گوشههایی از عملکرد احمدینژاد را در مناظرهها برمال میکنیم

حجتاالسالم مجید انصاری ،معاون حقوقی رئیسجمهور ،با اشاره
به نامهها و بیانیههای محمود احمدینژاد علیه دولت ،گفت :نامهها
و حرفهای��ی که احمدینژاد ای��ن روزها مطرح میکند تنها یک
بازی انتخاباتی است ،چراکه همه میدانند آقای احمدینژاد چه بر
سر اقتصاد این کشور آورده است.
او افزود :همه میدانند که درآمد افس��انهای بیش از  ۷۰۰میلیارد
دالری چ��ه کاری ب��ا کش��ور کرد و ی��ک دولت بده��کار با تورم
افسارگس��یخته  ۴۴درصدی ،رکود منهای  ۶.۷درصدی و روابط

بهم ریخته با دنیا و تحریمهای فزاینده تحمیل شده
را تحوی��ل داد .مهمتر از همه بهم ریختن بنیانهای
اخالقی کش��ور از مهمتری��ن دس��تاوردهای دولت
احمدینژاد بود.
معاون حقوقی رئیسجمهور خاطرنش��ان کرد :حاال
آقای احمدینژاد با همه چیزهایی که برای دولتهای آینده به ارث
گذاشته اس��ت ،فرار رو به جلو میکند ،چون در جریان انتخابات
حتماً در مناظرهها گوشههایی از عملکرد او برمال خواهد شد.

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

به گزارش ایلنا ،وی گفت :دولت در طول س��ه س��ال
گذشته خویش��تنداری داش��ت و همه کابینه کمتر
به تحلیل گذش��ته پرداختند .آن ه��م برای اینکه به
سیاهنمایی متهم نش��ویم .ما میخواستیم در جامعه
امید ایجاد کنیم حاال آقایان وقتی خودش��ان ش��روع
کردند فرصت مناسبی است که در ایام انتخابات این مسائل روشن
شود تا مردم در جریان بسیاری از حرفهای گفته نشده قرار گیرند
و بدانند این افراد چه بر سر کشور آوردهاند.

گزارش اختصاصی آفتابیزد از اظهارات مهم فرجیدانا
در جمع تشکلهای دانشجویی:

انتخابات پیشرو
انتخاب بین مرگ و زندگی است
اگر در مورد کسی فضایی مطرح کردند که همهاش منفی بود ،بدانید که این
نمیتواند واقعیت داشته باشد ،چون بعید است که کسی اینقدر منفی باشد
ما هیچ چیز از فضائل دولت را در صحنه تبلیغات و در صحنه رسانههای رسمی
که با پول بیتالمال هم تغذیه میشوند ،نمیبینیم

همه ما مشاهده
میکردیم که قطار
اقتصاد کشور ته دره
بود .اگر همه شاخصها
را به دقت نگاه کنیم
بهخوبی متوجه میشویم
که وضعیتمان چگونه
بود و امروز این روند
منفی توسط دولت
آقای روحانی متوقف
شده است .وقتی اشتغال
در  ۸سال وجود نداشته
باشد شما نمیتوانید
انتظار داشته باشید
که در  ۴سال ،اشتغال
جوانان فراهم شود

آفتابی�زد -نوی�د کلهرودی:رضا فرجیدانا،
وزیر اس��بق علوم دولت حسن روحانی با جمعی
از تش��کلهای دانش��جویی آن هم در آس��تانه
انتخاب��ات ،دیداری داش��ت .فرجیدان��ا که در
بین دانش��جویان جزء محبوبترین وزرای علوم

به حس��اب میآید اخیرا نیز به س��مت ریاست
ستاد دانشگاهیان حسن روحانی برای انتخابات
پیشروی ریاستجمهوری انتخاب شده است .او
در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه چندان
به کار اجرایی عالقهای ندارد و بیشتر عالقهمند
به ارتقای س��طح علمی دانشگاههاس��ت ،گفت:
«از نفس کشیدن در بعضی از فضاها احساس بدی
دارم این را از آن جهت نمیگویم که دوستان از
فضای سیاسی ناامید باشند این احساس شخص
خودم اس��ت و به خاطر ای��ن روحیه مقداری از
فضای سیاسی کناره گرفته بودم ».فرجیدانا در
ادامه با اش��اره به مطرح ش��دن بحث ریاست او
بر ستاد دانشگاهیان حسن روحانی افزود«:وقتی
دوستان این بحث را مطرح کردند واقعا احساس
مس��ئولیت ک��ردم با آنچ��ه در س��طح جامعه
میگذرد .امروز هم��ه ابزارهای تبلیغاتی و تمام
آنچه میش��ود داشتههای کش��ور باشد انگار که
در دس��ت یک جناح خاص است و آن را تمام و
کمال برای تخریب این دولت استفاده میکند».
وزیر اسبق علوم س��پس در واکنش به حمالتی
که به دولت روحانی میش��ود ،اف��زود« :اگر در
مورد کس��ی فضایی مطرح کردن��د که همهاش
منفی ب��ود ،بدانید ک��ه این نمیتوان��د واقعیت
داشته باش��د ،چون بعید است که کسی اینقدر

منفی باش��د ما هیچ چیز از فضائ��ل دولت را در
صحنه تبلیغات و در صحنه رسانههای رسمی که با
پول بیتالمال هم تغذیه میشوند ،نمیبینیم ».در
این شرایط مظلومیت آقای روحانی من را به این
باور رساند که باید بیایم و واقعا احساس مسئولیت
کردم و به دوس��تان گفتم به هر شکلی که باشد
در این صحنه خواه��م آمد به جهت آنکه ما باید
از اعتدال پشتیبانی کنیم .».فرجی دانا سپس بر
امتداد راه دولت روحانی تاکید کرد و افزود« :این
آواربرداری که دول��ت آقای روحانی در این مدت
انجام داده است باید ادامه پیدا کند».
نارضایتیهای امروز ناشی از
آوارهای باقیمانده از گذشته است

این اس��تاد دانش��گاه تهران س��پس به نمونهای
از اقدام��ات دولت روحانی در برداش��تن آوارها
اش��اره کرد و افزود«:تورم پنجاه درصد در طول
این س��الها کامال عیان بود .همه ما مش��اهده
میکردیم که قطار اقتصاد کشور ته دره بود .اگر
همه ش��اخصها را به دقت ن��گاه کنیم بهخوبی
متوجه میش��ویم که وضعیتم��ان چگونه بود و
امروز این روند منفی توسط دولت آقای روحانی
متوقف ش��ده اس��ت .وقتی اش��تغال در  ۸سال
وجود نداشته باشد شما نمیتوانید انتظار داشته

غرضی ردصالحیت میشود به همان دلیل که آیت اهلل هاشمی شد

دردسرهای دوای هر مرض !

بسیاری میپنداشتند
که محمد غرضی هرچند
رایآور نباشد اگر در
سال  96نیز نامنویسی
کند یکی از کاندیداهای
نهایی انتخابات نام خواهد
گرفت .اما اظهارنظرهای
قابل بحث او در روز
ثبتنام از یک سو و همین
طور ،سن و سال غرضی!
باعث شده تا اینبار بحث
عدمصالحیت محمد
غرضی نیز در محافل و
عدم کامیابیاش برای
عبور از فیلتر شورای
نگهبان مطرح شود
آفتابیزد -گروهسیاسی :مطمئنا درمیان این
هم��ه افراد مختلف و عجی��ب و غریبی که برای
نامنویس��ی در انتخابات ریاستجمهوری حضور
پیدا کردند ،اصال کسی از نامنویسی سید محمد
غرضی که چند سالی است پای ثابت نامنویسی
تم��ام انتخاب��ات از ریاس��تجمهوری بگیرید تا
مجلس شورای اسالمی و حتی مجلس خبرگان
بوده ،شوکه نمیشود.
غرضی که اتفاقا از تاییدصالحیت شدههای نهایی
سال  92بود و در مناظرات انتخاباتیاش بارها با
این ش��عار که «جناح چپ دولتداری بلد نیست
و جناح راس��ت مردم��داری نمیدان��د» خود را
کاندیدایی کامال مستقل میدانست ،با همراهی
پسرانش پای به رقابتهای انتخاباتی گذاشت و
تا آخر ماند و حدود  500هزار رای کسب کرد.
او اینبار اما با همراهی همسرخود در روز پنجشنبه
شناسنامه به دست ،لبخندزنان خود را به عنوان
نامزد سال  96به وزارت کشور رساند .غرضی که
البته در سال  94هم در انتخابات مجلس دهم با
چند ده هزاررایی که آورد از راهیابی به پارلمان
کش��ور بازمانده بود این بار طبق پیشبینیها و
البته طبق وعدهای که از ماهها قبل میداد برای
جایگاه��ی بزرگتر از نمایندگ��ی مجلس ،باری
دیگر داوطلب شد.
محمد غرض��ی البته در نشس��ت خبریاش در
زمان ثبتنام روزپنجشنبه ،حرفهای قابل بحثی
ه��م زد که برخی از آنه��ا ادعاهایی بود که اگر
هر کس��ی به غیر از غرضی آنها را مطرح میکرد
ت��ا االن عالوه ب��ر جنجالهای رس��انهای ،کلی
مشکالت قانونی نیزممکن بود گریبان او را بگیرد!
ولی چون غرضی این حرفها را زد چندان مورد
توجه قرار نگرفت!

محم��د غرض��ی پنجش��نبه هفته گذش��ته به
ش��هرداری انتقاد کرد و گفت« :بع��د از انقالب،
شهرداری تهران با استفاده از رانت رئیسجمهور
معرفی کرده اس��ت ،باز ه��م میخواهد بکند».
اینکه صدا و س��یما باید به ه��ر کاندیدایی یک
کانال تلویزیونی بدهد و حسن روحانی هم نباید
از زیر ب��ار مناظرات فرار کن��د بخشهای دیگر
صحبتهای غرضی بود.
اما صحبتهای غرضی درب��اره میزان آرایش در
س��ال  92بس��یار قابل تامل بود« :در دوره قبل
اعالم کرده بودند من در اکثر اس��تانها نفر دوم
بودم .منتها در طول عمرم هرگز حاضر نیس��تم
به خاطر کس��ب قدرت ،یک قطره خون از دماغ
کسی بریزد».
صحبتی که میزان رای س��ال  92غرضی و چه
بسا انتخابات آن سال را به چالش میکشاند!
دردسرهایجدیدغرضی

کاندیدات��وری غرضی به غی��ر از این گفتههای
معنادارش که میتوانست حاشیههایی به همراه
داشته باش��د ،حاش��یههای دیگری هم داشت،
حاش��یهای از جمل��ه پخ��ش پوس��تر تبلیغاتی
او که عالوه بر ش��بکههای مج��ازی در برخی از
خبرگزاریها نیز انعکاس یافت ،پوستری با یک
ش��عار عجیب«غرضی بیغرض  ،درمان هر چی
مرض!» پوس��تری که بیش از همیشه به حضور
او در انتخابات جنبه غیرجدی و طنز بخشید.
علیرغم آنکه رئيس ستاد انتخاباتى سيد محمد
غرضى اعالم كرد به غير از كانال رسمى و سايت
اطالعرس��انى او هيچگونه سايت و كانال ديگرى
از وی معتبر نيست و پوستر تبليغاتى كه پخش
ش��ده مورد تاييد آنها نیست و ش��عار انتخاباتى
غرضی هم «اجماع ملى ،حمله به بيكارى» است!
ام��ا علیرغم این تکذیبی��ه و توضیحات ،ظاهرا
آنچه بیش��تر از خود غرض��ی و حرفهایش بُرد
رس��انهای دارند ،حاش��یههای مربوط به اوست.
از اظهارنظرهای��ش در مورد می��زان آرای او در
س��ال  92گرفته و اینکه نمیخواس��ته خون از
دماغ کس��ی بیاید ،بگیرید تا پوس��تر تبلیغاتی
تکذیبی��هاش! دردس��رهای جدی��د غرض��ی در
انتخابات  96خواهد بود.

استثنایآنسال

بیتردید چه بخواهی��م چه نه محمد غرضی در
س��ال  92یک استثنا بود .اس��تثنایی که کسی
از او نمیگف��ت و حتی در زمان نامنویس��یاش
در انتخابات نیز کس��ی خبری از نامنویسیاش
نداشت! اما وی درست در زمانی که بزرگترین و
مشهورترین شخصیتهای سیاسی کشور در آن
انتخابات ردصالحیت شدند! (از آیتالهر هاشمی
رفس��نجانی بگیرید تا اس��فندیار رحیم مشایی
و بس��یاری از نمایندگان مجلس و )...یا کس��انی
مثل محمدرضا عارف به س��ود حس��ن روحانی
کن��ار رفتند! به عنوان کاندی��دای نهایی و اصلی
ریاستجمهوری لقب گرفت .کسی که زمانی در
دولت جنگ و همین طور دولت آیتاهلل هاشمی،
وزیر پست و تلگراف و تلفن بوده و البته آن اوایل
انقالب ،نمایندگی مجلس را نیز برعهده داش��ته
اس��ت به عنوان نامزد اصلی ریاست جمهوری (و
البته کم اقبال) همه را متعجب س��اخت! آنگونه
که بسیاری از نسل جوان ایران بعد از قرارگرفتن
نام غرض��ی ج��زء کاندیدای ریاس��تجمهوری
نخس��تین پرسشش��ان ای��ن ب��ود ک��ه غرضی
کیست؟!
غرضی تا پیش از س��ال  ، 92بیش از 15سال در
عرصه سیاست ایران گم بود!
ولی به هرحال تایید صالحیت او در س��ال  92و
بعدها در س��ال  ،94نش��ان میداد که نظام او را
چهرهای موجه میداند.
خطرردصالحیتغرضی

برای همین بس��یاری میپنداش��تند که محمد
غرضی هرچند رایآور نباش��د اگر در س��ال 96
نیز نامنویس��ی کند یک��ی از کاندیداهای نهایی
انتخابات نام خواهد گرفت .اما اظهارنظرهای قابل
بحث او در روز ثبتنام از یک س��و و همین طور،
سن و س��ال غرضی! باعث ش��ده تا اینبار بحث
عدمصالحیت محمد غرضی نیز در محافل و عدم
کامیابیاش برای عبور از فیلتر ش��ورای نگهبان
مطرح شود.
محم��د غرض��ی متولد  23بهمن  1320اس��ت
یعن��ی کم کم پا به  76س��الگی میگذارد و این
یعنی دس��ت ش��ورای نگهبان برای ردصالحیت
محمد غرضی به دلیل س��ن باالی او باز اس��ت.
هم��ان طور که در س��ال  ،92دلیل ردصالحیت
آیتاهلل هاشمی سن باالی او عنوان شد!
ش��واهد نش��ان میدهد غرضی در س��ال 96
ب��ه احتمال زیاد دیگر نمیتواند آن اس��تثنای
شگفتیسازی باشد که از فیلتر شورای نگهبان
عبور ک��رده و در مناظ��رات انتخاباتی صدا و
س��یما خودی نشان دهد و بر شهرتش بیفزاید
یا باز هم ی��اد خاطرات قدی��م و دهههای 60
ی��ا اوایل  70که در این مملک��ت کارهای بوده
و مسئولیتهایی داشته است را را زنده کند.

باش��ید که در  ۴س��ال ،اش��تغال جوانان فراهم
شود ».فرجیدانا ریش��ه برخی از نارضایتیهای
عمومی امروزین را ناش��ی از انباشت آوارهایی از
دولت گذشته دانست که دولت فعلی هنوز موفق
به برداشتن آنها نشده است.
مش��اور رئیسجمهور در امور علمی و آموزش��ی
سپس به سراغ حوزه تخصصی خود یعنی آموزش
عالی رفت و گفت« :در زمینه علم و فناوری این
آوارها بس��یار خطرناک و عمیق و آواربرداریاش
هم بس��یار سختتر از آن چیزی است که تصور
میش��ود .روالهایی که در طول دولت گذش��ته
از جمل��ه جذبه��ای غیرقانونی ،بورس��یههای
غیرقانونی و س��تارهدارکردن دانش��جوها شکل
گرف��ت را نمیتوان تنها در حد لفظ دانس��ت و
ساده آنها را بر زبان آورد .چیزهایی که در آن فضا
قرار گرفته بودند ،به عالوه برنامهای که تا س��ال
 ۹۲بسیار حساب شده برای خالیکردن دانشگاه
از نیروهای کیفی و علمی برای کاشتن نیروهای
خاص در نقاط مشخص تهیه و اجرا شده بود ،اگر
ادامه پیدا میکرد آن وقت شما باید میدیدید که
امروز چه وضعی داشتیم».
راه رسیدن به آزادی حمایت از روحانی است
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امیدوارم آقای احمدینژاد پاسخ را از مردم بگیرد

مش�اور فرهنگی رئیسجمهور به ثبتنام رئیس دولتهای نهم و دهم در دوازدهمین
دوره انتخابات ریاستجمهوری واکنش نشان داد.
به گزارش ایس�نا ،حسامالدین آش�نا در صفحه توئیتر خود نوش�ت :امیدوارم آقای
احمدینژاد پاس�خ عدم تمکی�ن به توصیهها را از مردم بگیرد نه از ش�ورای محترم
نگهبان.

س��پس با توج��ه به انتخاب��ات پی��شرو ،افزود:
«ما باید به آینده ایران عزیزمان فکر کنیم .باید
س��عی کنیم انتخاب اصلحی داشته باشیم تا به
اه��داف متعالی که داریم دس��ت پی��دا کنیم».
فرجیدانا س��پس با اش��اره به اهمی��ت ارتقای
عل��م و فناوری اف��زود« :مهمترین ال��زام در راه
ارتقای شایستهساالری است و نخبهگرایی و این
موضوعی اس��ت که هنوز نتوانس��تیم آن را حل
کنیم .فضای آزاداندیش��ی نیز الزمه پیش��رفت
اس��ت .دانش��گاه منتق��د الزمه این فضاس��ت.
میدان دادن به همه دانش��گاهیان الزمه رسیدن
به گفتمان غالب علمی ش��دن است ».فرجیدانا
راه رس��یدن ب��ه فض��ای آزادی و اعتدالی را در
حمای��ت از دول��ت روحان��ی دانس��ت و گفت:
«باید از آقای روحانی برای دور دوم ایش��ان نیز
حمایت کنیم تا آواربرداریها ادامه پیدا کنند».
وزیر علوم آینده عملکرد بهتری خواهد داشت

فرجیدانا س��پس در مورد عملک��رد وزارت علوم
افزود« :دکتر فرهادی در هی��چ زمینهای فروگذار
نبودهاند من شاهد زحمات صادقانه ایشان هستم،
ام��ا فرام��وش نکنیم که ایش��ان انتخ��اب هفتم
رئیسجمه��ور بودند همانطور که من انتخاب دوم
ایشان بودم و حال که مجلس همراهتری داریم باید
انتظار داشته باشیم آقای دکتر روحانی با انتخابی
بهتر فضا را بهتر کنند».
رئیس س��تاد دانش��گاهیان روحانی در پاس��خ به
درخواس��ت یک��ی از دانش��جویان برای تش��کیل
کمیتهای می��ان وزارت عل��وم و نیروهای امنیتی
برای حل برخی مس��ائل فعاالن دانشجویی گفت:
«من میدانم که دکتر ضیا هاشمی ،معاون فرهنگی
وزیر علوم هفتهای یکبار به طور مرتب با نیروهای
امنیت��ی مس��ئول در وزارت علوم جلس��ه دارند و
هماهنگیهایی میکنند و در حد توان تالششان را
کردهاند .انشاءاهلل با انتخاب کسی که حتی از من
هم به شعارهای آقای رئیسجمهور پایبندتر است
وعدههای آقای روحانی محقق خواهد شد».
فرجیدانا س��پس با اشاره به ایستادگی روحانی
روی وعدههای��ش ،افزود« :من ش��اهد بودم که
ایشان هیچگاه از برنامههایشان عدول نکردهاند.
برنامهه��ای دور اول ایش��ان در زمینه مس��ائل

دانش��گاهیان برنامههای غنی و کاملی هستند؛
برنامههای دور دوم تکمیل همان برنامهها خواهد
بود .انشاءاهلل در دولت دوم آقای روحانی وزرای
ایش��ان مجریان خوب��ی خواهند ب��ود و به تمام
انتقادات بحق دوستان پاسخ داده خواهد شد».
نیمی از کلید در قفل چرخیده است

فرجیدانا س��پس در پاس��خ به انتقاد یکی دیگر
از دانش��جویان نس��بت به عدم تعویض مدیران
میان��ی باقیمانده از دولت گذش��ته گفت« :بنده
در جلس��ات هیئت دولت شاهد بودهام که دکتر
روحانی چندین بار از وزرا خواستهاند که افرادی
را بر س��ر پس��تها بگذارند که ب��ا جهتگیری
هماهنگ با دولت به مس��ائل نگاه کنند .صاحب
کلید قفل را شناسایی کرده است و نیمی از کلید
در قفل چرخیده اس��ت .ش��دت مشکالت و آوار
برجای مان��ده امکان چرخش کامل این کلید را
هنوز به روحانی نداده است».
وزیر اس��بق علوم س��پس ب��ه تخریبکنندگان
دولت روحانی اش��اره کرد و افزود«:کس��انی که
امروز به نام کاسبان تحریم معروف شدهاند بیکار
نخواهند نشس��ت .ما باید به م��ردم امید بدهیم
ک��ه به پای صندوقه��ای رای بیایند و رایهای
خاکستری هم به پای صندوقهای رای بیایند».
فرجیدانا س��پس انتخابات پیشرو را انتخاباتی
می��ان خوب و بد یا بد و بدتر ندانس��ت و گفت:
«این انتخاب ،انتخاب بین مرگ و زندگی اس��ت
و بی��ن بودن و نبودن اس��ت و ما بای��د بودن را
انتخاب کنیم و آقای روحانی نش��ان داده است
پایبند حرفهایش است و ایستادگی میکند ،اما
در یک فضای اعتدالی به همه ش��عارهایش نگاه
میکن��د .آقای روحانی بنا ندارد با افش��اگری یا
ایجاد فشار یا دادن رانت به دیگران مثل چیزهایی
که در گذشته شاهد بودیم دنبال اهداف خاصی
باش��د».فرجی دان��ا در انتها افزود«:ب��ه هر کار
انس��انی انتقاد وارد اس��ت .منجمل��ه به دولت،
ما باید انتقادها را بش��نویم و اص�لاح کنیم».او
همچنین به دانش��جویان وعده داد که در آینده
جلسات ماهانهای با تشکلهای دانشجویی برقرار
خواه��د بود و قول داد تا انتقادات مطرح ش��ده
توسط دانشجویان را انتقال دهد.

