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یادداشت روز

چرا به روحانی رأی میدهم؟
سيد مصطفي تاجزاده-فعال سیاسی اصالح طلب

اولیــن دلیل من برای حمایت از آقای روحانی کارهای بزرگ اقتصادیای اســت که
در این دوره انجام شــده است .البته میدانم که هنوز مردم به صورت جدی از بیکاری
و گرانی در رنج هســتند و خصوصا بعد از برجام انتظار گشــایش بیشــتری را دارند اما
مشکالت موجود که عمدهاش از دوران قبل به دولت روحانی به ارث رسیده است نباید
باعث شــود که ما گامهای بزرگی که برداشته شده را نادیده بگیریم .به هر حال دولت
توانسته است تورم را از  ۳۵درصد به  ۸درصد کاهش دهد ،رشد اقتصادی را از منفی ۸/۶
به مثبت  ۵ارتقا دهد ،ثبات و آرامش اقتصادی را در جامعه برقرار کند .من به خاطر دارم
تا قبل از این که دولت روحانی روی کار بیاید ،در زندان یکی از مهمترین سواالتی که
از سال  ۸۸تا  ۹۲از من میکردند این بود که ما مختصری سرمایه داریم ،به نظر شما با
این سرمایه سکه بخریم یا ارز یا کاال و یا در بانک قرار دهیم؟ این سواالت نشان میدهد
که به شدت نسبت به آینده نگران بودند و میدانستند که ارزش پولشان در حال کاهش
است .اما با آمدن دکتر روحانی این بیثباتی رفع شد ،برای نمونه امروز دالر تقریبا همان
قیمت سال  ۹۲را دارد .شما توجه کنید که دالر تنها بین سال های ۹۰تا  ۹۲حدود ۴۰۰
درصد افزایش داشت و در ایران اقتصاد و قیمتها هم تقریبا بر اساس قیمت دالر تنظیم
میشود .من روزی که به زندان رفتم حقوقم دو میلیون تومان بود؛ یعنی حدودا دو هزار
دالر و در سال  ۹۲که آقای احمدینژاد دولت را تحویل داد حقوق من حدودا دو میلیون
و پانصد هزار تومان بود اما چون دالر تقریبا  ۳۵۰۰تومان شده بود ارزش حقوق من به
حدود هفتصد دالر کاهش پیدا کرده بود .به این ترتیب میتوان فهمید که چقدر قدرت
خرید جامعه به ویژه قشرهای حقوقبگیر کاهش پیدا کرد.
به غیر از این ،در دولت آقای احمدینژاد میزان اشتغال ساالنه  ۱۴۰۰۰نفر بود که در
دولت روحانی به  ۷۰۰۰۰۰نفر در سال افزایش پیدا کرده است.
همچنین میتوان به افزایش صادرات نفت و پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی بر واردات
کشور که امری بیسابقه بعد از انقالب است و بسیار موارد دیگر اشاره کرد.
بر این اساس معتقدم دولت کارهای بزرگی در عرصه اقتصاد انجام داده است و البته
اعتراف هم میکنم که مردم اینها را کم میدانند و انتظار گشــایش بیشــتری دارند و
البته حق هم دارند زیرا ما یک کشور ثروتمندی هستیم و هیچ راهی نداریم جز اینکه
به مطالبات مردم پاسخ دهیم.
دومین دلیل رای دادن من به آقای روحانی برجام است که به تنهایی برای رأی دادن
من به ایشان کافی است .برجام شبح جنگ را از آسمان ایران دور کرد .بعد از برجام نه
در خارج و نه در داخل هیچکس در اینباره که آمریکا یا اسرائیل آیا برنامهای برای حمله
به ایران دارند یا خیر بحث نمیکند .و در داخل هم آرامش نســبی برقرار شده است .به
هر حال تا قبل از برجام ما ذیل بند هفت منشور سازمان ملل قرار داشتیم که هر لحظه
ممکن بود شــرایط بسیار ناگواری تا حد جنگ بر ما تحمیل شود .برجام در زمان آقای
اوباما منافع ایران را تأمین کرد و اجازه نداد که جامعه ما به سمت ونزوئال شدن پیش رود.
و برجام امروز در دوره ترامپ امنیت ایران را تأمین میکند .اولین بار است که ما به رئیس
جمهور آمریکا و هیچ رئیس جمهور دیگری اجازه ندادیم که به نام جامعه جهانی با کشور
ایران برخورد کند .اوباما به علت تصویب قطعنامه در شورای امنیت به نام جامعه جهانی
با ما برخورد میکرد و ما خوشبختانه این خطرات را پشت سر گذاشتیم.
علت رای دادن من به آقای روحانی نه فقط تشــکر از برجام بلکه تداوم برجام است.
ما تمام تعهداتی که الزم بوده را انجام دادیم و امروز نوبت میوهچینی از برجام اســت و
درست نیست که این فرصت را از دست دهیم.
سومین دلیلی که من از آقای روحانی حمایت میکنم این است که فضای سیاسی به
نسبت دوره قبل بازتر شده است .که این فضای بازتر در دانشگاه و جامعه خود را نشان
میدهد .البته منشور حقوق شهروندیای که آقای روحانی ارائه کرده هرگز به طور کامل
اجرا نشده و هنوز خیلی با آنچه که روی کاغذ آمده فاصله دارد اما مسیر به سمت اجرا
شدن و بازتر شدن فضای سیاسی اســت .در دوره آقای روحانی بسیاری از احزاب احیا
شــدند و تعطیلی مطبوعات نداشتیم و مهمتر از همه فضای مجازی باز مانده است که
یک انقالب اطالعرســانی در جامعه ما ایجاد کرده اســت و راه را باز کرده که جامعه با
آرامش بتواند به بحث درباره مسائل مختلف بپردازد
چهارمین دلیل حمایتم از آقای روحانی این اســت که ما در زمینه فرهنگی هم شاهد
تحــول مهمی در دولت آقای روحانی بودهایم .امروز از ناشــرین و مترجمین و مولفین
کشور بپرسید که چند درصد کتابهایشان در این دوره با مشکل مواجه شده است و آن
را با دولت قبل مقایسه کنید .همچنین در زمینه تئاتر ،سینما و موسیقی و دیگر عرصهها.
البته به خوبی میدانم همچنان موانع بســیاری هست اما فضای بازی که بوجود آمده
است اصال قابل قیاس با دولت قبل نیست .به همین دلیل انتخاب اکثریت قاطع جامعه
فرهنگی ما آقای روحانی است.
پنجمین دلیلم تالشی است که در این دولت برای حفظ محیط زیست صورت گرفته
است .برای مثال میتوان به احیای دریاچهها و رودها و تاالبها اشاره کرد که حرکت
بسیار بزرگ و ارزشمندی بشمار می رود.
دلیل ششــم به این واقعیت بر میگردد که در جامعه پر گســل و پر از ســوءظن و
سوءتفاهم ما ،اتفاق ًا دولت روحانی به دلیل اینکه خودش را نه اصالحطلب میداند و نه
اصولگرا و سعی میکند با مشی اعتدالی از همه نیروها و برنامهها و جناحها بهره ببرد و
شرایطی را ایجاد کردهاست که همه حداقلی از رضایت را دارند و با وی تضاد آشتی ناپذیر
ندارند ،موفق تر و کارآمدتر است .میپذیرم که آقای روحانی بر خالف آقای خاتمی خیلی
فدایــی ندارد و فقط رای دهندگان خوبی دارد اما از آن طرف هم با احزاب و گروه های
زیادی مواجه نیست که به هر قیمتی بخواهند او را زمین بزنند .البته هستند کسانی که
چنین باشند اما خیلی نیستند.
هفتمین دلیل من این است که به روحانی رای میدهم تا بتوانم او را نقد کنم .چرا که
اگر نامزد جناح رقیب روحانی رای بیاورد ،تکصدایی در جامعه حاکم میشــود و امکان
نقد کردن یا منتفی یا مبتذل خواهد شــد .به خاطر داریــد که زمانی آقای احمدینژاد
تصمیم گرفت به منتقدین خود جایزه بدهد .در آن ســال بزرگترین منتقدی که جایزه
گرفت روزنامه کیهان و آقای حســین شریعتمداری بود! یعنی منتقد را هم از خودشان
میخواستند! هم چنین به این خاطر به روحانی رأی میدهم که مهمترین مسائل کشور
به بحث علنی وآزاد گذاشته شود .شما مباحثی که صدا و سیما در مورد برجام تدارک دید
را با دوران قبل مقایسه کنید که هیچ مناظره ای نداشتیم .هر چه بود مصوبات شورای
امنیت بود و هر کس هم عملکرد مقامات را نقد میکرد با اتهام اقدام علیه امنیت ملی رو
به رو می شد .عجیب است که در دوره قبل هم تحریم روز به روز بیشتر میشد و هم به
ما توهین و تحقیر بیشتری روا میشد و هم دانشمندانمان ترور میشدند و از همه جهت
تحت فشــار بودیم اما رسما ابالغ میشد که مسئوالن بهترین سیاست ممکن را اتخاذ
کردهاند و کســی حق اعتراض نداشت .امروز برعکس است و همه به راحتی در رادیو و
تلویزیون جمهوری اسالمی مذاکره کنندگان را مورد انتقاد قرار میدهند .البته من این را
امر مثبتی می دانم چرا که معتقدم دموکراسی دو ویژگی مهم دارد :اول اینکه هر کس
مســئولیت بیشتری دارد باید بیشتر نقد شود و دوم اینکه هر مسئلهای که مهمتر باشد
باید بیشتر مورد بحث عمومی قرار گیرد .من به روحانی رای میدهم تا این دو ویژگی در
جامعه تقویت شود و به روحانی رای میدهم که اگر فسادی رخ میدهد همان زمان افشا
شــود و با آن مقابله شود .من به روحانی رای میدهم تا این فضای مثبتی که در داخل
کشــور و در عرصه بینالمللی فراهم شده ،آن هم در دریای طوفانزده خاورمیانه ،تداوم
یابد .در عین حال از حقوق شــهروندی هم برخوردار باشیم نه اینکه همه دستاوردهای
انقالب را بگیرند صرفا به این خاطر که امنیتمان را حفظ کنند.
حسامالدین آشنا ،مشاور رئیس جمهور:

روایتگری دفاع مقدس را خرج هیچ رئیسی نکنیم

حسامالدین آشنا در توئیتر خود نوشت" :روایت گری دفاع مقدس را خرج هیچ رئیسی
نکنیم .شهدا ،بسیج و رهبری را برای سالیق و منافع خود هزینه نکنیم .فردای انتخابات
هم مداح و راوی میخواهیم".
اخیرا فایل صوتی منســب به یکی از راویان معروف هشت سال دفاع مقدس منتشر
شده که به دانشجویان بسیجی توصیههای انتخاباتی کرده است.

نباید به دوران یغمای  ۳هزار
میلیاردی باز گردیم

نایب رئیس شورای عالیسیاستگذاری اصالحطلبان گفت :بیتفاوت بودن به انتخاب عاقالنه نیست و هر جا مردم با نشاط حضور پیدا کردند برنامههای از پیش
تعیین شده را تغییر دادند.به گزارش ایلنا ،موسوی الری گفت :بیتفاوت بودن به انتخاب عاقالنه نیست و هر جا مردم با نشاط حضور پیدا کردند برنامههای از پیش
تعیین شده را تغییر دادند .چنانچه در انتخابات قبلی هم دیدیم که اراده مردم شایعه تأثیرگذاری اراده عدهای خاص بر نظر مردم را شکست داد.
وزیر کشور دولت اصالحات گفت :به دورانی که عرصه را به مردم تنگتر ،آزادی را محدود و مشکالت بینالمللی را درست و زمینه یغمای سه هزار میلیاردی
را فراهم میکند ،نباید برگردیم.

عبداهلل مومنی ،فعال سابق جنبش دانشجویی:

تالش دانشجویان باید هم افزایی جریان اصالحطلبی باشد

عبــداهلل مومنی فعال سیاســی و از فعالین
سابق جنبش دانشجویی ،درباره لزوم مشارکت
حداکثری در انتخابات و استفاده از حق تعیین
سرنوشــت گفت :سالها اســت که ایده عدم
مشــارکت در انتخابات به عنوان یک راهبرد
سیاسی در میان فعاالن سیاسی و مدنی مطرود
شــده و جریانات فعال در مناسبات اجتماعی
پیگیری مطالبــات و اهداف خود از مســیر
مشارکت در سیاست ورزی انتخاباتی را به قهر
و کنــاره گیری ترجیح می دهند و نســبت به
مخاطرات کناره جویی هشدار می دهند.
به گزارش ایلنا ،او بــا تاکید براینکه جریان
سیاســت در هیچ جامعهای متوقف نمیشود،
اظهار کرد :اگر کســانی مطالبات و خواســته
هایی دارند بدون مشارکت در سیاست و فصل
مهمی از آن یعنی انتخابات به دشــواری می
توانند دیدگاه هــا و مطلوبیت های خود را در
جامعــه طرح و نهایتا عملــی و اجرایی کنند.

بنابرایــن اینکه افــرادی در مــورد انتخابات
بدون موضع و بیتفاوت باشــند نشان چیزی
نیســت جز انزواطلبی و طبیعتا اگر شهروندی
در مهمترین امــکان تبلور اراده عمومی کناره
گیری و بــی تفاوتی را برگزینــد باید بپذیرد
که جامعه و حاکمیت نیــز هیچگاه صدای او

را نشنیده و شــرایط به سمت تحقق امیال او
پیش نخواهد رفت.
این فعال سابق جنبش دانشجویی با اشاره به
سالهای پرفراز و نشیب تاریخ جنبش دانشجویی
و تجارب خــود اظهار کرد :با فاصله گرفتن از
فضای فعالیت دانشجویی و تحلیل و جمعبندی

از فضای سیاسی طی سالهای گذشته و واقع
بینی نسبت به امور جاری این ایده که می توان
در افق همگرایی ملی و با پذیرش ساختارهای
حقوقی و قانونــی درپی اصالحات و تحقق با
ثبات آرمان ها بود نزد بســیاری از هم نسالن
من و فعاالن سابق شکل گرفته است.مومنی
با اظهار اینکه در شرایط فعلی کار ویژه جنبش
دانشــجویی حرکــت در مدار ملــی ،تقویت
گفتمان قانون اساسی ،اصالح طلبی و دفاع از
آزادیهای قانونی ،حقوق شهروندی و حقوق
اساسی همه اقشــار ملت است ،گفت:تالش
دانشجویان بایستی در جهت هم افزایی جریان
اصالحطلبی باشد ،دانشجویان و سایر قشرهای
پیشتاز جامعه بایستی با اهتمام جدی نسبت به
شــرایط کشور از افتادن در ورطه تحلیلهای
شتاب زده و غلتیدن در دام تندروی های کور
که حاصل آن تحمیل هزینه های اجتماعی و
سیاسی بر جامعه و مردم است بپرهیزند.

آیت اهلل مصباح یزدی تشریح کرد:

آیــت اهلل مصبــاح یزدی رئیس مؤسســه
آموزشــی و پژوهشی امام خمینی (ره) در سی
و سومین نشست انجمن فارغ التحصیالن این
مؤسسه با موضوع «انتخاب اصلح :شاخصها،
مراتب ،و اولویتها» ،با طرح این ســئواالت
کــه چرا باید در انتخابات شــرکت کنیم ،چرا
بایــد اصلح را انتخاب کنیم ،اصلح کیســت و
شرایط اصلح چیســت ،اظهار داشت :قریحه
عقالیی اقتضا میکند که انسان در هر امری
کــه مقابل چند گزینه قرار میگیرد و میتواند
یکی را اختیار کند ،سعی کند بهترین گزینه را
انتخاب کند ،و مقتضای عقل آدمی نیز انتخاب
بهترین است.
عضو جامعه مدرســین حــوزه علمیه قم با
بیان این که اهمیت این انتخاب بســته به کار

ممکن است اصلح تغییر رویه دهد
و نتایج مورد نظر ،بیشتر میشود ،اظهار داشت:
لذا درصورت انتخــاب غیراصلح ،هم مخالف
مقتضــای عقل عمــل کردهایم ،هم ســبب
بهره نبردن (و چه بســا ضرر به) خود شدهایم،
و هم اگر به واســطه انتخــاب ما دیگران هم
ضرر کنند ،مســئولیم.وی با اشاره به انتخابات
و مطرح شــدن مســأله اصلح و صالح مقبول
از جانب برخی فعاالن سیاســی ،اظهار داشت:
هم قریحــه عقالیی و هم دلیل عقلی ایجاب
میکند که بهتریــن را انتخاب کنیم؛ چرا که
در غیر این صورت ضررهایی به خود و جامعه
و دینمان میزنیم؛ البتــه حتی در آنجایی که
به اصلــح رأی میدهیم ،نمی تــوان صد در
صــد نتیجه دلخواه را انتظار داشــت؛ چرا که
شاید اشتباه کنیم؛ شــاید آن فرد بعدها تغییر

رویه دهد ،یا شــاید اکثریت مردم فرد دیگری
را انتخاب کنند.وی با اشــاره بــه دلیل لزوم
شرکت در انتخابات اظهار داشت :اگر شرکت
در انتخابات صرفا یک حق باشــد ،شــرکت
نکردن امری مذموم نیســت ،زیرا حقی است
که عرف ًا ،قانون ًا یا شرعا به فرد داده شده است و
او نمیخواهد از آن استفاده کند؛ اما اگرشرکت
در انتخابات تکلیف باشد ،وجوب پیدا میکند؛
اما این که حق است یا تکلیف مسأله ای جدی
اســت که علما باید با تحقیق و تبیین علمی
پاسخ روشــنی به آن بدهند.آیت اهلل مصباح
یزدی با اشاره به ضرورت وجود حکومت برای
استیفای مصالح جامعه ،ادامه داد :گاه خداوند
حاکمی را تعیین میفرمایــد ،همانگونه که
ما اعتقــاد داریم خداوند متعال برخی پیامبران

مانند حضرت داوود و پیامبر اسالم (ص) ،و نیز
امامــان معصوم (ع) را تعیین کرده و تبعیت از
ایشان را بر مردم واجب کرده است .اما در غیر
این موارد ،چــه باید کرد؟ تئوری والیت فقیه
میگوید :خداوند برای شرایط غیبت ،اوصافی
را تعیین کرده است که شخص متصف به آن
شرایط باید حکومت را به دست بگیرد ،که در
واقع تعیین نوعی اســت و نه تعیین شخصی.
مصباح یزدی ادامــه داد :بودهاند فقیهانی که
در فقــه بســیار متبحر بودهاند ،امــا به خاطر
عدم شــناخت جامعه و دشمن و ساده لوحی،
به وسیلهای در دســت دشمنان اسالم تبدیل
شدند .پس این سه مالک یعنی شناخت دین،
مدیریت ،و شناخت دشمن ،مهم ترین مالک
ها برای فرد اصلح در نظام اسالمی است.

الهه کوالیی:

در ستاد تهران پیگیر افزایش
نقش زنان هستیم

به گــزارش ایســنا ،عضو شــورای عالی
سیاســتگذاری اصالحطلبان گفــت :در این
انتخابــات تــاش کردهایــم تا بــا در نظر
گرفتن جایگاههایی برای زنان در ســتادهای
انتخاباتــی بــه افزایــش حضــور آنها در
عرصههای مختلف کشور کمک کنیم.
الهه کوالیی اظهار کرد :زنان باید در تمام
تحوالت جامعه نقش ایفا کنند.متاسفانه هنوز
در تمام جهان با این رویکرد مواجه هســتیم
که آن اســتفاده ابزاری از زنان است .با این
مقدمه می خواهم به دین خودمان اشاره کنم
که تا چه اندازه به حضور زنان در عرصه های
مختلف توجه نشان داده است.
وی ادامه داد :برای پیشرفت در یک امری
باید از دانش و تجربه های موفق اســتفاده
کرد .ما هم ملزم شــدیم تــا از دانش جوامع
موفق اســتفاده کنیم .جوامع توســعه یافته

در تمام امور توســعه ســهم زنان را همواره
لحاظ میکنــد .این فعال سیاســی اصالح
طلــب با تاکید بر ضــرورت حضور زنان در
عرصه انتخابات خاطر نشــان کرد :در چهار
دهه گذشــته همواره زنان در انتخابات ها با
حضور در ســتادها به پیشــبرد اهداف کشور
کمک کردند اما متاســفانه بعــد از برگزاری
انتخابات از سهم آنان در سایر امور مدیریتی
کاســته میشــود.وی ادامه داد :ما در ستاد
تهران تالش کرده ایم تا عالوه بر اســتفاده
از آموزههای دین اسالم و تجارب کشورهای
موفق در حوزه زنان با در نظر گرفتن منویات
امــام خمینی (ره) که بــه جایگاه زنان توجه
ویژه ای داشــتند ســازوکار مناســبی برای
پیشــرفت این حوزه در نظر بگیریم.کوالیی
گفت :در این انتخابات وارد جریان ســازی
جنسیتی شــدیم تا زنان در همه کانون های

آیت اهلل آملی الریجانی:

وعدههای خالف واقعیت
به نوعی میتواند فرد را از
عدالت ساقط کند

آیتاهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی ،با تبریک فرا رسیدن
عید مبعث به تبیین برخی روایات در باب عظمت این روز بزرگ پرداخت و تصریح
کرد :فهم اهمیت مبعث ،متوقف بر تفکر در باب حقیقت بعثت است .متأسفانه ما
براثر غفلت ،اهمیت این اتصال عظیم بین زمین و آسمان به واسطه فردی انسانی
که توانســته با عروج به عالی ترین مرتبه هستی با حقیقت هستی ارتباط برقرار
کند را درک نمیکنیم.
آملی الریجانی افزود :بررســی صالحیتها با توجه به مشــکلی که در قانون
انتخابات وجود دارد و موجب میشــود افراد پرشــماری اقــدام به ثبت نام کنند
کار دشــواری اســت؛ خصوص ًا در مورد افرادی که حضورشــان با برخی حواشی
همراه باشــد که خوشبختانه شورای نگهبان با دقت و تالش فراوان ،کار بررسی
صالحیتها را انجام داد و امیدواریم که مشکل نحوه ثبت نام نیز با تالش مجلس
شورای اسالمی و شورای نگهبان برطرف شود.
وی با بیان اینکه «راه برای برگزاری انتخاباتی در تراز جمهوری اسالمی و در
چارچوب موازین قانونی باز است» ،خاطرنشان کرد :همانگونه که بارها بیان شده،
تفاوت نظام جمهوری اســامی با ســایر نظام های سیاسی دنیا در محور بودن
ارزشــها و اصول اخالقی است .در همین راســتا نامزدها باید توجه داشته باشند
که به هیچ عنوان اقدام به تخریب رقبا نکنند و عالوه براین در دادن وعده های
انتخاباتی هم تجاوز از واقعیت نداشته باشند زیرا چنین کاری موجب میشود که
وعدههای بیپایه و اساس بیان شود و این خود یک نقطه ضعف برای کاندیداها
به شمار میآید.
وی با بیان اینکه «وعدههای خالف واقعیت به نوعی میتواند فرد را از عدالت
ساقط کند» ،تصریح کرد :عدم اهانت و عدم تخریب از مهمترین نکاتی است که
باید مورد توجه کاندیداها قرار گیرد البته انتقاد به برخی روشها مانعی ندارد منتها
نقد نباید رنگ و بوی تخریب و توهین به خود بگیرد.

تصمیم گیری و تصمیم ســازی فعال باشند.
معاونان زنان تشکیل دادیم و در هر کمیتهای
خواستار حضور آنها شدیم .ما امیدواریم با
این تمهیدات شــرایط برای تحقق مطالبات
زنــان فراهم شــود.وی همچنین با اشــاره
بــه توانایــی فضــای مجــازی در اغنای
افــکار عمومی گفت :با توجه به گســترش
شبکههای اجتماعی در فضای مجازی طرح
هر فرد یک ســتاد حتما اجرا میشــود .ما با

این طرح میخواهیم مطالبات دســت نیافته
زنان و همه مردم کشور را متوجه شویم.وی
در پایــان گفت :ما عقیــده داریم زنان برای
جامعه یک سرمایه عظیم هستند که باید در
مدیریت شــهری هم حضور داشته باشند نه
تنها در ایران بلکه در جهان مســئله حضور
زنان اهمیت ویــژه ای دارد .تمام تالش ما
این اســت تا در کنار یکدیگر برای پیشــبرد
برنامههای اصالحات قدم برداریم.

بادامچیان ،نایب رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه:

معتقدم در نهایت باید یک نفر از
اصولگرایان باقی بماند
به گزارش ایســنا بادامچیان در خصوص آرایش نامزدهای انتخابات اظهار کرد :اصولگرایان با ســه نفر
آمدهاند و برنامهها ،نگاهها و سوابق خود را به مردم عرضه داشتند .حزب موتلفه اسالمی مصطفی میرسلیم
را از بین  9نفر انتخاب کرد و جمنا هم ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف را از بین  14نفر انتخاب کرد.
ما باید بعد از مناظرههای انتخابات بررسی کنیم که کدام یک از این سه نفر بیشتر مورد توجه مردم هستند،
بنابراین آنجا به وظیفه خود عمل کنیم.
اگر در نظرسنجیها به این نتیجه رسیدیم که مثال رئیسی از همه رای بیشتری دارد باید به وظیفه خود
عمل کنیم .آنجا باید بحث کنیم که آیا چند نامزد باید داشــته باشــیم یا یک نفر که من معتقدم در نهایت
یک نفر از اصولگرایان باقی بماند.
کســی باید در نهایت در صحنه انتخابات بماند که بتواند برای وضعیت فعلی کشور موثر باشد ،کشور را
در عرصه بین المللی خوب اداره کند و برجام را بدون تندروی و کندروی و به دور از ســاده اندیشــی و با
اقتدار و تدبیر به پیش ببرد و از نقاط مثبت آن اســتفاده کرده و برای نقاط منفی آن چاره کند .من چنین
فردی را برای کشور الزم می دانم .البته در مجموعه ما قدرتطلبی وجود ندارد .در نظام اسالمی برخالف
نظام های کمونیســتی یا لیبرال دموکراســی ،انتخابات رقابت نیست ،بلکه برگزیدن برای سپردن امانت
الهی به اهلش است.
بادامچیــان همچنین در مورد نامزدی جهانگیری اظهار کرد :من معتقدم آمدن اســحاق جهانگیری به
صحنه انتخابات یک اشــتباه سیاســی بزرگ بود چون آمدن معاون اول رئیس جمهور در صف نامزدهای
انتخابات معانی خاصی دارد که همه آن معانی به ضرر خود رئیس جمهور است.
سه فرض برای حضور جهانگیری وجود دارد؛ فرض اوا اینکه حضور جهانگیری در انتخابات جدی است.
اگر حضور جهانگیری در انتخابات جدی باشــد ،معنای آن این اســت که رئیس جمهور در انتخابات رای
نمیآورد و جهانگیری به میدان آمده اســت .این حضــور یعنی جهانگیری عملکرد روحانی را قبول ندارد.
فرض دیگر حضور جهانگیری این اســت که او به صورت نمایشی به صحنه انتخابات آمده است که این
اقدام نه در شان معاون اول رئیس جمهور است و نه در شان خود رئیس جمهور .فرض سوم هم این است
که جهانگیری آمده تا به رئیس جمهور کند که در این حالت روحانی حتما کارشناس و نیروی کمکی دارد
و معنایی ندارد معاون اول او که در تمام عملکرد مثبت و منفی دولت شــریک اســت ،به صحنه بیاید .من
معتقدم آمدن جهانگیری یک اشتباه سیاسی بزرگ و به ضرر روحانی است.

سياسي
تحلیل روز

قالیباف همان احمدینژاد
رحمتاله بیگدلی ،عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

آقای محمدباقر قالیباف یکی از شــش کاندیدای تأیید
صالحیت شده ریاستجمهوری در بیانیهای که در روز ثبت
نام قرائت و ســپس در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد
مدعی شد«:من ،محمدباقر قالیباف بهشما تعهد میدهم با
"دولت مردم" را
توکل بهخداوند منان و بهپشــتوانه شما
ِ
تشکیل دهم و در یک دوره چهارساله با انقالبی اقتصادی
درآمد کشور را دو و نیم برابر افزایش دهم ۵ ،میلیون شغل
ایجــاد کنم ،نظام مالیاتی را بهنفــع  ۹۶درصد مردم تغییر
دهم و از همه مهمتر «برنامهای مدون» و دقیق برای حل
مشــکالت فوری اقشار ک م درآمد اجرا کنم» .البته ترکیب
«برنامه مدون» ،ترکیبی نادرســت است؛ زیرا در فرهنگ
لغت« ،مدون» بهمعنی «گردآوری» شــده است ،در حالی
که «برنامه» «نوشته» میشــود و نه «گردآوری»!ایشان
چند روز بعد نیز در مصاحبــهای اختصاصی با خبرگزاری
تسنیم ضمن تأکید مجدد بر این ادعاها پا را فراتر گذاشت
و تصریح کــرد« :نامزدی که تعهد و برنامهای برای حل
مشکالت اقتصادی مردم نداشته باشد ،چگونه بهخود اجازه
میدهد برای تصدی مهمترین مســؤولیت اجرایی کشور
نامزد شــود؟»و در ادامه تأکید کرد«:وقتی فردی با بیش
از  ۳۰سال سابقه مدیریت اجرایی که بههمه تعهداتی که
داده پایبند بوده ،با قاطعیت اعالم میکند که بعد از  ۴سال
درآمد کشــور را دو برابر و نیم میکند یا  ۵میلیون شــغل
ایجاد خواهد کرد ،مطمئن ًا سالها مطالعه و برنامهریزی و
ســابقه مدیریتی پشــت این حرف وجود دارد ».و در باره
«برنامه مدون» خود در این مصاحبه تصریح کرد:
«اتفاق ًا برنامه اقتصادی من دقیق ًا برای شــرایط امروزی
ایران طراحی شــده اســت».با شــنیدن این ادعا چه بسا
بهذهن خطور کند که فردی با  ۳۰ســال سابقه مدیریت
اجرایی که از سوی شورای نگهبان ،از بین بیش از ۱۶۰۰
نفر ،جزء  ۶نفری اســت که «مدیر و مدبر ،دارای حســن
ســابقه 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
محاســبات و مطالعات آن برنامه بهگفته ایشان «مدون و
دقیق» نشان میدهد که میتوان ظرف  ۴سال بهنتایجی
شــامل «افزایش دو ونیم برابری درآمد کشور»« ،ایجاد ۵
میلیون شــغل» و «تغییر نظــام مالیاتی بهنفع  ۹۶درصد
مردم» رسید.
مــن نمیخواهم در بادی امر ،کوچکترین تشــکیکی
در این ادعای آقای قالیبــاف بکنم و همانند اقتصاددانان
برجسته کشــور بگویم که تحقق چنین ادعاهای گزافی
در وضعیت امروز ایران از محاالت اســت ،بلکه همچون
ابوعلیســینا آن را از عجایبی تلقی میکنم که در باره آن
میگوید:
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ما لَ ْم َی ُذ ْد َک َع ْن ُه قا ُ ُ ْ ِ
هرآنچه از عجایب که بهگوشــت میخورد ،مادامی که
دلیلــی بر امکان یــا عدم امکانش نــداری آن را در بوته
امکان بگذار [و آن را رد نکن و بگو ممکن است باشد[»اما
بهتأسی از همین ابوعلی سینا میگویم:
لیل َف َق ِد انْخَ لَ َع م ِْن َک ْســ َو ِة
ــن ت ََع َّو َد اَ ْن ُی َص ِّد َق بِغ َْی ِر َد ٍ
« َم ْ
ا ْالنْســان ِ َّیةِ؛هرکس که عادت کرده باشــد 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 انسان واقعی آن است که قبول و
ردش بر معیار دلیل باشد و هرجا که دلیل نبود «الادری»
و «نمیدانم» بگوید .براین اســاس ،من از آقای قالیباف
میخواهم که اگر واقعا چنین برنامهای وجود خارجی دارد،
برای زدن مشت محکم بهدهان تمام بدخواهان خود ،لطف
کنــد و برنامه مدون و طراحی شــده 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 توســط چه کسانی تهیه
شده است؟
صاحبنظران وکارشناسان و اســتادانی که این برنامه
را تدویــن کردهاند دارای چه ســوابق کاری و تحصیلی و
پژوهشی هستند؟
از جنــاب قالیباف میخواهم که نام و فامیل و ســوابق
تحصیلی و پژوهشــی آنان را بهترتیب حروف الفبا منتشر
کند.
 .۲این برنامه مدون در چه تاریخی تهیه و آماده شــده
اســت؟ انتظار میرود که جناب دکتر خلبان سردار ،زمان
شــروع و تاریخ خاتمه تدوین و تنظیم و تکمیل این طرح
مدون را بهتاریخ شمســی یا قمــری و یا میالدی و یا هر
تاریخی که خود صالح میداند منتشر کند!
 .۳ناگفته پیداســت کــه تهیه و تدویــن چنین برنامه
بزرگــی – در صورت صحت  -نیازمند هزاران ســاعت
کار کارشناســی و دسترســی بهاطالعات وسیعی است و
نیاز بهمیلیاردها تومان هزینه دارد .انتظار ملت این اســت
که بهصورت شــفاف ،مدت زمان کار انجامشده و هزینه
مصروف بــرای آن و منبع تأمین هزینه کالن این برنامه
بزرگ اعالم شود!

«کرباسچی» دوباره دبیرکل کارگزاران شد
عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران از انتخاب
مجدد غالمحسین کرباســچی بهعنوان دبیرکل این
حزب خبر داد.
سید افضل موســوی عضو شورای مرکزی حزب
کارگزاران با اشاره به تشکیل جلسه روز گذشته حزب
کارگزاران ســازندگی ،اظهار داشــت :در اولین جلسه
شورای مرکزی این حزب در دوره جدید ،غالمحسین
کرباسچی بهعنوان دبیرکل این حزب انتخاب شد .وی
افزود :حسین مرعشی نیز بهعنوان سخنگو و محسن
هاشمی بهعنوان رئیس شورای مرکزی حزب انتخاب
شدند.

