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ذوالنور نماینده اصول گرای مجلس شورای اسالمی: 

دشمنان نظام خواهان مشارکت 
حداکثری مردم در انتخابات هستند

 8صفحه  1000تومان

 انتخابات خرداد 1392 با پیروزی کاندیدای اصالح طلبان اثراتی سازنده در مناسبات سیاسی 
و اجتماعی کشورمان در عرصه های داخلی و بین المللی در پی داشت. از این رو به رغم آن 
که دکتر حسن روحانی در تحقق تمامی وعده های خود فرصت توفیق پیدا نکرد و هنوز هم 
شرایط بحرانی از جامعه ما رخت بر نبسته و با وجود نقدهای منصفانه و اساسی که می توان به 
عملکرد دولت یازدهم داشت، رأی به روحانی را انتخاب میان »بد« و »بدتر« نمی دانیم؛ بلکه 
ترجیح گزینه »خوب« بر »بد« ارزیابی کرده بار دیگر در انتخابات 29 اردیبهشت 1396 به 
سود دکتر حسن روحانی حضور خواهیم یافت. دولت تدبیر و امید در شرایطی بر سر کار آمد 
که بحران اقتصادی بی سابقه و کمرشکن در نتیجه اعمال سیاست گذاری های غیرکارشناسانه 
و غیرمدبرانه از یک سو و گسترش روزافزون تحریم ها از سوی دیگر، زندگی ملت ایران را 
به شدت تحث تاثیر قرار داده بود و احتمال جنگ و درگیری نظامی هر روز بیشتر از گذشته 
افزایش می یافت. در چنین شرایطی بود که دولت دکتر روحانی توانست با متقاعد کردن ارکان 
نظام و با دستیابی به اجماعی کلی در حوزه نهادهای تصمیم ساز کالن کشور و با بهره گیری از 
راهبرد سیاست خارجی و برخورداری از عقالنیت سیاسی و به کارگیری نیروهای کارشناسی 
و زبده به توافق » برجام « دست یابد و از رویارویی های نظامی قابل پیش بینی، پیشگیری 
کند و روند صلح و امنیت را در کشور تداوم بخشد. عدم پاسخ گویی مسووالنه و فساد فزآینده 
دولت مدعی پاکدستی و مهرورزی، تنها به هدر دادن و چپاول سرمایه های ملی و منابع 
کالن مالی محدود نبود و در حوزه درمان و دارو شرایط ناگواری را ایجاد کرده بود که هنوز 
هم یادآوری آن رنج آور است. بنا به اقرار وزیر بهداشت مستعفی - خانم دکتر مرضیه وحید 
دستجردی -  رئیس دولت های نهم و دهم با اختصاص ارز مصوب داروهای اساسی به خرید 
و واردات خودروهای لوکس، زندگی و سالمت مردم و به ویژه تهیدستان را به مخاطره جدی 
افکنده بود. دولت یازدهم در کم ترین فرصت توانست با تصویب و اجرای طرح نظام جامع 
بیمه سالمت به مهار نسبی این بحران بپردازد. رونق هرچند کم رمق اقتصادی و صنعتی، 
کاهش چشمگیر نرخ تورم از 35 درصد به حدود 12 درصد، افزایش نرخ رشد اقتصادی از 
منفی 6 به مثبت 5، تکمیل و مهار پیامدهای طرح های غیرکارشناسانه و مسرفانه اقتصادی 
مانند اشتغال های زودبازده و مسکن مهر و بسیاری موارد دیگر، همه و همه نتیجه آن بود 
که دولت » بی ترمز « به اجبار و در اثر ایستادگی، درایت و در نتیجه آرای معنادار و قاطع 
مردم، جای خود را به دولت » تدبیر و امید « داد. البته دکتر روحانی هنوز هم نتوانسته است 
در کمیت و کیفیت برخی معضالت از جمله بحران کارآمدی، رکود اقتصادی موفق شود. 
نهادهای مدنی هنوز هم در توقفی تحمیلی روزگار می گذرانند و مطبوعات و احزاب مستقل و 
فعاالن سیاسی و اجتماعی تحت انواع فشارها و محدودیت های شدید به سر می برند. تردیدی 
نیست که دولت می توانست و می تواند عملکردی بهتر از این داشته باشد و  رئیس جمهور به 
عنوان مجری قانون اساسی می بایست بر اصالح ساختار و عملکرد نهادهای غیرپاسخگو و 
غیرمتأثر از آرای مردم اثرگذاری بیشتری داشته باشد. اما نمی توان و نباید از نظر دور داشت 
که دکتر روحانی با وجود محدودیت ها و کارشکنی ها و بحران سازی های تعمدی ناشی از 
ساختار های حقیقی و حقوقی قدرت، در تدوین اولویت ها و ترسیم جهت گیری سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی دولت خود، در حد مقدورات و ممکنات و به طور نسبی راه را به صواب 
و متناسب با ضرورت ها برگزیده است. تحلیل عملکرد دولت روحانی در امتداد تحوالت پیش 
و پس از انقالب اسالمی از مشروطه تا کنون قرار دارد و از موضع گیری موثر در راستای گذار 
به دمکراسی و ارائه و ترویج قرائتی سازگار از اسالم با مسایل بنیادین مدرنیته مانند آزادی، 
توسعه، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض، حقوق زنان، بسط جامعه مدنی، حقوق و حاکمیت ملت 
و استمرار و تقویت فرآیند دمکراسی و حاکمیت قانون حکایت دارد. از این رو تداوم مشی این 
دولت، می تواند زمینه دستیابی به آرمان های تاریخی ملت ایران و تفوق بینش نوگرایانه ای 
که آخوند خراسانی ها و نایینی ها دنبال می کردند را در تقابل با منش و دیدگاهی که » آزادی 
را کلمه قبیحه می نامید « تسهیل و هموار سازد. یادآور می شود که رای به روحانی، رای » 
آری « به گفتمان اصالح طلبی و کنش گام به گام و مسالمت آمیز و رای مثبت به تغییر، 
صلح، آزادی و حاکمیت قانون است. همچنین رای به روحانی رای » نه « به ماجراجویی، 
قانون گریزی، فساد، خشونت و پذیرش وضع موجود است. از ملت شریف و مقاوم ایران دعوت 
می کنیم تا در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور و مشارکت فراگیر و توام با 
آرامش و شکیبایی، زمینه تداوم سیاست های مصلحانه و بروز تحوالت بهبودگرایانه و مترقی 

و دمکراتیک را فراهم سازند.
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امیرمقدور مشهود

تا همین جا دولت 
اعتدال پیروز است

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:

باز هم با رهبری درباره اصالحات صحبت می کنم

بغض جهانگیری
 اشک عاشقان وطن

 را درآورد

بر  نمی کنم،  ستاد  هزینه  گفت:  جمهور  اول  رئیس  معاون 
به من لطف داشته اند حساب  روی کمک های کسانی که 
با  اصالح طلب  جریان  مورد  در  باز  باشد  اگر الزم  کرده ام. 
رهبری حرف می زنم. جریان اصالح طلب و اصولگرا باید با 

یکدیگر در امور کشور مشارکت داشته باشند.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در پاسخ به این سوال 
کرد:  اظهار  هستید  مناظرات  پدیده  شما  می گویند  که 
باالخره به صحنه آمده ام و باید صحبت هایم را انجام دهم. 
در  سازوکار  در همان  و  دارد  را  سازوکار خودش  انتخابات 
ارتباط با حضور و یا عدم حضورم تا پایان دوران انتخابات 
چگونه  شرایط  ببینیم  تا  کنید  صبر  می شود،  تصمیم گیری 

پیش می رود.
هزینه های  از  که  دیگری  خبرنگار  به  پاسخ  در  وی 
من  انتخاباتی  هزینه  گفت:  بود  کرده  سوال  انتخاباتی اش 
برنامه هایم  برای  صداوسیما  امکان  از  من  است.  صفر 
در  عالقه مند  دوستان  که  می کنم  فکر  و  کرده ام  استفاده 
هیچ  کشیده اند.  زحمت  کافی  اندازه  به  مجازی  فضای 

ستادی تشکیل نداده ام.

جهانگیری در بخش دیگری از این گفت وگو تصریح کرد: 
کاری  هر  در  کنید، همواره  نگاه  من  کاری  سابقه  به  شما 
جدی تر از کار قبلی بوده ام. من در کار آدم جدی هستم یا 
به کاری وارد نمی شوم یا اگر وارد شدم به طور جدی تمام 
توان خود را برای پیشبرد آن کار با صحبت کردن و از طریق 

چارچوب هایی که قبول دارم پیش می برم.
انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این  این کاندیدای 
پرسش که در چهار ماه پایانی عمر دولت در ارتباط با اقتصاد 
اظهارکرد:  اید  داده  انجام  ریزی هایی  برنامه  مقاومتی چه 
اوال اینکه ما برای چهار سال برنامه ریزی می کنیم، این را 
از ذهنتان بیرون بکنید که برنامه ریزی ها چهار ماهه است.

فعال هستیم.  مقاومتی  اقتصاد  با  ارتباط  در  داد:  ادامه  وی 
همه  به  را   96 سال  دار  اولویت  های  طرح  دیروز  همین 
دستگاه ها اعالم کردم. از شنبه خبرش به رسانه ها داده 
خواهد شد. کار همه دستگاه ها از سال 95 برای سال 96 
مشخص شده است. وی در ارتباط با تصمیم شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان برای انتخاب کاندیدای نهایی 
و  نیستم  عالی  شورای  من عضو  داد:  ادامه  طلبان  اصالح 

انتخابات شده ام و براساس خرد  براساس خرد جمعی وارد 
جمعی هم تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.

جهانگیری در پاسخ به این پرسش که آیا بازهم با رهبری 
در ارتباط با جریان اصالحات صحبت کرده اید یا خیر خاطر 
نشان کرد: دیگر خدمتشان نرسیدم، اما حتما در صورت لزوم 
خدمتشان می رسم. به نظر من فعال مسئله اصالح طلبان 
دنبال  کشور  در  قدرتمند  و  پرنفوذ  جریان  یک  عنوان  به 
می شود. اصالح طلبان بخش قابل توجهی از یک بال نظام 
هستند. دقیقا مثل اصولگراها که بخش قابل توجه دیگری 
از یک بال نظام هستند. وی ادامه داد: باید تالش شود تا 
هردوی این گروه ها در انتخابات مشارکت حداکثری داشته 
باشند و هرکدامشان که توسط مردم انتخاب شدند کار را 
باید کمکشان  دیگری هم  آن  مقابل  در  بگیرند.  به دست 
ای  برنامه  بهترین  گفتم  نیز  تلویزیون  برنامه  در  من  کند. 
که درکشور تهیه و تصویب شده است برنامه ای است که 
اصالح طلبان نوشتند و اصولگرایان اجرا کردند. جهانگیری 
توانیم  می  بگیریم  یاد  را  این همکاری  اگر  ما  کرد:  تاکید 

کشور را به جای خیلی خیلی خوبی برسانیم.

خرب اول

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صفحه تگرام خود نوشت: سخنان از سردرد و راستی دکتر اسحاق جهانگیری بغض را در گلوی هر دوستدار انقالب و وطن 
می نشاند، مردم یکبار دیگر سخنان او را بشنوند. 

با دوربین شبکه دو، در صفحه تلگرام خود نوشت: بی گمان هر  انتخابات ریاست جمهوری در برنامه   سید حسن هاشمی پس از سخنان اسحاق جهانگیری ، نامزد 
دوستدار انقالب اسالمی، هر خانواده شهید، هر جانباز فداکار و هر ایرانی عاشق وطن که سخنان از سر درد و راستی دکتر جهانگیری را دید و شنید، بغض درگلویش 

نشست و برگ های تاریخ پر از فداکاری، ایثار و از جان گذشتگی این کشور بزرگ را ورق زد و از پیش چشم گذراند. 
 وی اضافه کرد: دعوت می کنم سخنان او را که مردی از تبار جانبازان انقالب اسالمی، برادر دو شهید و همکار عزیز جهادی ما در دولت دکتر روحانی است، یک بار دیگر 

بشنویم تا بیست و نهم اردیبهشت، برای آینده خود و کشورمان تصمیم درست تری بگیریم.

ما به روحانی رأی می دهیم

وزیر علوم با اشاره به برکناری میرزاده از ریاست دانشگاه آزاد:
در جلسه هیأت امنا رای گیری نشد، مشکوک است!

وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اعالم این که در جلسه 
تغییر رئیس دانشگاه حضور نداشتم، گفت: رای گیری 

انجام نشده است.
به گزارش ایسنا، محمد فرهادی در حاشیه جلسه امروز 
هیئت دولت در ارتباط با آخرین برنامه های وزارتخانه 
علوم تحقیقات وفناوری در پایان عمردولت یازدهم، 
اظهار کرد: برنامه های وزارتخانه ما بلند مدت تدوین 
امور  می شود، ساماندهی آموزش عالی را مصوب و 
دانش های  برنامه های  کنیم،  تقویت می  را  مهارتی 
کارآفرین نیز ادامه پیدا می کند. وی در ارتباط با جلسه 
هیئت امنای دانشگاه آزاد برای تغییراتی در این دانشگاه 
گفت: من عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد هستم اما در 
جلسه برای تغییر رئیس دانشگاه حضور نداشتم و رای 

گیری هم انجام نشده است. فرهادی در پاسخ به این 
پرسش که چرا در آن جلسه حضور نداشته اید، گفت: 
چرا ندارد جلسه پایان یافته بود و ماهم برای جلسه 
هیئت دولت آمدیم. وی در حالیکه از جمع خبرنگاران 

دور می شد گفت: این کار مشکوک بوده است. 
که  آزاد  دانشگاه  امنای  هیات  فوق العاده  جلسه  در 
بر  شد،  برگزار  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  سوم 
حمید  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  اعالم  اساس 
هیئت  عضو  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  میرزاده 
تصویب  با  دانشگاه  این  امنای  هیئت  و  مؤسس 
علی محمد  و  برکنار  امنا  هیات  اعضاء  اکثریت 
انتخاب  دانشگاه  این  سرپرست  عنوان  به   نوریان 

شد.

مدیر کل مدیریت بحران گلستان در خصوص علت حادثه انفجار 
معدن آزاد شهر گفت: به احتمال زیاد خارج نشدن گاز از فضای 

معدن سبب بروز این حادثه شده است.
صادقعلی مقدم مدیر بحران استان گلستان در جمع خبرنگاران 
حادثه  در  شده،  ارائه  که  آماری  آخرین  اساس  بر  کرد:  اظهار 
 26 حدود  آزادشهر  یورت  زمستان  سنگ  زغال  معدن  انفجار 
کارگر در معدن محبوس شدند. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
اطالع دقیقی از وضعیت کارگران حبس شده در معدن نداریم، 
تصریح کرد: مصدومی که تاکنون به مراکز درمانی اعزام شده اند 

به  اما  وارد معدن شده  امدادرسانی  برای  کارگرانی هستند که 
دلیل شدت گاز، دچار مصدومیت شدند. مقدم با اشاره به اینکه با 
اضافه شدن دستگاه هوادهی پیشرفته کار دسترسی به کارگران 
آزادشهر  یورت  زمستان  سنگ  ذغال  معدن  در  شده  محبوس 
سرعت بیشتری گرفت، افزود: کار امدادرسانی با تمام امکانات 
و تجهیزات در حال انجام است.مدیرکل مدیریت بحران استان 
گلستان خاطرنشان کرد: اسامی 28 نفر دیگر از حادثه دیدگان 
اعالم شد. عباس عادلی، روح اهلل سوسرایی، حسن  واقعه  این 
میردار،  حسین  کمال وطن،  علی محمد  »شاه رضا«،  علیخانی 

حسن علیخانی »برزعلی«، حسین محمودی، شهمرادی، تقی 
طاهردوست، خادم میردار، علی گنجی وطن، مهدی اونق، عزت 
حادثه  این  مصدومان  جمله  از  میرعرب  سیدمحمد  و  نکویی 
هستند. از دیگر حادثه دیدگان اسامی عقیل سوسرایی »یحیی«، 
جهانگیر سارانی، علی مسعودی، حسن رجبلو، محمد نصرتی، 
محسن زمانی، حسن سوسرایی »رمضان«، حبیب کمالی، قدرت 
نکویی، علی قانچی، عبداهلل محمدی، علی اصغر علیخانی، حسن 
مسعودی و موسی بهشتی به چشم می خورد. آخرین خبر حاکی 

از آن است که دسترسی به داخل معدن مشکل شده است.

خارج نشدن گاز موجب انفجار معدن آزادشهر شد


