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«همدلی»برخوردمهمترینبازارهایپایتختبا
انتقال قدرت از روحانی به رئیسی را ارزیابی کرد

همدلی| از بهمن ســال  98که نشــانههای
شــیوع کرونا در ایران پیدا شــد ،شاید کمتر
کســی فکــر میکرد با گذشــت 18مــاه از
شروع اپیدمی ،ویروس کرونا همچنان بتواند
رکوردهای جدیدی از موارد ابتال و مرگومیر
ثبت کند.

همدلی| سهشــنبه یکی از مهمترین روزها در
کلیدیترین بازارهای پایتخت بود .بعد از هفتهها
واکنش سرد و گرم چهارراهاستانبول ،جمهوری
و حتی تاالر شیشــهای به اتفاقات سیاسی ،در
روزی که گذشت ،دولت دوازدهم به طور رسمی
پا به پاستور گذاشت و این جابهجاییها به خوبی
از رنگ چهره بازارها پیدا بود .البته این واکنشها
از یــک روز قبل هم تا حدودی معلوم بود .مثال
همین دالر در اواسط روز دوشنبه با قیمت 25
هزار و  500تومان در چهارراهاستانبول معامله
میشد ،اما نزدیکیهای ظهر همان روز قیمتها
ناگهان روند نزولی به خود گرفت...

ایرانیکپارچه
قرمز شد

واکنش متفاوت طال وارز
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خواست مهم رهبر انقالب از رئیسی:

صداقت !

خواست مهم رهبر انقالب از رئیسی:

صداقت!

رهبر انقالب اســامی با تأکید بر اینکه دولت باید مظهر وفاق ملی
باشد ،گفتند«:یکی از کارهای مهمی که به مردمی بودن دولت کمک
میکند ،تعهد به گفت و گوی صادقانه و بدون پیرایههای سیاســی با
مردم اســت .باید با مردم صادقانه حرف زد ،مشــکالت و راهحلها را
گفت و توقعات را بیان کرد».
به گزارش ایرنا حضرت آیتاهلل خامنهای روز گذشته -سهشنبه -در
مراسم تنفیذ حجتاالسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی ،با مسألت
از خداونــد متعال برای مبارک گرداندن این روز پر امید برای مردم و
کشــور ،حضور ملت در انتخابات ریاســت جمهوری را کام ً
ال پر معنا و
نماد مردمساالری دینی خواندند و با تشکر از «رئیس جمهور و دولت
دوازدهم» ،برای آقای رئیســی و همکاران دولــت جدید نیز توفیق و
عنایت ویژه الهی آرزو کردند.
مقام معظم رهبری مراســم تنفیذ را متکی بر قانون اساسی و رسم
بنیانگذاری شده بهدست امام خمینی(رض) برشمردند و افزودند«:این
مراسم ،مظهر موضوع بسیار مهم «جابجایی عقالنی ،آرام و متین» در
قوه مجریه و در واقع در مدیریت کشور است».
ایشــان وجود تنوع سیاســی را از دیگر مضامین بسیار مهم مراسم
سیاســی دولتها،
تنفیــذ خواندنــد و افزودند«:گرایشهای مختلف
ِ
نشــاندهنده تنوع سیاســی در کشــور و این واقعیت نشانه آزادی و
سالمت انتخابات است».
رهبر انقالب اســامی با اشــاره به برگزاری انتخابات در سالمت و
امنیت کامل ،از همه دستگاههای برگزارکننده انتخابات و تأمینکننده
نظم و امنیت و بهطور ویژه از ملت عزیز ایران صمیمانه تشــکر کردند
و افزودنــد« :از مدتهــا پیش توطئــه تحریم انتخابــات در محافل
سیاســتگذاری دشــمنان طراحی و دنبال میشــد و در داخل هم
عــدهای از روی غفلت و عدهای شــاید از روی غــرض همین خط را
دنبال میکردند اما ملت پاســخ قاطع داد و با توجه به اوضاع و احوال،
مشارکت خوبی در انتخابات داشت».
حضــرت آیــتاهلل خامنهای ،جابهجایــی قدرت در قــوه مجریه را
امیدآفرین برشــمردند و گفتند«:حضور افــراد جدید با ارادههای تازه
و ابتــکارات نو ،برای همه به خصــوص جوانان امید میآفریند که این
امیدواری بسیار مغتنم است».
ایشان افزودند«:این جابهجایی برای صاحبان فکر و نظر و اندیشه نیز
فرصتی است که با دقت و تأمل ،خطاهای دوران گذشته را پیدا کنند
و راه حل ارائه دهند».
رهبر انقالب اســامی با اشــاره به تکیه بر ارزشهــای انقالب در
تبلیغات انتخاباتی آقای رئیســی تأکید کردند«:این مسیر درست باید
ادامه یابد چرا که ملت را به حقوق اساسی خود میرساند و ایران را در
جایگاه شایسته قرار میدهد».
ایشان در همین زمینه افزودند«:ارزشهای انقالب مفاهیم موهومی
نیست بلکه در سخنان امام بزرگوار ،به طور روشن و مکرر بیان شده و
باید همین سخنان مالک قرار گیرد و دنبال شود».
رهبــر انقــاب ،ورود ملت به مســائل مختلف را کلیــد اصلی حل
مشــکالت خواندنــد و افزودند«:پیگیری ارزشهــای انقالب موجب
افزایش انگیزههای مردم و ورود آنان به میدان میشود که این حضور
بی بدیل و بیجایگزین ،بسیار مغتنم و کارگشا است».
حضرت آیــتاهلل خامنهای ،تبدیل مردم را از یــک جمع منفعل و
پراکنده به مجموعهای متحد ،پرانگیزه ،هدفدار و آرمانخواه ،هنر اصلی
انقالب و امام خواندند و افزودند«:هر عامل و عنصری که بتواند اتحاد،
انگیزه و امید ملت را افزون و مردم را وارد میدان کند ،مغتنم است که
ارزشهای انقالب این ویژگی تعیین کننده را دارد».

رهبر انقالب با اشــاره به شــعارهای انتخاباتی آقای رئیســی مبنی
بــر «مردمی بــودن و از مــردم شــنیدن و در میان مــردم بودن»،
گفتند«:مردمــی بودن موضوع بســیار مهمی اســت و رییسجمهور
محترم و همکارانشــان باید تالش کنند این شــعار در واقعیت محقق
شــود و به معنی واقعی و بدون در نظرگرفتــن امتیازهای طبقاتی و
گروهی ،در میان همه مردم باشند».
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشــان کردند«:البته حضور در میان
مردم نباید موجب غافل شــدن از ارتباط با نخبگان شــود و ارتباط و
تبادل نظر با نخبگان ،الزم و مفید است».
رهبرانقــاب با تأکید بر اینکه دولت بایــد مظهر وفاق ملی و نگاه
مالطفتآمیــز به عموم مردم باشــد ،افزودند«:یکی از کارهای مهمی
کــه به مردمی بودن دولت کمک میکند ،تعهد به گفتگوی صادقانه و
بدون پیرایههای سیاسی با مردم است .باید با مردم صادقانه حرف زد،
مشــکالت و راهحلها را گفت و توقعات را بیان کرد و کمکهای الزم
را نیز به مردم تقدیم کرد».
توصیه بعدی حضرت آیتاهلل خامنهای به دولت ســیزدهم ،شناخت
ظرفیتهای فراوان کشور و توجه جدی به آنها بود .ایشان گفتند«:این
روزها از مشــکالت و کمبودهای کشــور گفته میشــود که زیاد هم
هســتند اما ظرفیتهای کشــور در بخشهای آب ،نفت ،معادن ،بازار
گســترده داخلی ،همسایگان و اســتعدادها و آمادگیهای حیرتآور
جوانان ،بسیار فراتر از مشکالت و فوقالعاده هستند».
رهبر انقــاب خاطرنشــان کردند«:بدون تردید بــا این ظرفیتها
میتوان بر مشکالت غلبه کرد به شرطی که خوب شناخته و سپس با
تالش خستگیناپذیر و شبانهروزی به کار گرفته شوند».
حضــرت آیتاهلل خامنهای یکی دیگــر از جنبههای مردمی بودن را
مبارزه بیامان با فســاد و مفسد برشمردند و افزودند«:آقای رئیسی در
مسئولیت قبلی ،مبارزه با فســاد را شروع کرد و اقدامات خوبی انجام
داد اما اصل قضیه و بسترها و زمینههای فساد در قوه مجریه است که
باید با آن بهطور جدی مبارزه کرد».
ایشــان فرارهای مالیاتی ،انحصارهای بیدلیل ،فعالیتهای ناســالم
سوداگرانه و سوءاســتفاده از ارز ترجیحی را نمونههایی از موارد فساد
برشمردند که باید با آنها با برنامه و پیگیری ،مقابله کرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای حل مشکالت اقتصادی را نیازمند برنامه و
حرکت براساس برنامه کلی طراحی شده دانستند و گفتند«:با کارهای
روزمره و اقدامات پیشبینینشده نمیتوان مشکالت را حل کرد ضمن
آنکه همه بدانند حل مشــکالت اقتصادی زمانبر اســت و مسئوالن
باید همه تالش خود را به کار گیرند تا این زمان هر چه ممکن اســت
کوتاهتر شود».
ایشــان سرعت عمل در تشکیل دولت را ضروری خواندند و افزودند:
«شــرایط کشــور اقتضا نمیکند که تشــکیل دولت به تأخیر بیفتد
بنابراین رئیسجمهور محترم در معرفی وزرای پیشــنهادی و مجلس
نیز در بررسی صالحیت وزیران شتاب به خرج دهند».
نکتــه پایانی که رهبر انقالب به آن اشــاره کردنــد موضوع جنگ
تبلیغاتی بود .حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به تالش دشــمنان
برای تأثیرگذاری و مسلط شدن بر افکارعمومی کشورها از جمله مردم
ایران از طریق جنگ نرم و جنگ تبلیغاتی و رسانهای گفتند«:اگر افکار
عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گیرد آن ملت طبق میل بیگانه
پیش خواهد رفت».
رهبر انقالب اســامی با اشاره به وجود ضعف و کمکاری در کارهای
رسانهای و تبلیغاتی در داخل کشــور خاطرنشان کردند«:باید در این
مسایل قویتر و هوشمندانهتر عمل کرد».

تعارف فعاالن سیاسی به رئیسی و اصولگرایان

1

بفرمایید!

2

1

دستمزد ۱۴۰۰به معیشت
کارگرانکمکینکرد
4

تعارف فعاالن سیاسی و مجازی به رئیسی و جناح اصولگرا

بفرمایید!

همدلی|  ماجرای موافقتها و مخالفتهای برخی از ارکان نظام با روســای
کابینه ،همیشــه به عنوان یک عامل مهم در موفقیت یا ناکامی دولتها عمل
کرده است .مهندس مهدی بازرگان به عنوان اولین نخست وزیر دولت انقالبی
براثر مخالفت بخشهای قدرتمندی از نظام تازه تاســیس ،به یک ســال هم
نکشــید که مجبور شد دفتر ودستکش را جمع کند و استعفا دهد.در ماجرای
ریاست جمهوری بنی صدر مخالفت بخش قدرتمندی از روحانیت و درنهایت
امام خمینی(ره) نیز نگذاشــت کارش به یک سال و نیم هم بکشد و در نهایت
مجبور به فرار از کشور نیز شد.
اما پس از استقرار ثبات در کشور ارتباطات نهادهای مهم نظام با رئیس دولت
نیز شــکل باثباتتری به خود گرفت .میرحسین موسوی در میان حمایتهای
یک بخــش مهم از نظام و در راس آن امام خمینــی(ره) و مخالفتهای یک
بخــش دیگــری از جمله تعــدادی از نمایندگان و رئیس جمهــور (آیت اهلل
خامنهای) توانست هشت سال نخستوزیریاش را به پایان برساند.
در آخرین روزهای نخستوزیری موسوی ،برای رفع مسایل احتمالی مابین
رئیس دولت ورئیس جمهور ،با ایجاد تغییراتی در قانون اساسی ،نخستوزیری
حذف و رئیس جمهور به عنوانرئیس دولت به عنوان مقام دوم کشور از نظر
سیاســی جایگزین دو نقشرئیس دولت و رئیس جمهور شد ،تا با ادغام این
دو نقش از اختالفات میان دو مقام سیاسی و اجرایی سابق جلوگیری شود.
  هاشمی و رابطه همدالنه نهادهای نظام
بــا ارتحال امام(ره) و آغاز رهبری آیتاهلل خامنهای ،یکی از مهمترین رجال
انقالبی یعنیهاشــمی رفسنجانی به عنوانرئیس جمهور انتخاب شد.رئیس
جمهوری که تا آخرین روزهای ریاســتش بر جمهوری اسالمی ،بهترین رابطه
را با رهبر نظام داشت واز این نظر هیچ تنش سیاسی و اجرایی از میان آن دو
به بیرون درز نکرد .در این دو دوره هاشمی رفسنجانی با اتکا به رابطه ویژهاش
با رهبر انقالب و حرفشــنوی نهادهای موثر نظام از او به عنوان چهرهای موثر
در انقالب و تشــکیل نظام جمهوری اســامی ،رابطه ویژهاش با امام در زمان
حیاتش و فرماندهی دفاع مقدس ،با هیچ مانع سیاســی و اجرایی روبهرو نشد
و رابطهاش با رهبر انقالب در روز پایان ریاست جمهوریاش همان بود که در
روز اول بود .رابطهای که در جمله مشهور رهبر انقالب تجلی پیدا میکرد که
گفته بود«:هیچ کس برای منهاشمی نمیشود».
  خاتمی و رابطه بدون نوسان با رهبری
با پیروزی خاتمی در یک انتخابات شــورانگیز و حماســی ،علیرغم آن که
بســیاری از نهادهای نظام به رقیب او ناطق نوری تمایل بیشــتری داشتند و
حتی تالش بســیاری کرده بودند که رقیبشرئیس جمهور شــود و با وجود
بسیج برخی گروههای فشار (در پشت پرده و در روی صحنه) برای به شکست
کشــاندن برنامه اصالحــیاش و ثبت رکورد هر 9روز یک بحــران ،اما رابطه
احترامآمیــز میان او و رهبری نظام تا آخر ادامه داشــت .قتلهای زنجیرهای،
ماجرای حمله به کوی دانشــگاه ،بیمهری شدید صداوسیما و نامه تهدیدآمیز
فرماندهان ســپاه بهرئیس جمهور خاتمی از یک ســو و جنجالسازی برخی
گروههای حامیرئیس جمهور ،انتقادات تند وتیز مطبوعات وابســته به جناح
متبوع خاتمی از نهادهای نظام از سوی دیگر میتوانست رابطه رهبر ورئیس
جمهور را به تیرگی بکشــاند .به خصوص که چهرههــا و محافل موثر در نزد
هردو نفر نیز تالش بسیاری برای ایجاد دوگانگی میان مقامات اول و دوم نظام
نیز به خرج دادند.
بــا این همه تغییر نگاه جهان به ایران دوران خاتمی و نگاه فرهنگی مشــی
مالیم او ازرئیس جمهور چهرهای قابل احترام ســاخت و رهبری نیز علیرغم
انتقاد بــه برخی برنامهها و چهرههای سیاســی وفرهنگی دولت او ،اما جانب
انصاف را درباره او فرو نگذاشــت و در آخرین دیدار با دولت خاتمی درباره او
تعابیر دوســتانه و محبتآمیزی به کار برد و گفت «آقای خاتمی را حداقل در
هر شــبانهروز یک بار دعا کردهام ».در این میان اگرچه برخی نهادهای نظام
برخورد منتقدانهای با خاتمی داشــتند ،اما او حداقل در  6ســال اول دولتش

توانســت به برخی از برنامههای اقتصادی ،سیاسی ،دیپلماتیک و اجتماعیاش
جامه عمل بپوشاند ،اگرچه برنامههای فرهنگیاش با موانعی روبهرو شده بود.
  احمدینژاد و جذابیتهایش برای نهادهای نظام
محمود احمدینژاد که در دوسال آخر دولت خاتمی ظهوری ناگهانی داشت
و ابتدا با پریدن به ســکوی شهرداری تهران با یک خیز بزرگتر به ساختمان
ریاســت جمهوری رســید ،به عنوان یک نیروی جوان انقالبــی مورد توجه
نهادهای نظام و رهبر انقالب قرار گرفت.
برخی از ســران اصولگرا در ناصیه او مردی جسور را میدیدند که میتواند
حریف قدرتمند اصالحطلب را نه تنها شکســت دهد که برای سالهای سال
از دور خارج کند .اســتعدادی که از دوران شــهرداری تهران از خود بروز داد
و بــزرگان اصولگــرا و برخی محافل نظام را به فکــر انداخت که از اورئیس
جمهوری انقالبی بسازند.
آنقدر او را بزرگ کردند که به شاقولی برای شناخت انقالبی از غیر انقالبی
نیز تبدیل شــد و از این منظر برخی از بزرگان انقالب مانند هاشــمی و ناطق
نیز مردود شناخته شدند .او در  6سال اول ریاست جمهوری خود مورد توجه،
حمایت و پشــتیبانی تمامعیار برخی از نهادهای نظام و شخصیتهای بزرگ
حوزه و جریان اصولگرایی قرار داشت؛ رابطهای که تابعی از رابطه او با رهبری
انقالب بود.
در همین زمان بود که او در کنار سران دیگر قوا که نیز از جناح اصولگرایی
بودند ،نمایی یکدســت از ســران قــوا را به نمایش میگذاشــتند .از همین
منظر طرحها وبرنامههای او با حمایت ارکان دیگر نظام اجرا میشــدند .طرح
هدفمندی یارانهها ،ســهمیهبندی بنزین ،مســکن مهر و ....از جمله مواردی
بودند که یک دولت به تنهایی موفق به انجام آنها نمیشــد ،او اما در ســایه
حمایتهای ســران دیگر قوا به این موارد پرداخت .رابطه احمدینژاد با رهبر
انقالب و ارکان دیگر نظام به خصوص جریان اصولگرایی از چهارسال دوم به
شــکل صریحی تغییر کرد ،به گونهای که او اکنون علیرغم حضور در مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،به دلیل برخی مواضعش از سوی بسیاری از چهرهها
و ارکان اصولگرایی داخل نظام محسوب نمیشود.
  روحانی و نهادهای نظام دوگانهای پر از نوسان
داســتان حســن روحانی اما عجیبتر از بقیه اســت .او از دل اصولگرایی
برخاست ،اما در دو انتخابات ریاست جمهوری رویارویی عجیبی با آنها داشت.
ســخنانی متفاوت و مواضعی پر از نوسان درباره برخی نهادهای نظام داشت و
در مقابل نیز برخی محافل اصولگرایی مدعی هوادار نظام در چند سال اخیر
ســخن از خیانت ،زندان و حتی لزوم اعدام او به میان آوردهاند .او اما در چهار
ســال اول توانست کشور را از ذیل اصل  7منشــور ملل متحد بیرون بیاورد،
جایگاه نامطلوبی که دولت محمود احمدینژاد با موضعگیریهای نســنجیده
برای ایران تدارک دیده بودند.
نقشآفرینیهــای وزیر خارجه باهوش و مســلطش برایــش برجامی را به
ارمغان آورد که همه هواداران او را در دور دوم ریاســت جمهوریاش بیشــتر
کــرد .اما اندکی بعد با ظهــور ترامپ و تحرکات برخــی از محافل داخلی به
خصوص مخالفان برجام و گشایشهای حاصل از آن ،رابطه او با نهادهای نظام
به شکلی متفاوت تغییر داد.
طعنههای گاه و بیگاهش به نهادهای نظامی ،مجلس و مجمع تشــخیص،
او را وارد فــازه دیگری کــرد در حالی که با وجود کرونــا و ناکامیهای وزیر
بهداشتش در مهار این ویروس مرگبار ،مردم هوادارش را نیز به سمت مخالفت
با او کشــاند .او در آخرین روزها در اشارت مبهمی که داشت برخی از نهادها
را مقصر مشــکالتی دانست که وضعیت کنونی اقتصاد ،سیاست ،دیپلماسی و
معیشــت مردم به آن دچار بود .در نهایت او با حاشــیههای به وجود آمده در
آخریــن دیدارش با رهبری به وضعیتی شــبیه آنچــه احمدینژاد در آخرین
روزهای ریاست جمهوریاش داشت ،نزدیک شده است.
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