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یادداشت

 دبیرکل حزب مردمساالری و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی نام دولت خود را دولت اخالق نامید و گفت: الف اقتصاد است. )خ( خدمت به مردم , )الم( 
لیاقت ساالری در پست های اجرایی و )الف( اعتمادسازی و )ق( قانون مداری است. مصطفی کواکبیان روز جمعه پس از ثبت نام در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری 
در جمع خبرنگاران افزود: خدارا شــاکرم که این توفیق را به بنده عنایت کرد که یکبار دیگر خودم را در معرض انتخاب مردم قرار داده و در عرصه انتخابات حضور پیدا 
کنم. امیدوارم که یک انتخابات پرشوری با مشارکت بسیار گسترده مردم در 29 اردیبهشت امسال را شاهد باشیم.وی ادامه داد: من بر این اعتقادم که اساسا هر چه میزان 

مشارکت مردم بیشتر و حضور مردم گسترده تر باشد ما در سطح روابط بین المللی، دیپلماسی و سیاست خارجی بسیار موفق تر می توانیم عمل کنیم. 

در حالی تحقیقات درمورد دخالت روســیه در انتخابات 
ریاست جمهوری امریکا یکی از بحث های داغ این کشور 
است، دونالد ترامپ از احتمال کاهش روابط با مسکو سخن 
می گوید تا شاید از این طریق بتواند اتهام نزدیکی با پوتین 
را از پرونده خود پاک کند. طی هفته گذشته روابط واشنگتن 
و مســکو وارد فاز جدیدی شده و هر چند به نظر می رسید 
شاید ســفر وزیر خارجه امریکا به مسکو بتواند تحولی در 
روابط دو کشور داشته باشد، اما سایه " بشار اسد" بر روابط 
دو کشــور رقیب ســنگینی می کند. وزیر خارجه امریکا 
مهمان کاخ کرملین بود، اما این سفر هم نتوانست از شدت 
سردی روابط دو طرف بکاهد. این روزها بشار اسد موضوع 
مورد مناقشــه دو کشــور است و هر طرف ســعی دارد با 
استفاده از اهرم های خود صحنه را تغییر دهد.  تغییری که 
نتیجه ای جز تخریب بیشتر سوریه و کشتار جمعی در این 
کشــور به همراه نداشته و نخواهد داشت. رئیس جمهوری 
جدید آمریکا از حمایت پوتین از اسد دلخور است و هر چند 
هفته پیش سخنگوی کاخ سفید در اظهاراتی روند صلح در 
سوریه را مغایر با بودن بشار اسد ندانست، اما تنها در کمتر 
از یک هفته واشــنگتن تغییر نظر داد و موشک های این 
کشــور توان هوایی سوریه را نشانه گرفت و بودن و نبودن 
اســد، " قصاب سوریه" و " مرد اهریمنی"،  از الویت های 
کاخ ســفید شد. ترامپ که تا پیش از این می خواست خود 
را ســنگینی بار ناتو خالص کند، این روزها از اهمیت این 
پیمان نظامی کشورهای غربی سخن گفته و از کشورهای 
عضو ناتو خواسته است برای پایان دادن به مخاصمه سوریه 
همکاری کنند. او که با دبیرکل ناتو دریک کنفراس خبری 
شرکت کرده بود " کشتار غیرنظامیان بیگناه" را  بار دیگر 

" وحشیانه" خواند.
ترامــپ و هم پیمانانــش این روزهــا در برابر معضلی 
قــرار گرفته اند که تا پیش از این تالش داشــتند از ورود 
مســتقیم به آن خودداری کنند. اینک پس از شــش سال 
جنگ و درگیری و حوادث تلخ در ســوریه، حاال دلسوزی 
برای کودکان کشته شده در حمله شیمیایی سوژه ای برای 
همکاری دوباره کشــورهای عضو ناتو شده است. اعضایی 
که این روزها حتی برای تامین امنیت داخلی کشــورهای 
خود نیز با مشکل رو به رو شده اند و هر از گاهی انفجاری 
و حادثه ای در گوشــه ای در این کشــورها فریاد مقابله با 
داعش را بلندتر می کند. ترامپ به خوبی می داند که روسیه 
حاضر نخواهد بود تالش چند ســاله خود در دمشق را به 
حریف واگذارد و صحنه را برای قدرت نمایی امریکا ترک 
کند. شــاید از این روســت که این میلیارد تازه به سیاست 
رسیده تالش دارد با تهدید به کاهش روابط پوتین را به پای 
میز مذاکره برای حل معضل سوریه بکشاند. موضوعی که 
در مذاکرات چند ســاعته سرگئی الروف و رکس تیلرسون 
وزیر خارجه آمریکا به بحث گذاشــته شد و حتی تیلرسون 
را مهمان ویژه کاخ کرملین کرد تا شاید بتواند، نظر مساعد 
پوتین را به عدم حمایت از بشــار اســد جلب کند. امریکا 
تالش دارد بدون در دســت داشــتن مدارک مورد قبول 
نهادهای بین المللی، دمشق را عامل بمباران شیمیایی ادلب 
بداند. اتهامی که نه بشار اسد، نه روسیه و ایران می پذیرند.  
این روزها اظهارات مقامات امریکایی در مورد بشــار اسد، 
ایران را هم نشانه رفته و سفیر امریکا در سازمان ملل تهدید 
کرده است که ممکن است شعله های آتش جنگ سوریه، 
دامن ایران را هم بگیرد. اما در این میان، جمهوری اسالمی 
بدون اعالم حمایت از بشــار اسد در موضعی مسئوالنه از 
سازمان ملل خواسته اســت تا هیاتی را مامور بررسی این 
حمله شــیمیایی کند تا مشخص شود چه کسی عامل این 

جنایت علیه غیرنظامیان بی گناه شده است.
اما، آمریکا، فرانسه و انگلستان که این روزها در تالشند 
سردی روابط گذشته را جبران کنند در یک اقدام هماهنگ، 
پیش نویس قطعنامه ای را تهیه کردند که درآن دولت بشار 
اسد می خواســت توضیح دهد که ارتش آن کشور درزمان 
حمله چه فعالیتی داشته است. روسیه در حالی که ده کشور 
پیش نویس قطعنامه مربوط به همکاری دولت ســوریه با 
تحقیقات در مورد حمله شیمیایی در خان شیخون در استان 
ادلــب را تایید کرده بودند، وتو کرد و با اســتفاده از قدرتی 
که پیش ترها به او داده شــده بود، تمام قد در مقابل ناتو 
ایستاد و نشان داد بشار اسد را در این میان تنها نمی گذارد. 
مســکو نیز همچون ایران، خواستاریک تحقیق بی طرفانه 
در مورد حمله شــیمیایی به خان شیخون است. حمله ای 
که کارشناســان منطقه بر این باورند نمی توانسته از سوی 
ارتش سوریه که این روزها دست باال در ادلب را دارد انجام 

شده باشد.
با حمله هوایی امریکا به ارتش ســوریه، ترامپ در مورد 
ســوریه هم نتوانست بر سر شعارهای انتخاباتی خود بماند 
و برخالف وعده مقابله با داعش _ دشمن مشترک امریکا 
و روســیه - در اولین اقدام نظامی خود در کاخ سفید بشار 
اسد را نشانه رفت. همان بشار اسدی که پیش تر به نفوذ و 
قدرتش در ســوریه اعتراف کرده و گفته بود که اگر آمریکا 
به بشار اسد حمله کند منجر به جنگ با روسیه و به عبارتی 
جنگ جهانی سوم خواهد شد! حال باید دید که آیا ترامپ 
و هم پیمانانش در ناتو به دنبال ایجاد جنگ ســوم جهانی 
هســتند یا حمله به نیــروی هوایی ســوریه بهانه ای تازه 
برای نیروی نظامی امریکاســت تا  بار دیگر تجربه عراق 
و افغانســتان را در بخش دیگری از خاورمیانه تجربه کند. 
بی شک بحران ســوریه به جز به رسمیت شناختن نقش 
قدرت های منطقــه ای چون ایران و ترکیه و همکاری با 
آن ها به نتیجه نخواهد رسید. حمله هوایی ترامپ به سوریه 
نه تنها نقشی در کاهش کشــتار نیروهای غیرنظامی بی 
گناه ندارد بلکه بر بحرانی تر شــدن و کور کردن این گره 
منجر خواهد شــد. شاید بهتر باشد برای اولین گام، ناتو در 
جایگاه تازه اش عامل اصلی حمله شیمیایی را شناسایی کند 
تا معلوم شود مخالفان برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه 
در سایه حمایت کدام کشــورها قرار دارند و چه کسانی از 

ادامه جنگ در سوریه نفع می برند.

حميرا حسينی یگانه  -  روزنامه نگار

حمله به سوریه یا مقدمات 
جنگ سوم جهانی؟! 

با نزدیک شدن به ایام انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا و ریاست جمهوری، بازار 
رقابت نامزدهای انتخاباتی داغ و داغ تر می شود.

بازاری که در آن می توان هم دروغ دید و هم راست هم شایعه و هم حقیقت ...
در فضای انتخاباتی بازار نمایش و خود بزرگ نمایی از ســوی نامزدهای انتخاباتی به 

وفور دیده می شود.
در مقطع زمانی کوتاهی که افراد با تمام ابزار و امکانات اقدام به معرفی خود می نمایند، 
بسیار دیده شده است که تاثیر تبلیغات به دلیل فقدان سواد انتخاباتی  سبب رقم خوردن 
سرنوشــتی تلخ با انتخابی ناآگاهانه می شود که در نهایت سبب می گردد نتایج عملکرد 

منتخبین با آنچه مورد انتظار انتخاب کنندگان است چندان قرابتی نداشته باشد.
انتخابات نه انتخاب یک فرد، بلکه انتخاب سرنوشــت خود برای آینده نزدیک و دور 

است...
انتخابی که می تواند تمام ارکان اقتصادی، سیاســی و فرهنگی و اجتماعی کشــور را 

تحت تاثیر خود قرار داده و سعادت و یا ناکامی ملتی را رقم بزند.
 براســاس تعریف، انتخاب فرآیندی روانی شــامل قضاوت درباره نقاط ضعف و قوت 
گزینه های مختلف و برگزیدن یک یا چند مورد از آنهاست و سواد عبارت است از قدرت 

استدالل و تمیز فرد و افزایش آگاهی او در راستای افزایش کیفیت انتخاب.
در تعریف ســنتی، سواد به معنی توانایی خواندن و نوشتن است و یا توانایی بکاربردن 

زبان برای خواندن، نوشتن، گوش دادن و سخن گفتن.
 ولــی در مفهوم نوین، این واژه به ســطحی از خواندن و نوشــتن کــه برای ارتباط 
کافی اســت گفته می شود و یا سطحی که یک فرد بتواند مفهوم را بفهمد و انگاره ها و 

اندیشه هایش را تا جایی که بتواند در آن جامعه سهیم باشد، بیان کند.
ســازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ســازمان ملل متحد یونسکو  تعریف جدید  زیر 
را ارایه داده  اســت: »باسوادی توانایی شناخت، درک، تفسیر، ساخت، برقراری ارتباط و 

محاسبه در استفاده از مواد چاپ شده و نوشته شده مربوط به زمینه های گوناگون است. 
باسوادی زنجیره آموزشــی را که توانایی رسیدن به اهداف، توسعه دانش و پتانسیل، 
و شــرکت کامل در جامعــه ای بزرگتر را برای یک فرد فراهم می کنــد، در بر دارد. در 
تعریف جدید سواد، مفاهیم گســترده تری از مفهوم سنتی آن در نظر گرفته شده است.  
در کنار ســواد نوشتاری، سوادرسانه ای، ســوادمالی، سواد زیست محیطی، سوادرایانه ای، 
سواد عاطفی-عشــقی و تربیتی و سوادانتخاباتی را نیز می توان مورد توجه قرار داد. سواد 
انتخاباتی قدرت تجزیه و تحلیل فرد در فضای انتخاباتی  و اتخاذ بهترین تصمیم است. 
ســوادی که از آن یاد می شود در واقع بهترین واکنش ما در مواجه با اطالعات گوناگون 
و انبوه است که در فضای انتخاباتی تولید شده و اتخاذ مفیدترین تصمیم جهت انتخاب 
کاندیدای اصلح  خواهد بود. ارتقا ســواد انتخاباتی در جامعه ای که تصمیم دارد به سوی 
دموکراســی قدم بردارد، سبب خواهد شــد که مردم به دور از هیاهوی تبلیغاتی با اتکاء 
به ســواد انتخاباتی و قدرت تجزیه و تحلیل و تشخیص خود مصلحت خود و جامعه را 
تشخیص داده و عوام فریبی و دروغ های راست نما، فرد را به سمت انتخاب نادرست سوق 
ندهد. ســواد انتخاباتی، توانایی فرد انتخاب کننده در ورود به عمق مسایل روز جامعه و 
اجتناب از تالش برای دستیابی به منافع زودگذر در مقابل منافع ملی، کالن و بلندمدت 

است.
شهروند دارای سواد انتخاباتی منافع شخصی خود  را در منافع جامعه و نسل های آینده 
می بیند و با درأیت و بینش عمیق تری حق رای خود را خرج  می نماید. جامعه ای که در آن 
سواد انتخاباتی رشد کرده باشد، در آن اثری از قوم گرایی، فامیل گرایی، چهره گرایی و ..... 
وجود نخواهد داشت و انتخابات مبتنی بر شناخت کامل فرد از  نامزد انتخاباتی و تطبیق 
آن با استاندارهای مورد تأیید برای پست مورد نظر خواهد بود. سواد انتخاباتی جامعه را به 
سمت عقالنیت مبتنی بر منافع ملی سوق می دهد و بر این اساس افراد نوظهور و آزموده 

نشده  را حذف خوهد کرد.
با ایجاد و ارتقاء سطح ســواد انتخاباتی و دانش تحلیلی شهروندان، احزاب به عنوان 
محورهای فعالیت های سیاســی جایگاه خود را یافته و فــرد جهت تصدی جایگاهای 
دموکراســی نیابتی چون مجلس شورای اسالمی، شورای شهر و روستا ملزم به عضویت 
در احزاب شناسنامه دار و شناخته شده و تایید آن حزب جهت نامزدی خواهد بود. متأسفانه 
فقدان بینش انتخاتی، سبب هیجان زدگی جامعه در ایام انتخابات و ظهور اشخاص بدون 
پیشــینه تجربی و علمی و بدون شناسنامه سیاســی-اجتماعی شده و انتخاب براساس 
احساســات زودگذر خواهد بود. حضور چهره های سینما، تلوزیون، ورزش و هنر و جای 
خالی متخصصین متبحر، در ارکان دموکراسی مانند تأیید غم انگیز انتخاب اشتباهی است  
که نتیجه آن بحران های مدیریت شهری و کشوری در حوزه های تصمیم گیری گردیده 
اســت. قوم گرایی، شکل دیگری از بیسوادی انتخاباتی است. آسیبی که به خاطر منافع 
کوتاه مدت قومیتی موجبات آســیب های بلندمدت اجتماعی را در بر داشته است. فردی 
که دارای ســواد انتخاباتی اســت می داند که در ورای وجوه ظاهری افراد، باید عملکرد 
گذشته، تخصص و شخصیت اخالقی و هویت سیاسی و هویت اجتماعی فرد را نیز باید 
بشناســد و رای دهی نه براســاس ظاهر، قومیت و قبیله و ریخت و پاش های انتخاباتی 
و وعده های توخالی بوده، بلکه مبتنی بر شــناخت نقاط ضعف و قوت کاندیدا و تجزیه 
و تحلیل آن باید باشــد. لذا توانمندســازی آحاد مردم در توسعه فکری و افزایش قدرت 
تحلیل و درک این مهم که تک تک آراء در سرنوشت کشوری که در آن زندگی می کنند 
دارای اهمیت بســزایی است. با توجه به همه گیر شدن استفاده از اینترنت و شبکه های 
اجتماعی و گردش آزاد اطالعات، شــکل جدیــدی از تبلیغات انتخاباتی رواج پیدا کرده 
اســت، اما کمبود و یا نبود قدرت تحلیل در هر شــکلی از تبلیغات سبب فاجعه خواهد 
بود. رکن اصلی جهت دستیابی به جامعه ای توسعه یافته، افزایش آگاهی مردم در تمامی 

سطوح اجتماعی می باشد.

فاطمه صدری- فعال سياسی

سواد انتخاباتی اولین گام در توسعه 
دموکراسی .....

قاسم بزرگ زاده-مشاور حقوقی

هشت ســال مدت کمی نبود، هیجانات ناشــی از تصمیمات،گفتمان ورفتار یکسره 
غافلگیرانه و افراطی از نخســتین روزهــای قرارگرفتن در راس هیئت دولت و ابطال ها  
و ادغام ها وحرکات آکروباتیک،که عقول وفحول دولتمردان وسیاستمداران درخلوت و 

جلوت حیرت زده، به نقطه ای مبهم دردوردست خیره می شدند..
امیدآن می رفت که با گذشــت زمان وحصول آگاهی از ســنن وشیوه های مدیریت 
کالن وجاافتاده در دولت سرا! رفتارهای پرشتاب وخطرناک تعدیل شود،که نشد وتازه در 
راند دوم، هنجارشکنی های پریزیدنت ! با ابعاد وسیع تر وباصفت عالی فضیلت نیز همراه 
گردید. گویا اسراری دراین تصمیمات خلق الساعه و ادعا ها وآمارهای شگفت آور نهفته 

بود که راه یافتن به آن بصیرت بسیار می طلبید!
کام جامعه ،از گسی نخست پیمانه های پی درپی افراطی گری به تلخی گراییده بود 
که شــعار اعتدال وخیراالمور اوســطها به جان مردم خسته از هیجان نشست وقرارشد 
آن تندی و شــتابزدگی، به تآنی وخردورزی و مفاهمه ومذاکره وهرآنچه در باب مفاعله 
می نشــیند! تبدیل شود. اگرچه اغلب ما مردمی هســتیم محتوی گریز وهیجان طلب.

شــنیدن خبری که ســطح آدرنالین را افزایش دهد گواراتر است از آنچه به تفکر وچاره 
اندیشی مان فراخواند. 

حال افراط گرایان با نافرمانی رادیکال، کارناوال به راه انداخته اند ودیگربار می خواهند 
با شعار، برشعور بتازند ولذت دوباره شور و هیجان صدارت و وزارت را با نسل مجال جویی 
دیگر ،تجربه کنند. جالب اینکه کم نیستند ،مدیرانی که مجال جنجال را غنیمت دیدند و 

سوار کاری خود کردند و اینک که اقبال را اندک می بینند، تبری می جویند!
غافل از اینکه، مردم بیدار کم نیستند و بلوغ سیاسی نسل ها ناشی از تجربه هایی همه 

تلخ، فرمان می دهد.
با اینهمه:

تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد
هر دلی از حلقه ای در ذکر یارب یارب است.

کارناوال افراط ونافرمانی

یکــی از نامزدهــای اصولگرایــان برای 
انتخابات ریاســت جمهوری بــا بیان اینکه 
برای پیروزی در انتخابات آمده ام، گفت:  شاید 

نامزدهای جمنا به نفع من کنار بکشند.
به گــزارش ایلنا، علیرضــا زاکانی پس از 
ثبت نــام در انتخابات ریاســت جمهوری در 
نشســت خبری گفت:  انقالب اســالمی در 
سال ۵۷ به پیروزی رسید. انقالب اول پرونده 

استبداد را بست. انقالب دوم در سال ۵۸ نظام 
سلطه را به چالش کشــید. امروز نیازمند به 

انقالب سوم هستیم.
نماینده ســابق مجلس با بیان اینکه امروز 
جمهوری اسالمی دچار یک فاصله معناداری 
از انقالب اسالمی شده است، ادامه داد: حضور 
مدیران و مسئوالن غرب گرا، ناتوان و خسته 
در کشــور این ویژگی و آسیب را ایجاد کرده 

و با اشرفی گری و خستگی توان تحول را در 
جامعه ندارند.

او فوریت امروز کشــور را اقتصاد دانست و 
اظهار کرد: پیــروزی در این جنگ تمام عیار 
نیازمند روحیه رزمندگی و نشاط جوانی و اتکا 
به برنامه منســجم و حرکت جمعی بر محور 
اندیشــمندان و مدیران فرهیخته و توانمند 
اســت که بتواند این مســیر را تا رسیدن به 
قله های افتخار طی کند نه اینکه به دســت 
دشــمنان انقالب چشــم بدوزیــم و انتظار 

داشته باشیم که گره مان را دیگران باز کنند.
زاکانــی با بیان اینکه امروز کشــور از نظر 
اقتصــادی در مرز بحران قرار گرفته اســت، 
گفت: دولت مدعی است که شرایط آرام است 
اما این ادعا یا از ســر جهل و ندانستن نسبت 
به امور جامعه است یا از سر سیاسی کاری و 
بیان نظرات نادرســت و اغوا گری نسبت به 

افکار عمومی است.
زاکانــی در پاســخ به پرســش ایلنا مبنی 
براینکــه در صــورت تائیــد صالحیت، در 

انتخابات به نفع احمدی نژاد کنار می کشــید 
یا رئیســی، گفت: بنای جمنا این اســت که 
هر کس در افکارعمومی به پیشتازی رسید، 
سایرین به نفع او کنار می روند. شاید نظر من 
این باشــد که من نفر اول باشم و دیگران به 

نفع من کنار بکشند. برای پیروزی آمده ام.
نامزد جمنا در پاســخ به پرســش مبنی بر 
اینکــه تحلیلی وجــود دارد مبنــی بر اینکه 
جنابعالــی اطــالع دارید که شانســی برای 
موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری ندارید 
و تنها دلیل نامزدی چند اصولگرا برای حمله 
چند جانبه به روحانی در مناظره های انتخاباتی 

است. 
نظرتان درباره این تحلیل چیســت؟ گفت: 
روحانی نیاز به نقد دارد. او همین که پاسخگو 
به سواالت و عملکردش باشد، مردم قضاوت 
خواهند کرد. من نیازی به نقد کردن روحانی 
نــدارم. من برنام هایم را تبیین خواهم کرد و 
آقای روحانی باید پاسخگوی عملکرد بسیار 

ضعیف خود باشد.

علیرضا زاکانی:

شاید نامزدهای جمنا به نفع من کنار بکشند

به گزارش »انتخاب«، اســداهلل بادامچیان   
در نشســت خبری با اصحاب رســانه اظهار 
کرد: نیازمند یک تحول در فرهنگ انتخاباتی 
هستیم، نباید کسی که از نظر اخالقی مشکل 
دارد و اهل دنیا و شیفته قدرت است را انتخاب 

کنیم. 
 به گــزارش انتخاب ،قائم مقــام دبیر کل 
حزب مؤتلفه اسالمی اذعان داشت: براساس 
روایت نبی اکرم)ص( هرکسی خودش را برای 
رسیدن به حکومت داری جلو بیندازد ولی بداند 
که فرد دیگری اصلــح  از خود وجود دارد، به 
خدا، رسول خدا)ص( و مسلمانان خیانت کرده 

است. 
  وی ادامه داد: انتخابات در نظام اســالمی 
رقابت برای رســیدن به قدرت نیســت بلکه 
برگزیدن کسی  اســت  که توانمندی دارد و 
از همه اصلح  اســت؛ مــردم باید ببینند که با 
رأی خود، خدا، امــام زمان)عج( و نایب امام 

زمان)عج( را راضی کرده اند یا خیر. 
بادامچیــان با اشــاره به دالیــل معرفی 
میرســلیم به عنوان کاندیدای حزب مؤتلفه 
خاطرنشان کرد: از ما پرسیده شده که آیا شما 
در معرفی نامزد حزب مؤتلفه تکلیف شــرعی 
احســاس کرده اید؟ بله ما از مردم و اعضای 
حزب مؤتلفه با مطرح کردن 60 شــاخصه به 

این نتیجه رسیده ایم که میرسلیم را به عنوان 
کاندیدای مورد نظر خود معرفی کنیم.  

وی متذکر شــد: آن آقایی که در انتخابات 
مجلس میلیــاردی خرج می کنــد به دنبال 
خدمت نیست بلکه یک سرمایه دار است که با 

این روش در حال سرمایه گذاری است. 
بادامچیان تصریح کرد: رهبر معظم انقالب 
صراحتاً تأکید کرده اند که مشکالت اقتصادی 
کشــور به علت تحریم نیست بلکه به علت 

برنامه ریزی های غلط مدیران است. 
وی تأکیــد داشــت: مــردم نبایــد فریب 
وعده هــای نامزدها را بخورند، همان طور که 
خیلی ها وعده یارانــه دادند، عده ای در دولت 
خود اجرا کردنــد و هم اینک دولت به خاطر 
پرداخت یارانه در مخارج عمرانی کشور مانده 

است. 
وی با اشاره به فرد معرفی شده توسط جمنا 
متذکر شــد: نسبت به کاندیدای نهایی جبهه 
نیروهای انقالب اســالمی نهایــت احترام را 
قائل هستیم؛ آیت اهلل رئیسی را نیز از عناصر 
مفید کشور می دانیم؛ باید کمی به جلو برویم 

تا ببینیم خواست عمومی مردم چیست. 
بادامچیان افزود: آیت اهلل رئیســی چهره ای 
بزرگ است که در مجموعه ارزش گرایان قرار 
دارد و در کنار او چهره ای دانشگاهی و متدینی 

همچون میرسلیم قرار گرفته است. 
وی اظهارداشت: وقتی شاهد آن هستیم که 
شخصی ظرف 4 سال نتوانسته به وعده های 
خــود عمل کند، پس دیگر نبایــد به او رأی 
بدهیم، وقتی مردم می بینند که درآمدشــان 
کم شــده و هزینه های زندگی باال رفته است 
دیگر به آن شــخص که بر سر کار است رأی 

نخواهند داد. 
بادامچیــان در بخش دیگری با اشــاره به 
ریاســت جمهوری  انتخابات  برای  ثبت نام ها 
بیان داشت: نسبت به ثبت نام احمدی نژاد در 
انتخابات ریاست جمهوری به شدت متأسفم 
چراکه این موضوع بیش از هرچیزی به خود 
او ضرر زده اســت؛ احمدی نــژاد در دوره ای 
شعارهای ارزشــی داده بود و نباید بر خالف 

توصیه مقام معظم رهبری عمل می کرد. 
وی افزود: یک موقع است که فردی برای 
مشورت در امور به سراغ رهبر انقالب نمی رود 
که بحث آن جداســت، ولی احمدی نژاد برای 
مشورت نزد ایشان رفته و رهبر معظم انقالب 
او را بــه عدم حضــور در انتخابــات توصیه 
می کنند؛ حال کــه احمدی نــژاد به توصیه 
معظم له گوش نداده جز ضرر برای او عایدی 

نخواهد داشت.
قائم مقام دبیر کل حزب مؤتلفه اســالمی 

گفت: اینکه احمدی نــژاد تصور کند با وعده 
یارانــه می تواند رأی جمــع کند، فکر غلطی 

است. 
وی تصریح کرد: مردم نبایــد وارد دعوا و 
جدال شوند و باید بررسی کنند که کسی که 
توصیه رهبر معظم انقالب را گوش نداده و به 
صحنه انتخابات آمــده نباید به او رأی دهند؛ 
حکم کسی که می خواهد رئیس جمهور شود 
را باید مقام معظم رهبری تنفیذ کنند پس باید 
به کسی رأی دهیم که توصیه ایشان را گوش 

دهد نه کسی که سرپیچی کرده است. 

بادامچیان: 

  برای رئیسی احترام قائلیم؛ باید ببینیم خواست مردم چیست  

آیت اهلل، سیاست و جامعه عنوان سخنرانی 
مهندس مرتضی الویری مشاوراقتصادی رئیس 
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام بودکه در 
همایش دیده بان اعتدال به منظور بزرگداشت 
از مقام علمی،تجلیل ازمبارزات سیاسی ونقش 
تاثیر گذار مرحوم هاشــمی رفسنجانی در نیم 
قرن اخیرسخنانی را ایرادکرد. نظر به اهمیت 
این سخنان،چکیده ای از سخنرانی این فعال 

سیاسی است که از نظر گرامی تان می گذرد:
الویری در آغازسخنانش به نگرش هاشمی 
حوزه سیاســت داخلی پرداخت و چنین اظهار 

داشت:
نگاه هاشمی به سیاست وجامعه را می توان 
در حوزه هایی مانند سیاســت جهانی، منطقه 
ای، داخلــی ، تعامل با اطرافیان و دوســتان 
وتعامل با رهبری مورد بررســی قراردادکه از 
این طریق می توان دکترین سیاست هاشمی 

رفسنجانی در نهضت اسالمی، دریافت کرد.
نگرش سیاســی و اجتماعی هاشمی قبل 
از انقالب را می تــوان در محتوای دو کتاب، 
یکی در حوزه سیاست داخلی )امیرکبیرقهرمان 
مبارزه با اســتعمار(و دیگری سیاست خارجی 
)سرگذشت فلسطین ( هم چنین برداشت های 
اجتماعی و سیاسی او از قرآن کریم مشاهده 

کرد.
الویری  ویژگی های منحصر به فرد هاشمی 
در حوزه مدیریت سیاســی کشــور را چنین 

توصیف نمود:
درسیاست داخلی هاشمی همواره از جامعه 
چنــد صدایی و حضور احزاب سیاســی دفاع 
کرده و در صف مقابــل انحصار گرایان قرار 
داشته است. آزادگی در بیان مواضع هاشمی را 
می توان ناشی از روح دموکراتیک وی دانست. 
هاشــمی نقطه مقابل افراطی گری در خانواده 

انقالب بود.
الویری در خصوص شــنوا بودن آیت اهلل از 

افراد مختلف و جریانات سیاسی عنوان کرد:
ترکیب کابینه هاشمی و لیست مالقاتی های 
وی و تعامل با اطرافیان نشــانگر سعه صدر و 
انعطــاف پذیری او مخصوصــا در دهه اخیر 
اســت. در دو کابینه مرحوم هاشمی می توان 
کل خانواده انقالب رابه وضوح دید. از منتهی 
الیه چپ تا منتهی الیه راست زیر چتر هاشمی 
جمع شده بودند. این نقش بی بدیل را هاشمی 
در طول ۳۸ سال گذشته ایفا کرد. به تعبیری 
می تــوان گفــت وی فراجناحی ترین معمار 
انقالب اســالمی بعداز امام راحل بود.همین 
ویژگــی وی را به عنوان پرچمــدار اعتدال و 

عقالنیت شناساند.
الویــری در بخش دیگری از ســخنانش 
ابراز داشــت: آیت اهلل لوالی بین حاکمیت و 

گروه های مختلف مردم بود:
هاشمی در تعامل با رهبری علی رغم اختالف 

نظرها و بیان دیدگاه های خود حریم قانون و 
حرمت رابطه دوســتی را پاس داشت.در بیان 
ناگفته ها و انتقــال ریزترین تحلیل ها و اخبار 
و بیان نارســایی ها به رهبری نقشی بی نظیر 
و اســتثنایی داشت. او هم خیر خواه مردم بود 
و هم ناصــح امین نظام وصمیمی ترین رفیق 

رهبری در حدود60 سال اخیر.
آیت اهلل دلســوز روحانیت بــود و همواره 
پیشگام در شناخت جریان روحانیت ستیز بود.

همواره مــی گفت اصل خود انحراف احمدی 
نژاد اســت نه دیگرانی که می گویند افرادی 

دیگر وی را سحر و جادو کرده اند!
معتقد بــود روحانیت اگر اشــتباهی کرد و 
باعث غفلت جامعه شد و هر کسی که گمراه 
شد را باید آگاه کند تا توبه اش پذیرفته شود.

با صراحت می گفت دفاع از احمدی نژاد گناه 
نابخشودنی روحانیت است.

این نشســت روز پنج شنبه24 فروردین در 
تاالر همایش علوم پزشــکی ایران با استقبال 

کم نظیر فعاالن سیاسی برگزارشد. سخنرانان 
اختتامیه این مراسم اسحاق جهانگیری، معاون 

اول رئیس جمهور، بود.

ایــن فعــال سیاســی اصالح طلــب ابعاد 
بین المللــی شــخصیت آیت اهلل هاشــمی 

رفسنجانی را چنین برشمرد:
سیاســت خارجی هاشــمی در زمان جنگ 
نگاهی ایدئولوژیک اما واقع گرا بود. ماجرای 
مک فارلیــن و نحوه برخورد وی با هشــت 
نماینــده که از وزیر خارجه ســوال کردند به 

عنوان نمونه قابل مداقه است.
سیاســت خارجی هاشــمی پس ازجنگ، 
تبدیل سیاســت تهاجمی بــه تعامل  و تنش 
زدائی اســت. درحالی کــه جریان های تندرو 
چپ و راســت خواســتار دخالت ایــران در 
ماجرای اشغال کویت و تقابل با آمریکا بودند، 
هاشمی هوشمندانه ایران را از ورود به جنگی 

خانمان سوز نجات داد.
الویــری همچنین در زمینــه کارایی نقش 
راهبردی مرحوم آیــت اهلل در حل معضالت 

جهان اسالم گفت:
حل کردن تنش میان ایران و کشــورهای 
عربی به ویژه عربستان سعودی حاوی نکات 
ظریفی است که فقط از منش و روش هاشمی 
بر می آمد  و از زمانی که حاکمیت نخواست از 
این ظرفیت ها استفاده کند مشکالت پیچیده تر 
شــد. وی در خصوص هوشیاری هاشمی در 
مناسبات جهانی با ذکر نمونه ای خاطرنشان 
کرد: عدم ارائه تســلیت درجریان فوت فیدل 
کاسترو، علی رغم نظر وزارت خارجه و روابط 
عمومی مجمع تشــخیص مصلحت نشــان 
می دهد که هاشمی به جای توجه به شعار به 

نتیجه کار می اندیشید.

 هاشمی معتقد بود دفاع از احمدی نژاد 
گناه نابخشودنی روحانیت است

مرتضی الویری در همایش دیده بان اعتدال گرامیداشت نیم قرن مبارزات رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت:

 کواکبیان:
 دولت من 

دولت اخالق است 


