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پیروزی اعتدالیون بر افراطیون
انتخابات ریاستجمهوری فرانسه به دور دوم کشیده شد
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تالش دانشجویان باید هم افزایی
جریان اصالحطلبی باشد
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سرمقاله

مدتی پیش رسانههای بین المللی از سه انتخابات مهم در سال جاری خبر دادند :اول رفراندوم ترکیه که منجر به تأیید تغییر قانون اساسی ترکیه شد .دوم
انتخابات فرانسه که با ورود رهبر راستهای افراطی و نماینده چپ میانه به مرحله دوم وارد روزهای حساس خود شده است .و سوم انتخابات جمهوری اسالمی
ایران که رقابت بین اعتدالگرایان و راستگرایان در پیش است .اما انتخابات فرانسه در رسانههای داخلی این کشور بینگ بنگ نام گرفته و آن را نشانه به ستوه
آمدن مردم از نظام سیاسی این کشور دانستهاند.رای مردم در واقع اعتراض به سیستم حاکم بود .در شهرهای بزرگ و پرجمعیت امانوئل ماکرون بهترین نتیجه
را به دست آورد و در مناطق رها و فراموش شده ،مارین لوپن .وی نامزد حزب راست افراطی «جبهه ملی» است و در تبلیغات انتخاباتی با بیان اظهارات تند ،بر
لزوم ریشهکن نمودن اسالمگرایی افراطی در فرانسه تاکید میکرد .این سیاستمدار فرانسوی ،خواستار لغو پیمان شینگن و محدودیت در مهاجرت است .حزب
سوسیالیست فرانسه طرفداران خود را به پشتیبانی از امانوئل ماکرون در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور فراخوانده و تالش میکند با کسب
حمایت و آراء متفرق دیگر کاندیداها پیشروی تندروها را متوقف کند .گویا بعد از این رقابتهای نفسگیر جهان چشم به انتخابات ایران دوخته تا مشخص شود
مهمترین انتخابات سال  ۲۰۱۷چگونه آینده منطقه خاورمیانه را ترسیم خواهد کرد.
یاسر هاشمی در واکنش به برکناری رئیس دانشگاه آزاد:

به میراث شوم
احمدینژاد چشم دوختهاند!

جواد شقاقی  -روزنامه نگار

آن مرد رفت .اما میراثی از خود برجای گذاشت که هیچ کس نمیتواند از آن چشم بپوشد .محمود
احمدینژاد برای مدتی نامعلوم از صحنه سیاسی ایران کنار گذاشته شد .اما او میراثی دارد که رقبای
دیروز او ،و بازماندههای امروز هر کدام میخواهند تمامی یا بخشی از آن را به سهم برند .میراث
احمدینژاد اقشار حاشیهای و فرودست شهری و روستاییان هستند.
این روزها و در ایام انتخابات ،همه نامزدهای ریاست جمهوری خوب میدانند که چشمپوشی از این
میراث ناممکن است و هر کدام میخواهند به شیوه خود آن را به چنگ بیاورند ،اگر کسی از احمدینژاد
انتقاد میکند ،انتقادش تنها معطوف به سرپیچی او از توصیههای ولیفقیه مبنی بر شرکت نکردن او
در انتخابات ریاست جمهوری پیش روست .همه مواظب هستند چیزی نگویند که این متاع گرانبها از
دستشان برود .هر کسی میخواهد به نحوی آن را از دیگران برباید .اما حسن روحانی رییس جمهور
فعلی و یکی از نامزدهای اصلی این دوره از انتخابات ،که دولتش در مقابل سیاستهای دولت محمود
احمدینژاد شکل گرفته ،تنها کسیست که با صراحت از احمدینژاد و سیاستهای پوپولیستی او انتقاد
میکند .روحانی کلید حل مشکالت اقشار فرودست و ضعیف جامعه را در رونق اقتصادی و چرخش
چرخهای اقتصاد میداند .از نظر او مشکالت این گروه با صدقه دادن و گداپروری حل نمیشود .روحانی
که دولت را از احمدینژاد تحویل گرفته است ،بهتر از دیگران میداند که میراث احمدینژاد ،فقط آرای
او نیستند ،بلکه خرابی و ویرانی کشور را نیز باید بدان افزود .با این همه او نگران است...
روحانی خوب میداند که خصیصه اصلی اقشار پایین جامعه هیجان و احساسات و خشم فرو خورده
است .تدبیر و عقالنیتی که روحانی برآن تاکید میکند ،با سبک زندگی این گروهها بسیار بیگانه است.
احساس همراه با هیجان هر لحظه میتواند از سمت فردی به سمت فردی دیگر روانه شود و خشم
فر و خورده هرآن میتواند سر هر کسی آوار شود .اما روحانی همچنان امید دارد برای بار دوم نیز آنها را
نسبت به آیندهای بهتر امیدوار کند.
مصطفی میرسلیم یکی دیگر از از کاندیداهای مهم این دوره ،نامزد اصلی حزب موتلفه اسالمی و
منتسب به بازار است .او هر چند که یک بازاری به شمار میرود ،با پوشیدن لباس کارگران سعی میکند
خود را حامی آنها نشان دهد .میرسلیم در کنفرانس خبری خود از سیاستهای دولت روحانی و محمدباقر
قالیباف و فسادهای گسترده در سیستم شهرداری به شدت انتقاد کرده اما محمود احمدینژاد را کمتر
مورد خطاب قرار میدهد .میرسلیم اعالم کرده است کسی جرات ندارد از او بخواهد به نفع کاندیدای
دیگری کنار بکشد .او میخواهد با سرسخت نشان دادن خود ،گروههای فقیر جامعه را متقاعد کند که
آنها را با هیچ چیز دیگری معامله نخواهد کرد .اما مردم نیز خوب میدانند که در بازار ایران همه چیز
معامله میشود و سرسختی نیز جزئی از فرایند چانهزنی نزد بازاریان ایرانیست .باید منتظر بود و دید که
آیا میرسلیم میتواند آنها را متقاعد کند که به او اعتماد کنند.محمد باقر قالیباف ،شهردار تهران دیگر نامزد
مهم انتخابات ریاست جمهوریست .منتقد بسیار تند دیروز احمدینژاد ،امروز در مورد احمدینژاد و
سیاستهای او کامال سکوت کرده .او علیرغم اینکه همیشه خواسته خود را حامی طبقه متوسط شهری
نشان دهد ،اکنون چشم طمع به میراث احمدینژاد دوخته و تا جایی پیش رفته که وعده افزایش
مبلغ یارانههای پرداختی دولت و سیاستهای رفاهی را می دهد  .اما عملکرد قالیباف در شهرداری
دستاویزهای زیادی جهت انتقاد از او برای رقبایش فراهم آورده است .قالیباف فقط دل به مناظرهها
بسته و اینکه بتواند با نشان دادن خود به عنوان یک مدیر با اراده و مصمم ،خود را ناجی گروههای پایین
شهری نشان دهد .ابراهیم رئیسی کسیست که بیشترین امید را برای بدست آوردن آرای احمدینژاد
دارد .او با گردآوردن یاران احمدینژاد در کنار خود ،میخواهد نشان دهد که شایستهترین فرد برای
تصاحب این میراث است .رئیسی نه تنها در مورد سیاستهای احمدینژاد چیزی نمیگوید ،بلکه سعی
میکند گفتمانش را نیز به گفتمان او نزدیک کند .او که برای مدتی مدیریت حرم امام هشتم شیعیان
را عهدهدار بود ،میخواهد خود را سنگ صبور و شفا بخش دل دردمندان نشان دهد .اما مشکالت این
مردم فقط دردهای دلشان نیست آنها مطالباتی دارند که احتماال بعید بدانند که رئیسی کم تجربه بتواند
آنها را جامه عمل بپوشاند.هنوز چیزی معلوم نیست .باید منتظر مناظرهها و رفتارهای محمود احمدینژاد
باشیم .آیا او در گوشهای خواهد نشست و به تاراج رفتن سرمایهاش را نظاره خواهد کرد؟ چیزی که بعید
به نظر میرسد .او بعد از ردصالحیتش توسط شورای نگهبان ،به صراحت گفت که از هیچ کاندیدایی
حمایت نخواهد کرد .شاید این سخن به معنای حفظ میراث برای خود باشد.

میرزاده به خاطر دفاع از مشی آیتاهلل هاشمی برکنار شد
یاسر هاشمي در واکنش به برکناری میرزاده از ریاست دانشگاه آزاد اسالمی گفت :ميرزاده به
خاطر دفاع از مشي آيت اهلل هاشمي بركنار شد.
وی افزود :نگران دانشگاه آزاد در آينده هستم و تغيير ناگهاني مديريت دانشگاه آزاد در آستانه
انتخابات ،حساسيت برانگيز و نگران كننده است .یاسر هاشمی تصریح کرد :سياستهاي
مديريتي دكتر ميرزاده در دانشگاه آزاد اسالمي ،منطبق برمشي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني
بود و بركناري اقاي ميرزاده سه ماه قبل از مدت حكم قانوني ايشان برخالف سيره مديريتي
آيت اهلل هاشمي در جهت ثبات و رشد دانشگاه آزاد اسالمي است.
ريیس دفتر هيات امنا دانشگاه آزاد از عملكرد و وفاداري دكترميرزاده به ارزشهاي اخالقي و
تفكرات آيت اهلل هاشمي رفسنجاني وسيره اعتدال قدرداني كرد.
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محمدعلی نجفی رئیس ستاد فرهنگیان روحانی :

ادعاهای قالیباف شبیه به رئیسجمهور قبل است

رئیس ستاد فرهنگیان حسن روحانی گفت:
قالیباف گفته است که رشد اقتصادی را به
باالی  ۲۵درصد میرسانم .کسانی که به
ایشان مشورت میدهند یا آشنایی اولیه با
اقتصاد ندارد یا دروغ میگویند.

به گزارش خبرنگار ایلنا ،محمدعلی نجفی
در همایش مسئوالن ستادهای فرهنگیان
حسن روحانی اظهار داشت :آقای قالیباف
ادعا میکند که من درآمد کشور را  ۲.۵برابر
میکنم ،این ادعا شبیه ادعاهای دولت قبل
و رییس جمهور قبلی است و فقط رنگ و
لعابش تغییر کرده است .برای کسب این
درآمد باید رشد سالیانه اقتصادی  ۲۵درصد
باشد در حالیکه متوسط رشد سالیانه ما در ۴
دهه گذشته فقط  ۳درصد بوده است
نجفی با بیان اینکه کارنامه  ۴ساله اخیر
قالیباف اصال قابل دفاع نیست ،گفت:
پوپولیسم فریبکارانه را باید افشا کنیم تا

مردم دچار انحراف نشوند .اقای قالیباف
گفته است که  ۵میلیون شغل ایجاد میکنم
ایشان راهکار باید بدهد که چگونه میتواند
این کار را انجام دهد؟
نجفی بیان کرد :نکته بعد این است که
باید مردم را به همان دالیلی که در سال
 ۹۲رای تاریخی را دادند ،بار دیگر همان
دالیل را یادآوری کنیم .در سال  ،۹۲اولین
دوره انتخابات بود که یکی از محورهای
تصمیم گیری مردم ،مسائل مربوط به
دیپلماسی خارجی بود .قبل از سال ۹۲
کمتر به موضوع دیپلماسی و مسایل
بینالمللی توجه داشتند .چون مردم نگرانی

و ترس داشتند .درست است آن اقا میگفت
تحریمها ورق پارهای بیش نیست اما مردم
میفهمیدند قطعنامهها شروع حرکتهای
خطرناک نسبت به ایران بود و تحریمها کم
کم داشت بر زندگی مردم تاثیر میگذاشت.
نجفی با اشاره به اینکه آن چیزی که
خطرناک است ،سر دادن شعارهای غیر
قابل اجراست یا شعارهایی که اگر اجرا
شود به ضرر مصالح مردم خواهد بود،
گفت :ببینید که در سال  ۸۴و  ۸۸چه
شعارهایی مطرح شد .شعار نهم و دهم "ما
میتوانیم" بود که سوال اینجاست که آیا
واقعا توانستند؟

چرا به روحانی رأی
میدهم؟

سید مصطفی تاجزاده
همین صفحه

چک سفیدامضای مردم در
دست شورای اصالحطلبان
چند برگ دیگردارد؟

سخن روز

چک سفیدامضای مردم در دست شورای اصالحطلبان
چند برگ دیگر دارد؟
حامد منتظری -نوه آیت اهلل منتظری
توافق اصالح طلبان بر سر یک لیست
کامل در مجلس دهم و حمایت کامل مردم
تهران نقطه روشنی در تاریخ دموکراسی
ایران بود ،اما زمانی ارزش خود را نشان می
دهد که با تداوم خود به صفحه ای همواره
نورانی تبدیل شود و در همه کشور و همه
انتخابات بسط پیدا کند.
آنچه باعث اعتماد متقابل و مداوم بدنه
جامعه و مراکز فکری اصالحات می شود
چه چیزی است؟ آیا چک سفید امضایی

که مردم تهران و بعضی شهرهای دیگر به
رهبران خود داده اند نامحدود است؟
پاسخ به این پرسشها تابع دو عامل خواهد
بود:
-1مشک آن است که خود ببوید...افراد
معرفی شده تا چه حد دارای پشتوانه
اجتماعی هستند و به چه اندازه باعث
بزرگی بدنه اجتماعی اصالح طلبان می
شوند .توجه ناقص به این موضوع در دوره
های قبل منجر به استفاده از افراد مشهور

اما غیرمتخصص شده بود .لیست معرفی
شده بایستی فارغ از عنوان ،دارای ظرفیت
درونی نیز باشد.
 -2به عمل کار برآید ...عملکرد مثبت
افراد انتخاب شده همواره مهمترین تبلیغ
و دلگرمی برای کسانی است که به آنان
رای داده اند و برعکس اگر تنها انتخاب
شدن نقطه هدف باشد و در پی آن حرکتی
نباشد موجب دلسردی و سرخوردگی رای
دهندگان خواهد بود ،چنانچه متاسفانه

در مورد برخی نمایندگان کنونی مجلس
شورای اسالمی تا حدی مشاهده می شود.
فعالیت افراد انتخاب شده مهمترین عامل
افزایش یا کاهش اعتبار شورای اصالحات
و موجب تداوم یا توقف روند مثبت فعلی
خواهد بود.
اگر افراد معرفی و انتخاب شده فاقد شرایط
کارآمدی ،سالمت و جسارت باشند دیری
نمی پاید که لیست اصالحات نیز اعتبار
خود را از دست بدهد.

حامد منتظری
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قالیباف همان
احمدینژاد

رحمتاهلل بیگدلی

