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و  سخنرانی ها  نقد  امکان  اخیر  سال های  در  خوشبختانه   
مبنا  همین  بر  است.  شده  فراهم  سیاستمداران  ادعاهای 
شاهد اشاعه مفاهیم و صفات مختلف برای سخنان این افراد 
درجامعه هستیم. گاهی سخنانی را پوپولیستی وگاهی آن را 
روشنفکرانه قلمداد می کنیم. دوران احمدی نژاد رسانه ها مملو 
از سخنان عوام فریبانه و یا اصطالحاً پوپولیستی بود. نقد این 
وضعیت منجر گردید دیگر سیاستمداران برای حفظ فاصله 
سخنانی  چنین  ارائه  از  که  کنند  سعی  احمدی نژاد،  با  خود 
اما  است  تقدیر  قابل  وسواس  این  اگرچه  نمایند.  خودداری 
متأسفانه منجر به شکل گیری ادبیاتی مبهم و نا مفهوم گردید. با 
این مقدمه به سراغ سخنرانی های اخیر آقای روحانی می رویم 
تا بتوانیم ضمن شناخت محتوای ادبیات ایشان، ارتباط این 
دهیم. قرار  کنکاش  مورد  را  مردم  دغدغه های  با  سخنان 

آقای روحانی در دو روز اخیر سخنرانی داشته که هر دوی 
 آن ها به نوعی گزارش عملکرد دولت ایشان در چهار سال 
دولتی  هر  عمر  آخر  روزهای  معمواًل  است.  بوده  گذشته 
همراه با چنین گزارشاتی است که کاماًل مقبول و پسندیده 
است. به هر حال مردم حق دارند نتیجه رأی 4 سال پیش 
ریاست  انتخابات  به  توجه  با  دیگر  از طرف  بدانند.  را  خود 
تا  دارد  سعی  روحانی  که  است  بدیهی  رو  پیش  جمهوری 
را  جمهوری  ریاست  مقام  در  حضورش  اهمیت  و  کارایی 
باشد.  انتخابات  پیروز  نیز  بعدی  برای دوره ی  و  داده  نشان 
تا این جای کار با پدیده ی معمول و مرسومی روبرو هستیم 
و نقدی بدان وارد نیست. اما مشکل از آنجا آغاز می شود که 
گزارش های هر حوزه برای کارشناسان و متخصصان همان 
حوزه قابل درک گردد. مسلماً زمانی که رئیس جمهوری خود 
را آماده سخنرانی در مورد حوزه ی بخصوصی می نماید از 
کارشناسان و مسئوالن آن حوزه خواسته می شود که عملکرد 
بتواند  تا رئیس جمهوری  ارائه کنند  دولت در آن بخش را 
آن ها را با مردم در میان گذارد. گزارش های این کارشناسان 
تنها  که  است  تخصصی  واژه های  و  اصطالحات  از  مملو 
دست اندرکاران همان حوزه با آن آشنایی دارند. مطمئناً اگر 
جمهوری  رئیس  سوی  از  همان صورت  به  گزارش ها  این 
خواهد  مخاطب ها  سرگردانی  و  حیرت  موجب  شود  ارائه 
بود. هنگامی که یک مقام سیاسی عالیرتبه قصد سخنرانی 
عادی  مردم  که  کند  فرض  باید  دارد  عمومی  عرصه ی  در 
از  دارد  قصد  که  جمهوری  رئیس  هستند.  وی  مخاطب 
قاطبه  با  نهایی  بداند، قضاوت  باید  عملکرد خود دفاع کند 
اخیر رئیس  مردم است. متأسفانه در سخنرانی های دو روز 
جمهوری چنین فرضی لحاظ نشده است. ایشان با ارائه آمار 
برای  ملموسی  اطالعات  هیچ  تنها  نه  تخصصی  ارقامی  و 
انتخاباتی  انگیزه ی  و  تهییج  بلکه چندان  نکرده  ارائه  مردم 
ایجاد نشده است. برای آنکه این موضوع بهتر تشریح گردد، 
مثالی ارائه می گردد. رئیس جمهوری در سخنرانی اخیر خود 
با  را  فناوری هسته ای موفقیت دولت خود  به مناسبت روز 
ارائه آمار و ارقام تخصصی نشان داده است. مثاًل وی گفت: 

بوده و  امروز همه ما شاهدیم مسیر ما صحیح  »الحمداهلل 
کوتاهترین، مستقیم ترین،  بهترین و کم هزینه ترین راه را 
برای تثبیت حقوق هسته ای و ادامه راهمان انتخاب کردیم. 
امسال UU8 را دیدیم که با تزریق UU6 با 60 هزار و 70 
هزار دور و با قطر 25 کار می  کند که نشان می دهد سرعت 
خطی اش چقدر است. در ضمن آی آر 6 هم بود«. همانطور 
که مشاهده می شود آقای رئیس جمهور با ارائه اصطالحات 
و آمار تخصصی قصد دارد از عملکرد دولت خود دفاع کند. 
اما سؤال اینجاست واقعاً چند درصد از مردم با چنین جمله ای 
رئیس  که  دستاوردی  شاید  کنند؟  برقرار  ارتباط  می توانند 
بزرگ  دستاوردهای  از  یکی  می کند  اشاره  آن  به  جمهور 
و درک  فهم  قابل  نگارنده  برای  ولی حداقل  باشد  بشریت 
ایشان  مشاوران  و  جمهوری  رئیس  است  مقتضی  نیست. 
این  درک  امکان  گزارشاتی  چنین  ارائه  و  تهیه  هنگام  در 
دستاوردها را در نظر گیرند. بدیهی است مهمترین ابزار برای 
درک این مفاهیم تخصصی ، ارتباط آن ها با زندگی و معیشت 
روزانه مردم است. اگر تزریق UU6با 60هزار و 70 هزار دور 
با قطر 25 امر مهمی است باید تأثیر آن در زندگی روزمره 
که  می شود  موجب  دستاوردی  چنین  آیا  مثاًل  شود.  تبیین 
هزینه انرژی برق برای مردم کمتر شود؟ آیا چنین دستاوردی 
موجب می شود که امکان سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال 
باید میزان آن تخمین زده و  فراهم شود؟ اگر چنین است 
ارائه شود. مردم دوست دارند بدانند که عملکرد 4 ساله دولت 
تا چه میزان زندگی، رفاه و آسایش را برایشان فراهم کرده 
و یا خواهد کرد. متأسفانه همانطور که همه می دانیم رکود 
در  زیادی  خسارات  ایراد  موجب  اخیر  سال  چند  اقتصادی 
زندگی مردم شده است. دولت یازدهم همواره مدعی بوده 
دهم  و  نهم  دولت  عملکرد ضعیف  از  ناشی  رکود  این  که 
اقتصاد تخریب  این  اخیر سعی شده که  بوده و در 4 سال 
یازدهم  باید رئیس دولت  اوصاف  این  با  شده ترمیم گردد. 
نشان دهد که تأثیر این اقدامات در زندگی و معیشت مردم 
چیست. لذا از همین جا از رئیس جمهور محترم تقاضا می شود 
کنند. لحاظ  را  امری  چنین  خود  بعدی  سخنرانی های  در 

تفاوت سخنرانی عوام فریبانه با گفتار منطقی و قابل اهمیت  
صرفاً در کاربرد واژه ها و اصطالحات نیست. بیشترین تفاوت 
این دو گفتار در محتوای نهفته و خاستگاه منطقی گوینده 
است. سخنان عوام فریبانه از توهم و رویاهای دست نیافتنی 
گوینده سرچشمه می گیرد که امکان دستیابی به آن با هیچ 
از  ناشی  معقول  حالیکه سخنان  در  نیست.  منطقی سازگار 
ارائه می شود.  پیشین  تجربه های  لحاظ  با  و  امکان سنجی 
فاصله  پوپولیستی  سخنان  از  می خواهد  روحانی  آقای  اگر 
گیرد، راه آن به کار گیری واژه های تخصصی و پر طمطراق 
و غیر قابل فهم نیست. ایشان می توانند دستاوردهای خود 
را با ادبیات ساده و قابل درک برای عموم ارائه کنند بدون 
باشد. گرفته  نشأت  نیافتنی  دست  رویای  و  توهم  از  آنکه 

با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست 
نیز به صورت غیر  جمهوری فعالیت ها 
سودای  که  آنهایی  و  شده  آغاز  رسمی 
افتاده  نامزد شدن در سر دارند به تکاپو 
وبا تبلیغات زود رس درصدد جلب افکار 
عمومی بر آمده اند. به  همین دلیل این 
روزها نامزد ها با استفاده از تریبون هایی 
با  این که  اختیار دارند در عوض  که در 
ارائه برنامه های  اجرایی قدم به صحنه 
بگذارند صرفا به شعار روی اورده و سعی 
می کنند مردمی را که در طول این سال 
انواع و اقسام شعار ها و تبلیغات  با  ها  
سازند.  همراه  خود  با  اند  شده  مواجه 
انتخابات  گریبان  که  مسایلی  از  یکی 
یک  به  ومتاسفانه   گرفته  ایران  در  را 
اصل تبدیل شده پرداختن به شعار های 
از  پرهیز  و  پشتوانه  فاقد  و  محتوا  بی  
برنامه قابل اجرا می باشد. ارائه طرح و 

 به همین دلیل  زمانی که یک شخص و 
یا گروهی در انتخابات موفق  شده و زمام 
را در دست می گیرد بدون  توجه  امور 
به شعار ها و  وعده ها قدم در مسیری 
با انچه وعده داده تفاوت  می گذارد که 
افراد  این  دلیل  همین  به  دارد.  اساسی 
به جامه  قادر  آنجا که   ز  ا  ها   و گروه 
عمل پوشاندن به شعار ها و وعده های 
اندک زمانی وجهه و  یا در  نیستند  خود 
یا  و  دهند  می  دست  از  را  خود  اعتبار 
این که به ضد ارزش تبدیل می شوند.

 بطور مثال کسی که وعده داده بود پول 
خواهد  مردم  های  سفره  سر  بر  را  نفت 
و  اختالس  و  اقتصادی  ویرانی  جز  اورد 
بی قانونی نصیب مردم و جامعه نکرد. در 
حالی که اگر هر گروه و یا نامزدی دارای  
و  عمومی  افکار  باشد  اجرا  قابل  برنامه 
به راحتی  بود   قادر خواهند  ر سانه ها  
مسایل را پی گرفته و ضعف ها و نارسایی 
دولت  و  دولت  و  خته  سا  آشکار  را  ها 
دهند.  قرار   بازخوا ست  مورد  را  مردان 
شعار های فاقد پشتوانه واقعیتی غیر قابل 
انکار هستند  که به آفتی در نظام سیاسی 
ایران تبدیل  شده اند  و لی از انجا که 
فقدان  در  متاسفانه  نیز  ها  رسانه  اکثر  
احزاب راستین و مردمی ،ماهیت وکارکرد 
حزبی پیدا کرده ا ند در عوض پرداختن 
به واقعیت ها و  افشای نارسایی ها  به 

و  بزرگنمایی درو غین  چهره ها  عامل 
افرادی تبدیل شده اند که وابسته به یک 
باند و دسته خاصی بوده و فقط با شعار 
های بدون پشتوانه قدم به صحنه گذارده 
و سعی د ارند با تحت الشعاع قرار دادن ا 
فکار عمومی  زمام امور را در دست بگیرند. 
گرفته  قرار  وضعیتی  در  ایران  امروزه 
نارسایی  و  مشکالت  بر  غلبه  برای  که 
از بی  ناشی  انها  هایی که بخش عمده 
به  نیاز  است   قبل  های  دولت  درایتی 
افرادکار بلد ومدیر دارد تا به دور از باند 
وارد  بازی ها و گروه گرایی های مضر 
زیرا  بپردازند.  فعالیت  به  و  شده  صحنه 
از روی  از 3 دهه  بیش  با سپری شدن 
اسالمی  جمهوری  استقرار  و  امدن  کار 
احزاب  و  ها  گروه  تمامی  که  انجا  از   ،
و  کشور  هدایت  ادعای  که  وانهایی 
جامعه را دارند امتحان خود را پس داده 
اند  کارنامه و ماهیتشان بر مردم اشکار 
که  نیست  ای  گونه  به  شرایط  و  بوده 
بتوان  با اتکا به چند شعار و وعده ووعید 
تو خالی آرای مردم را مصا دره کرده و 
داد.  آباد سوق  ناکجا  به سوی  را  جامعه 
از  دوره  این  جمهوری  ریاست  انتخابات 
این  به  است  برخوردار  بسیاری  اهمیت 
داده  به دست هم  که همه دست  دلیل 
به مردم  اعتما دی  بی  تزریق  با   تا  اند 
و دروغ پراکنی در باره دولت اعتدا ل و 
نشانده  کرسی  به  را  خود  ،خواسته  امید 
و راه را برای قدرت گرفتن افراد خاص  
انواع  به  دلیل  همین  به  سازند  ر  هموا 
متوسل  ها    دورغ  و  ها  حربه  اقسام  و 
شده واز راه انصاف  خارج شده ا ند  البته  
برای انهایی که صرفا به قدرت فکر می 
کنند هیچ روش و سخن و اقدامی ضد 
.انها و هم پالکی هایشان  ارزش نیست 
دادند  ن   نشا  هم  قبل  های  دوره  در 
ندارند  باور  و  اعتقاد  تنها چیزی که  به  
برحق  های  خواسته  و  عمومی  افکار 
مردم   است لذا خط قرمزی  برای خود 
در نظر نگرفته و قادرند به راحتی قانون 
را  دور زده و از ان عبور کنند.این افراد و 
گروه ها را باید انار شیست های سیاسی 
عصر جدید به حساب اورد که هر روش 
و سخن و دورغی را برای کسب قدرت 
مجار دانسته و به ان  روی  می اورند.  

آقای روحانی، لطفاً آمار و ارقام ملموس ارائه کنیدشعارهای فاقد پشتوانه

 دوستاِن دیده و نادیده ی تحول خواه اعم از اصالح طلب 
استان  طلبان  اصالح  هماهنگی  شورای  نیز  و  اعتدالی  و 
کردستان وهمینطور اقشار مختلف مردم ؛ به ویژه فعاالن 
السابق  فی  کما  ایران  مختلف  درمناطق  وسیاسی  مدنی 
نسبت به اینجانب ابراز لطف نموده واز اینجانب درخواست 
دکتر  آقای  جناب  انتخاباتی  ستاد  مسئولیت  که  اند  نموده 
تک  از  سپاس  با   ، بپذیرم  کردستان  استان  در  را  روحانی 
تک عزیزان نکاتی چند را دست کم برای ثبت در تاریخ با 

مردمان همیشه بزرگوار سرزمینم در میان میگذارم .
کمابیش همگان آگاهند که اینجانب وخانواده ام جز احقاق 
حقوق مردم وتحقق شعارهای اصالحی و تحول خواهانه 
واجرای بی کم و کاست قانون و برپایی عدالت هیچ توقعی 
نداشته و هر گونه هزینه ای را هم تاکنون با جان ودل پذیرا 
گشته ایم  واز این بابت هم ؛ بر کسی منت نداریم . باور دارم 
همانند ادوار پیشین بایست تمام نیرو وتوان خود را صرف 
دعوت ومشارکت مردم برای حضور در صحنه ی انتخابات و 
پیگیری خواسته هاشان از طریق صندوق های رای بنماییم 
،  اما جای تاسف آنکه ، در دوره ی پیشین پس از پیروزی 
کاندیدای تدبیری بسیاری از وعده ها ومطالبات -- حال به 
هر دلیلی --عملیاتی نشد و این امر باعث گله گذاریهایی 
گشته است .با توجه به کوتاه نکته های فوق ؛ احساس می 
کنم ورود رسمی به صحنه انتخابات -- با توجه به این نکته 
که منافع شخصی بنده و اطرافیانم هیچ اهمیتی ندارند ، اما 
تالش در  راستای برآورده شدن منافع ومصالح ملت به جّد 
مورد اهتمام اینجانب است -- بدون  اعالم شفاف مطالبات 
و نیز پیمان بستن تیم کاندیدای مورد نظر در تالش برای 
برنامه ها،امری خردمندانه و  این مطالبات و  عملی کردن 
عقالنیت پسند نیست.فلذا می طلبد به طور شفاف خطاب 
به آقای روحانی ودیگر کاندیداهای محترم اعالم کنم -- 
همچنانکه بارها گفته ام رأی کردها واهل سنت یک رأی 
تعیین کننده  وقطعی وسنگین در انتخابات ایران است که 
می تواند در تعیین نهایی برنده ی رقابت نقشی اساسی ایفا 
نماید - هرگونه بی توجهی ویا بی تفاوتی در مقابل آرایی 
که بدون عوض به سبد کاندیداها ریخته می شوند ، بیشتر 
نوعی شوخی سیاسی را می ماند که آغشته به  اهانت به خرد 
جمعی واراده وسرنوشت مردمانی است که از حق انتخاب 

شدن محروم وتنها یک طرفه می توانند انتخاب کنند .
با تاکید موکد غیر قبیح بر این نکته که ، به عنوان شخصی 
که هرگز به دنبال منافع شخصی نبوده و همیشه مصالح و 

خواسته جمع را ترجیح داده است از آقای روحانی و یا هر 
کاندیدای دیگر  پذیرش مطالبات ذیل را  می نمایم.

۱-اجرای کامل و بی نقص اصول قانون اساسی ؛ به ویژه 
اصل های ۱2و۱5

2-تدریس زبان وادبیات کردی در مدارس و دانشگاههای 
مناطق کردنشین

3-انتصاب استاندار کرد و اهل سنت برای مناطق کردنشین 
و اهل سنت نشین ایران

سفیر  سمت  در  سنت  اهل  و  کرد  نخبگان  از  4-استفاده 
سفارت های جمهوری اسالمی ایران در دیگر کشورها

کابینه  در  وکردها  سنت  اهل  فرهیختگان  از  5-استفاده 
ریاست  نهاد  نیز  و  ؛  وزارت خانه های مختلف  ی دولت 

جمهوری 
6-استفاده از کردها و اهل سنت در مدیریت های مختلف 
نیز  و  عالی  آموزش  مراکز  و  ها  دانشگاه  روسای  منجمله 

آموزش وپرورش و ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی
برای  سنت  اهل  علمای  از  فقیه  ولی  نماینده  7-انتصاب 
جلوگیری از ایجاددوگانگی در انجام امور و کمک به وحدت 
هر چه بیشتر اهل سنت و شیعیان و رواداری مذهبی در 

کشور 
8-تبعیض مثبت در حوزه های گوناگون در مناطق محروم 

اهل سنت و کرد نشین
 ۹- رفع نگاه امنیتی،در مناطق قومیتی  واهل سنت همراه 

با اصالح ساختار گزینش
۱0- توجه به حساسیت های مذهبی ، فرهنگی ، سرزمینی 
، آداب و رسومی مناطق کرد و اهل سنت نشین و ممانعت 
از  عدم برگزاری مراسمات مربوط به فرهنگ های خاص 

آن دیار
به توسعه ی همه جانبه ی کمی و کیفی در  ۱۱- توجه 
حوزه های مختلف زیرساختی ، عمرانی ، اقتصادی و بویژه 
پیگیری جدی ایجاد مناطق آزاد تجاری در مناطق کرد و 
اهل سنت ودر پایان اضافه می نمایم که : نظر به توقعات 
وانتظارات رأ ی دهندگان از اشخاصی چون بنده ؛ طبیعی 
یک  طبق  شود،زیرا  گنجانده  هایی  شرط  چنین  که  است 
ضرب المثل قدیمی کردی در هنگام شخم جنگ هایمان را 
کنیم ودر وقت خرمن با هم از در صلح درآییم .امید است با 
پاسخ مثبت گردانندگان اصلی ستاد آقای روحانی ومشاوران 
ونزدیکان ایشان همه همت ها در راستای سازندگی وآبادانی 

وتوسعه میهنمان ایران تجمیع وهمسو گردد.

ما نیز مطالباتی داریم ...

  میالد مبارک و باسعادت  امام علی)ع( اولین اختر تابناک امامت و والیت و پیشوای  حق 
و عدالت را به تمامی مسلمانان جهان خصوصا شیعیان تبریک گفته و امیدواریم جهان شاهد 

حاکمیت عدل علی )ع( باشد. 

 تبریک و تهنیت 

 روزنامه مستقل

 آقای روحانی،
 لطفًا آمار و ارقام 
ملموس ارائه کنید

ما نیز مطالباتی 
داریم ...

شعارهای فاقد 
پشتوانه

محمد کیانوش راد در گفت وگوی اختصاصی با مستقل از آرایش انتخاباتی  اصول گرایان و اصالح طلبان می گوید:  مقاممعظمرهبریدردیداربافرماندهانارشدنیروهایمسلح:
مسئوالن قبلی آمریکا داعش را به 

وجود آوردند و مسئوالن کنونی در 
حال تقویت آن هستند 

روحانی بهترین گزینه فعاالن مدنی است

تجاری شدن صنعت هسته ای 
باران برجام است

رأی خاموش به نفع 
جریان اصالحات و 

سازندگی است 

 اصول گرایان  
می دانند میرسلیم 
از رئیسی قوی تر 

است

جمنا محصول شیوه 
مهندسی شده است  


