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آيتاهلل نوريهمداني :هركس به تصميم شوراي نگهبان اعتراض كند مفسد فياالرض است
يكي از مراجع تقليد گفت :شوراي نگهبان براي تشخيص صالحيت افراد قانون معين كرده و اگر كسي بخواهد در برابر آن چون و چرا بگويد و اعتراض كند گناه مرتكب شده است .به گزارش نامهنيوز ،آيتاهلل حسين نوري
همداني گفت :اگر كسي در برابر تصميم شوراي نگهبان اعتراض كند گناه كرده و نه تنها گناه بلكه مفسد فياالرض است زيرا قانون اساسي مملكت است بايد به آن از نظر عظمت نگاه كرد .وي خاطرنشان كرد :بايد به راي
مردم اهميت داد .پيامبر خدا(ص) ابتدا حضرت امير مومنان(ع) را معين كرد؛ ايشان را با ترفندهايي كنار زدند سپس مردم بيعت كردند .استاد حوزه علميه قم با بيان اينكه قيام سيدالشهدا(ع) در برابر قانونشكنان بود.

انتخابات

صادق زيباكالم در گفتوگو با «اعتماد»:

اگر احمدينژاد تاييد شود
با روحاني به دور دوم انتخابات ميرود

ديگري نميتواند مانع از شركت احمدينژاد در انتخابات
رياستجمهوري شود.
حاال با توجه ب�ه اين اصل و ش�رايط موجود ،فكر
ميكني�د احمدين�ژاد از فيلتر ش�وراي نگهبان
رد ميشود؟

من فكر ميكنم به واس��طه مطالبي ك��ه عليه احمدينژاد
در قوه قضاييه وج��ود دارد ،كار احمدينژاد براي ورود به
انتخابات تا حدي دش��وار اس��ت .ولي اگر اين چهار مرجع
حكم يا س��ندي عليه احمدينژاد به شوراي نگهبان ارايه
نكنند كه ناقض شرايط الزم براي كانديداتوري در انتخابات
باشد ،شوراي نگهبان نميتواند احمدينژاد را رد صالحيت
كند .اين كار خالف قانون است.
ش�ما هن�وز معتقدي�د احمدينژاد بي�ن  10تا 15
ميليون راي دارد؟

بله ،به نظ��ر من ثبت ن��ام احمدينژاد در ش��رايط خاص
كنوني ،حت��ي آن  10تا  15ميلي��ون راي را هم به مراتب
بيشتر كرده است.
ولي بخش�ي از راي احمدينژاد در سال  ،88راي
سنتي اصولگرايان بود و االن قاليباف و رييسي از
جناح اصولگرا ،رقيب احمدينژادند.

اعتمادآنالين
پ�س از كانديدات�وري احمدين�ژاد در
انتخابات رياس�تجمهوري ،اكثر ناظران
سياس�ي بر رد صالحيت او تاكيد كردن�د .با اين حال،
برخي معتقدن�د احمدينژاد تنها ف�ردي نخواهد بود
ك�ه در اي�ن انتخاب�ات رد صالحي�ت خواهد ش�د .در
ب�ازار ش�ايعات سياس�ي ،زمزمههايي نيز درب�اره رد
صالحيت ش�خصيت ه�اي ديگ�ر به گوش ميرس�د.
متن زير گفتوگويي اس�ت با صادق زيب�اكالم درباره
انتخاب�ات رياس�تجمهوري پيچي�دهاي ك�ه در راه
است.

به نظر ش�ما ،با توجه به اعتراض�ات اصولگرايان
به كانديداتوري احمدينژاد ،ب�ه ويژهنامهاي كه
احمد توكلي در ضرورت رد صالحيت احمدينژاد
نوشت ،ش�وراي نگهبان صالحيت احمدينژاد را
تاييد ميكند؟

در اين زمينه دو مالحظه وجود دارد .مالحظه اول به فلسفه
سياسي برميگردد و آن اينكه شما هر طور كه دموكراسي
و مردمساالري را تعريف كنيد ،اين يك اصل مبنايي در آن
است كه يك نفر بتواند نامزد رياستجمهوري شود و مردم
بتوانند به او راي بدهند .ش��ما به هر دليلي مانع تحقق اين
اصل شويد و يك نهاد به جاي مردم تصميم بگيرد و بگويد
آقاي احمدينژاد نميتواند در انتخابات ش��ركت كند ولي

صادق زيباكالم ميتواند در انتخابات شركت كند ،اين كار
مغاير با مردمساالري است.
منتق�دان ميگوين�د احمدين�ژاد جرايم�ي
مرتك�ب ش�ده ك�ه باي�د در دادگاه ب�ه آنه�ا
رسيدگي ش�ود و اگر تبرئه ش�د ،ميتواند نامزد
رياستجمهوري شود.

من فلس��فه كلياش را گفتم .اما قانون جمهوري اسالمي
ميگويد وزارت اطالعات و دادگستري و نيروي انتظامي و
ثبت احوال بايد درباره صالحيت افراد براي كانديداتوري
در انتخابات اظهارنظر كنن��د .اگر اين چهار مرجع بگويند
ش��ركت آقاي احمدين��ژاد در انتخابات بالمانع اس��ت،
ديگر نه آق��اي توكلي نه ش��وراي نگهبان و ن��ه هيچ نهاد

اين عجيب نيست كه دو رييسجمهور اخير نظام
كه يكي از آنها رييسجمهور مس�تقر هم هست،
رد صالحيت شوند؟

بله ،خيلي عجيب اس��ت و هزينه زي��ادي به نظام تحميل
ميكند .ولي ممكن است كه مصالح ايجاب كند كه چنين
كاري بكنند.
شوراي نگهبان با استناد به چه دليلي ممكن است
روحاني را رد صالحيت كند؟

ممكن اس��ت بگويند عملكرد اقتصادي دولت روحاني باال
نبوده ،برجام چنانكه بايد و ش��ايد به بار ننشسته و اشتغال
باال نرفته و مملكت در ركود است و...
اين امور منطقا ربطي به شوراي نگهبان دارد؟

مسلما شوراي نگهبان براي رد صالحيت احتمالي روحاني،
هيچ دليل حقوقياي نميتواند اقامه كند و بايد متش��بث
شود به يك سري عذر و بهانه.
اگر اين اتفاق بيفتد ،در اين صورت مشاركت مردم
در انتخابات چه وضعي پيدا خواهد كرد؟

بل��ه ،اما به نظر من راي س��نتي اصولگرايان ب��ه قاليباف و
رييسي نميرس��د .يعني اين احمدينژاد است كه آن راي
سنتي را تصاحب ميكند .آن راي در غياب احمدينژاد به
قاليباف و رييس��ي ميرسد ولي اگر احمدينژاد در ميدان
رقابت باش��د ،قاليباف و رييسي بايد با بخش عمده آن راي
وداع كنند!

آيا ممكن اس�ت صندل�ي خالي رياس�ت مجمع
تش�خيص مصلح�ت نظام ،ب�راي آق�اي روحاني
همچنان خالي مانده باشد؟

در مجموع اگ��ر احمدينژاد رد صالحيت ش��ود ،پيروزي
روحاني قطعي است .يعني آقاي روحاني با دست بسته هم
قاليباف و رييسي را شكست ميدهد .اما حضور احمدينژاد،
ب��ا توجه ب��ه آن  10ت��ا  15ميلي��ون رايي ك��ه كاريزماي
احمدينژاد براي او تضمين ميكند ،كار روحاني را بسيار
دشوار خواهد كرد.

آقاي مصلحي ه�م كانديدات�وري احمدينژاد را
تالش براي خلق فتنهاي و اقدامي در تقابل با نظام
ميبينند .شما اين نظر را قبول داريد؟

ظاهرا در اين نكته ترديدي نيست كه كانديداتوري
احمدينژاد به ضرر اصولگرايان اس�ت ولي آيا به
ضرر روحاني هم هست؟

دانيال شايگان /اعتماد

براي رد صالحيت روحاني است .يعني احمدينژاد و بقايي
رد صالحيت شوند كه راه باز شود براي رد صالحيت حسن
روحاني .مثل داستان سال  92كه آقاي مشايي رد صالحيت
شد و مرحوم هاشميرفسنجاني هم رد صالحيت شدند.

احمدين�ژاد در مصاحبهه�اي روزهاي اخيرش،
جواب شفافي به اين سوال نداده است كه آيا براي
ثبت نام در انتخابات ،اخيرا با رهبري گفتوگويي
داشته يا نه.

اين هنر احمدينژاد اس��ت كه هميش��ه توپ را در زمين
ديگران مياندازد .يعني احمدينژاد كاري كرده است كه
مقام معظم رهبري بگويند كه آيا نظرش��ان درباره شركت
احمدينژاد در انتخابات تغيير ك��رده يا نه .تا جايي كه ما
ميدانيم ،مقام معظم رهبري نظرش��ان را عوض نكردهاند.
يعني چيزي نگفتهاند كه نش��ان دهد نظرشان عوض شده
است.
ش�ايعاتي هم درباره رد صالحيت حسن روحاني
وجود دارد .به نظرتان ممكن است اين طور شود؟

اين تحليل هم وجود دارد كه ميگويد ثبت نام احمدينژاد

اگر روحاني رد صالحيت ش��ود ،اصالحطلبان بايد سبك و
سنگين كنند.

ممكن اس��ت .يعني به روحاني بگويند ش��ما ردصالحيت
ش��دي و ب��رو ريي��س مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام
ب��اش .ولي هم��ه ما ميدانيم رياس��ت مجمع تش��خيص
مصلح��ت ،ي��ك جايگاه تش��ريفاتي اس��ت؛ ل��ذا اين كار
اصولي نيس��ت ك��ه روحاني را با دس��ت پس بزنن��د و با پا
پيش بكشند.

ن��ه .من اصال تحليل آق��اي مصلحي را قبول ن��دارم و فكر
ميكن��م نظر ايش��ان تحت تاثي��ر اختالفاتي اس��ت كه با
احمدينژاد داش��تند و احمدينژاد هم ايش��ان را موقتا از
كابينه اخراج ك��رد .از نظر من ،عملكرد احمدينژاد در آن
هشت سال بسيار منفي بود ولي اگر نصف بهعالوه يك مردم
خواهان رياستجمهوري احمدينژاد باشند ،اصولگرايان
نبايد سد راه مردمساالري شوند.
نهايت�ا فك�ر ميكني�د چ�ه كس�ي ش�انس اول
رياستجمهوري است؟

روحاني را ش��انس اول ميدانم ولي اگر احمدينژاد تاييد
صالحيت ش��ود ،فكر ميكنم كار احمدينژاد و روحاني به
دور دوم انتخابات كشيده ميشود ولي نهايتا خرد جمعي
م��ردم ايران ،موج��ب پي��روزي روحاني ب��ر احمدينژاد
خواهد شد.

گفتوگوي دوم

محسن غرويان در گفتوگو با «اعتماد»:

هدفم پيروزي روحاني در انتخابات است

محسن غرويان ،تنها مدرس حوزه علميه
قم است كه در انتخابات رياستجمهوري
ثبت نام كرده اس�ت .غرويان هدف حضورش را دفاع از
انديش�ه اعتدالي هاشميرفسنجاني و كمك به پيروزي
مجدد حس�ن روحان�ي در انتخابات رياس�تجمهوري
ميداند .او اگرچه خودش را رجل سياس�ي ميداند ولي
نفس كانديداتورياش به عنوان يك حوزوي را ،حتي اگر
شوراي نگهبان صالحيتش را تاييد نكند ،رضايتبخش
ميداند.
ابتدا بفرمايي�د با توجه به اينكه ش�ما حامي آقاي
روحاني هس�تيد ،چ�را در اين انتخاب�ات كانديدا
شدهايد؟

عقيده من اين اس��ت ك��ه تفكر اعتدال باي��د حضوري قوي
در انتخابات داش��ته باش��د و يكي از راههاي اين امر ،حضور
كانديداهاي اعتدالي متعدد و بيان و تبيين انديشههاي اين
جريان فكري در صحنه انتخابات اس��ت .هر كس از زاويهاي
اين تفكر را تشريح كند .ولي تصميم نهايي را در لحظه آخر،
با توجه به برنامه كانديداهاي گروههاي رقيب ،بايد اتخاذ كرد.
يعن�ي در روزه�اي آخ�ر تصميم ميگيري�د كه از
انتخابات كنار بكشيد يا باقي بمانيد؟

بله ،چون اين بس��تگي به ش��رايط و بازي شطرنج گروههاي

ديگر دارد .بايد ديد آنها چه برنامهاي دارند .اما جهتگيري
بنده بر اساس تفكر آيتاهلل هاشميرفسنجاني و جناب آقاي
دكتر روحاني است.
ولي اگر در مناظرهها خوش بدرخش�يد و كنار هم
نرويد ،از راي آقاي روحاني كم ميكنيد كه!

نه ،ما به نحوي عمل ميكنيم كه منتهي به كاهش راي آقاي
روحاني نشود بلكه در جهت تكثير راي ايشان عمل ميكنيم.
ش�ايعاتي هم درباره رد صالحيت روحاني به گوش
ميرس�د .اوال اين امر را چق�در محتمل ميدانيد؟
ثانيا در صورت رد صالحيت روحاني ،اگر صالحيت
ش�ما تاييد شده باش�د ،تا آخر در صحنه انتخابات
باقي ميمانيد؟

اين شايعه البته تازگي ندارد .خيلي وقت است چنين چيزي
را ش��ايع كردهاند ولي بنده احتمال تحقق آن را يك در هزار
ميبينم و فكر نميكنم اين شايعه اصال قابل اعتنا باشد.
برخي از ناظران سياسي حدس ميزنند كه ممكن
اس�ت در كنار رد صالحيت احمدينژاد ،روحاني را
هم كنار بگذارند.

اينها تحليلهاي مختلفي اس��ت كه مطرح ميشوند ولي به
نظر من تف��اوت دكتر روحاني و آقاي احمدينژاد از زمين تا
آس��مان است و ش��وراي نگهبان قطعا اين دو نفر را مثل هم
تحليل و ارزيابي نخواهد كرد.

ش�ما هم احتمال رد صالحيت احمدين�ژاد را باال
ميدانيد؟

با توجه به اينكه ايش��ان در مقابل نظر رهبري ايستادند و با
نظر رهبري مخالفت كردند ،من فكر ميكنم شوراي نگهبان
بهترين دليل را براي ردصالحيت ايشان در دست دارد.
االن در كن�ار آقاي روحاني ،اس�حاق جهانگيري و
محمد هاش�مي و ش�ما هم از جن�اح مخالف جناح
اصولگرا كانديدا ش�دهايد .فك�ر نميكنيد تعداد
نامزدهاي همسو با روحاني ،كمي زياد است؟

انگيزه اصلي من اين بود كه از حوزه علميه قم وارد انتخابات
شوم .من ديدم كسي از حوزه كانديدا نشده .آقايان جهانگيري
و محمد هاشمي هم چهرههاي حوزوي نيستند .من به عنوان
يك ف��رد روحاني و مدرس حوزه ،صالح ديدم كس��ي هم از
حوزه در اين انتخابات حضور داشته باشد .همان طور كه مقام
معظم رهبري فرمودهاند حوزه بايد انقالبي باشد ،انقالب هم
بايد حوزوي باشد .به همين دليل در انتخابات ثبت نام كردم
تا يك چهره حوزوي در اين انتخابات حضور داشته باشد.
در واقع يك�ي از كاركرده�اي حضورت�ان ،از نظر
خودتان ه�م افزاي�ش راي آقاي روحان�ي در بين
روحانيان خواهد بود؟

هدف من اين است كه بگويم آقاي روحاني در بين روحانيان
پاي��گاه و طرفدار دارد و انديش��ههاي ايش��ان مورد حمايت

حوزويان است.

س�ه كانديداي روحاني هم داريم در اين انتخابات:
ش�ما و حس�ن روحاني و ابراهيم رييسي .يعني دو
روحاني اعتدالگرا در برابر آقاي رييسي.

بله ،اين طور است ولي من در اين انتخابات قصد تقابل با كسي
را ندارم .از ابتدا هم گفتم كه رقيب كسي نيستم ولي افكار و
انديشههاي آيتاهلل هاشمي براي من الگو است .از نظر علمي
هم ،انديشههاي حكيمانه آيتاهلل جوادي آملي را ميپسندم
و از نظرات ايشان حتما استفاده خواهم كرد.
به نظرتان صالحيت شما تاييد ميشود؟

من دليل��ي براي رد صالحيتم نميبينم .تفس��يري از رجل
سياس��ي دارم كه فكر ميكنم مج��وز ورود من و امثال بنده
به انتخابات است .رجل سياسي بايد با انديشههاي سياسي
آشنا باشد ،فلسفه سياست در اسالم و مكاتب سياسي ديگر
را بداند .رجل سياسي كسي است كه تئوريپرداز سياسي يا
فيلسوف سياست باشد ،انديشههاي سياسي اسالم را بداند،
واليت فقيه را بشناس��د و آيندهنگري سياسي داشته باشد.
بنده سالهاست كه دارم در اين زمينهها كار ميكنم و با اين
انديش��هها و مقوالت آشنا هستم و خودم را در اين حد رجل
سياسي ميدانم.
مطابق تفسير شما از رجل سياسي ،زنان هم مصداق
رجل سياسياند؟

بله ،به نظر من مفهوم رجل سياس��ي وجه جنسيتي ندارد.
رجل سياسي در اشاره به «سياستمدار» به كار رفته و شامل
زنان هم ميشود .البته شوراي نگهبان تفسير خودش را دارد
و بايد ديد كه استنباط اين شورا چيست.
به نظرتان آق�اي روحان�ي دوب�اره رييسجمهور
ميش�ود؟ به ويژه اگر احمدينژاد تاييد صالحيت
شود.

بله .م��ن احتمال ق��وي ميدهم ك��ه آقاي دكت��ر روحاني
در بي��ن مردم واج��د راي اكثريت اس��ت و
انشاءاهلل ايشان چهار س��ال ديگر هم
رييسجمهور خواهن��د بود؛ حتي با
فرض تاييد صالحيت احمدينژاد
يا هر فرض ديگري.
خيلي ممنون بابت شركت
در اين گفتوگ�و .اميدوارم
صالحي�ت خودتان ه�م تاييد
شود.

ه��دف اصلي م��ن اعالم حضور ب��ود .چه
صالحيتم تاييد ش��ود چه رد ش��ود ،از
اينكه با اعالم حضور وظيفه ديني،
مذهبي ،سياس��ي و حوزوي
خودم را انجام دادهام.

ديدگاه

اصولگرايان تاكتيك ترامپ را در پيش گرفتهاند؟
البرز حبيبي
تحليلگران معتقدند رمز موفقيت چشمگير
كمپين اوباما و دموكراتها در دو انتخابات
پيدرپ��ي رياس��تجمهوري در س��ال  ۲۰۰۸و ۲۰۱۲
ميالدي ،بهكارگي��ري ظرفيت رس��انههاي مجازي نوپا
بود .دموكراته��ا در جريان آن انتخابات از ش��بكههاي
اجتماع��ياي چون توييتر و فيس��بوك ب��راي تبليغات
انتخاباتي ،سازماندهي هواداران ،عضوگيري و ...به بهترين
شكل ممكن اس��تفاده كردند تا پرطرفدارترين صفحات
متعلق به اوباماي دموكرات باشد.
ام��ا ديري نپايي��د ك��ه جمهوريخواهان در ش��بكههاي
اجتماعي ورق را به نفع خ��ود برگرداندند بهطوريكه در
انتخابات رياستجمهوري سال گذشته ،تعداد هواداران
توييتري ميلياردر نه چندان شناخته شدهاي چون ترامپ
از تعداد فالوئرهاي توييت��ري رقيب دموكراتش هيالري
كلينتون ،بانوي اول و وزير خارجه سابق امريكا خيلي زود
جلو زد .گفته ميش��د تعداد روباتهاي توييتري هوادار
ترامپ سه برابر كلينتون بود.
همچنين هواداران ترامپ با بمباران تبليغاتي ،بزرگنمايي
اشتباهات و نقاط ضعف رقبا ،دروغپردازي و انتشار اخبار
جعل��ي ( )fake newsعليه كلينتون در فيس��بوك و...
توانس��تند در اف��كار عمومي پي��ش بيفتن��د .وگرنه چه
كس��ي گمان ميكرد جمهوريخواهاني ك��ه دولت مورد
حمايتش��ان  ۸س��ال قبل يك زمين س��وخته و اقتصاد

ورشكس��ته را در اوج ركود ،بحران مالي و حواشي جنگ
عراق و افغانس��تان به اوبام��اي دموك��رات تحويل داده
بود ،دوب��اره بر س��ر كار آيند؟ چه كس��ي گمان ميكرد
دموكراتهايي كه در اين  ۸س��ال دس��ت به آواربرداري
و ترمي��م زده ،اكثر ش��اخصهاي منفي از جمله رش��د
اقتص��ادي را به طور پايدار مثبت ك��رده ،با ايجاد بيش از
 11ميليون شغل -يعني  9برابر تمام مشاغل ايجاد شده
در دولت جمهوريخواه بوش  -بيكاري را از  %10به كمتر
از ، %5كاه��ش داده و بهجاي لشكركش��يهاي پرهزينه
در سرزمينهاي دوردست ،به امريكاييها بيمه همگاني
و رف��اه اجتماعي هدي��ه دادهاند ،اينچني��ن مورد غضب
رايدهندگان قرار گيرند؟
تنها وقتي ايالته��اي دموكرات در انتخابات يكي پس از
ديگري به چنگ جمهوريخواهان افتاد و كلينتون مقابل
ترامپ شكس��ت خورد ،دموكراته��ا متوجه ترفندهاي
تبليغات��ي جمهوريخواهان ش��دند .ترفندهاي��ي بر پايه
دروغپردازي و تخريب .هر چند ديگر كار از كار گذشته بود
و اين پدي��ده جديد ضربه خود را به گردش آزاد اطالعات
و دموكراسي در اين كشور وارد كرده بود و تنها كاري كه
از دس��ت اوباما بعد از انتخابات برآمد تذكر به مديرعامل
فيسبوك براي برخورد با پديده  fake newsبود.
ح��ال چند ماه بع��د از انتخابات امريكا ،به نظر ميرس��د
اصولگراي��ان در ايران ه��م بعد از شكس��ت در انتخابات
رياس��تجمهوري  ۹۲و مجل��س  ،۹۴نقط��ه ق��وت
اصالحطلبان را پيدا كرده و با س��رمايهگذاري چشمگير

روي رس��انههاي اجتماعي و شبكههاي پيامرساني چون
اينس��تاگرام و تلگرام از يك سو و ارعاب و توقيف كانالها
و رسانههاي رقيب ،در اين مدت يك گام پيش افتادهاند.
به طوري ك��ه تعداد اعض��اي كاناله��اي اصالحطلب و
حامي دولت به دليل نداشتن پش��توانه مالي در مقايسه
با اصولگرايان بس��يار ناچيز اس��ت .بس��ياري از ناظران
بع��د از انتخاب��ات  94به درس��تي گفتند تلگ��رام برنده

واقعي انتخابات ب��ود .به نظر ميرس��د در اين مدت هم
اصالحطلبان رقيب را در ميدان فضاي مجازي دستكم
گرفتهاند و در حال تكرار اش��تباه دموكراتها هستند .از
تيم رسانهاي ضعيف دولت روحاني كه آبي گرم نميشود
چرا ك��ه دولت آنقدر دغدغه دارد و مش��غول آواربرداري
مي��راث بجا مان��ده از دول��ت اصولگراي قبل اس��ت ،كه
بودجهاي ب��راي ولخرجي تبليغاتي ن��دارد .در اين ميان

اين خود ش��هروندان هس��تند ك��ه ميتوانند ب��ار اصلي
اطالعرساني را به دوش بكشند.
ش��واهد نش��ان ميدهد اصولگراي��ان در ماهه��اي اخير
همچون ترامپ مستندات ،آمارهاي رسمي و شاخصهاي
اقتصادي را زير سوال ميبرند ،در مورد تخلفات و مفاسدي
چون فيشهاي نامتعارف كه مجموعا  23ميليارد تومان-
معادل يكچهارصدم فساد نفتي دولت قبل بود و همگي به
خزانه برگشت -بزرگنمايي و براي نزديكان رييسجمهور
حاشيهسازي ميكنند ،بسياري از مشكالتي را كه ميراث
دولت اصولگراي س��ابق اس��ت عليه روحاني علم كرده و
در بوق و كرنا ميكنند ،م��دام از تعطيلي كارخانه ها -در
آخرين مورد مثال كارخانه داروگر -ميگويند و به خوبي
آگاهند تكذيبيههاي ديرهنگام رس��انههاي فشل حامي
دولت به اندازه كافي برد تبليغات��ي ندارد و مردم اعتماد
خود را به تكذيبيهها از دست دادهاند.
آنچه آنها نميخواهند مردم بدانند افزايش رشد اقتصادي
از منفي  7درصد به مثبت  8درص��د ،كاهش تورم از 40
درصد ب��ه  8درصد ،كاهش هزينههاي درم��ان ،دو برابر
ش��دن صادرات نف��ت ،مثبت ش��دن تراز تج��اري براي
نخس��تين بار در  60س��ال اخير ،افزاي��ش  60درصدي
توليد خودرو و صادرات پتروشيمي ،خودكفايي در توليد
گندم ،بنزين و گازوييل ،افزايش حدود  30درصدي تعداد
روزهاي س��الم و پاك در كالنش��هرها ،رشد  50درصدي
ورود گردشگران خارجي ،جذب بيش از  12ميليارد دالر
سرمايهگذاري خارجي در پسابرجام و ...است.

گمانهزني

اي�ن تحلي�ل ه�م وجود
دارد كه ميگويد ثبتنام
احمدين�ژاد ب�راي رد
صال حي�ت ر و حا ن�ي
است .يعني احمدينژاد
و بقاي�ي رد صالحي�ت
ش�وند ك�ه راه باز ش�ود
براي رد صالحيت حسن
روحان�ي .مثل داس�تان
سال  92كه آقاي مشايي
رد صالحيت شد و مرحوم
هاشميرفس�نجاني هم
ردصالحيت شدند.

