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محمد علی نجفی خبرداد:

سال اول دوره جدید شماره 8 116صفحه 1000تومان

همایش دیده بان اعتدال
یادواره تبیین اندیشههای آیتاهلل هاشمی

آرای خاکستری به نفع روحانی خواهد بود
تحلیل انتخابات  29اردیبهشت از زبان داوود سلیمانی در گفتوگوی اختصاصی با مستقل:

روحانی در
مناظرهها
دست باال را دارد

صفحه 2

یادداشتهای امروز
همین صفحه

کشورداری با روش کمیته امداد،
ازتوزیع سیب زمینی تا آرد تبرکی!

علی نظری
همین صفحه

ضرورت تعامل
منطقه ای

صادق زیبا کالم:

نامزد در سایه ،بازی در زمین
اصولگرایان است

حسن فتحی
همین صفحه

منطقفکری
اصولگرایان

صفحه 3

سخن روز

ضرورت تعامل منطقهای
حسن فتحی  -دبیر هیأت تحریریه

اوضاع در منطقه استرا تژیک خاورمیانه پس از حمله موشکی
آمریکا به سوریه به وخامت گراییده وآرامشی که در پی نشستهای
آستانه به وجود آمده بود از این منطقه رخت بر بسته است .زیرا اقدام
ترامپ رئیسجمهور جمهوریخواه آمریکا که حمایت تعدادی از کشورها
و دولتها را در پی داشت بر این واقعیت صحه میگذارد که شرایط
منطقهای و جهانی تغییر یا فته و به نظر می رسد جهان و منطقه در حال
بازگشت به دوران جورج بوش پسر باشد .وضعیتی که میتواند تاثیرات
ناموجه بر تالش های ایران و کشورهایی برجای بگذارد که خواستار
تعامل و همراهی با جهانیان هستند.
ایران پس از  8سال که دولت متوهمها در راس قدرت بود توانست
در سایه تالشها و فعالیتهای دولت اعتدا ل و امید گامهای مثبتی
در راستای تنش زدایی و اثبات حقانیت ایران بردارد که از مهم ترین
دستاوردهایش برجام بود که راه را به روی همراهی و هم فکری ایران
با جامعه جهانی هموار کرد .ولی سوال این است که با توجه به پیدایش
وضعیت جدید آیا استمرار و ادامه این سیاست و روندی که دولت پیش
گرفته قابل قبول خواهد بود یا آن که نیاز به تغییر احساس می شود و باید
پاسخ افراط گرایی را با تندروی داد؟
ایران بارها در عمل نشان داده و بر این مساله تاکید ورزیده که منطقه
برای رهایی از افراط گرایی مذهبی و تروریسمی که گریبان کشورها
را گرفته نیاز به همراهی و همگرایی داشته وباید در سایه هم فکری
بر مشکالت غلبه کرده و زمینه مساعدی برای تنش زدایی و زندگی
در صلح ایجاد کرد .زیرا تروریسم مذهبی و افراط گرایی را نباید فقط
محدود به عراق و سوریه یا شمال افریقا دانست بلکه اگر نگاهی منطقی
به این مقوله بیندازیم با این واقعیت مواجه خواهیم شد که هیچ کشور و
ملتی خصوصا کشورها و ملت های مسلمان از خطرات و آثار شوم این
تروریسم در امن نیستند .به همین دلیل باید از روندی که دولت اعتدال
و امید در قبال تحوالت جهانی و منطقه ای در پیش گرفته جانبداری
کرده و خواستار استمرار ان شد زیرا تجر به نشان داده که در مقطع کنونی
سیاست مشت آهنین پاسخگو نبوده و نمیتواند راهگشا باشد.
تجربه های ناموفق عراق و افغانستان گویای این واقعیت است که سخن
و سیاستی که فاقد منطق و درایت باشد قادر به جلب افکار عمومی و
تقویت همزیستی مسالمت آمیز نبوده و در عوض این که راهگشا باشد
تنش افرین است .لذا با توجه به شرا یط ناگوار امروز منطقه وجهان پرهیز
از تنش آفرینی و جنگ افروزی باید مورد توجه و در سرلوحه فعالیت
تمامی حکومتهایی قرار بگیرد که خواستار ارامش و تعامل جهانی و
منطقهای هستند .امروزه هر کشوری از توان کافی برای دفاع از خود
برخوردار است و همگان به این واقعیت معترف هستند که دوران استعمار
کهن و سیاست قایق های توپدار به پایان رسیده است به همین دلیل
هم ملتها هوشیار شده اند و هم دولت ها سعی دارند سیاست حسن
هم جواری را پیش گرفته و در راه تقویت دوستی ها قدم برداشته و از
جنگ و خونریزی دوری گزینند زیرا بر این واقعیت واقف هستند که با
پرگویی و اقدامات غیر منطقی قادر به تحقق خواستههای خود نیستند .به
همین دلیل دولت اعتدال و امید را باید برای ایران و این منطقه پر تنش
موهبتی به حساب اورد که میتواند با اقدامات و تالشهای خود زمینه
مساعدی برای تقویت دوستیها فراهم سازد.

تجربه موفق رئیسجمهور رفع 7
قطعنامه شورای امنیت و آواربرداری
از مخروبه اقتصاد دولت قبل است

امیر مقدور مشهود

یادداشت روز

سرمقاله

کشورداری با روش کمیته امداد ازتوزیع سیب زمینی تا آرد تبرکی!
علی نظری  -سردبیر
تجربه 16سال مدیریت دولتهای سازندگی و
اصالحات مبتنی بر نگاه برنامه محور و علمی به
خوبی نشان میدهد که مدیریت بر منابع مالی
کشور باید با حسابرسی و برنامهی سازمان مدیریت
برنامه ریزی صورت پذیرد.این رویه در تمام
دولتهای بعد از انقالب منهای دولتهای نهم و
دهم بدون کم و کاست اعمال گردید.
مرحوم آیتاهلل هاشمی با چنین نگرشی و استفاده
از توانمندی بومی ،مخروبه بعداز جنگ را به بهترین
وجه ساخت.
سید محمد خاتمی ،منادی توسعه سیاسی ،در هشت
سال ریاست جمهوری با اجرای اصل تنش زدایی و
اعمال دیپلماسی واقع بینانه نگاه جهان را به ایران
عوض نمود.
در سیاست داخلی همگرایی و وفاق ملی را به نگاه
آمرانه حکومت به مردم ترجیح داد .نهایت ًا بعداز
هشت سال در عرصه اقتصادی ایران را به عالیترین
جایگاه اقتصادی بعد از انقالب اسالمی رساند .در 8

سال حاکمیت پوپولیستهای اصولگرا کشور دچار
انحطاطی شدید در زمینههای اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی گردید .آمارهای اقتصادی،
امروز به ما میگویند که ارمغان مدیریت اصالح
طلبان برای مردم ایران رفاه نسبی اقتصادی بود.
عصاره 8سال تالش خاتمی و یارانش ،و عمده
خاطرات ایرانیان از سالهای76تا 84این احساس
رضایت جامعه است .پرواضح است که دولت اصالح
طلب در زمینه تمشیت امور اقتصادی ،اعتقادی به
فقیر پروری و توزیع صدقهای منابع مالی جامعه
نداشت .ماحصل این تفکر همان رشد اقتصادی در
مرز  8درصد بود که برای اولین بار در چهار دهه
اخیر رقم خورد .دولت تدبیر و امید با مأموریت آوار
برداری از ویرانههای دولت سلف ،کشور را تحویل
گرفت .تجربه ارزشمند دولتهای سازندگی و
اصالحات نقشه راه دولت یازدهم بود.
اما حجم ویرانگری غیر قابل تصور کشور در دوره
احمدی نژاد ،مکافاتی عظیم و غیر قابل وصف برای
تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید بود بهگونهای که
دولت یازدهم در دوره اول فقط به آوار برداری

پرداخت .عملکرد نسبت ًا قابل دفاع کابینه روحانی در
دوره اول ،دلسوزان کشور را به این مسیر هدایت
مینماید که در چهار سال آینده باید به روحانی
فرصت داد تا وعدههای  24خرداد  92به مردم ایران
را محقق نماید .برجام نمادی از پای بندی روحانی
به وعدههای انتخاباتی چهارسال قبل است .اما هنوز
نیمی از راه رئیس جمهور برای رسیدن به مطلوب
که سامان بخشی به اقتصاد کشور و حل مشکالت
معیشتی مردم است ،باقی مانده است.
از سوی دیگر در اردوگاه مقابل ،هم پیمانان دلواپس
احمدی نژاد با شعار تغییر دولت تدبیر و امید به
رقابت انتخاباتی 29اردیبهشت گام گذاشتهاند.
تندروها که کارنامه مردودی دولتهای نهم و
دهم را نزد حافظه افکار عمومی دارند ،با شیوههای
عوامفریبانه قصد اغفال الیههای فرو دست جامعه را
دارند .و با توسل به شیوه کشورداری به سبک توزیع
صدقات را دستور کار خویش قرار دادهاند تا شاید
بتوانند نتیجه انتخابات را به نفع خویش رقم بزنند.
توزیع آرد به فقراء و افراد تنگدست تداوم همان تفکر
توزیع سیب زمینی احمدی نژاد در سال  88است.

امروزه مردم ایران به ضریب باالیی از هوشیاری
رسیدهاند و بعید است که از یک سوراخ دوباره
گزیده شوند!
دلواپسان حامی معجزه هزاره سوم باید بدانند که راه
حل مشکالت فقراء و اقشار فرودست اعطای آرد و
سیب زمینی صدقهای نیست! بلکه اقشار آسیب پذیر
برای رسیدن به زندگی مناسب نیاز مبرم به دولت
عاقل و برنامه ریز دارد.
انشاهلل رای قاطع مردم ایران در انتخابات دوره
دوازدهم ریاستجمهوری به عقالنیت و اعتدال
می تواند نه بزرگی به جریان عوامفریبی باشد که
از طریق حیف و میل اموال عمومی در پی رسیدن
به قدرت است.
تجربه هشت ساله سیاه مدیریت احمدی نژاد
در قوه مجریه نشان می دهد نتیجه ایده توزیع
صدقه به مردم درپایان دوره حکمرانی ،فساد مالی و
اختالسهای چند هزار میلیارد تومانی است.
باید قبول کنیم که نه ایران کمیته امداد است و
نه مردم ما نیازمند صدقه و اعانه انتخاباتی آقایان
مهرورز و مدعی خدمت هستند!

آرایش سیاسی انتخابات ریاستجمهوری 96
محمد امین نژد نجفیان  -فعال سیاسی اصالحطلب
صرف نظر از عبارت کلیشه ای «انتخابات حساس پیش رو» که با توجه به کثرت استعمال نه تنها کارکرد خود را
از دست داده ،بلکه در موارد زیادی حتی دافعه در مخاطبین ایجاد می کند ،در یک تحلیل واقعبینانه باید اذعان
نمود تا تثبیت کامل انتخابات و نهادهای برآمده از آن در کشورمان ،تمام انتخابات ایران از اهمیتی قابل توجه
برخوردارند .به نظر میرسد این اهمیت در سالهای اخیر بیشتر هم شده و علت آن ،رنگ باختن استداللهای
مربوط به تحریم و کناره گیری از انتخابات بوده که نیمه اول دهه هشتاد کمابیش طرفداران راسخی
داشت.
علت اصلی این موضوع هم اثبات اهمیت منتخبین در رقم زدن (مثبت یا منفی) سرنوشت کشور و
همچنین عدم ارائه جایگزین مشخصی برای شرکت نکردن در انتخابات می باشد .دوازدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری چهل روز دیگر انجام میشود و به نظر میرسد برخالف کرختی دوره قبل از
عید ،کمکم کشور وارد فضای انتخاباتی میشود .در حال حاضر و با توجه به دادههای علنی موجود ،چند
گزاره را به طور سریع میتوان درباره آرایش سیاسی این انتخابات ذکر کرد:
 -1بر اساس سنت و عرف جاری در چهار دههی اخیر ،رؤسای جمهور کشورمان دو دورهای
بودند .این امر به ویژه از این جهت حایز اهمیت است که معمو ًال برنامهها و طرحهای کالنی که رؤسای
جمهور وعده میدهند ،در چهار سال امکان کمی برای تحقق داشته و نیازمند بازه زمانی وسیعتری هستند
و مردم هم به این امر توجه دارند و تا امروز هیچ شاهدی برای نقض این وضعیت در این دور وجود
ندارد -2 .با وجود تمام انتقادات درست یا نادرستی که از وضعیت دولت و شخص رئیس جمهور در
جامعه وجود دارد و البته کمابیش درباره دولتهای پیشین هم بوده است ،باید توجه داشت که در
روز انتخابات اکثریت مردم از بین گزینه های موجود یک نفر را برمیگزینند ،نه از میان گزینههای
ایدهآل.رقبائی که تاکنون در عرصه سیاسی مطرح ش دهاند یا اساس ًا فاقد کارنامه اجرائیاند و یا
کارنامه اجرائی ضعیفتری را ثبت کردهاند که این به نفع روحانی میباشد -3 .باید دقت نمود که
با وجود هیاهوهای تندروان ،نظام برجام را پذیرفته و کشور اکنون در وضعیت پسابرجام قرار دارد.

این دوره اقتضائات خاص خود را دارد و پسابرجام رئیس جمهور خاص خود را طلب میکند که در
حال حاضر منطق ًا کسی غیر از جناب روحانی نمیتواند باشد -4 .با توجه به قرائن و شواهد روحانی
پانزده میلیون پای ه رأی دارد .طرفداران ایشان و کسانی که خواهان میانه روی و اصالحند ،در این
مدت باقیمانده باید تالش کنند تا جای ممکن این پایه رأی را وسعت داده و به باالی  20میلیون
برسانند.
اگر ایشان با رأی قاطعی رئیس جمهور شوند ،قطع ًا پتانسیل افزونتری برای پیشبرد برنامه هایشان فراهم
خواهد شد .گو اینکه به نظر میرسد پس از فرجام برجام ،تمرکز ایشان در دور دوم بر برنامههای داخلی در
حوزههای مختلف سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی متمرکز خواهد بود -5 .اتفاق ًا از این زاویه باید به انتخابات
پیش رو نگاه کرد .مسئله اصلی این انتخابات میزان رأی روحانی است .به نظر میرسد اقتدارگرایان آن
قدر کم هوش نباشند که درک نکرده باشند ،در عمل توانائی و قدرت شکست ایشان را ندارند .برنامه
آنها این است :تا جائی که میتوانند و با حربههای مختلف ،رأی روحانی را کم کنند تا ایشان در دور
دوم رئیس جمهور ضعیفی باشد و قدرت پائین و زبان الکنی برای پیشبرد برنامه های اصالحیش داشته
باشد -6 .وضعیت جناح مقابل آنقدر دچار تشتت و بیبرنامگی هست که نیاز چندانی به
استدالل ندارد .وقتی جناحی در طول دو دهه اسامی متعددی از جبهه نیروهای خط امام و
رهبری ،اصولگرایان ،آبادگران ،پایداری ،جمنا و ...برای خود برمیگزیند نشان میدهد که
یک جای کار میلنگد .در مقطع حاضر هم از پنج کاندیدای نهائی آنها ،دو نفر نیامده انصراف
میدهند! درباره فردی هم که در روزهای اخیر بیشترین هیاهو برایش شده است (رئیسی) ،به
نظر میرسد اهداف دیگری از مطرح کردنش (مثل معرفی وی در سطح عموم جامعه با استفاده از
فضای انتخابات یا اعالم وحدت دستوری به جناح اصولگرا) مطرح باشد تا کسب پیروزی و
پیشبینی میکنم تا روز آخر در عرصهی رقابت با روحانی باقی نماند -7 .میانهروها و اصالح طلبان
باید در این چهل روز به جای آن که اسیر فضاسازیهای کاذب رقیب شده و وقت خود را تلف
کنند ،برنامههای مدون و همهفهمی برای جامعه عرضه کنند ،و سعی کنند تا روحانی با آراء
قاطع رئیسجمهور شود تا بار دیگر ثابت شود اکثریت مردم ایران طرفدار میانهروی هستند یا
تندروی.

منطق فکری اصولگرایان
امیر مقدور مشهود  -دبیرسرویس سیاسی

با ورود حجتاالسالم رئیسی به عرصه انتخابات ،بسیاری
از تحلیلگران سیاسی دلیل این واقعه را دستیابی اصول
گرایان به اجماع می دانند .اصول گرایان در تمام طول عمر
جمهوری اسالمی نتوانستهاند در موسم انتخابات به اجماع
و ائتالف تاثیر گذاری دست یابند .از قرار معلوم با حضور
رئیسی در عرصه انتخابات برای اولین بار امکان ائتالف
نیروهای این جناح سیاسی مهیا شده است .این پدیده به
ظاهر معمولی نشان از نحوه تفکر و منطق حاکم بر تصمیم
گیری این جریان سیاسی دارد .در این یادداشت قصد بر این
است که با این منطق بیشتر آشنا شویم.
تجربه ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری نشان داده
که اگر کاندیداهای جریان اصولگرای کشور از وزن و حد
و اندازهی اعتباری یکسان برخوردار باشند امکان توافق
برای اصول گرایان وجود ندارد .با اینکه همواره در فضای
انتخاباتی و سیاسی کشور از برنامههای کاندیداها سخن گفته
می شود اما واقعیت امر نشان می دهد که این جریان سیاسی
به برنامه کاندیداها و تبحر اشخاص در امور مختلف چندان
معتقد نیست .در اردوگاه اصولگرا عنصر تعیین کننده ،میزان
اقتدار و نفوذ فر ِد مد نظر است .تجربه نشان می دهد اصول
گرایان در دو صورت امکان پیروزی در انتخابات را برای خود
متصورند؛ یا انتخابات به دور دوم کشیده شود و با فرصت
پیش آمده از خالء حضور طرفداران جناح مقابل بتوانند با
حداقل آرا پیروز شوند (در این حالت نیازی به توافق نیست
چون احتماال یک کاندیدا از این جناح به دور دوم راه یافته
است)و یا اینکه کاندیدای اصلی آن ها از نیروی کاریزماتیک
الزم برای جلب نظر بخش قابل توجهی از جامعه برخوردار
باشد .گویا اصول گرایان یا حداقل آن بخشی که خود را
جمنا نامیدهاند چنین ویژگی را در شخص آقای رئیسی
دیدهاند .عدم حضور رئیسی در عرصهی سیاسی کشور
موجب شده که از معرض نقد و احتماال سوال و جوابهای
رایج این حیطه در امان باشد .در عین حال حضور ایشان در
تولیت آستان قدس رضوی ،نوعی حس اعتماد به سالمت
و درستی و دینداری را تقویت میکند .هر چند رئیسی
چهرهی رسانهای نبوده تا بتوان رفتار و کردارش را متناسب
با یک عنصر کاریزماتیک ارزیابی کرد اما از ادبیات دیگران
نسبت به ایشان می توان حدس زد که حس احترام را در
نیروهای این جناح برانگیخته است .تمامی این موارد گویای
این واقعیت است که متاسفانه پس از  100سال تجربه در
برگزاری انتخابات گوناگون هنوز معیار و مالک گزینش
مشخصات فردی و روحیه و شخصیت خاص است.
بدیهی است نیروهای سیاسی که اجماعشان منوط به
حضور فردی با اقتدار است ،در صورت پیروزی و استقرار
در مناصب اجرایی ،تنها از همین منطق پیروی خواهند
کرد .یعنی موافقت یا مخالفت آن ها با سیاستهای مختلف
داخلی و خارجی بسته به قدرت و اقتدار طرف مقابل
است.

