سخنان مستدل وی را تحت الشعاع قرار داد.
قالیباف به دولت یازدهم اتهام نمایندگی از سوی چهار درصد جامعه را
وارد آورد که با استالل های روحانی و جهانگیری دریافت که دچار خبط
بزرگی گردبده است .عم ً
ال در اتهام زنی کم آورد و در پایان مناظره،
روحانی اتهام کمک بابک زنجانی به ستاد وی در سال  92را یک دروغ
بزرگ خواند و اعالم کرد که وی هرگز نگفته است در  100روز مشکالت
کشور را حل میکند بلکه اعالم کرده بود هر رئیس جمهور معمو ًال دارای
یک برنامه  100روزه و  4ساله است.
روحانی همچنین در خصوص ایجاد  4میلیون شغل در دولت یازدهم خاطر
نشان کرد اگر ما بتوانیم سالیانه حضور ده میلیون توریست و سرمایهگذار
خارجی را در کشور تضمین کنیم به این مهم دست خواهیم یافت.
رییس جمهور هم با فاطعیت سه دروغ قالیباف را پاسخ داد.
اتاق فکر قالیباف مانند وی هبچ برنامه ای برای این مناظره نداشتند.کپی
کاری از جمالت مهندس موسوی در مناطره معروف با احمدی نژاد اوج
خالقیت! سردار جهادی بود .کپی ناشیانه دیگر قالیباف استفاده ابزاری از
تکیه کالم برنی ساندرز کاندیدای حزب دموکرات آمریکا بود.
ساندرز در انتخابات درون گروهی حزب دموکرات آمریکا در سال
2017خودش را بعنوان نماینده اقشار  96درصدی این کشور معرفی کرد.
این هم برگ دیگری از نابلدیهای آقای شهردار در میدان مناظره با
روحانی بود! کاپیتان بار دیگر اثبات کرد هوشمندی و سیاست ورزی یک
چهره ارشد سیاسی در دیالوگ های حساس انتخاباتی را ندارد.
حمالت کور قالیباف به دولت و نداشتن برنامه برای اداره یک مناظره سه
ساعته از مهمترین عوامل باخت وی در دوئل اول بود.
اما آنچه که موجب خلع سالح کاندیداهای اصولگرایان در این مناظره
گردید ،عدم همراهی رییسی با سردار و کناره گیری میرسلیم در اتهام
زنیهای قالیباف به دولت اعتدالی بود .اما در آن سوی میدان ،هماهنگی
تیم دولت دراین مناظره کامال مشهود بود.

مشاور اقتصادی میرحسین موسوی در خصوص
اظهارات رئیسی مبنی بر کاهش ضریب جینی
به سبب پرداخت یارانه ها ،فرار سرمایه های
انسانی و مادی و ضعیف شدن قشر متوسط را
عامل اصلی این کاهش دانست.
فرشاد مومنی در گفتوگو با ایلنا در خصوص
اظهارات حجت االسالم رئیسی مبنی بر کاهش
ضریب جینی در سالهای اولیه پرداخت یارانه
و کم شدن فاصله طبقاتی اظهار داشت :در این
دوره سه اتفاق افتاد که باید هر سه آنها مورد
توجه قرار گیرد و برآیند آنها را مورد ارزیابی و
تحلیل قرار داد.
استاد دانشگاه عالمه ادامه داد :نکته اول این

است که در آن دوره کشور با بیسابقهترین
سطح تاریخی تجربه شده در زمینه خروج
سرمایه انسانی و مادی رو به رو بود .بنا بر این
دلیل اصلی کاهش ضریب جینی که در زمره
نقدهای روششناختی به قابلیت این ضریب
برای نشان دادن واقعیتها است به این بر می
گردد که دلیل اصلی کاهش ضریب جینی این
است که سر هرم بریده شده و بخش عظیمی
از سرمایههای مادی و انسانی کشور خارج شده
و مهاجرت کردند .چون این اتفاق افتاد ،ضریب
ی را کمتر نشان میدهد اما این
جینی ،نابرابر 
کاهش نابرابریها به هیچ وجه به معنی بهبود
زندگی فرودستان نیست.
مومنی تصریح کرد :ما با استاندارد خالص
سرمایه سعی کردیم یک تصویری از ابعاد خروج
سرمایهها از کشور که به خاطر سیاستهای
بحرانزا و ایران هراسانه رئیس دولت قبلی
ایجاد کرده بود ،ارائه کنیم .استنادهای ما به

گزارشهای رسمی منتشر شده از سوی بانک
مرکزی است که بر اساس آن نشان داده
میشود که خالص حساب سرمایه که ترکیبی از
ورود و خروج سرمایه از کشور است در ماههای
پایانی مسئولیت آقای خاتمی منفی  200میلیون
دالر بوده است.وی ادامه داد :این نشان میدهد
که ما در بهترین دوران اقتصادی خود نیز خروج
سرمایه داشتیم اما این عدد در سال  1389به
منفی  25میلیارد دالر یعنی بیش از صد برابر
دوران خاتمی رسید .البته این سرمایههای ثبت
شده است زیرا معموال سرمایههایی که از کشور
خارج میشود به صورت رسمی به بانک مرکزی
اعالم نمیشود و این عدد فقط تقریبی از خروج
سرمایهها است.مومنی تصریح کرد :این یکی از
عوامل کاهش ضریب جینی است که بدون آن
که در زندگی قشر ضعیف تاثیر گذاشته باشد،
باعث کاهش شده این عدد شده است .موضوع
دوم این که مطابق مطالعهای که خانم سهیال

پروین انجام دادهاند و در دانشگاه اقتصاد عالمه
ارائه شد نشان داده میشود که در دوره  8ساله
احمدینژاد کشور با بیسابقهترین سطح تاریخی
تجربه شده در  50سال اخیر در زمینه سقوط
درآمدی طبقه متوسط درآمدی رو به رو شد.وی
ن کنندهای
ادامه داد :این دو عامل نقش ابر تعیی 
در ضریب جینی دارند و در واقع این کاهش به
معنای فرار سرمایهها از کشور و به خطر افتادن
زندگی قشر متوسط است.مومنی ادامه داد :عامل
سوم کاهش ضریب جینی ،تزریق دوپینگی
یارانه  45هزار تومانی بود که آن هم به خاطر
تورم دو رقمی یک بهبود نسبی ناپایدار (کمتر
از یک سال) ایجاد کرد .بنا بر این بخش اعظم
یعنی دو سوم عوامل اصلی در کاهش ضریب
جینی و بهبود زندگی فرودستان در جهت عکس
اتفاق افتاده و از طرف دیگر این کاهش سبب
شد آثار سوء بسیار سنگینی در بلندمدت برای
کشور ایجاد شود.

محمدرضا خاتمی در همایش ستاد جوانان روحانی:

کسانی که وزیر و وکیل بودید؛ جا را برای نسل جدید باز کنید
خاتمی گفت :جناح به اصطالح اصولگرای ما
آنچنان از هم پاشیده که حتی توان معرفی یک
کاندیدای در شان ریاست جمهوری ندارند.
به گزارش ایلنا ،محمدرضا خاتمی در همایشی
که به همت ستاد جوانان روحانی برگزار شد،
گفت :آنچه اتفاق افتاده با کمال تاسف نبودن
رقیب در این انتخابات است .ما به عنوان یک
جریان سیاسی مایل هستیم در برابر ما رقبای
توانمند و قدری باشند که قدرت انتخاب و
شور انتخابات باال برود و راهی برای آبادانی
فراهم شود ،اما جناح به اصطالح اصولگرای ما
آنچنان از هم پاشیده که حتی توان معرفی یک
کاندیدای در شان ریاست جمهوری ندارند.
او افزود :ما شاهد هستیم کسانی وارد عرصه
انتخابات شدند که مهمترین سابقه آنها شکست
در انتخابات و حتی عدم یک روز سیاستورزی
و اداره امور کشور است.

خاتمی افزود :ما از روحانی میخواهیم همان
گونه که در سیاست خارجی اصالح روابط با
جهان را رویکرد خود قرار داد و برجام را به
سرانجام رساند ،در سیاستهای منطقهای خود
آنچه امروز در سوریه و عراق و افغانستان و
یمن و کشورهای هم جوار میگذرد اراده کند
و امور را تحت نظر دیپلماسی کشور یعنی وزارت
خارجه در آورد.

او تاکید کرد :ما از روحانی میخواهیم فراتر
از شعار ،جایگاه زنان و جوانان را در عرصه
مدیریتهای کالن کشور فراهم کند و با
بهانههای نداشتن تجربه و تخصص این نسل
آینده ایران را از عرصه کنار نگذارد .روحانی در
سال  ۹۲شعارهایی داد که در بسیاری موفق
بود .اگر روحانی شعار رفع حصر را داد ما موانع
را میدانیم و قدردان پیگیریها و تالشهای
ایشان هستیم اما آقای روحانی! شما نماینده
اکثریت ایران هستید شما صدای این ملت
درون حاکمیت هستید و باید با اقدامی قاطع و
صدایی رسا بازتابدهنده این خواست ملی درون
حاکمیت باشید.این فعال سیاسی اصالحطلب
تصریح کرد :اگر ما خواستار رفع حصر هستیم ،به
خاطر این است که ما میخواهیم کدورتها کنار
گذاشته شود و با انسجام و وحدت توان کشور
برای سازندگی به کار گرفته شود .همه اینها با

انتخاب مدیران شایسته و توانمند و شجاع و
متخصص امکانپذیر است که اسیر مالحظات
درون ساخت قدرت نشوند .او با تاکید بر اینکه
برای انتخابات ریاست جمهوری نگرانی نداریم
بلکه باید به انتخابات شوراها هم دقت کنیم،
گفت :انتخابات شورا باید از لحاظ مشارکت مردم
در مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد باید در
شهری مثل تهران  ۱+۲۱را انتخاب میکنیم
من از دو نهاد تقاضا میکنم به خواستههای
مردم توجه کنید .برادران و خواهرانی که وزیر
و وکیل بودید جا را برای نسل جدید باز کنید
برای چهرههای شاید گمنام ولی توانمند.
توصیه دوم به شورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبان است که بکوشید نوآوری داشته
باشید و چهرههایی پاکدست را انتخاب کنید
که بعد از چهار سال شاهد نباشیم که شهرداری
باز تاریکخانهای برای تخلف باشد.

میالد با سعادت امام حسین(ع) بر آزادگان جهان مبارک باد!
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پنج چالش مهم
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امیر عباس تقی پور

