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جهانگیری :شاید بقیه
به نفع ما کنار رفتند

به مناسبت روز جهانی کارگر

بیانیه مشترک کارگری

به مناســبت روز جهانی کارگر تشکلهای مدنی و صنفی سندیکای کارگران شرکت
واحد اتوبوســرانی و سندیکای کارگران کشت نیشــکر هفت تپه و کمیته هماهنگی
برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری ،ضمن محکومیت نظام جهانی سرمایه داری
 ،مطالبات خود را در  17بند اعالم کرده اند .این مطالبات به شرح ذیل می باشد:
 -1در حالي كه خط فقر بیش از چهار ميليون تومان در ماه برآورد شده است ،تعيين
حداقل دســتمزد از سوي «شوراي عالي كار» به میزان  930000هزار تومان در واقع
بــه منزله تحميل فقر و فالكت بيش تر به كارگران و خانوادههاي آنان ميباشــد .ما
خواهان دریافت حداقل دستمزد به میزان  4000000تومانی برای سال  96هستیم.
 2ــ بخش وســیعی از کارگران در شــرایط کنونی با دستمزدهای معوقه دست به
گریبانند .دســتمزدهاي معوقه كارگران بايد فــوراً و بي هيچ عذر و بهانه اي پرداخت
شده وعدم پرداخت آنها به مثابه جرم قابل تعقيب ،مورد پيگرد قضائي قرار گيرد.
 -3با وجود اینکه مطابق قانون اساســی بایــد آموزش تحصیالت برای همه مردم
رایگان باشــد؛ بخشهای وســیعی از آموزش در کشور خصوصی شده و بخش های
دولتــی نیز برای آمــوزش مبالغ زیادی دریافت میکنند و طبقــات محروم جامعه از
آموزش رایگان و با کیفیت محروم هســتند .ما کارگــران ضمن محکوم کردن روند
مذکور خواهان آموزش با کیفیت و یکسان رایگان برای عموم مردم کشور هستیم.
 -4ما کارگران به ویژه درشرایط تورم و گرانی روزافزون کاالهای اساسی درجامعه،
ا ِعمال برخی سیاســت های معروف به ریاضت اقتصادی همچون رها سازی قیمتها
و حذف سوبســیدها از جمله آب ،برق و گاز و اخراج و بیکار سازی کارگران با بهانه
ها و ترفندهایی چون تعدیل نیرو و خصوصی ســازی ،مقررات زدایی از حقوق کار و
نابودســازی برخی از دستاوردهای چند ده ساله حقوق کارگری و تعرض ضد کارگری
به قانون کار و … را محکوم نموده و خواهان پایان بخشیدن به این قبیل سیاستهای
اسارت آور و ضد عدالت اجتماعی هستیم.
 5ــ قراردادهای ســفیدامضا و شــرکت های پیمانکاری و واسطهای ابزاری برای
اســتثمار کارگران میباشــد .ما كارگران خواهان برچيده شدن این گونه قراردادهاي
اسارت آور و شرکت های پیمانکاری و واسطهای هستيم .
 -6ما خواهان برخورداري تمامي بازنشســتگان از يك زندگي انســانی ،مطابق با
استانداردهای جهانی و رفع هرگونه تبعيض و نابرابري در پرداخت مستمري و مزاياي
اين بخش از كارگران ميباشــيم .ما همچنين خواهان بيمــهي درمان رايگان برای
کارگران و تمامی مزدبگیران و قشر فرودست جامعه هستيم .
 -7اخراج و بيكارســازي كارگران به هر بهانهاي بايد متوقف گردد و تمامي كساني
كه بيكار شده و يا به سن اشتغال رسيدهاند باید تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاري
مكفي ،برخوردار باشند.
 -8ما كارگران خواهان برابري كامل حقوق زنان و مردان در تمامي شئونات زندگي
اقتصادي ،اجتماعي ،سياســي ،فرهنگي و خانوادگي و محو كليه قوانين تبعيض آميز
عليه آنان ميباشيم .
 -9ســازمان تأمين اجتماعي با اندوختههای کارگران ایجاد شــده است بنابراین
مي بايســت به دســت نمايندگان منتخب و واقعي كارگران اداره شــود .ما خواهان
برخورداري همه كارگران و زحمتكشــان جامعه از امكانات و مزاياي بيمه هاي تأمين
اجتماعي هســتيم.و دســت اندازی به اموال و داراییهای کارگران در این سازمان را
محکوم میکنیم.
-10ما کارگران ســرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها
و تشــکلهای مســتقل کارگری را محکوم کرده و خواســتار تشــکیل سندیکاها و
تشــکلهای مســتقل کارگری و رعایت حقوق بنیادین کار ،به ویژه مقاوله نامههای
 ۸۷و ۹۸ســازمان بین الملی کار دایر بر “آزادی ایجاد تشــکلهای مستقل” و “عقد
قراردادهای دســتهجمعی” هســتیم .و دادخواهی و شکایت کارگران را در این باره به
نهادها و سازمانهای بین الملی حق مسلم تمامی کارگران میدانیم.
 -11هر گونه اعمال فشــار ،پرونده سازي و صدور احكام شالق ،بازداشت و زندان
برای كارگران و فعاالن كارگري ،مدني و اجتماعي بایســتی متوقف شود .ما خواهان
رفع فوری تمامی این فشــارهای زجر آور بــر فعاالن جنبش کارگری و دیگر جنبش
های اجتماعی حق طلبانه هستیم و آزادی فوری و بدون قید شرط تمامی کارگران و
فعالین کارگری زندانی را خواستاریم.
 -12تشکل های دست ســاز دولتی ـ کارفرمایی همچون خانه کارگر و شوراهای
اسالمی کار و  ،...تشکل های واقعي كارگران ايران نیستند و نباید از جانب سندیکاها
و اتحادیههای کارگری جهانی به رسمیت شناخته شوند .ما به رسمیت شناختن تشكل
هایی چون خانه كارگر ،شوراهاي اسالمي كار و مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران
و  ...را در تشکلها و مجامع بین المللی کارگری محكوم می کنیم.
 -13كار كودكان بايد ممنوع اعالم گردد و همهي كودكان جدا ازموقعيت اقتصادي
و اجتماعي والدين و نوع جنســيت و وابستگي هاي ملي ،نژادي ،مذهبي و  ...باید از
امكانات تحصيلي و آموزشي ،رفاهي و بهداشتي رايگان و برابر برخوردار باشند.
 -14مــا خواهان رفع هر گونه تبعيض و بي عدالتي نســبت به كارگران مهاجر در
ایــران از جمله كارگران مهاجر افغان و نيز ســاير كارگران مهاجر در سراســر جهان
ميباشيم .
 -15ما به همراه عموم كارگران ايران و جهان ،سياســتهاي مداخله گرانه ،جنگ
افروزانــه و تجاوز كارانه از جانب هر دولت متجاوزی را عليه مردم كشــورها محكوم
نمــوده و خواهان برقراري صلح ،امنيت ،رفاه و پيشــرفت بــرای تمامی مردم ايران،
منطقه و جهان هستيم .
 -16ما کارگران خواهان تحقق کلیه حقوق و مطالبات معلمان ،پرســتاران و کلیه
کارگران هســتیم و آزادی بدون قید و شرط فعالین دلسوز زندانی این بخش از طبقه
کارگر را خواستاریم.
 -17اول ماه مه ،روز جهاني كارگر بايد تعطيل رسمي اعالم شده و در تقويم رسمي
كشور گنجانده شــود .ما خواهان لغو هرگونه محدوديت در برگزاري مراسم اين روز
جهاني هستيم.
یازده اردیبهشت 96
انتخابات در رسانه های خارجی
گزارش واشنگتن پست از مناظره اول:

رئیسی بازنده اصلی مناظره بود

روزنامه «واشــنگتن پست» با انتشــار گزارشــی درباره مناظره اخیر میان نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری ایران اشاره می کند که ابراهیم رئیسی یکی از نامزدهای اصلی
اصولگرایان آن گونه که انتظار می رفت ظاهر نشــد .به گزارش آفتاب نیوز ،این روزنامه
می نویسد :او عملکردی ضعیف داشت .روحانی میانه رو در برابر رئیسی و قالیباف از جناح
اصولگرا و هم چنین میرسلیم قرار گرفته بود .اسحاق جهانگیری نیز در این مناظره روحانی
را همراهی می کرد .ناظران سیاســی متفق القول می گویند که رئیسی نتوانست خود را
نشان دهد و تاثیر اندکی بر روی مخاطبان گذاشت .این روزنامه در ادامه می نویسد :او هیچ
جاذبه ای نداشت و به طور گسترده درباره افزایش مبلغ یارانه نقدی برای فقرا صحبت می
کرد تالشی برای دنبال کردن پیام پوپولیستی احمدینژاد .رئیسی سیاست پوپولیستی از بین
بردن فقر ،کاهش بيکاری و تامین مسکن توسط دولت را مطرح کرده است .این روزنامه
در ادامه می نویسد :قالیباف در انتخابات گذشته به روحانی باخت .طرفداران روحانی او را به
ریخت و پاش بیش از اندازه در شهرداری متهم کرده اند .قالیباف نیز شعارهای پوپولیستی
داد اما در مقایســه با رئیسی چهره سیاســی بهتری و شناخته شده تری از خود نشان داد
به عنوان یک تکنوکرات و دارای پایگاه حمایتی بیشتری در مقایســه با رئیســی است.
واشنگتن پست در ادامه حمالت تند جهانگیری معاون روحاني علیه قاليباف را غیر منتظره
می خواند و می نویسد :او به قالیباف درباره عدم تواناییاش درباره تفکیک زباله تهران در
دوران ریاست اش بر شهرداری اشاره کرد .او گفت قالیباف در سمت شهرداری ناتوان بوده
اما مانند یک مسئول کل کشور صحبت می کند .عملکرد جهانگیری ستایش ایرانیان در
رســانه های اجتماعی را برانگیخت او به طور قطع برنده مناظره بود .این روزنامه در ادامه
اشاره می کند که جهانگیری نامزد در سایه است و در این باره می افزاید :او اگر به موقع از
مناظره و صحنه رقابت سیاسی کناره گیری نکند به آرای روحانی ممکن است آسیب بزند
و آرای اصالح طلبان دچار چند دستگی شود.

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :ما هنوز ابتدای کار هستیم و شاید بقیه به نفع ما کنار رفتند.
به گزراش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو ،اسحاق جهانگیری کاندیدای دواردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفتوگوی اختصاصی با کانال گفتوگوی ویژه
خبری در پیامرسان «سروش» درباره انصراف خود از انتخابات گفت :انتخابات ساز و کار خودش را دارد .در انتخابات ائتالف شکل میگیرد و افراد همجهت با یکدیگر مذاکره
میکنند .وی افزود :ما هنوز ابتدای کار هستیم ،شاید بقیه به نفع ما کنار رفتند.

رهبر انقالب در دیدار هزاران نفر از کارگران:

کارگران ستون فقرات اقتصاد و تولید هستند
حضرت آیت اهلل خامنــه ای تأکید کردند:
هر کس مســئول اجرایی کشور شود و همه
کسانی که در دولت آینده مسئولیت بخشهای
اقتصادی را بر عهده می گیرند ،باید از همان
روز اول ،همت و تالش خود را به حل مشکل
اشتغال معطوف کنند ،چرا که در این موضوع
مهم ،حتی یک روز تأخیر جایز نیست.
به گزارش ایســنا ،حضرت آیت اهلل خامنه
ای رهبر معظم انقالب اســامی در آســتانه
روز کارگــر در دیدار هزاران نفر از کارگران و
کارآفرینان ،کارگری را مایه افتخار خواندند و
معیشت»
با تأکید بر تأمین «امنیت شــغلی و
ِ
جامعه کارگری افزودند :حضــور کارگران و
همه قشــرهای ملت در صحنه همواره سایه
جنگ و تعرض دشــمنان را از سر ملت ایران
کم کرده و در انتخابات پیش رو نیز هرکس،
«کشــور ،نظام و امنیت» را دوســت دارد در
انتخابات شــرکت کند زیرا این حضور تعیین
شــر دشمن را از سر کشور کم خواهد
کنندهّ ،
کرد.
رهبر انقالب اســامی با تبریک ســالروز
والدت بــا ســعادت حضــرت اباعبــداهلل
الحسین(ع) ،محبت و معرفت و اظهار ارادت
به آن حضرت را مایه افتخار ملت دانستند.
حضرت آیت اهلل خامنهای ،کارگر را «ستون
فقرات اقتصاد و تولیــد» خواندند و افزودند:
برای داشتن اقتصاد «پیشــرفته و مستقل»
و رونق اقتصادی باید به قشــر کارگر اهمیت
فــراوان داد و اگر بخواهیم جامعه کارگری از

امتیازات و حقوق شایسته برخوردار باشد ،باید
بر روی «تولید ملی» تکیه و تأکید کنیم.
رهبر انقالب اسالمی ،دلگرم شدن کارگران
در جامعــه را موجــب ســامانیافتن وضع
اقتصادی دانســتند و گفتند :مشکل اقتصاد
کشور بدون راهحل نیست و گرهای نیست که
بازنشدنی باشد و یکی از الزامات مهم در این
گرهگشایی ،مالحظه و رعایت حقوق کارگران
است.
ایشان خاطرنشــان کردند :جامعه کارگری
باید احساس تکریم و احترام و سربلندی کند
و قدر کار او دانســته شــود و در این صورت،

خســتگی و بیحوصلگی و بیاعتنایی به کار
وجود نخواهد داشت.
حضــرت آیــت اهلل خامنهای بــا تأکید بر
«ترویج فرهنگ کار و اهمیت کار» افزودند:
نفس عالقه و اشــتیاق به کار باید در جامعه
ترویج پیدا کند و کار چنان ارزشــمند شناخته
شود که کارگر با افتخار بگوید کارگر هستم و
در گفتن این موضوع ،احساس حقارت نکند.
ایشــان« ،تأمین امنیت شغلی» و «تأمین
معیشت کارگران» را دو وظیفه مهم مسئوالن
خواندنــد و گفتند :دولــت ،کارفرما ،کارگر و
کارآفرین هر یک به ســهم خود در ســامان

یافتن مشکالت جامعه کارگری در این زمینه
مسئول هســتند و باید وظایف خود را دنبال
کنند.
ایشان با اشــاره به نقشآفرینی سیاسی و
اجتماعــی کارگران در کشــورهای مختلف
و تالش دشــمنان برای رو در رو قرار دادن
جامعــه کارگری بــا جمهوری اســامی از
همان روزهای اول انقــاب ،گفتند :با وجود
این تالشــها ،کارگران همیشه جانب نظام را
گرفتند و از آن حمایت کردند و در واقع جامعه
متدین و فعال کارگری در طول این سالها به
دشمنان کشور سیلی زده است.
رهبر انقالب اســامی بــا تأکید فراوان بر
مسئله اشتغال ،این مســئله را در درجه اول
اهمیت خواندند و افزودند :اگر مسئله اشتغال
به شکل مناسبی حل شود ،آسیبهای اجتماعی
از جمله مــواد مخدر ،مشــکالت جوانان و
آفتهــای ناشــی از بیــکاری و بیکارگی هم
کاهش محسوس خواهد یافت.رهبر انقالب
در ادامه سخنانشان با ابراز خرسندی از اینکه
فضای انتخاباتی در کشور در حال گرم شدن
اســت ،افزودند :ملت عزیــز بدانند حضور در
انتخابات در موضوع امنیت ملی تعیین کننده
است و اگر مردم پای صندوقهای رأی بیایند،
کشــور در امنیت باقی خواهد ماند.ایشــان،
مهمترین مظهر این حضور ملی را شرکت در
انتخابات خواندند و افزودند :هرگز نمیگویم
به چه کســی رأی بدهید یا ندهید ،اما اصرار
دارم که در پای صندوق رأی حاضر باشــید و
به هر کسی تشخیص می دهید رأی دهید.

پیام تبریک روحانی به مناسبت روز پاسدار:

سپاه پاسداران انقالب اسالمی متعلق به همه ملت است

رییس جمهوری در پیامی با تبریک سالروز
والدت امام حســین(ع) و روز پاســدار گفت:
سپاه پاسداران انقالب اسالمی همواره رسالتی
ملی و جایگاهی فراتر از وابستگیهای حزبی
و جناحی داشته و دارد و متعلق به همه ملت
است.
متن پیام حجت االسالم و المسلمین حسن
روحانی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
َاس بِإِ َما ِم ِه ْم ســومین روز
ی ْو َم نَ ْد ُعو ُک َّل ُأن ٍ
مبارک شــعبان المعظم ،جلوهای با شکوه از
تاریخ هستی است که چشم تاریخ و بشریت
به انوار اختر درخشــان وجود ساالر آزادگان،
حضرت اباعبداهلل الحســین(ع) روشــن شد.
بــه ُیمن این مناســبت خجســته ،حضرت
امــام خمینــی(ره) در تکریم و نکوداشــت

سلحشــورترین نیروهــای پاســدار اقتدار و
عظمت اســام و انقالب و ایران ،این روز را
«روز پاسدار» نامگذاری کردند.
ایــن روز خجســته فرصتــی مغتنم برای
پاسداشت و تکریم انسانهای فداکاری است
که تحقق ارزشــمندترین مفاهیم الهی را در
بــاور و گفتار و رفتار ،ســرلوحه زندگی خود
قرار دادهاند و در پرتو فرهنگ متعالی مکتب
عاشورا و با منش حسینی(ع) ،روحیه انقالبی
و همراهی پیوسته و بیدریغ با ملت و دولت،
در انجام مأموریتهای خطیر خود ،کارنامهای
درخشان و پرافتخار آفریدهاند .معنویت جاری
بر دل و جان پاسداران مؤمن و غیور که ریشه
آسمانی دارد و همچنین خاستگاه اجتماعی و
مردمی آنها ،ویژگیهــای منحصر به فردی
اســت که به این نیروهای بالنــده و پرتوان،

امتیاز و اعتباری مضاعفبخشیده است.
بــه همین ســبب و در پرتو اندیشــههای
معمار کبیر انقالب اســامی و رهنمودهای
مقام معظم رهبری ،ســپاه پاسداران انقالب
اســامی همواره رســالتی ملی و جایگاهی
فراتر از وابستگیهای حزبی و جناحی داشته
و دارد و متعلق به همه ملت اســت .و هرگاه
که حضــور آحاد ملت در صحنههای مختلف
سیاسی و اجتماعی ضرورت پیدا کند ،عاملی
که باید مردم را زیر پرچم اســام به میدان
بیاورد ،سپاه است.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،همچنان که
از ابتدای شکلگیری تاکنون بوده است ،امروز
هم باید با همــان معنویت ،خلوص ،صالبت
و اقتدار به راه روشــن خود که راه معنویت و
آزادگی است ،ادامه دهد و مایه عزت و افتخار

نظام و منشأ امنیت و آرامش در منطقه باشد.
اینجانب بــا آرزوی بهرهمندی از فیوضات
این روز و همچنین ماه فرخنده شعبان ،برای
همه مســلمانان جهان بهویژه ملت با ایمان
و انقالبی ایران و نیز پاسداشــت تالشهای
جانانه ســپاهیان ایثارگر در حفظ و استحکام
دســتاوردهای معنوی نظام ،از خداوند بزرگ
توفیق روزافزون همه خادمان ایران اسالمی
را در تأمیــن و مراقبت از منافع و ســربلندی
کشور مسألت دارم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسالمی ایران
به گزارش ایرنا ،ســوم شعبان ،زاد روز امام
حســین (ع) به عنوان روز پاســدار و چهارم
شعبان والدت حضرت عباس علیه السالم به
عنوان روز جانباز نامگذاری شده است.

محمد کیانوش راد در ستاد حزب اتحاد ملت ایران شهرری:

در جریان اصولگرایی مشکل قحط الرجالی جدی است

محمد کیانوش راد عضو شــورای مرکزی
حزب اتحــاد ملت گفت :میرســلیم بهتر از
قالیباف و رییسی در مناظره ظاهر شد .اصول
گرایان مخالف دولت با فرســتادن قالیباف و
رییســی و میرسلیم  ،نشان دادند كه واقعا در
جبهه آنها قحط الرجالی جدی اســت .اصول
گرایان تا تكلیف خود را با مشــروعیت رای
مردم روشــن نكنند  ،همچنــان در صحنه
سیاسی  ،دچار اضمحالل بیشتر می شوند.
وی افزود :رییسی مات و مبهوت و نگران
از مناظرهها اســت .اصالح طلبان و اعتدال
گرایان دهها فرد در حد ریس جمهوری دارند،

در حالی که مخالفان دولت دچار قحط الرجال
هســتند .این به معنی زنده بودن اصالحات
است .عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
تاکید کرد :اگر زمین به آســمان برسد ،و اگر
كف دست شــما مو درآورد  ،انتظار حمایت و
قبول حقوق بشر را از رییسی داشته باشید.
وی با بیــان اینکه كاش احمدی نژاد تایید
می شد تا حقایق برای مردم بیشتر روشن می
گشت خاطر نشــان کرد :قالیباف و خصوصا
رییســی از اعتماد به نفس الزم هم برخوردار
نبودند.برنامه ی دو كاندیدای مخالف دولت ،
شعار زدگی و ســطحی نگری است اما حتی
مثل احمــدی نژاد ،اعتماد بــه نفس الزم و
قدرت القاء شعارهای عوام گرایانه را ندارند.
این فعال سیاســی اصالح طلــب در ادامه
اظهارات خود در جمع اعضای ستاد شهر ری
حزب اتحاد ملت ایران اسالمی تصریح کرد:
رییســی مات و مبهوت و نگران از مناظرهها
است .اصالح طلبان و اعتدال گرایان دهها فرد
در حــد ریس جمهوری دارنــد ،در حالی که
مخالفان دولت دچار قحط الرجال هستند .این

به معنی زنده بودن اصالحات است.کیانوش
راد تاکید کرد :آینده ایران در دســت اصالح
طلبان اعتدالگرا اســت .امروز بیش از مساله
دوگانــه  ،اصالح طلب اصول گرا  ،مســاله
تقابل و رویارویی دو جریان ِ اعتدال
كشــور ِ
گری افراطی گری اســت .ضرورت اعتدال
اســت كه اصالح طلبان ،اعتــدال گرایان و
اصول گرایان معتدل را در كنار هم به حمایت
از روحانی واداشته است.
وی افزود :برای اداره كشــور نیازمند نگاه
سیستماتیک هســتیم .كاندیداهای مخالف
دولت ،فاقد چنین نگاهی هســتند .مشكالت
كشــور را همه می دانند  ،مهم برنامه اجرایی
برای حل آنهاست.کیانوشــن راد تاکید کرد:
امیــدوارم در مناظــرات بعــدی قالیباف و
رییسی بهتر ظاهر شوند  ،اما در اولین برنامه
تلویزیونــی خیلی ضعیف ظاهر شــدند.یك
دانشجوی متوسط دوره كارشناسی هم  ،بهتر
از قالیباف و رییســی می توانست به سواالت
مطرح شده پاسخ دهد.اینها چگونه می خواهند
كشــور را اداره كنند .قالیباف و رییسی همان

ورژن دوی احمــدی نژاد هســتند و اتفاقا با
بیبرنامگی بیشتر .عضو شورای مرکزی حزب
اتحاد ملت ایران در باره دیگر کاندیدای اصول
گرای حاضر در انتخابات گفت :میرسلیم بهتر
و صادقانهتر از دوكاندیدای همسوی خویش
در مناظره ظاهر شد و نشان داد كه تشكیالت
موتلفــه از اصالت ،تجربه و توان بیشــتری
نسبت به حامیان دو كاندیدای دیگ ِر مخالف
دولت برخوردار اســت.وی تاکید کرد :تنها با
دور انداختن یك ســیب خــراب از مدیریت
اجرایی كشــور  ،كه دولت احمدی نژاد نماد
آن بود ،كشور به سامان نمی رسد .تداوم تدبیر
و مبارزه با فســاد و ممانعت از بازگشت عوام
فریبی شرط توسعه كشور است .امروز تمامی
مخالفان افراطی گری و مدافعان قانون گرایی
در كنار هم در دفاع از دولت هستند.کیانوش
راد در پایین تاکید کرد :اجرایی شــدن شعار
اصالح طلبان  ،یعنــی اصالحات تدریجی و
آرام و مسالمت آمیز  ،با تكیه بر صندوق رای،
به نفــع مردم و همه جناح های سیاســی و
كشور است.

محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه:

موتلفه پس از مناظره ها در مورد حضور
یا انصراف میرسلیم تصمیم می گیرد

دبیرکل حزب موتلفه اســامی گفت :شــورای مرکزی این
حــزب پیش از این تصویب کرده اســت که نامــزد ما یعنی
مصطفی میرســلیم تا پایــان مناظرهها در صحنــه بماند اما
تصمیمگیری بعدی به پس از مناظرهها موکول شده است.
به گزارش ایســنا ،محمدنبی حبیبی دربــاره ارزیابی خود از
جایگاه مصطفی میرســلیم نامزد حزب موتلفــه در انتخابات
ریاست جمهوری نسبت به ســایر نامزدهای انتخابات ،اظهار
کرد :من برای همه نامزدها احتــرام قایلم و معتقدم هر کدام
از آنها بر اســاس احساس وظیفه به میدان آمدهاند اما معتقدم
مصطفی میرســلیم تاکنــون به وجه شایســتهای در عرصه
انتخابات حاضر شده است.
وی در ادامه افزود :میرسلیم آنچه ما نسبت به او باور داشتهایم

را نشان داده است و معتقدیم در ادامه هم خواهد توانست بیشتر
شایســتگی خود را به اثبات برساند.این فعال سیاسی اصولگرا
در پاســخ به این پرسش که آیا موتلفه تاکنون درباره وضعیت
میرسلیم نظرسنجی در جامعه انجام داده است ،خاطرنشان کرد:
ما خودمان تاکنون نظرسنجی انجام ندادهایم اما از نتیجه سایر
نظرسنجیها استفاده میکنیم البته معتقدیم نظرسنجی اصلی
بایــد پس از پایان مناظرهها انجام شــود .در حال حاضر همه
نامزدها باید برنامههای خود را به مردم ارایه کنند و نظرسنجی
نهایــی بعد از مناظرهها انجام شــود.حبیبی در پاســخ به این
پرسش که اگر میرســلیم در نظرسنجیها رأی پایینی داشت
به نفع دیگران کنار خواهد کشید ،گفت :شورای مرکزی حزب
پیش ازا ین تصویب کرده است که نامزد ما تا پایان مناظرهها

بماند اما تصمیمگیری بعدی پس از مناظرهها انجام میشود .ما
پس از پایان مناظرهها هم از نتیجه نظرسنجی استفاده کرده و
هم با همفکران خود مشورت خواهیم کرد.دبیرکل حزب موتلفه
اســامی در پایان افزود :ما اطالعات و مشورتها را در اختیار
شورای مرکزی حزب قرار میدهیم و شورای مرکزی بر اساس
این اطالعات و مشورتها تصمیم جدید خود را خواهد گرفت.

سياسي
سخن روز

نیمهراهیم و برنمیگردیم
جواد شقاقی  -روزنامه نگار

مسیر گذار به دموکراسی ،مسیری پرفراز و نشیب و
پرپیچ و خم است ،پرخطر است ،زمین میخوری و بلند
میشــوی و باز راهت را ادامــه میدهی ،گاه خونهای
زیادی به تاوانش بر زمین ریخته میشــوند ،گاه ممکن
اســت با حرکتی سینوســی سالهای ســال سردرگم
همچنان در راه باشــی ،گاه عدهای ســر به سالمت به
مقصد میرسند ،و گاه ممکن است سرشکسته و مغموم
برگردی به منــزل اول .و آنگاه مجبوری به هر خفت و
خواریای تن دهی .حتــی آن اندک حق اعتراضی که
قبل از عزم ســفر داشــتی را نیز از دست میدهی .گاه
مجبور میشوی قسمتی از راه را با کسی همراه شوی که
زیاد هم دوســتش نداری .بعضی وقتها مجبور میشوی
بد را انتخاب کنی تا بدترها راهت را ســد نکنند .مانند
نوجوانانــی که آرامش خانه را بــرای تجربههای جدید
ترک میکنند ،باید خطر کنی و بروی ،اگر برگردی دیگر
تحمل اقتدار پدری را نخواهی داشــت .حبس را تجربه
میکنــی ،بیخانمانی را تجربه میکنی ،اما باز هم نباید
برگردی .برگشتن عذاب است ،آدم را افسرده میکند ،تا
آخر عمر باید بنشینی و حسرت راههای نرفته را بخوری.
اندیشمندان سیاسی ،برای گذار به دموکراسی معموال
از چهار موج دموکراســی خواهی سخن میگویند .موج
اول از بهار آزادی اروپا در ســال  1848آغاز میشــود و
در سال  1852به پایان میرسد .در این موج دموکراسی،
اکثر کشورهایی که در روند دموکراسی قرار گرفته بودند
دوباره به وضع پیشین خود بازگشتند .موج دوم در فرایند
و پــس از جنگ جهانی اول رخ داده اســت .جمهوری
وایمار نمونه بارز این موج دموکراســی بــود که بر اثر
عوامل متعددی مثل بحــران اقتصادی ،به وضعی بدتر
از قبل درآمــد و هیتلــر را رو در روی خود دید .مقطع
زمانی موج ســوم دموکراســی را پس از جنگ جهانی
دوم میدانند .در این موج دموکراسی بیشتر کشورهای
اروپایی که در خالل جنگ به دلیل شــرایط جنگی به
دســت جریانات و گروههای تنــدرو و اقتدارگرا افتاده
بودند ،به وضع دموکراتیک قبلی خود بازگشــتند .موج
چهارم دموکراسی را از اواخر دهه  1970به بعد میدانند.
بعد از بهوجود آمدن شــرایط تازهای که در ارتباط میان
ملتها و دولتها رخ داده بود و همچنین فروپاشــی بلوک
شرق ،کشــورهای اروپای شــرقی ،آمریکای التین و
برخی کشــورهای خاورمیانه نیز به این موج دموکراسی
پیوستند .این موج از دموکراسی را به لحاظ تثبیت شرایط
دموکراتیک و تعدد کشورهایی را که دربرگرفت ،عمقیتر
از سایر موجها میدانند .آنچه که در همه این موجهای
دموکراسی مشــترک بوده ،بازگشت برخی کشورها به
وضعیت قبل به خاطر بحرانهای اقتصادی بوده است.
همیشــه در شــرایط بحرانی و مخصوصا بحرانهای
اقتصــادی ،زمینه برای به قدرت رســیدن اقتدارگرایان
فراهم میشود.
کشــور ایران نیز از بیش از یکصد ســال پیش روند
دموکراسی خواهی خود را آغاز کرده است .و در طی این
مدت ،در هر دورهای با عناوین متفاوت این مسیر را ادامه
داده است .یک بار با عنوان مشروطهخواهی ،دوره دیگر
بــا عنوان ملی گرایی ،بار دیگر با انقالب ســال ،1357
و اکنون با عنوان جنبش اصالحطلبی .همیشــه برخی
بحرانهای داخلی و گاه دخالت کشورهای خارجی این
حرکت دموکراســی خواهی مردم ایران را از رسیدن به
نتیجه مطلوب بازداشــتهاند اما همچنان افتان و خیزان
این مسیر را ادامه دادهایم.
در شــرایط فعلی ،ما دولت حسن روحانی را در ایران
روی کار داریم .دولت روحانی ایــرادات زیادی دارد اما
با مشــکالت زیادی هم دســت به گریبان بوده است.
عدم توانایــی در برطرف کردن مشــکالت اقتصادی،
مهمترین ایراد این دولت اســت .امروز که در آســتانه
انتخابات ریاســت جمهوری قــرار داریم ،احتمال اینکه
برخی جریانهای اقتدارگرا بتوانند به مانند همیشــه از
این بحران بهرهبرداری کنند و قدرت را در دست بگیرند
زیاد است .باید بدانیم که دولت روحانی با همه ایراداتش،
ی خواهی نگه داشته و
ما را همچنان در مسیر دموکراس 
نسبت به آینده امیدوار نگه میدارد.

علی تاجرنیا نماینده مجلس ششم:
رییســی و قالیباف برای تحریک جریان
مدهبی و قشر فرودست تقسیم کار کردهاند
یــک فعال سیاســی اصالحطلــب گفت :اســتراتژی
اصولگرایان تحریک جریان مذهبی و قشــر فرودســت
جامعه اســت.به گــزارش ایلنا علی تاجرنیا  ،با اشــاره به
تبلیغات انتخاباتی نامزدها و اظهارات ابراهیم رییسی گفت:
صحبتهای دو نامزد اصلی اصولگرا به نوعی سیاهنمایی
و فریــب افکار عمومــی و بــه دور از واقعیتها بود.وی
افزود :مردم برای جایگاه ریاســت جمهوری شــخصی را
میخواهند که تســلط به امور مملکتداری داشته باشد و
حکمرانی خوب را ایجاد کند و اظهارات رییسی نشان داد
در ســطح ریاست جمهوری نیســت و نمایندهای که یک
دوره در مجلس حضور داشته را قویتر از رییسی میدانم.
او ادامه داد :البته از آقای رییســی میتوانیم به عنوان یک
رجل مذهبی یاد کنیم اما قطع ًا شــرایط مدیر و مدبر بودن
و اشراف به مسائل را ندارد و متاسفم از اینکه سطح رقبای
روحانی تا این سطح تنزل پیدا کرده است.تاجرنیا با اشاره
به وعدههای قالیباف گفت :اســتراتژی که جناح اصولگرا
دنبال میکند به نوعی تحریــک کردن جریان مذهبی و
قشر فرودست جامعه است و وظیفه مواجهه اول را رییسی
و مواجهه دوم را قالیباف برعهده گرفته اســت .یعنی قرار
است سنتیها و مذهبیها با اتکا به رییسی به جلو بیایند و
مردم فقیری که شرایط اقتصادی کشور به آنها فشار آورده
که همه از این جریان ناراحتیم به سمت شعارهای قالیباف
روی آورند و با توجه به سابقه پیشین در دوران احمدینژاد
قالیباف به نوعی میخواهد همان مسیر را دنبال کند تا به
موفقیت برسد.

