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E-mail: mostagheldaily@gmail.com
رئیس مرکز آمار ایران:

سياسي

تحلیل نادرست آماری
به مردم ندهید

امید علی پارسا گفت :آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران مبنای علمی دارد و هیچ دخل و تصرفی در آنها نیست.
به گزارش ایرنا وی ادامه داد :برخی می گویند چرا قیمت ها با کاهش تورم پایین نیامده ،در صورتی که شتاب افزایش قیمت ها کند شده است.
پارسا تصریح کرد :مرکز آمار ایران می خواست دخالتی در موضوع انتخابات نداشته باشد اما متاسفانه برخی تحلیل های آماری که از سوی برخی رسانهها
مطرح می شود انقدر خنده دار است که مرغ پخته هم به خنده می افتد.

عبدالواحد موسوی الری وزیر کشور دولت اصالحات:

روحانی حریف قالیباف میشود

نایب رئیس شــورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
گفت :روحانی بهتر از هر کســی میتواند پاسخ قالیباف
را بدهد.
به گزارش ایلنا ،حجتاالسالم عبدالواحد موسویالری
در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا ،درباره عملکرد رقبای
روحانی در اولین مناظــره انتخاباتی گفت :راجع به افراد
نمیخواهم صحبت و یا پیشداوری کنم اما شب مناظره
برای مردم همه چیز مشخص شد .آنها متوجه شدند که
یک عده کلیاتی را میگویند که بستر واقعی ندارد.
او تاکید کرد :براســاس واقعیتها باید ســخن گفت.
آقای رئیســی فقط در مناظره گذشــته از مســیری که
انتخاب کرده بود ،دفاع میکرد.

نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
خاطرنشان کرد :هنگامی که فرد سمت اجرایی نداشته و
اطالعات کافی هم در این زمینه ندارد یکســری کلیات
را بیان میکند مانند اینکه مردم ما باید وضعشــان خوب
شود ،اشــتغال بهبود یابد و یا این کار حتم ًا باید بشود .با
این بایدها نمیشود کشور را اداره کرد.
او در ادامــه افــزود :یک نامزد انتخاباتــی باید بگوید
چه برنامهای برای اداره کشــور دارد که متاسفانه برخی
نامزدها مثل آقای رئیســی خیلی بر این امر تکیه نکردند
و چیزی هم نگفتند.
موســویالری با بیان اینکه رفتــار محمدباقر قالیباف
دیگر نامزد انتخاباتی هم ســنجیده نبود ،عنوان کرد :به

نظر میرســد قالیباف عجله کرده و بهتر هم میتوانست
اقدام کند.
او درباره تهمتهای قالیبــاف علیه روحانی نیز گفت:
روحانی بهتر از هر کسی میتواند پاسخ قالیباف را بدهد.
نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
درباره رفتار حسن روحانی نیز بیان کرد :به خوبی مشاهده
کردیم که آقای روحانی با آمار و ارقام پاسخ دیگر نامزدها
را داد و هرجا که نیاز بود به موقع ورود کرد.
او با اشــاره به رفتار انتخاباتی اســحاق جهانگیری در
مناظره روز گذشــته نیز گفت :جهانگیری از این فرصت
به خوبی اســتفاده کرد و دیــدگاه اصالحطلبان را بیان
کرد.

سخنگوی دولت:

یارانه  250هزار تومانی حاملهای انرژی را شش برابر میکند

سخنگوی دولت در واکنش به وعدههای انتخاباتی مبنی
بــر پرداخت  250هزار تومان یارانه گفت :اگر یارانه بخواهد
 250هزار تومان باشــد تقریبا باید قیمت حاملهای انرژی
شش برابر شود.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز
(سهشــنبه) با اصحاب رســانه اظهار کرد :یارانه خانوارهای
تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی که مستمریشان به
طور متوسط  71هزار تومان بود به  240هزار تومان افزایش
یافت یعنی  3.4برابر که این در فروردین اجرا شد.
وی افزود :اینکه از سوی عدهای گفته میشود یارانه افراد
تحت پوشــش دو یا سه برابر اضافه شــود باید بگوییم که
این  3.4برابر افزایــش یافته و علیالبرکتاهلل هم برای آن
گفته شــد یعنی آنها که مستمری میگرفتند یارانهشان هم
افزایش یافته اســت .حاال باید پرسید که منظور از افزایش
یارانه افراد کم درآمد چیست و اینکه منظور این است یارانه
همه افراد افزوده شــود؟ که این افزایش با توجه به شرایط
موجود امکانپذیر نیســت؛ چرا که بایــد قیمت حاملهای
انرژی را زیاد کنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به درآمد شرکت پاالیش و پخش
یادآور شد :کل فروش در این شرکت  52هزار میلیارد تومان

اســت و بعد از کم شدن کســورات  36هزار و  400میلیارد
تومان باقی میماند کــه برای یارانهها باید  41هزار میلیارد
تومان پرداخت شود به همین دلیل این مابهالتفاوت  36هزار
و  41هــزار از خزانه دولت پرداخت میشــود .آن هم برای
یارانه  45هــزار و  500تومانی .من به صداقت و شــرافت
کسانی که طرح افزایش یارانه را مطرح میکنند شک ندارم
اما این حرف بســیار قابل تامل است و امیدوارم منظورشان
افزایش اقشــار کم درآمد باشد که با توجه به صحبتهایی
که کردم آن هم  3.4برابر افزایش یافته است.
نوبخت همچنین درباره پرداخت یارانه  250هزار تومانی،
تصریح کرد :از نظر کارشناســی عدد مشــخص است که با
داشــتن بنزین هزار تومانی و آنچه شرکت پاالیش و پخش
کســب میکند به دســت میآورد .برای پرداخت یارانه 45
هــزار و  500تومان 36 ،هــزار و  400میلیارد تومان منابع
تامین میشــود .اگر یارانه بخواهد  250هزار تومان باشــد
تقریبا باید قیمت حاملهای انرژی شــش برابر شود که این
روی اقتصــاد ملی اثر میگذارد و پول ملی را خراب میکند.
کسانی که میدانم بسیار باشرافت و با شخصیت هستند اما
ایــن حرفها را بیان میکنند حداقل بگویند این یارانه 250
هزار تومانی قرار اســت از چه جاهایی تامین شــود و خوب

است گفتههایی در جامعه منعکس نکنند که اشتباه باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال کناره گیری روحانی
به نفع جهانگیری ،تاکید کــرد :هنوز هیچ تصمیمی نهایی
گرفته نشــده اســت ،آقای جهانگیری هم مثل روز اول با
انگیزه حضور دارد و برنامه هایی که دولت یازدهم با ریاست
مورد تایید مردم که توســط آقای روحانی شکل می گیرد را
توضیح می دهد و عملکرد گذشته را هم ارائه می دهد.
نوبخت افزود :همه جریانهای سیاسی اصالحات و اعتدال
کاندیدای واحدشان آقای روحانی است .البته یک شخصیت
برجسته و مدیر توانای اصالح طلب مثل آقای جهانگیری در
این عرصه آمده است ،اما هیچ یک از این جریان ها ایشان
را بــه عنوان کاندیدای اصلی شــان معرفی نکرده اند .حاال
یک فرد می تواند به صورت مســتقل وارد این عرصه شود.
به هر حال امیدوارم مردم در مشارکت حداکثری الیقترین
فرد را برای ریاست بر قوه مجریه انتخاب کنند.
وی ضمنــا در واکنش به احتمال تعلیــق نکردن تحریم
ایران توسط ترامپ در پایان اردیبهشت تصریح کرد :برجام
یک قرارداد بین ما و شــش دولت خارجی اســت که همه
موظف به اجرای آن هســتیم .هر یک از طرفین بخواهین
ســر باز بزنند خود توافقنامه مشخص کرده که با آنها چطور

برخورد شود .ما قطعا از ظرفیت های پیش بینی شده توافق
استفاده می کنیم و قطعا از حقوق ملت کوتاه نمی آییم.
نوبخت همچنین درباره احتمال غرامت دادن عربستان به
حادثه دیدگان منا ،خاطر نشان کرد :عربستانی ها هنوز راجع
منا جمع بندی نکرده اند اما آنها اعالم کرده اند کســانی که
در ســاقط شدن جرثقیل با مشــکل مواجه شده اند به آنها
مبالغی پرداخت خواهد شد.
وی با اشــاره بــه روابط ایران و روســیه تصریح کرد :ما
نمی توانیم رابطه اســتراتژیک و راهبردی مان با روسیه را
به ســابقه تاریخی ایران و روسیه تعمیم دهیم .ما در حافظه
تاریخی مان در این زمینــه نکته های تاریکی داریم که به
پیشینیان معترضیم .اما آنچه االن در حال شکل گیری است
این طور نیســت و روابط بر پایه فرصــت های قابل قبول
شکل گرفته است.ســخنگوی دولت ادامه داد :ظرفیت بازار
بزرگ روسیه در اختیار ماست و یا در منطقه آزاد ارس کشت
گلخانه ای از همان جا مســتقیم به بازارهای روســیه صادر
می شــود یا پنیر و لبنیات واحدهای ما مانند کاله و ســایر
شرکت ها که بخشــی از بازار روسیه در اختیار آنهاست .به
هر حال تالش ما رابطه متقابل قابل اســتحکام با روســیه
است.

افشاگری وزارت جهادکشاورزی

آمارهای  84تا 92دستکاری میشدند

پاسخ معاون وزیر ورزش به
ادعای شهردار تهران:

قالیباف دروغ میگوید

محمدرضــا رســتمی در پــی صحبتهــای
محمدباقر قالیباف یکی از کاندیداهای دوازدهمین
دوره ریاست جمهوری در برنامه گفتوگوی ویژه
خبری شبکه دو سیما به ادعای مطرح شده پاسخ
داد .رستمی گفت :آقای قالیباف در برنامه تبلیغاتی
خــود اعالم کرد که بیــش از یک میلیون نفر در
صف تسهیالت ازدواج قرار دارند که این موضوع
دروغــی بزرگ در رقابتهای انتخاباتی اســت و
متاسفانه این نامزد  ،جوانان را به عنوان دستاویز
دروغپردازیهای خود علیه دولت قرار داده است .
وی افزود :علیرغم بروز مشکالت مالی فراوان
دولت در ســال  95به بیش از یک میلیون نفر که
متقاضــی وام ازدواج  10میلیونی بودند پرداخت
کرده است و کســانی که در ماههای پایانی سال
 95تشــکیل پرونده دادهاند کمتر از  300هزار نفر
بوده که در پایــان مراحل اداری دریافت وام خود
قرار دارند.
رستمی با اشاره به الیحه بودجه سال  96گفت:
دولت مجدداً پرداخت وام  10میلیون تومانی ازدواج
را در الیحه بودجه امسال به مجلس پیشنهاد کرد
و بعد از تصویب نمایندگان مردم به بانکها ابالغ
گردیده است و متقاضیان سال  96نیز از این وام
 10میلیون تومانی برخوردار خواهند شد.
وی با اشاره به اقدامات گسترده دولت در موضوع
ازدواج جوانــان ،گفت :دولــت در بخش جوانان
اقدامات موثر و گســتردهای در بخش اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ازدواج از قبیل وام  10میلیون
تومانی ســاماندهی مسکن زوجین توسط خیرین
مســکن ساز ،مشــاورهها و آموزشهای پیش از
ازدواج زوجین و ارتقا سرمایههای اجتماعی اعتماد
و احترام متقابل که سبب پایداری خانوادههای تازه
تشکیل شده  ،انجام داده است .
معاون امور ســاماندهی جوانان وزارت ورزش و
جوانان با تاکید بر رعایت اخالق اسالمی و ایرانی
در انتخابات و بازی نکردن با جامعه گفت :جامعه
از ســو استفادهها خسته شــده است و بهتر است
کاندیداهــا به جای دروغپــردازی و ناامید کردن
مــردم به راهکارهــای عملــی و مدیریتی خود
بیاندیشند و برنامههای خود را ارائه دهند.

وزارت جهادکشــاورزی با انتشار بیانیه ای ضمن رد ادعای
رسانه های منتقد دولت مبنی بر ساختگی بودن آمار تولیدات
کشــاورزی دولت یازدهم تاکید کرد ،کاهش واردات و بهبود
پنج میلیارد دالری تراز تجاری منفی بخش کشاورزی نشان از
واقعی بودن آمار بخش کشاورزی در دولت تدبیر و امید دارد،
درحالی که آمار دولت نهم و دهم در این بخش ساختگی بود.
به گزارش ایرنا ،مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
جهاد کشاورزی در این بیانیه ضمن تاکید بر درست بودن آمار
تولیدات کشــاورزی در دولت یازدهم ،برای روسنگری اذهان
عمومی افزوده اســت :آمار تولیدات کشــاورزی دولت دهم
براساس بررســی ،مطالعات کارشناسی و طرح راستی آزمایی
آمار و تبیین وضع موجود بخش کشاورزی مرکز پژوهش های
مجلس شورای اسالمی در ســال  1392اصالح و اطالعات
راستی آزمایی شده مالک ارزیابی های آماری قرار گرفته بود.
از سال  1388زمزمه هایی در بخش های کارشناسی کشور
در زمینه مشکالت آمارهای مختلف بویژه آمارهای تولیدات
بخش کشــاورزی آغاز شــد و در زمان مجلــس نهم ،مرکز
پژوهش های مجلس شورای اســامی برای راستی آزمایی
آمار تولیدات کشاورزی ورود و اقدام کرد.
نخستین پژوهش رسمی در این زمینه در سال  1388تحت
عنوان تحلیل آمارهای تولید در بخش کشــاورزی و عوامل

مؤثر بر آن انجام و در آن به بررسی صحت آمارهای تولیدات
محصوالت عمده زراعی پرداخته شد.
در سال  1389بررســی تولید و تجارت محصوالت بخش
کشــاورزی و در همان سال در گزارشی تحت عنوان 'بررسی
بازار تولید و تجارت فرآورده های دامی' و در ســال  1390در
گزارش 'نحوه اجرای قانون خرید تضمینی با تأکید بر محصول
گندم' و در سال  1391بررسی وضعیت تولید و تجارت گندم
تولیدی کشــور در ســال های  1390و  1391پرداخته و در
آمارهــای بخش زراعت و باغبانی(تولیــدات گیاهی) خطای
قابل مالحظه ای مشاهده شد .همچنین در ادامه روند بررسی
تناقضات آماری در سال  1391در زمینه تولیدات دامی نیز در
بخشی از گزارش' بررســی تولید محصوالت دامی و تأمین
خوراک دام ' به بررســی شرایط آمار های تولید در زیر بخش
دام پرداخته شــد و تالش متولیــان وقت تهیه آمار در بخش
کشاورزی برای متناسب سازی اهداف برنامه های ارائه شده و
آمار های اعالمی مورد بررسی قرار گرفت.مجموعه مطالعات
و پژوهش های بررســی تناقضات آماری حاکی از آن بود که
نگرش سیاسی در ارائه آمار در دولت نهم و دهم موجب ایجاد
تناقضات و گزافه گویی در ارائه این آمارها شده است.
در ســال  1392مرکز مطالعات راهبردی آب و کشاورزی
اتاق بازرگانی ،صنعت و کشــاورزی کشــور نیــز در گزارش

امنیــت غذایی خود آمارهایی در زمینه مصرف مواد غذایی در
کشــور و به تبع آن در خصوص میزان تولید در کشــور را با
خطاهای بسیار زیاد و میزان خوداتکایی کشور در مواد غذایی
را بر خــاف آمارهای وزارت جهاد کشــاورزی دولت دهم،
کمی بیش از  50درصد محاســبه کرد.در ادامه بررســی این
تناقضات آماری ،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
در گزارش' راســتی آزمایی آمار و تبیین وضع موجود بخش
کشاورزی' در سال  1392به راســتی آزمایی آمارهای تولید
بخش کشــاورزی پرداخته و با بررســی عرضه و مصرف که
دو کفه تامین مواد غذایی مورد نیاز کشور محسوب می شود،
آمارهای تولید در بخش کشاورزی را آمارسازی و واجد حباب
آماری قابل مالحظه اعالم کرده است.

محمد حقانی عضو شورای شهر تهران:

قالیباف پروژهها را به اشخاص خاص واگذار میکند

محمد حقانــی درباره چرایــی گران تمام
شدن پروژههای شهرداری تهران ،اظهارکرد:
شهرداری تهران برعکس اینکه ادعا میکند
ســاختمانش کامال شیش ه ای است ،از بتونی
هم بتونیتر است.
وی بــا بیان اینکه متاســفانه شــهرداری
اطالعات و آمار روشــنی در اختیــار ما قرار
نمیدهد ،گفت :به طور مثال در مورد ساخت
پل صدر هنوز هیچ گزارشی به شورای شهر یا
مردم ارائه نشده است.

حقانی تاکید کــرد :مدیریت جهادی معنا
و مفهوم دارد یکــی از مهمترین مفاهیم آن
جلوگیری از ریخت و پاش است و مقام معظم
رهبری نیز همواره بر این مسئله تاکید دارند.
هر کاری باید حساب و کتاب داشته باشد.
او با بیان اینکه در پروژه های شهری هیچ
حساب و کتابی وجود ندارد ،خاطرنشان کرد:
پروژههای شــهری بسیار گران تمام میشود
و هزینههای ســنگینی بــرای آن پرداخت
میشود.

متاسفانه از سوی شورای شهر هم نظارت
کافی در این بخش وجود ندارد و تنها به یک
سوال از شهرداری اکتفا میشود.
عضو شــورای شــهر تهران تصریح کرد:
وقتی شــهرداری شوراگرا نیســت و خود را
زیرمجموعه شورای شهر و پاسخگوی مردم
نمیداند ،وضعیت شهر همین می شود.
حقانی بیان کرد :عدم توجه به قانون و در
حقیقت پیروی نکردن از قانون و خود خواسته
مدیریت کردن باعث بروز مســائل اینچنینی

در شهر میشود.
این عضو شورای شهر تهران خاطر نشان
کرد :براساس قانون شهرداریها همه پروژهها
باید به صورت مزایده و مناقصه انجام شــود،
در حالی که پروژهها بــه افراد خاص واگذار
میشود و متاسفانه شاهدیم که چندین پروژه
به یک شخص واگذار شده است و سوال این
اســت ،چرا مزایده و مناقصه برگزار نمیشود
و اجرای پــروژه ها بر اســاس قانون پیش
نمیرود؟

عبده تبریزی دبیر کل اسبق سازمان بورس:

افزایش شفافیت بازار سرمایه در دولت یازدهم
وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور برای نخستین بار پس از
انقالب اسالمی ایران ،در زمان استقرار دولت تدبیر و امید اقدام
به انتشــار صد دستاورد خود کرد .به گفته حسین عبده تبریزی،
کارشناس بازار پول و سرمایه ،این اقدام تحت عنوان "صد روز،
صد اقدام" گام بزرگی در راســتای شــفاف سازی عملکرد این
وزارت است .به گزارش ایلنا حسین عبده تبریزی ،دبیر کل اسبق
سازمان بورس اوراق بهادر تهران  ،با اشاره به این اقدام ،گفت :در
گــزارش کار صد روزه وزارت امور اقتصادی و دارایی ،اطالعاتی
که پیرامون بازار ســرمایه ایران ارائه شده بود؛ به نظر می رسد
با تالش های رئیس جدید ســازمان ،آقای شــاپور محمدی و
همکاران ایشــان در حوزه زیرساخت های بازار سرمایه یعنی در
حوزه ابزارسازی جدید ،اقدامات قابل مالحظه ای صورت گرفته

است .به گفته این کارشــناس بازار پول و سرمایه ،وزارت امور
اقتصادی و دارایی با هدف شفاف سازی در بازار سرمایه کشور،
اقدام به انتشار دستاوردها کرد .عبده تبریزی با اشاره به اینکه در
زمان دولت یازدهم تالش زیادی برای سالم سازی بازار سرمایه
و گســترش نظارت صورت گرفته اســت .افزود :بخشی از این
تالش ها متوجه اصالح زیرســاخت های سازمان بورس است
که در آن حوزه نیز در گزارش های مرتبط با ســازمان بورس و
اوراق بهادار نکات مثبتی را مشــاهده می کنیم .به گفته وی در
مجموع باید گفت که در صد روز گذشــته ،تالش های وزارت
امور اقتصادی و دارایی ایران در حوزه اصالح زیرســاخت های
بازار سرمایه و شفاف سازی اطالعات این بازار و همچنین ارائه
ابزارهای جدید ،موفقیت آمیز بوده است.
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یادداشت

جهانگیری ،پدیده انتخابات
ریاستجمهوری 96
حمید آیتی -فعال سیاسی اصالح طلب

دالیــل متعددی موجــب گردید تــا اســحاق جهانگیــری در انتخابات
ریاســتجمهوری  96در فهرست ثبت نام کنندگان این دوره قرار گیرد .شاید
فقط یکی از این دالیل ،احتمال رد صالحیت دکتر روحانی به وســیله شورای
نگهبان بود .از همین رو نامبرده در برخی محافل سیاســی به تدریج به عنوان
کاندیدای پوششــی شــهرت یافت و همین امر نیز دستمایه ای برای یکی از
کاندیداها ی رقیب در بخش نخســت مناظره ها شــد تا به زعم خود با قصد
تضعیف  ،او را مورد طعن و کنایه قرار دهد.
حتی اگر چنین باشد یعنی جهانگیری با عنوان پوششی در انتخابات حضور
یافته باشــد در عرف و سنت سیاســی ،عملی نامتعارف انجام نگرفته است و
مگر در دورههای پیشــین ،افراد متعدد اصولگرایان با هدف بیان دیدگاه ها و
واگذاری مسابقه به فرد با شانس باالتر در روزهای آخر ثبت نام ننموده اند؟
اما به نظر می رســد منحصرکردن فلسفه اصلی حضور معاون اول به دلیل
فوق ،نوعی ساده اندیشی است.
به گمان من ،چند دلیل دیگر نیز محتمل است:
 -1همانگونه که خود دکتر جهانگیری خاطر نشــان کرد مبارزات انتخاباتی
ریاســت جمهوری ،عرصه ای برای بیان دیــدگاه ها و عرضه ی آن به افکار
عمومی اســت و جهانگیری از این فرصت برای معرفی دوباره و احیای وجهه
تحریف شــده و مظلوم اصالح طلبان بهره برده است .این حق مسلم اصالح
طلبان اســت که به مثابه یکی از بزرگترین نحله های فکری و حزبی کشور
سهمی در قدرت داشته باشــند و با عنایت به شبهه افکنی های مغرضانه ی
سال های اخیر به بازسازی چهره ی مخدوش شده و مطالبات قانونی و دفاع
در برابر مخالفان خود بپردازند.
 -2حضور پر رنگ و پر قدرت ،توانمندی علمی ،تســلط و اشــراف به آمار
و اطالعات ،پیشــینه ی قوی ،احاطه ی مدیریتی و اجرایی و حاضر جوابی و
ســخنوری جهانگیری ،در واقع هم نقطه قوت خود اوســت و هم نقطه قوت
دکتر روحانی ،چرا که چنیــن فردی را به عنوان معاون اول در کابینه اش به
کار گرفته اســت .مردان بزرگ با مردان بزرگ کار مــی کنند و این کوتوله
هایند که همکاران و دســتیاران خود را از میــان کوتوله ها ،پادوها و امربران
بر می گزینند.
شاید بسیاری از مردم ،تا پیش از این مناظره  ،اساسا با جایگاه معاون اول و
برجستگی های شخصیتی جهانگیری و چه بسا سایر مدیران ارشد دولت آشنا
نبودند و اینک با این ظرفیت ها آشنا گردیدند.
 -3دلیل ســوم و به گمانم مهم ترین دلیل  ،این است که :به یاری خداوند
و آگاهی ملــت ایران  ،دوره دوم دولت روحانی نیز تداوم خواهد یافت  .اما از
هم اکنون تمهید مقدمات و بســتر سازی برای دوره بعدی ریاست جمهوری،
یکی از دغدغه های سیاست ورزان و از جمله جریان گسترده ی اصالح طلبان
است .دکتر جهانگیری با درخشش درخور تقدیر و شجاعت و صراحت تحسین
برانگیزش در این مناظره نشــان داد کــه جدیترین گزینه اصالح طلبان در
انتخابات ریاست جمهوری  1400خواهد بود .این امر نشانه ای از دور اندیشی
و برنامه ریزی هشیارانه و دقیق اصالح طلبان برای آینده سیاسی کشور است.

اصالحات تنها راه
نجات است
ميالد انصاري  -فعال دانشجویی

دير زماني اســت كه نسبت به تفكر اصيل اصالحات ناماليمات و واكنش هاي
نا بجايي صورت گرفته است .به همين دليل الزام آور است نكاتي عرضه شود.
في الواقع تحريكات چرخش ( راســت به چپ ) ،دگرديسي و استحاله گري هاي
منفعت طلبانه بعضي از افراد صورت شــفاف اين تفكر را مخدوش كرده است .كه
نمود عيني آن را توسط بعضي از نمايندگان در "ليست اميد" شاهد بوديم .اما اين
قلم براي گوشزد به منفعت طلبان و در راستاي ياد آوري مولفه ها و شاخص هاي
اصيل اصالح طلبي به رشته تحرير در آمده است.
اصــاح طلبي يا "  "Reformismدر علم سياســت ،به ايجاد اصالحات در
يك نظام سياســي با حفــظ چارچوب ها و قواعد اصلي آن نظام گفته مي شــود.
فلذا مبناي اساســي اصالح طلبي اين است كه انديشه قهر انقالبي را كنار نهاده و
خواســتار دگرگوني هاي گام به گام در نهاد هاي اجتماعي از راههاي دموكراتيك
اســت .اصالح طلبي نقطه مقابل ارتجاع و محافظه كاري است .سير اصالح طلبانه
در ايران در زمان امير كبير و بعد انقالب در دولت سيد محمد خاتمي كامال مشهود
و قابل لمس بود .ســازمان مجاهدين انقالب اســامي ( دراوايل انقالب) ،مجمع
روحانيون مبارز ،جبهه دوم خرداد و  ....در كشــور به اصالح طلبان شــهره شدند.
اصالح طلبان قائل به اصولي بر مبناي مدارا و تساهل و رعايت اصول مردم ساالري
هستند .اصولي همانند اصل آزادي بيان ،اصل برپايي تظاهرات مسالمت آميز ،عدالت
اجتماعي و ....اين گروه عدالت را بعد از آزادي مي دانند و معتقد هستند اگر فضا باز
و شرايط مهيا باشــد ،به تبع آن عدالت برقرار مي شود .در حوزه اقتصاد ،به اقتصاد
خصوصي بهاي عظيمي مي دهند و اعتقاد دارند دولت بايد نقش نظاره گري داشته
باشــد و از دخالت مســتقيم در اقتصاد بپرهيزد .در روابط خارجه تنش زدايي ،صلح
خواهي و بشــر دوستي مد نظرشان مي باشــد .اما در مقابل تفكر اصالح طلبي در
كشور تفكر اصولگرايي وجود دارد كه براي لمس تفاوت هاي اين دو تفكر به بعضي
از خصيصه هاي رفتاري و تفكري آنها مي پردازيم.
اصالح طلبان بدون پیش فرض اساسي با کشورهای دیگر وارد تعامل می شوند.
ولی اصول گرایان پیش از مواجهه فرضیاتی ســخت گيرانه و در مواردي بدبينانه
برای خود در نظر مي گيرند.
مهمترین تفاوت دو جریان را هم می توان در شــکاف مدرن  -ســنت شناسایی
کرد .اصالح طلبان هویت خود را در دیالکتیک مدرنیســم و ســنت می جویند در
حالیکه اصول گرایان نسبت به مدرنیسم حالت تدافعی دارند .اصالح طلبان بر گفتگو
بــا مخالفان تاكيد دارند ،اما اصولگرايان واقعيتش به مخالفان اعتمادي ندارند .پس
كســاني كه نســبت به اين گفتمان زاويه دارند و مبناي فكري آن را نميپذيرند،
زيبنده نيست چهره اصيل اين گفتمان را براي منفعت طلبي مخدوش كنند .اگر ما
پذيراي واقعيت هاي جامعه باشــيم و بخواهيم از اين واقعيت ها به عنوان راه اميد
بخش آينده از آن اســتفاده نماييم .بايد إذعان داشــت همانگونه كه خواسته هاي
مردم كشورمان در آستانه انقالب اسالمي با خواسته هاي آنها در انقالب مشروطه
متفاوت بود و نوع نگرش آنها نسبت به مسائل اجتماعي و بين المللي  ٧٠يا  ٨٠سال
پيش داراي تغييراتي اساســي بوده است .امروز هم نوع نگرش و باورهاي مردم در
بعضي از زمينه ها نســبت به  ٣٧سال پيش مثل تعامل با دنيا و  ...داراي تغييراتي
فاحــش بوده ،كه بايد خواســت مردم مورد توجه قرار گيــرد تا به راههاي ديگري
اعمال فشار ننمايند .در اين ميان اصالح طلبان هم بايد رويه اصالحات تك بعدي
دولــت محوري را اصالح و همواره اصالحــات دولت محوري و اجتماع محوري را
توأم بكار گيرند تا بتوانند در جامعه موثر تر و امور را پااليش كنند .يگانه راه نجات
كشور از اين وضعيت و مقابله با نابرابري هاي اجتماعي و تحقق عدالت در جامعه
همين گفتمان اصيل اصالحات بوده و اين مهم از خرد جمعي و گفتگوی متقابل در
عرصهی اجتماعی و سیاسی امکان پذیر است.

