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سياسي

روحانی بدون
ضبط برنامه صدا و
سیما را ترک کرد

حجت االسالم حسن روحانی بدون ضبط برنامه «گفت وگو با دوربین شبکه یک» صداوسیما را ترک کرد.
به گزارش انتخاب ،رسانه ملی بدون هماهنگی قبلی در زمان ضبط برنامه رئیس جمهور تغییر و تاخیری ایجاد کرده و زمان نامناسبی را در روز پنجشنبه قائل شده است.
تغییرات غیردقیق در برنامهریزی و زمان ضبط برنامههای تبلیغاتی رئیس جمهور در صداوسیما به همراهان و ستاد انتخاباتی وی ابالغ نشده بود.

یادداشت

محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان:

لیست اصالحطلبان بر مبنای پاکدستی و تخصص بسته میشود

رییــس شــورای عالــی سیاســتگذاری
اصالحطلبان گفت :شایستگی و پاکدستی جز
اصلیترین الزامات ما در تهیه لیست انتخاباتی
اســت و پس از آن تخصص افــراد در حوزه
شهری و نیاز شورای شهر خواهد بود.
محمدرضا عارف ،درگفتوگو با خبرنگار ایلنا
درباره آخرین روند تنظیم لیست اصالحطلبان
برای حضور در پنجمین دوره انتخابات شورای
شــهر تهران گفت :برای بستن لیست نهایی
اصالحطلبــان بــرای حضــور در رقابتهای
پنجمین دوره انتخابات شــورای شــهر تهران
شاخصهای مد نظرمان را اعالم کردیم و هم
اکنون کاندیداها باتوجه به این شــاخصها در
حال ارزیابی افراد هســتند .برآورد ما این است
که در مرحله اول بتوانیم از لیســتی که حدودا
 ۸۰۰نفره در آن حضور دارند به یک لیست ۲۰۰

نفره برســیم و این  ۲۰۰نفر را در بررسیهای
بعدی کــه مراحــل آن دقیقتــر خواهد بود
ارزیابی خواهیم کرد .شایســتگی و پاکدستی
جــز اصلیترین الزامات ما اســت و پس از آن
تخصص افراد در حوزه شــهری و نیاز شورای
شهر خواهد بود.
رییــس شــورای عالــی سیاســتگذاری
اطالحطلبان ادامه داد :ما ســعی میکنیم که
یک شــورای شــهر کامال متخصص داشته
باشــیم و اولویتهایی هم برای حضور زنان و
جوان نیز در برنامههای شورای سیاستگذاری
اصالحطلبان در نظر گرفتهایم .ما باید از میان
 ۲۰۰نفر که اکثریت آنها متخصص هستند ۲۱
نفر را انتخاب کنیم که این انتخاب بسیار سخت
خواهد بود.
او درباره اظهارت برخی برای کنارگذاشــتن

عضو حزب موتلفه اســامی بــا بیان اینکه
ســهمخواهی از دیگر کاندیداهای اصولگرایان
هیــچگاه در مخیله حــزب نمیگنجد ،گفت:
متاســفانه علیرغم اینکه همه دم از دموکراسی
میزنند و دغدغه ضعف احزاب در مشــارکت
جامعه سیاسی کشــور را دارند و از بیاهمیتی
دولتهــا به تحزب گلهمند هســتند اما عمال
خودشــان این حرکت حزبی را نادیده گرفته و
تخریب میکنند و منافع گروهیشان را ترجیح
میدهند و متاسفانه این ابتکار حزب تحت تاثیر
رقابتهای سیاسی و کینههای سیاسی نادیده
گرفته میشود.
حمیدرضا ترقــی در گفتوگو بــا خبرنگار
سیاسی ایلنا ،درباره اظهارات باهنر مبنی براینکه
میرســلیم به نفع یکــی از دو کاندیدای دیگر
اصولگرا کنار میکشد ،اظهار کرد :پاسخ آقای
باهنر را آقای میرســلیم دادهاند و به عقیده من
نیازی به پاسخ دیگری نیست.
او درباره موضوع ســهمخواهی که از طرفی
برخی چهرههای اصولگرا مطرح شــده است،

گفت :این بحثها تاکنــون هیچگاه در حزب
مطرح نبوده است و تا به امروز وارد این بحثها
هم نشــده حزب موتلفه براساس تکلیف و در
شــرایط ویژه کنونی ابتکار جدیدی را به خرج
داده و وارد عرصه رقابت شده است.
عضو حزب موتلفه اســامی بــا بیان اینکه
تاکنون هیچ حزبی وارد عرصه انتخابات ریاست
جمهوری نشــده است ،گفت :انتظار ما این بود
که همه کســانی که به تحزب در کشور اعتقاد
دارند و به دنبال تقویت تحزب در کشور هستند
تا روند انتخابات ســالمتر و معقولتری شــود
از این حرکت حزب موتلفه اســتقبال کنند اما
متاسفانه خالف آن را شاهد بودیم.
او با بیــان اینکه در سیاســتهای ابالغی
از ســوی مقام معظم رهبری نیز بر مشخص
شــدن جایگاه احزاب در فرآیند انتخابات تاکید
شده اســت ،ادامه داد :متاسفانه علیرغم اینکه
همه دم از دموکراســی و دغدغه ضعف احزاب
در مشارکت جامعه سیاسی کشور میزنند و از
بیاهمیتی دولتها به تحزب گلهمند هســتند

اصالحطلبانــی که در شــورای شــهر چهارم
عملکرد خوبی نداشتند ،گفت :ما برای انتخاب
اشخاص و بستن لیســت نهایی اصالحطلبان
شاخصهایی داریم که همه افراد بر مبنای این
شاخصها انتخاب خواهند شد.
عارف با اشــاره به رد صالحیت کاندیداهای
اصالحطلب در شهرســتانها اظهــار کرد :به
صــورت جدی در فراکســیون امیــد در مورد
رد صالحیــت کاندیداهــای اصالحطلــب در
شهرســتانها بحث کردیم زیرا هیات ناظر چه
در سطح شهرســتان و چه در سطح استان از
نمایندگان مجلس هســتند .ما تالش میکنیم
تا برای رد صالحیتها مبنــا را قانون و چهار
مرجع قــرار دهند و نه اینکه خدای ناکرده این
رد صالحیتها با نظر شــخصی و نظر سیاسی
انجام شود.

رییس فراکســیون امید این رد صالحیتها
را بســیار نگران کننده خواند و گفت :متاسفانه
در برخی از اســتانها وضعیــت رد صالحیت
اصالحطلبان نگــران کننده اســت و به نظر
میرســد که برخی رد صالحیتها بر اســاس
اطالعات حاشــیهای و ســلیقهای عمل شده
اســت .امیدواریم که توسط هیاتهای نظارت
استانی و مرکزی این موضوعات جبران شود و
هرکسی که با توجه به قانون واجد شرایط است
تایید صالحیت شود.او در مورد اینکه آیا شورای
سیاســتگذاری اصالحطلبان برای انتخابات
ریاست جمهوری ســتادی تشکیل خواهند داد
گفت :ستادهای مشترکی با حضور اصالحطلبان
و افراد ستاد روحانی برای کمک به دولت تدبیر
و امید در همه اســتانها تشکیل شده است و
امیدواریم بتوانیم همینطور با جدیت در کنار هم

تا پایان راه به تالش ادامه دهیم.
نماینده مــردم تهران در مجلس شــورای
اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به
آغاز زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری،
به نفع حســن روحانی ســخنرانی خواهد کرد
اظهار داشــت :من نیز همانند همه دوســتان
هــرکاری که بــرای حمایت از دولت حســن
روحانی بتوانم در حد توان و در زمان مشخص
انجام خواهم داد.

حمیدرضا ترقی رئیس دفتر سیاسی حزب مؤتلفه:

احتمال کنارهگیری رئیسی و قالیباف به نفع میرسلیم

بهرام پارسایی ،عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:

هیأتهای اجرایی و نظارت دالیل
رد صالحیت کاندیداهای شوراها را اعالم کنند

به گزلرش ایســنا ،بهرام پارســایی اظهار کرد :در روزهای گذشته تماسهای
مکرری از نقاط مختلف کشــور از سوی برخی کاندیداهای رد صالحیت شده در
انتخابات شوراها داشتیم که علیرغم مراجعه به هیئتهای اجرایی و نظارت دالیل
رد صالحیت به آنها اعالم نشده است.
وی افزود :طبق مصوبه ســال  78مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه مراجع
ت مختلف به جز انتخابات مجلس
رسیدگی کننده به صالحیت داوطلبان انتخابا 
خبرگان موظفند براســاس دالیل و مدارک معتبر که به مراجع اجرایی و نظارتی
ارسال شده به بررسی صالحیت بپردازند و چنانچه داوطلبی رد صالحیت شده باید
علت را به صورت کتبی به او اعالم کنند.
این عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شــوراها با بیان اینکه هیئتهای
اجرایی و نظارت باید طبق این قانون عمل کنند گفت :این هیئتها باید به وظیفه
قانونی خود عمل کنند و به درخواست رد صالحیت شدگان جواب کتبی بدهند .در
حالی که در برخی مناطق این مراجع پاسخگو نبودهاند که این امر تخلف است و
با متخلفین برخورد خواهد شد.
رنجبرزاده ،عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:

از رئیسی و قالیباف تا رسیدن به کاندیدای
واحد حمایت میکنیم

به گزارش ایسنا ،اکبر رنجبرزاده اظهار کرد :فراکسیون نمایندگان والیی تاکنون
با آقایان قالیباف و رئیســی نشست داشــته و ما هنوز بین هیچ کدام از این دو نفر
انتخاب نکردهایم بلکه اعضای فراکســیون مختار هســتند کنار هر یک از این دو
کاندیدا قرار بگیرند.
وی افزود :انتظار ما این است که آقایان رییسی و قالیباف به نظرسنجیها ،ارزیابی
و جمــع بندی نهایی تکمین کنند و در پایان کار یک نفر در صحنه انتخابات باقی
بماند .اگر هم احتمال دو مرحلهای شدن انتخابات وجود داشته باشد در این صورت
هر کدام که مردم انتخاب کنند مورد حمایت ما قرار دارند.
این عضو هیات رییســه مجلس همچنین اضافه کرد :فعال اعضای فراکســیون
در کنار آقایان رییســی و قالیباف قرار دارند و امیدواریم نهایتا بتوانیم با کنار رفتن
کاندیدایی که شــانس کمتری دارد از کاندیدایی که بر اساس نظرسنجیها شانس
بیشتری دارد حمایت کنیم.
رنجبرزاده همچنین درباره موضع فراکســیون نســبت به کاندیداتوری مصطفی
میرســلیم ابراز عقیده کرد :با احترام به شخصیت و جایگاه ایشان ،به نظر میرسد
آقای میرسلیم از شانس کمتری برخوردار است و نظر ما هم این است که از کسی
حمایت کنیم که امکان پیروزی در انتخابات را داشته باشد.

اما عمال خودشــان این حرکت حزبی را نادیده
گرفته و تخریب میکنند و منافع گروهیشان
را ترجیح میدهند و متاسفانه این ابتکار حزب
تحت تاثیــر رقابتهای سیاســی و کینههای
سیاسی نادیده گرفته میشود.
ترقــی تاکید کرد :حزب موتلفه اســامی از
ابتدا سعی کرده حرکت خود را با نظر روحانیت
مبــارز هماهنگ و منطبق کند و همیشــه به
دنبال وحــدت نیروهای اصولگرا بوده از همین
رو براساس تکلیف خود عمل میکند.او درباره
آرایش سیاســی دوازدهمیــن دوره انتخابات
ریاســتجمهوری گفت :در این مرحله آرایش
سیاســی به طــور طبیعی شــامل دو جریان
اصولگرا و اصالحطلب اســت و در یک طرف
آقای روحانی ،جهانگیری و هاشمیطباء است و
در طرف دیگر آقای میرسلیم ،قالیباف و رییسی
هستند .طبیعتا مناظرات شــرایط را مشخص
میکند و در مرحله نیمه مذاکرات مشــخص
میشــود پایگاه اجتماعی کدام طیف از اقبال
عمومی بیشتری برخوردار است.
عضو حزب موتلفه اســامی با بیان اینکه از
نیمه مذاکرات ممکن است تغییراتی در آرایش
سیاســی انتخابات ایجاد شود ،تصریح کرد :در
حــال حاضر آرایش دو جبهه اســت که با هم
رقابت میکنند و بایــد ببینیم مناظرات رقابت
را به کجا میرســاند و پس از پایان مناظرات
مشــخص میشــود که آیا نتیجــه انتخابات
در دور اول معلوم شــده یا اینکــه به دور دوم
کشیده میشــود اگر هیچکدام حدنصابی برای
رایآوری نداشــته باشند طبیعتا دو نفری که از

رای باالتری برخوردار هســتند به مرحله دوم
وارد میشــوند.ترقی در پاسخ به این سوال که
آیا ممکن اســت آقای رییسی و قالیباف به نفع
یکدیگر کنار بروند ،گفت :این موضوع بستگی
به پایش اجتماعــی و نتیجه مناظرات دارد .اما
ائتالف جزء فرضیات اصولگرایان بوده و هست
و میثاقنام ه و تعهدی که از افراد در جمنا گرفته
شده به این دلیل بوده که در این مرحله بتوانند
با این مســئله جدیتر برخورد کنند.او با بیان
اینکه آقای رییسی در حقیقت نامزد تنها جمنا
نیست ،ادامه داد :آقای رییسی تعهدی به جمنا
ندارد اما به لحاظ اخالقی قطعا شرایط اجتماعی
و رایآوری را بررسی میکند و سپس تصمیم
میگیرد .البته همه احتماالت وجود دارد اما این
احتمــاالت هیچکدام قطعیت نــدارد و در این
مرحله همه آمدهاند که تا آخر بمانند و با همین
اســتراتژی وارد عرصه شدند و تزلزلی در آنها
رخ نداده.این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد:
در پایان مناظرات ممکن اســت این ایستادگی
و پایبنــدی تا پایان انتخابــات تغییر کند و ما
تغییراتی را در دیدگاههای افراد شاهد باشیم.
ترقی در پاسخ به این سوال که آیا وجود سه
کاندیدای مطرح اصولگرا تفرق آراء اصولگرایان
را موجب میشــود یا خیر ،گفت :ما در مرحله
مناظرات و رقابت همه کاندیداها هســتیم و در
این بخش مبارزات انتخاباتــی و مناظرات به
دلیل اینکه هنوز بحث رای مطرح نیست تفرق
هم معنا ندارد و این تحلیل مربوط به حادثهای
اســت که هنوز رخ نداده است.او افزود :کسانی
که هم اکنون میگویند حضور آقای میرسلیم

باعث تفرق آراء اصولگرایان میشــود براساس
چه معیاری این ســخن را میگویند .هنوز که
نامزد نهایی اصولگرایان مشــخص نشده که
برخی دوســتان این بحثها را مطرح میکنند
ممکن اســت این اتهام برای بقیه کاندیداهای
اصولگرا نیز وارد باشــد و حضــور آنها باعث
تفرق آراء اصولگرایان شود.عضو حزب موتلفه
اسالمی گفت :هر کســی که دارای یک وزن
اجتماعی باشــد میتواند مصــداق این حرف
که گفته میشــود حضورش موجب تفرق آراء
میشــود ،باشــد اما پس از پایان مناظرات و
زمانی که مردم به این نتیجه رسیدند که به چه
جریانی ،فکر و فردی رای دهند میتوان درباره
وحدت نیز تصمیمگیری کرد.ترقی خاطرنشان
کرد :اگر وحــدت در مرحله اول تضمینکننده
این باشــد که آرای آقای میرسلیم باعثشده
یک کاندیــدای دیگر اصولگــرا به حدنصاب
برســد و در همان دور اول برنده انتخابات شود
قطعا این مســئله باید رخ دهــد اما اگر در غیر
این صورت باشــد و هیچکــدام از افراد ولو با
کنارهگیری آقای میرسلیم رای قاطعی نداشته
باشند طبیعی است که وحدت صورت نمیگیرد
و انتخابات به دور دوم کشــیده میشود.او در
پاســخ به این ســوال که آیا ممکن است پس
از پایان مناظرات دو کاندیدای اصولگرا به نفع
آقای میرســلیم کنارهگیری کنند ،خاطرنشان
کــرد :اگر موقعیت به گونهای باشــد که آرای
آقای میرسلیم بیشتر از دیگران باشد و از پایگاه
اجتماعی خوبی برخوردار باشد قطعا این احتمال
وجود خواهد داشت که این مسئله رخ بدهد.

بیژن زنگنه وزیر نفت:

سر کار آمدن هر یک از شش کاندیدا سرنوشت متفاوتی را بر کشور حاکم میکند
به گزارش ایسنا ،بیژن زنگنه اظهار
کــرد :تا زمانی که به طور مســتمر
بنزین تولید نکنیم هیــچ برنامهای
برای اعــام آن نداریم .هر وقت که
توانستیم تولید بنزین را مستمر کنیم
و مقدارش مشخص شــد برنامه را
اعالم می کنیم .ما هیچ احتیاجی به
اقدامات نمایشی نداریم و تا وقتی که
از تولیدمان مطمئن نشویم مراسمی
نخواهیــم داشــت.وی همچنین در
ارتباط با انتقــادات برخی که عقیده
داشــتند طرح های دولــت دیربازده
اســت ،اظهار کرد :آرزوی ما این بود
که زودتر از این هم طرح هایمان را
به انجام برســانیم اما زورمان همین
قدر بود.

وی ادامه داد :مشکل مالی ،مشکل
تحریم ها و مشکل به هم ریختگی
مدیریتی وجود داشته است  ،اما من
وارد این موضوعات نشــدم و تحلیل
نکردم که چــه چیزهایی را تحویل
گرفته ایم؛ اما اگر الزم باشــد حتما
تحلیــل می کنم که شــرایط پیش
از ایــن چگونــه بوده اســت و چه
مشــکالتی از لحاظ مدیریتی و در
هم ریختگی شــرایط داشتیم.زنگنه
گفت :من همیشــه گفته ام مشکل
پروژه ها و اداره کشــور پول نیست.
اگر تدبیر باشــد ،خــود تدبیر پول را
جور می کند .نکته آن است که باید
اجازه دهیم که تدبیر اعمال شــود.
امیرالمومنین گفتهاند اگر آدم قدرت

اعمال تدبیر را نداشته باشد تدبیرش
هم به درد نمی خورد.وی همچنین
در ارتباط با چشــم انداز صنعت نفت
ایران ،گفت :آینده کشور به تصمیم
مردم بستگی دارد .مردم باید تصمیم
بگیرند که کشــور چطور اداره شود.
واقعیت این اســت که تصمیم مردم

تصویــر آینده کشــور و حوزه هایی
مثل حوزه نفت را مشخص میکند.
وزیر نفت خاطرنشــان کــرد :نظر
شش کاندیدای انتخاباتی با یکدیگر
متفاوت اســت .اگر هر کدام شان بر
سر کار بیایند یک سرنوشتی بر کشور
حاکم میشود.

علی اصغر احمدی،رئیس ستاد انتخابات کشور:

نامه اعضای شورای شهر تهران درباره مرخصی شهردار تهران در حال رسیدگی است

به گزارش ایسنا ،علی اصغر احمدی درباره نامه 14
عضو شورای شهر تهران به وزیر کشور درخصوص
وضعیت مرخصی قالیباف در دوره تبلیغات انتخابات
ریاست جمهوری اظهار کرد :نامه ای در این زمینه
از شورای شهر به وزارت کشور رسید که وزیر کشور
هم دستور بررسی آن را صادر کرده است.

وی در ادامــه افزود :این نامه برای رســیدگی به
کمیته حقوقی فرستاده شده و در حال بررسی است.
شــجاعپوریان ،حکیمیپور ،حقانــی ،انصاری،
ســاالری ،دانشــور ،دوســتی ،مختاباد ،ســاعی،
تندگویــان ،ســرخو ،مســجدجامعی ،صابــری و
حافظی در این نامهای وزارت کشــور اعالم کردند

که ما نمایندگان مردم تهران در شــورای اسالمی
شــهر تهران با رویکرد نظارت بر عملکرد شهردار
و رعایت قانون درخواســت داریم که با اســتناد به
قوانین انتخابات کشور و جلوگیری از هرگونه شائبه،
وضعیت مرخصــی قالیباف و معاونــان و مدیران
شهرداری که در ستاد فعالیت میکنند ،بررسی شود.

مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری:

واقعبینانه حرف زدن و وعده بیخود ندادن از حقوق ملت است

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه
باید به مساله حقوق و قانون توجه
بیشتری شود ،گفت :باید حقوق
عامه و شهروندی را مالک اصلی
قرار دهیم و یکی از این حقوق،
صادقانه با مردم حرف زدن ،وعده
بیخود ندادن و واقع بینانه حرف
زدن است.
به گزارش ایلنا،پورمحمدی در مورد
جرایم کانال های تلگرامی گفت:

کانالهایی که مضر و مشکوک
است باید مورد به مورد شناسایی و
طبق قانون فیلتر شود .هرکس که
مزاحم مردم و باعث سلب آسایش
و آرامش شود باید او را محدود کرد
نه اینکه خیابان و جاده را بست .این
منطق درستی است و ما آن را تعقیب
می کنیم.او درباره اینکه چنانچه
هرکدام از شش نامزد انتخابات
ریاست جمهوری پیروز شوند ،در
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کابینه دولت بعدی خواهد بود ،اظهار
کرد :چه دلیلی دارد که من باشم.
من معتقدم در فضای مدیریتی باید
گردش افراد بیشتر شود چراکه به نفع
کشور است.
موضوعات و افراد نباید بگونهای
باشد که ما تنها به افراد مشخصی
محدود شویم.وزیر دادگستری
در پاسخ به این پرسش که چه
توصیهای در حوزه کاری خود به

رییس دولت دوازدهم دارید ،گفت:
من فکر میکنم به مساله حقوق و
قانون باید توجه بیشتری شود.
باید حقوق عامه و شهروندی را
مالک اصلی قرار دهیم و یکی از
این حقوق ،صادقانه با مردم حرف
زدن ،وعده بیخود ندادن و واقع
بینانه حرف زدن است.
افراد باید وعدههایی که قابل عمل و
اجرا باشد را بیان کنند.

 ۲۵سوال درباره برنامه فضایی سردار قالیباف
رحمتاله بیگدلی ،فعال سیاسی اصالح طلب
آقای محمدباقر قالیباف یکی از شش کاندیدای تأیید صالحیت شده ریاستجمهوری در بیانیهای که در
روز ثبت نام قرائت و سپس در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد مدعی شد:
"دولت مردم"
«من ،محمدباقر قالیباف بهشــما تعهد میدهم با توکل بهخداوند منان و بهپشتوانه شما
ِ
را تشــکیل دهم و در یک دوره چهارساله با انقالبی اقتصادی درآمد کشور را دو و نیم برابر افزایش دهم،
 ۵میلیون شــغل ایجاد کنم ،نظام مالیاتی را بهنفع  ۹۶درصد مردم تغییر دهم و از همه مهمتر «برنامهای
مدون» و دقیق برای حل مشکالت فوری اقشار ک م درآمد اجرا کنم».
البته ترکیب «برنامه مدون» ،ترکیبی نادرست است؛ زیرا در فرهنگ لغت« ،مدون» بهمعنی «گردآوری»
شده است ،در حالی که «برنامه» «نوشته» میشود و نه «گردآوری»!ایشان چند روز بعد نیز در مصاحبهای
اختصاصی با خبرگزاری تسنیم ضمن تأکید مجدد بر این ادعاها پا را فراتر گذاشت و تصریح کرد« :نامزدی
که تعهد و برنامهای برای حل مشــکالت اقتصادی مردم نداشته باشد ،چگونه بهخود اجازه میدهد برای
تصدی مهمترین مسؤولیت اجرایی کشور نامزد شود؟»
و در ادامه تأکید کرد«:وقتی فردی با بیش از  ۳۰ســال ســابقه مدیریت اجرایی که بههمه تعهداتی که
داده پایبند بوده ،با قاطعیت اعالم میکند که بعد از  ۴ســال درآمد کشــور را دو برابر و نیم میکند یا ۵
میلیون شــغل ایجاد خواهد کرد ،مطمئن ًا ســالها مطالعه و برنامهریزی و سابقه مدیریتی پشت این حرف
وجود دارد».و در باره «برنامه مدون» خود در این مصاحبه تصریح کرد:
«اتفاق ًا برنامه اقتصادی من دقیق ًا برای شرایط امروزی ایران طراحی شده است».
با شــنیدن این ادعا چه بسا بهذهن خطور کند که فردی با  ۳۰سال سابقه مدیریت اجرایی که از سوی
شورای نگهبان ،از بین بیش از  ۱۶۰۰نفر ،جزء  ۶نفری است که «مدیر و مدبر ،دارای حسن سابقه و امانت
و تقوی ،مؤمن و معتقد بهمبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور» شناخته شده است ،البد
برنامهای طراحی شده دارد که نتایج بهدست آمده از محاسبات و مطالعات آن برنامه بهگفته ایشان «مدون
و دقیق» نشان میدهد که میتوان ظرف  ۴سال بهنتایجی شامل «افزایش دو ونیم برابری درآمد کشور»،
«ایجاد  ۵میلیون شغل» و «تغییر نظام مالیاتی بهنفع  ۹۶درصد مردم» رسید.من نمیخواهم در بادی امر،
کوچکترین تشــکیکی در این ادعای آقای قالیباف بکنم و همانند اقتصاددانان برجسته کشور بگویم که
تحقق چنین ادعاهای گزافی در وضعیت امروز ایران از محاالت اســت ،بلکه همچون ابوعلیسینا آن را از
عجایبی تلقی میکنم که در باره آن میگویدُ «:ک ُّل ما ق ََر َع َس ْم َع َ
کان ما
ک م َِن الْ َعجائ ِِب َف َذ ْر ُه فی بُق َْع ِة ا ْال ْم ِ
هان؛هرآنچه از عجایب که بهگوشــت میخورد ،مادامی که دلیلی بر امکان یا عدم
لَ ْم َی ُذ ْد َک َع ْن ُه قائ ُِم الْ ُب ْر ِ
امکانش نداری آن را در بوته امکان بگذار [و آن را رد نکن و بگو ممکن است باشد[»
لیل َف َق ِد انْخَ لَ َع م ِْن َک ْســ َو ِة
اما بهتأســی از همین ابوعلی ســینا میگویمَ «:م ْن ت ََعــ َّو َد اَ ْن ُی َصد َِّق بِغ َْی ِر َد ٍ
ا ْالنْسان ِ َّیةِ؛هرکس که عادت کرده باشد ادعایی را بدون دلیل قبول کند ،او از لباس آدمی بیرون رفته است».
یعنی آدم نه ادعایی را بیدلیل انکار میکند و نه ادعایی را بیدلیل میپذیرد!
پس انســان واقعی آن است که قبول و ردش بر معیار دلیل باشــد و هرجا که دلیل نبود «الادری» و
«نمیدانم» بگوید .براین اساس ،من از آقای قالیباف میخواهم که اگر واقعا چنین برنامهای وجود خارجی
دارد ،برای زدن مشت محکم بهدهان تمام بدخواهان خود ،لطف کند و برنامه مدون و طراحی شده خود را
که اطالعات تکمیلی زیر نیز در آن مشخص شده باشد سریعا در یکی از روزنامهها منتشر کند و فایل آن
را در اختیار خبرگزاریها و رسانههای دیگر قرار دهد:
 .۱برنامه مدون آقای قالیباف توسط چه کسانی تهیه شده است؟ صاحبنظران وکارشناسان و استادانی
که این برنامه را تدوین کردهاند دارای چه ســوابق کاری و تحصیلی و پژوهشی هستند؟ از جناب قالیباف
میخواهم که نام و فامیل و سوابق تحصیلی و پژوهشی آنان را بهترتیب حروف الفبا منتشر کند.
 .۲این برنامه مدون در چه تاریخی تهیه و آماده شده است؟ انتظار میرود که جناب دکتر خلبان سردار،
زمان شــروع و تاریخ خاتمه تدوین و تنظیم و تکمیل این طرح مدون را بهتاریخ شمســی یا قمری و یا
میالدی و یا هر تاریخی که خود صالح میداند منتشر کند!
 .۳ناگفته پیداست که تهیه و تدوین چنین برنامه بزرگی – در صورت صحت  -نیازمند هزاران ساعت
کار کارشناســی و دسترسی بهاطالعات وسیعی است و نیاز بهمیلیاردها تومان هزینه دارد .انتظار ملت این
است که بهصورت شفاف ،مدت زمان کار انجامشده و هزینه مصروف برای آن و منبع تأمین هزینه کالن
این برنامه بزرگ اعالم شود!
 .۴روش بهکاررفته در تدوین این برنامه بزرگ بر اســاس کدامیک از اصول برنامهریزیهای اقتصادی
بوده است؟
 .۵نقش هر یک از بخشهای دولتی ،خصوصی و تعاونیها در این جهش اقتصادی چه میزان است؟
 .۶سهم هر یک از بخشهای صنعت ،خدمات و کشاورزی در این حرکت بزرگ اقتصادی چقدر است؟
 .۷قیمت جهانی نفت در این برنامه چند دالر فرض شده است؟
 .۸برای تغییرات احتمالی قیمت نفت در این برنامه چه تمهیداتی پیشبینی شده است؟
 .۹قرار است چه کاالها و خدماتی بهکشورهای دیگر صادر شود؟
 .۱۰کشورهای هدف برای صادرات ،کدام کشورها هستند؟
 .۱۱قرار است چه کاالها و خدماتی از کشورهای دیگر وارد شود؟
 .۱۲قرار است کاالها و خدمات وارداتی از کدام کشورها وارد کشور شود؟
 .۱۳چرا تا کنون چنین برنامه با عظمتی که واقعا حکم معجزه را برای ایران دارد برای نقد و بررســی
بیشتر بهصورت عمومی منتشر نشده است؟!
 .۱۴چرا حتی بهصورت خصوصی و برای اعالم نظر استادان علم اقتصاد بهدانشکدهها و دپارتمانهای
اقتصاد و یا الاقل اقتصاددانانی که مورد تأیید و وثوق جناب قالیباف باشند هم ارسال نشده است؟!
 .۱۵اگر این برنامه معجزآســا بهاقتصاددانان عرضه شــده و مورد تأیید قرار گرفته اســت ،لطفا نام و

مشخصات آن اقتصاددانان نیز بهترتیب حروف الفبا اعالم شود.
 .۱۶پنج میلیون شغل دقیقا در کدام بخشهای اقتصادی ایجاد میشود؟
 .۱۷با توجه بهاینکه گفته میشود در ایران  ۳تا  ۴میلیون جویای کار وجود دارد ،بقیه شغلهای دائمی
ایجادشده در این برنامه بزرگ مدون از نیروی کار کدام کشورها تأمین خواهد شد؟!
 .۱۸این برنامه مدون در چند صفحه تنظیم شده است؟
 .۱۹پیوستهای این برنامه ،چند صفحه است؟
 .۲۰در حال حاضر این برنامه کجاست؟
 .۲۱آیا ســه برابر کردن یارانهها که قبال ادعا شــده بود ،بخشی از این برنامه است یا آن ادعا مشمول
برنامه دیگری است؟
 .۲۲چرا وقتی درآمد کشور دو و نیم برابر افزایش پیدا می کند ،یارانهها تنها سه برابر میشود؟!
 .۲۳آن  ۹۶درصدی که نظام مالیاتی بهنفع آنها تغییر پیدا میکند چه کسانی هستند؟
 .۲۴آن  ۴درصد بقیه که نظام مالیاتی بهضرر آنها تغییر پیدا می کند چه کسانی هستند؟
 .۲۵آیا عدد دقیق نتایج بهدست آمده از این طرح اقتصادی مدون همان  ۹۶درصد است و یا مثال  ۹۵و
هفتدهم و یا  ۹۶و دو دهم درصد بوده که برای ســهولت در بیان  ۹۶درصد بیان شده است؟این ادعای
فضایی دکتر خلبان سردار ما در حالی مطرح شده است که اقتصاددانان برجسته معتقدند که برای دو و نیم
برابر کردن درآمد کشور ،ما نیاز بهرشد  ۲۶درصدی داریم ،در حالی که تمام مؤسسات معتبر و اقتصاددانان
برجسته دنیا برای هیچ کشوری رشد دو رقمی را در سال  ۲۰۱۷پیشبینی نکردهاند!حال از جناب قالیباف
انتظار میرود که مبانی ،علل و دالیل این رشــد عظیم اقتصادی را که نوعی جهش تاریخی خواهد بود
سریعا بیان و منتشر کند تا نخبگان کشور با تأمل در این مبانی ،بزرگترین نخبه تاریخ ایران را بشناسند
و در حمایت از او قیام کنند!
در غیر این صورت این حق را بهمردم فهیم ایران و خیل عظیم علما و استادان دانشگاه و دانشجویان و
روزنامهنگاران و همه کسانی که در این سالها دروغهای شاخدار از بعضیها باالخص احمدینژاد شنیدهاند
بدهــد که یقین کنند چنین برنامه مدونی وجــود خارجی ندارد و این ادعاهای فضایی چیزی بیش از یک
«دروغ بزرگ گوبلزی» برای فریب افکار عمومی نیســت! اینکه من از دروغ قالیبافی به «دروغ بزرگ
گوبلزی» و نه «دروغ احمدینژادی» تعبیر میکنم برای این اســت که دروغهای احمدینژاد در برخی
موارد حداقل مستند بهچیزهایی بود که وجود داشت ،اما جناب قالیباف ،دروغی را فریاد زده است که مستند
بههیچ واقعیتی نیست! بدون تردید ،در صورت عدم انتشار سریع این طرح ادعایی ،ممکن است مردم کسی
را که فقهای شورای نگهبان متصف بهصفات نایاب و یا کمیاب «مدیر و مدبر و دارای حسن سابقه و امانت
و تقوی و مؤمن و معتقد بهمبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور شناختهاند» ،دروغگوتر از
احمدینژاد و از نوع «دروغگوی گوبلزی» بدانند.براین اساس از همه کسانی که بهرسانهها دسترسی دارند
میخواهم که در آستانه انتخابات ،درخواست انتشار طرح اقتصادی مدون و دقیق آقای قالیباف را بهشرحی
که گذشت بهمطالب ه ملی روز تبدیل کنند تا دیگر کسی جرأت طرح چنین دروغهای بزرگی از نوع «دروغ
گوبلزی» را نکند! دكتر «ژوزف گوبلز» وزير تبليغات دولت نازى آدولف هيتلر بود كه پس از خودكشــى
پيشواى اعظم حزب نازى ،ابتدا ترتيب مرگ هر شش فرزندش را داد و سپس خود را بهكام مرگ فرستاد.
«گوبلز» در تبليغات بهاصل يا تكنيك «دروغ بزرگ» معتقد بود .براســاس اين اصل بايست يك دروغ را
چنان بزرگ مطرح و آن را بهقدری تكرار كرد كه بهبخشى از حقيقت بدل و برای مردم باورپذیر شود!

