
▪ احسان منگلی
▪ کارشناسی مهندسی  پزشکی

حاال دیگر فقط چند روز باقی مانده تا سیاست های دولت 
روحانی برای دومین بار-بار اول مربوط است به مخالفت 97 
درصدی مردم با سیاست اقتصادی روحانی در قبال یارانه ها- به 
رفراندوم عمومی گذاشته شود. روحانی که چهارسال پیش با وعده 
ی پرحرارت گشایش اقتصادی از طریق دیپلماسی توانست با رایی 
شکننده خود را به پاستور برساند، امروز ناچار است به جای ظاهر 
شدن در قامت یک منتقد بر کرسی دفاع از وضع موجود بنشیند 
و پاسخگوی کارنامه ی چهارساله ی خود باشد. کافی است فقط 
اندکی با آمارهای اقتصادی سروکار داشته باشید تا متوجه یک بی 
نظمی شدید مالی در حوزه ی اقتصادی کشور شوید. روزهای 
پایانی دولت روحانی در حال سپری شدن است و امروز دیگر مردم 
مثل ماه ها و سال های قبل منتظر به ثمر نشستن وعده های 
دولت نیستند بلکه امروز در مقام قضاوت میزان عملی شدن وعده 
های پورشور روحانی اند. وعده هایی که اغلب حول محور مسایل 
اقتصادی و معضالت معیشتی مردم شکل گرفته بود و نوید بهبود 
شرایط را می داد. تمام کارنامه ی اقتصادی روحانی را که شخم 
بزنیم جز به یک مورد موفقیت ظاهری که روحانی تمام تمرکز 
خود را صرف بزرگ جلوه دادن آن کرده است نمی رسیم و آن 
هم کاهش نرخ تورم است. چنین دستاوردهایی برای فریب دادن 
عوامی که از اقتصاد چیزی نمی دانند شاید مفید باشد اما اهل 
فن می دادند کاهش تورمی که ناشی از »رکود شدید اقتصادی« 
باشد که اصطالحا در علم اقتصاد به آن »رکود تورمی« می گویند، 
چه ضربات سنگینی به تولید و پویایی اقتصاد یک کشور وارد می 
سازد! اما رکود، تنها بخشی از ماحصل تالش اقتصادی دولت در 
چهار سال گذشته است، قسمت دیگر آن رکوردهایی است که 

کابینه روحانی موفق شده از خود به جا بگذارد!
برای مثال به چند نمونه از این رکوردها اشاره می کنم:

1- شکستن رکورد بیکاری در دولت روحانی
مرکز آمار ایران در گزارش خود به وضعیت بیکاری و جمعیت 
فعال کشور پرداخته است. بر طبق آمار ایران گزارش، نرخ رسمی 
بیکاری در تابستان 95 با رشد 1.8 درصدی نسبت به تابستان 

سال 94 به 12.7 درصد رسید و این میزان همچنان در حال 
افزایش است.

بر طبق آمار مرکز آمار ایران،  شاخص بیکاری تابستان 95 
نسبت به تابستان سال 92  برای جوانان 15 تا 24 ساله 6.3 
درصد، و برای جوانان 15 تا29 ساله 5.6 درصد افزایش یافته است.  
همچنین تعداد بیکاران باالی 15 سال کشور در تابستان سال92، 
2 میلیون و 555 هزار و 819 نفر بود که این رقم در تابستان 
سال 95 به رکورد 3 میلیون و 337 هزار نفر رسیده که در تاریخ 
کشور، بی سابقه است.  در واقع در این مدت بیش از 800 هزار نفر 
بیکار شدند. موضوعی که مشاور اقتصادی رئیس جمور نیز در برنامه 
»تیتر امشب« شبکه خبر به ان اشاره کرد. نیلی گفت »اکنون تعداد 

بیکاران از دو و نیم میلیون نفر در سال 93 به 
بیش از سه میلیون و 300 هزار نفر در پایان 
نیمه نخست سال 95 افزایش یافته است.«

2-افزایش خطرناک پایه پولی
پایه پولی یا پول پرقدرت را می توان 
مجموع اسکناس و مسکوکات در دست 
مردم و سپرده بانک های تجاری نزد بانک 
مرکزی دانست.  آمارهای بانک مرکزی 
در آبان ماه سال 95 نشان می دهد پایه 
پولی معادل 18 درصد و ضریب فزاینده 
5/ 8 درصد رشد داشته است. همچنین 
در 8 ماه نخست سال 95 رشد پایه پولی 
معادل 3/ 10 درصد و رشد ضریب فزاینده 
نقدینگی معادل 6/ 3 درصد بوده است.  
روند رو به رشد پایه پولی در دولت یازدهم 
بدون شک، تهدیدی برای تورم تک رقمی 
محسوب می شود. کارشناسان معتقدند 
برخی از اصطکاک ها مانند نرخ سود بانکی 
باال، در سال های اخیر باعث شده ارتباط بین 

پایه پولی و نرخ تورم در کوتاه مدت قطع شود. اما بدون تردید، در 
بلندمدت رشد پایه پولی، با نرخ تورم رابطه مستقیم خواهد داشت. و 

در سال های آینده باید شاهد افزایش جهشی تورم باشیم
3- افزایش بودجه جاری دولت

بر مبنای الیحه بودجه سال 96، دولت رقم هزینه های جاری را 
236 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است. این درحالی است که 
رقم هزینه های جاری دولت در سال 91 کمتر از 100 هزار میلیارد 
تومان بوده است. بر این اساس هزینه های جاری دولت از سال 
ابتدایی تا اخرین سال فعالیت دولت یازدهم حدودا سه برابر شده 
است. مطابق گزارش بانک مرکزی، در 4 ماه اول امسال هزینه های 
جاری دولت یازدهم به 60.4 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت 
به آخرین عملکرد دولت دهم در 4 ماه اول سال 1392 نزدیک 
به 150 درصد افزایش نشان می دهد. بی انضباطی مالی و بودجه 
ای یک از بارزترین انتقاداتی بود که به 
دولت احمدی نژاد از سوی کارشناسان 
اقتصادی صورت می گرفت، اما آمارها 
نشان می دهد دولت فعلی به مراتب 

پرخرج تر از دولت قبل است.
4- نقدینگی

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از 
حجم نقدینگی موجود در کشور، نشان 
از رشد جهشی این شاخص در دولت 
روحانی دارد و میزان آن در آبان ماه سال 
جاری به بیش از به 1161 هزار و 820 
میلیارد تومان رسیده است. این میزان 
نقدینگی در حالی در کشور وجود دارد 
که بررسی آمارها نشان از افزایش 136 
درصدی در دوران ریاست روحانی دارد. 
در مردادماه سال 92 که حسن روحانی 
رسما به عنوان رئیس جمهور انتخاب 
شد، حجم نقدینگی موجود در کشور 
به رقمی در حدود 492 هزار میلیارد 
تومان رسیده بود که پس از گذشت حدود چهار سال رشد 670 
هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است. می توان نتیجه گرفت دولت 

روحانی ضعیف ترین دولت پس از انقالب در 
مهار رشد نقدینگی و پایه پولی است و همچنان 
این سوال اساسی که این  فزایش 670 هزار 
میلیاردی کجاست  نیز به عنوان نقطه ابهام اصلی 
سیاست های اقتصادی دولت یازدهم وجود دارد.

5-فسادمالی 12 هزار میلیارد تومانی
بزرگترین اختالس تاریخ ایران در دولتی 
ثبت شد که همواره به دولت قبلی خود بخاطر 
همچنین  و  کافی  شفافیت  و  نظارت  عدم 
باندبازی و استفاده از رانت در کالن فعالیت های 
اقتصادی انتقاد وارد می کرد. این فساد مالی که 
رقمی نجومی تر از موارد مشابه ماقبل خود 
است و براساس آمار، بیش از 8000 میلیارد 
تومان از سپرده های مردم را شامل می شود 
در صندوقی رخ داد که قرار بود محلی برای 
ذخیره دارایی فرهنگیان باشد. با نگاهی به حجم 
تخلفات صورت گرفته در این صندوق، مشاهده 
می شود افراد خاصی توانستند در چندسال 
اخیر به واسطه بانک سرمایه که تبدیل به 
یکی از بانک های زیانده کشور نیز شده است 
-تنها در سال 94 بانک سرمایه بیش از 1500 
میلیارد تومان خسارت و زیان دیده است- مبالغ 
کالنی وام دریافت کنند که بسیاری از ان نیز 
وارد معوقات شده و بازپرداخت آن نیز در هاله 
ای از ابهام قرار دارد. برای نمونه به یک از این 
تخلفات اشاره می کنیم. 30« نفر توانستند 90 
درصد تسهیالتی معادل 8000000000000 
تومان از بانک سرمایه وام بگیرند که بازپرداخت 

آن نامشخص است«
سخنگوی قوه قضاییه با پرداختن جزئیات 
تخلفات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و 
بانک سرمایه توضیح داد:« بنده که با پرونده های 
متعددی در این حوزه آشنایی دارم هنوز هیچ 
ذخیره  صندوق  تخلفات  به اندازه  پرونده ای 

فرهنگیان و بانک سرمایه ندیدم«
همه این آمارهایی که اعالم شده است، قسمتی از کارنامه کابینه 
روحانی است که نشان از بی نظمی و تخلف دارد و همین تخلف ها 

امروزه موجب شده تا بسیاری از حامیان حسن روحانی در انتخابات 
92 به منتقدان و مخالفان سیاست ها و عملکرد وی تبدیل شوند 
که این موضوع کار را برای وی در انتخابات آینده بسیار سخت 

کرده است.

       
چرخی که نچرخید

بی نظمی شدید مالی، ارثیه ی روحانی برای دولت بعد!
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مردم  دیگر  امروز 
سال  و  ها  ماه  مثل 
به  منتظر  قبل  های 
وعده  نشستن  ثمر 
نیستند  دولت  های 
مقام  در  امروز  بلکه 
قضاوت میزان عملی 
های  وعده  شدن 
اند.  روحانی  پورشور 
وعده هایی که اغلب 
مسایل  محور  حول 
اقتصادی و معضالت 
معیشتی مردم شکل 
گرفته بود و نوید بهبود 

شرایط را می داد.

     انتخابات 94 در انعکاس 94
گفتاری پیرامون رد صالحیت های فله ای و نتایج انتخاب های فله ای

▪ سید علیرضا فاطمی

▪ کارشناسی مهندسی عمران

اینجا تهران است. شهر هزار و 
یک آیین و مذهب و فکر. شهری 
پر ازتالطم، شهری که فرداهایت را 
او  در آن تصور کرده ای و شاید 
دیگر تاب و تحمل این همه شور 
و هیجان را نداشته باشد. شهری 
پر از آرزوهای برباد رفته، شهری 
در  هایی که همه  از خواسته  پر 
به  رسیدن  برای  جنگیدن  حال 
آن هستند، شهری که مردمانش 
همسایه  حال  ندارند  وقت  حتی 
خود را بپرسند و حتی وقت ندارند 
تا باهم باشند، همیشه از کنار هم 
می گذرند و همیشه یکدیگر را 

فراموش می کنند.
تهران پایتخت سیاسی کشور 
روز  در  میلیونی  جمعیت 14  با 
بیش  ها  شب  در  میلیونی   8 و 
به  کشور  در  دیگری  هرشهر  از 
شورایی از معتمدین خود نیاز دارد 
تا بتوانند در کشاکش روزمرگی 
مردمان به اوضاع شهر رسیدگی 
کنند و سنگ و شیشه را در کنار 

هم نگه دارند. معتمدینی که با رای 
متعهد  و  میشوند  منتخب  مردم 
مردم  حقوق  پاسدار  که  میشوند 

باشند.
مظهر  شهر  شورای  انتخابات 
نقاط  در  حتی  جمهوریت  بروز 
تصمیم  که  است  کشور  کوچک 
ها را به مقتضای هرشهر به دست 
شورای  سپارد.  می  آن  مردم 
کالن  یک  عنوان  به  تهران  شهر 
تاثیر بسزایی در تصمیمات  شهر 
کشور  سراسر  در  دیگر  شوراهای 
دارد و بعنوان الگو و راهبرد و هدف 

به آن نگریسته می شود.
در هیاهو و شور و هیجان این 
روزهای انتخابات ریاست جمهوری 
است  شهر  شورای  انتخابات  گویا 
که به حاشیه رانده شده و کمتر 
می  آن  به  اولویت  بعنوان  کسی 
نگرد. البته نکته ای که در انتخابات 
شورای شهر وجود دارد این است 
که نامزدهای آن کمی گمنام تر 
از نامزدهای عرصه انتخابات های 
دیگر هستند و خوب شاید همین 
موضوع به این نتیجه منجر شده 
که در دوره های قبل بسیاری از 
ورزشکاران و هنرمندان پا به عرصه 
بگذارند و با استفاده از محبوبیت 
و شهرت خود به شورای شهر راه 

یابند. شاید راه حل مناسب برای 
به  درست  نگاه  مناسب  انتخاب 
سوابق و پیشینه افراد و اعتماد به 
لیست هایی باشد که افراد مومن 
و معتهد و انقالبی آنها را پیشنهاد 
دم  و  عینی  مثال  اما  کنند.  می 
دستی انتخاب ناصحیح ناشی شده 
هیچ  بدون  دادن  رای  لیستی  از 
تفکری را می توان انتخابات اخیر 
مجلس در سال 94 دانست. جایی 
که مردم با دستان خودشان و بدون 
هیچ شناختی نمایندگانی را برای 
 30 هر  معموال  )که  تهران  شهر 
قرار  باالیی  در سطح  آن  نماینده 
دارند( برگزیدند که فاقد تخصص 
هم  دوسال  این  در  و  بوده  الزم 
هیچ کمکی به روند تصمیم گیری 
های مجلس نکرده اند. یکی شان 
در مجلس دعای یک زن در نماز 
را برای رفع استیضاح وزیر مسکن 
گواه می گیرد و می گوید این برای 
شما کافی نیست؟ یکی شان با نام 
خداوند رنگین کمان سخن آغاز می 
کند، یکی شان حقوق 57 میلیونی 
پدرش را حق خود از سفره انقالب 
می داند، یکی شان بزرگترین کاری 
نمایندگی کرده است  از  که قبل 
یکی  بوده،  مدرسه  یک  مدیریت 
شان بیشتر از اینکه به دنبال اثر 

گذاری در مجلس برای مردم باشد 
به دنبال حاشیه آفرینی است و با 
اش  توییتری  و  زیگزاگی  مواضع 
عده  و  است  مشهوریت  دنبال  به 
بسیاریشان حتی یکبار هم تریبون 
مجلس را از نزدیک ندیده اند!! این 
را میتوان مصداق بارز یک انتخاب 
بدون  و  غفلت  ازروی  و  ناصواب 

تحقیق دانست.
پالسکو،  قبیل  از  حوادثی 
ترافیک، آلودگی هوا، قطع درختان، 
،فروش  زیست  محیط  به  آسیب 
تراکم ها و ... بیش از پیش اهمیت 
شورای شهر را به شهروندان نشان 
شورا  این  برای  را  افرادی  تا  داد 
انتخاب کنند که هم از متخصصان 
حوزه های مختلف مدیریت شهری 
پاکدست  افراد  از  هم  و  باشند 
نه  و  فساد  با  مبارزه  به  و مصمم 
کسانی که صرفا با چسبیدن به یک 
پرچم و نام مشخص و یا حزب و 
گروه خود را در معرض انتخاب می 

گذارند.
مجموعه  مالی  باالی  گردش 
که  شهری  مدیریت  و  شهرداری 
در یک مقایسه تطبیقی با بودجه 
دولت  وزارتخانه   10 از  بیش 
برابری می کند، نشان می دهد که 
تصمیمات و برنامه های این حوزه 

تا چه میزان در وضعیت فعلی و 
آینده شهروندان می تواند اثرگذار 

باشد.
اما نکته جالبی که در انتخابات 
این دوره شورای شهر وجود دارد 
نظارت  مخالفان  شدن  مردود 
استصوابی و طرفدار آزادی بیان و 
سلیقه در امتحان تایید صالحیت 
برای شوراهای شهر و روستا است. 
به طوری که به وضوح و به اذعان 
انتخابات،  کارگزاران  از  بسیاری 
اصالحطلبان و طرفداران دولت با 
اعمال نظر شدید بسیاری از افرادی 
را که حتی انتقاد کوچکی نسبت به 
دولت در سابقه خود داشته اند را 
در شهرهای کوچک و بزرگ فاقد 
صالحیت برای شرکت در انتخابات 
دانسته اند و به قول معروف دست 
به رد صالحیت فله ای زده و نشان 
دادند که تا چه حد می توانند افکار 
مخالف خود را بپذیرند و تا چه حد 
می توانند منبع تناقض و دورویی 

باشند.



▪ حامد جواهری
▪ کارشناسی مهندسی هوافضا

مدت زیادی از انقالب اسالمی نگذشته بود که یک 
جریان سیاسی متشکل از انقالبیون پشیمان، با محوریت 
مرحوم هاشمی و با حمایت گسترده غربگرایان به دنبال 
عادی کردن روابط با استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا 
برآمدند. تفکری که معتقد است ما نمی توانیم هم در مقابل 
آمریکا ایستادگی کنیم و هم از امنیت و اقتصادی پویا و سطح 
رفاه عمومی برخوردار باشیم. این جریان پشیمان که از نظر 
فکری روز به روز به جریان تکنوکرات غربگرا- که تمام مبانی 
اقتصادی خود را از غرب گرفته است- نزدیک می  شد، در 
سال 92 توانست با اتکا به گفتمان مذاکره با کدخدا برای رفع 
تحریم ها و حل مشکالت کشور، قدرت را در دست بگیرد. 
آقای روحانی که در مذاکرات متعددی از جمله مذاکرات 
هسته  ای در زمان دولت اصالحات حضور داشت و مسئول 
آن مذاکرات بود، توانسته بود این بار در قامت رئیس جمهور 
کشور و ارائه کلید تدبیرش، به مذاکرات برگردد. آقای روحانی 
که دیده بود نتیجه مذاکرات تهران با غربی ها، پلمپ شدن 
از سوی  ایران  صنعت هسته ای و محور شرارت خواندن 
آمریکاست، این بار خواست با کدخدا معامله کند، تا بتواند 
مشکالت را حل کند و ایران را به شهروند مطیع دهکده 
جهانی تبدیل کند. آقای روحانی که از حمایت مرحوم 
هاشمی به عنوان پدرخوانده جریان پشیمان بهره می برد، 
توانست با تشکیل تیم 10 سال قبل خود و روی کار آوردن 
محمدجواد ظریف به عنوان وزیر خارجه، دور جدیدی از 
مذاکرات را با آمریکای اوباما، که به زعم او مؤدب و باهوش 
بود، آغاز کند. رهبر معظم انقالب نیز با اینکه گفته بودند به 
این مذاکرات خوشبین نیستند و راه حل مشکالت کشور را 
تکیه به درون و استفاده از ظرفیت های داخلی می دانند، با 
ارائه گفتمان نرمش قهرمانانه راه را برای دولتی که با رای 
مردم انتخاب شده بود باز کردند تا مذاکرات آغاز شود. اما 
اولین اشتباه روحانی حکایت از آن داشت که او برخالف 
جوی که از توانایی خود هم قطارانش ارائه کرده بود، اصال مرد 
مذاکره نیست. او در اشتباهی فاحش و در آستانه مذاکرات 

اعالم کرد که »خزانه خالی است«. 

توافق ژنو اولین توافقی بود که حاصل شد. توافق ژنو 
یک توافق اولیه بود که به عنوان یک توافق مقدماتی برای 
دست یابی به معاهده اصلی به امضا رسیده بود. در توافق ژنو، 

ایران تعهدات بسیاری داد و در مقابل امتیازات ناچیزی 
دریافت کرد. ایران متعهد شد که غنی سازی 20 
درصد را تعطیل کند ولی مذاکره کنندگان نتوانستند 
از بین دارایی های بلوکه شده ایران چیزی بیش از 
4.2 میلیارد دالر دریافت کنند و یا حتی قبولی حق 
غنی سازی ایران را در توافق بیاورند. اما مشکل اصلی 
توافق ژنو چیز دیگری بود. در این توافق، اصول توافق 
اصلی و تعهدات ایران و کشورهای 5+1 مشخص شده 
بود. ایران حاضر شده بود تا صنعت هسته ای خود را 

تقریبا تعطیل کند، اما طرف مقابل تحریم دالر و سوئیفت را 
برنداشته بود. و این به معنی آن بود که آمریکا قصد ندارد 
تا از تحریم ایران دست بردارد. این توافق نشان می داد که 
جریان پشیمان غربگرا باری دیگر نتیجه مذاکرات تهران را 
رقم خواهد زد و نتیجه ای که حاصل می شود رفع تحریم 
ها نیست بلکه نرمالیزاسیون ایران و حفظ فشار برای گرفتن 
امتیازات بعدی است. اینجا بود که منتقدین مذاکرات ژنو، با 
هشدار به دولت و ارائه نقدهایشان سعی کردند تا جلوی این 
روند را بگیرند و نسبت به وعده های مبالغه آمیز و توخالی 
دولت یازدهم واکنش نشان دادند. دولت که عزم خود را جزم 
کرده بود تا هر طور شده توافق کند، می کوشید تا با محرمانه 
نگه داشتن مذاکرات و ارائه کلیات خالف واقع و وعده دادن 
و تندرو خواندن و بی سواد خواندن منتقدین، این انتقادها 
را بی اثر کند. هر روز که به مذاکرات نزدیک تر می شدیم 
خبرهای بدتری می آمد. بیانیه لوزان که در ابتدای سال 94 
حاصل شد، دیگر همه چیز را مشخص کرد. در این توافق 
ایران حتی حاضر شده بود تا اجازه دهد که بیگانگان از مراکز 
نظامی بازدید کنند و از دانشمندان ایرانی پرس  و جو کنند. 
دولت که حتی یکی از خطوط قرمز را هم رعایت نکرده بود، 
همچنان با ارائه وعده ها به دنبال انجام توافق با هر قیمتی 
بود. سرانجام در 23 تیر 1394 توافق بین ایران و 6 قدرت 

جهانی موسوم به برجام امضاء شد.
روحانی که به آرزوی خود رسیده بود، بالفاصله پس 

از حصول توافق گفت:« آنها در زمینه لغو تحریم ها ،ابتدا 
می گفتند باید ماه ها بگذرد و اعتماد پیدا کنیم، آنگاه تحریم ها 
را نه لغو، بلکه تعلیق می کنیم و بعد از سال ها اگر آژانس 

گزارش مثبت داد و اعتماد پیدا کردند قدم به قدم لغو می 
شود اما امروز به ملت شریف ایران اعالم می کنم که طبق این 
توافق، در روز اجرای توافق، تمامی تحریم ها، حتی تحریم های 
تسلیحاتی، موشکی هم به صورتی که در قطعنامه بوده، لغو 
خواهد شد. تمام تحریم های اقتصادی شامل مالی، بانکی، 
بیمه، حمل و نقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها به طور کامل 
لغو خواهد شد و نه تعلیق و حتی تحریم تسلیحاتی هم کنار 
گذاشته می شود ، برای 5 سال نوعی محدودیت و پس از آن 

لغو خواهد شد.«
پس از این بود که با القای رسانه ای برجام به عنوان 
فتح الفتوح بدون نگاه به مفاد آن، عده ای از مردم تهران به 
خیابان ها ریختند و به شادی پرداختند؛ به امید آن که همه 

مشکالت و تحریم ها حل می شود.
پیش بینی  که  بود  چیزی  همان  برجام  حقیقت  اما 
می شد. با کش و قوس های فراوان سرانجام پس از تصویب 
یک طرح توسط مجلس و موافقت رهبر انقالب با اجرای 
مشروط آن، برجام در زمستان 94 به اجرا در آمد. تعداد 
سانتریفیوژهای ایران به کمتر از یک سوم کاهش پیدا کرد. 
فردو عمال تعطیل شد و در قلب رآکتور آب سنگین اراک 
بتن ریخته شد. پروتکل الحاقی و بازرسی های فراتر از آن به 
اجرا درآمد و همه این کارها قبل از اجرای توافق بود. ایران 
که پیش از طرف مقابل به تمام تعهدات خود عمل کرده 
بود و آژانس هم تمام آن ها را مورد تأیید قرار داده بود، حاال 

منتظر رفع تحریم ها بود. اوباما و اتحادیه اروپا آنچه را باید 
امضا می کردند، امضا کردند و تحریم ها روی کاغذ برداشته 
شد. اولین مشکل سوئیف بود و تحریم های بانکی که رفع 
نشده بود. پس از مدتی رئیس بانک مرکزی گفت 
است.  بوده  تقریبا هیچ«  برجام«  که دستاورد 
بدعهدی های آمریکا از یک طرف و عدم توازن 
توافق به ضرر ایران موجب شد که اکثر تحریم ها، 
خصوصا تحریم های بانکی و دالر، رفع نشود. چند 
ماه از برجام نگذشته بود که امید مردم از برجام 
قطع شد. اینجا بود که روحانی سعی کرد گاهی 
برجام را آفتاب تابان بخواند و گاهی آن را به ابر 
تشبیه کند و منتقدین را به عینک زدن تشویق کند. 
دیگر اعضای دولت هم صدایشان در آمده بود ولی روحانی 
همچنان ایستاده بود. اما تحریم های جدید آمریکا پس از 
برجام که مشهورترین آن تمدید تحریم بود، برجام را از یک 
فتح الفتوح به معضلی تبدیل کرد که حامیان آن مجبور 
شدند برای آن دلیل های جدید و واهی بتراشند تا بلکه با 
کمک گرفتن از گذشت زمان، اهداف جدیدی برای مذاکرات 

بسازند.
با نزدیک شدن به انتخابات و روی کار آمدن ترامپ، 
مسئله »سایه جنگ« توسط اتاق فکر غربگرایان وارد فاز 
جدیدی شد. این روز ها که ایام انتخابات است، آمریکا هم به 
کمک دولت آمده و با تعویق اعمال تحریم های جدید خود و 
حمله نمایشی به سوریه سعی می کند، از تک دوره  ای شدن 

روحانی جلوگیری کند.
با فوت هاشمی، جریان پشیمان پدرخوانده خود را از 
دست داد، اما همچنان به حیات خود ادامه می دهد. حال باید 
دید دولت که در این 4 سال تمام هم خود را صرف برجام 
کرده است؛ آیا می تواند با ادعای رفع »سایه پوشالی جنگ« 
به حیات خود ادامه دهد؟ آیا این برای مردم کافی است و 
مردم او را باور می کنند؟ یا اینکه دوره غربگرایان در ایران به 
پایان خود خواهد رسید؟ این ها سؤاالتی است که پاسخ آن 

که در روز 29 اردیبهشت مشخص می شود. 

              

.▪ هادی مرادی
 ▪ کارشناسی مهندسی نفت

استاد مرتضی مطهری در زمینه های دینی و اجتماعی  
فعالیت های بسیاری داشته اند اما شاید کمتر کسی بین 
ما با فعالیت های سیاسی، فلسفی، اقتصادی و ... آن معلم 
شهید آشنایی داشته باشد. اگر بخواهیم دیدگاه استاد 
مطهری را نسبت به مسایل سیاسی و بطور ریزتر نسبت 
به مسئله انتخابات بررسی کنیم شاید بهتر باشد که با یک 

توصیه درمورد انتخابات از زبان خود ایشان شروع کنیم:
»اگر به بهانه این که این ملت رشد ندارد و باید به او 
تحمیل کرد، آزادی را برای همیشه از او بگیرند، این ملت 

تا ابد غیر رشید باقی می  ماند.
مثال انتخابی مانند انتخاب وکیل مجلس می  خواهد 
صورت بگیرد. ممکن است شما که در فوق این جمعیت 
واقعا  و  باشید  داشته  هم  نیت  حسن  گرفته  اید  قرار 
تشخیص شما این باشد که خوب است این ملت فالن فرد 
را انتخاب کند، و فرض می  کنیم واقعا هم آن فرد شایسته 
 تر است. اما اگر شما بخواهید این را به مردم تحمیل کنید 
و بگویید شما نمی  فهمید و باید حتما فالن شخص را 
انتخاب کنید، اینها تا دامنه قیامت مردمی نخواهند شد 
که این رشد اجتماعی را پیدا کنند. باید آزادشان گذاشت 
تا فکر کنند، تالش کنند، آن که می  خواهد وکیل شود 
تبلیغات کند، آن کسی هم که می  خواهد انتخاب کند 
مدتی مرّدد باشد که او را انتخاب کنم یا دیگری را، او 
فالن خوبی را دارد، دیگری فالن بدی را دارد. یک دفعه 
انتخاب کند، به اشتباه خودش پی ببرد، باز دفعه دوم و 
سوم تا تجربیاتش کامل شود و بعد آن ملت به صورت 
ملتی  در بیاید که رشد اجتماعی دارد. وااّل اگر به بهانه این 
که این ملت رشد ندارد و باید به او تحمیل کرد، آزادی را 
برای همیشه از او بگیرند، این ملت تا ابد غیر رشید باقی 

می  ماند. رشدش به این است که آزادش بگذاریم ولو در 
آن آزادی ابتدا اشتباه هم بکند. صد بار هم اگر اشتباه کند 

باز باید آزاد باشد«
آری... استاد مطهری تنها راه رشد حقیقی را آزادی 
مردم در »انتخاب« می دانستند و ما را از روزی که مردم 
اسیر انتخاب های تحمیلی،دوقطبی های پوشالی،حزب 

بازی های افراطی و... بر حذر می دادند.

استاد شهید مرتضی مطهری تقوا و آزادی را مهمترین 
سالم  انتخابات  شاخص 
جامعه می داند. ایشان نه تنها 
حیاتی  و  مهم  شاخص  این 
انتخاباتی  در  راهگشایی  را 
بلکه کلید  ایده آل،  و  سالم 
و  مشکالت  تمامی  حل 
مسائل حیاتی زندگی فردی 
و بخصوص زندگی اجتماعی، 

می داند.
بنای  که  کس  آن  ))آیا 
خود را براساس تقوا از خدا و 
خشنودی او نهاده بهتر است 
بر  را  .خود  بنای  که  آن  یا 
لبه پرتگاهی که نزدیک فرو 
ریختن است نهاده، که در این 
صورت وی را در آتش دوزخ 

می افکند؟ و خداوند گروه ستمگران را هدایت نمی کند.((
الزمه اینکه انسان حیات عقلی و انسانی داشته باشد 
این است که تابع اصول معینی باشد و الزمه اینکه انسان از 
اصول معینی پیروی کند این است که از اموری که با هوی 
و هوس او موافق است ولی با هدف او و اصول زندگانی او 
منافات دارد پرهیز کند. ولی الزمه همه اینها این نیست 

که انسان اجتناب کاری از محیط و اجتماع را پیشه سازد. 
بهترین و عالی تر ین راه این است که انسان در روح خود 
ملکه و حالت و مصونیتی ایجاد کند که آن حالت حافظ 
و نگهدار او باشد بنابراین تقوا به معنای عام کلمه الزمه 
زندگی هر فردی است که می خواهد انسان باشد و تحت 
فرمان عقل زندگی کند و از اصول معینی پیروی نماید. 
تقوای دینی و الهی یعنی اینکه انسان خود را از آنچه از 
نظر دین و اصولی که دین در زندگی معین کرده، خطا و 
گناه و پلیدی و زشتی شناخته شده، حفظ و صیانت کند 
و مرتکب آنها نشود. چیزی که هست 
حفظ و صیانت خود از گناه که نامش 

تقوا است.
کردیم  مشاهده  که  طور  همان 
استاد مطهری تقوا را مهمترین عامل 
وشاخص یک انتخاب سالم میدانند 
یک  مالک  را  خودنگهداری  یعنی 
انتخابات شکوفا میدانند پس استاد 
بجای  که  میخواهند  ما  از  مطهری 
»اولویت های شخصی« به »منفعت 
کشور« فکر کنیم. اما چرا تا به هنگامه 
ی انتخاب می رسیم راه خود را در 
پیش میگیریم؟!  خالی از لطف نیست 
که خاطره ای از استاد مطهری از زبان 

خودشان اینجا بازگویی کنیم:
». من یک درس شخصی را برای 
شما می  گویم. زمانی که مرحوم آقا سید ابوالحسن فوت 
کرد و آقای بروجردی مرجع شد من در فاصله چند روز 
گفتم تمام مشکالت من در باب »خالفت« حل شد، یعنی 

گذشته را در پرتو حال شناختم.
آقای آقا سید ابوالحسن »مرجع کل فی الکل« بود و 
من حدود هشت سال بود که در قم بودم و افراد زیادی را 

می  شناختم که آدمهای خوبی بودند. 
در آن چند روز یکمرتبه می  خواست یک قدرت 
بزرگ روحانی از مقامی به مقام دیگر منتقل شود، یک 
امتحان بسیار بزرگ. من یکمرتبه دیدم مثل اینکه حوزه 
قم زیرورو شد. یک حالت هول عجیبی به افراد افتاد. حال، 
هرکسی گرایشی به یک آقا داشت. در راه گرایش به این 
آقا و کوبیدن بقیه آقایان همه چیز فراموش شده بود. مثل 
اینکه موقتاً همه، همه چیز را فراموش کرده بودند. یک 
حالت جنون آمیزی به وجود آمده بود. این آن را تعدیل 

می  کرد و آن یکی را تفسیق، و دیگری به عکس. 
پس  است!  موجودی  چه  بشر   ! ا...  سبحان  گفتم 
اگر روزی پیغمبری بخواهد بمیرد و یک خالفت به آن 
عظمت بخواهد منتقل شود، می  بیند آن عادلترین عادلها 

تبدیل می  شود به فاسق ترین فاسقها. 
از امتحانهایی که در زمان حاضر برای بشر پیش می 
 آید انسان می  تواند طبیعت بشر در گذشته را بفهمد، که 
می  فهمد. همین ماها هم اگر بودیم از همین کارها می  
کردیم. چیز عجیبی نیست که انسان فکر می  کند آدمهای 
خیلی استثنایی آمدند خالفت علی علیه السالم را غصب 
کردند. نه، اگر ماها هم بودیم همین کارها را می  کردیم«

در جایی دیگراستاد مطهری »شتابزدگی و میلها و 
هواهای نفسانی« را ریشه اصلی خطاها و گمراهی های 
بشر می دانند، پس امید است که ما در مبحث انتخابات 
از شتاب زدگی و منفعت طلبی در انتخاب  دوری بجوییم 
و بدانیم که نکته مهم این است که ما »حق شناس« و 
»باطل شناس« باشیم،  نه »اشخاص و شخصیت شناس« 
و افراد را با حق مقایسه کنیم که به قول امام علی )ع( :  
حق با شخصیت ها شناخته نمیشود! حق را بشناس تا 

اهلش را بشناسی!

من ِکی گفتم؟!!
پدیده »دولت راستگویان«

اتحاد مثلث
رسانه های حامی دولت این روز ها چه میکنند؟

زنگ انتخابات
استاد مطهری و نگاه انتخاباتی شان

برجام، دست آورد تقریبا هیج انقالبیون پشیمان
مروری بر شکل گیری توافق هسته ای

دکتر قالیباف
*اینکه می گویم شما دولت 4 درصدی است برای این 
است که در بین مردم نیستید. افتخار دولت قبل این 
بود که به مستضعفان نگاه داشت و به استان ها بین 

مردم می رفت! 
جریان مناظره 95/2/8

حجت االسالم رئیسی
*اینجا بحث اصالح طلب و اصولگرا نیست باید دولت ها 
به قانون عمل کنند، باید مسئول بتواند یک میلیون 

شغل ایجاد کند چون قانون این را می گوید.
امداد  کمیته  زیرپوشش  افراد  یارانه  افزایش  *کاش 
زودتر از این ها زیاد می شد نه در ماههای پایانی دولت. 
مناظره  جریان  ؛   95/2/9 تهران  مردمی  اجتماع 

95/2/8

حجت االسالم روحانی
نیامده ایم، هدف  رأی جمع کردن  برای  اینجا  ما   *
برای  را  آینده مان  برنامه های  که  است  این  مناظره 
نامزدها  بین  می خواهند  مردم  دهیم،  توضیح  مردم 
مردم  به  می خواهیم  ما  و  کنند  انتخاب  را  نفر  یک 
کمک کنیم برای اینکه بتوانند راحت تر انتخاب کنند.

مناظره  جریان  ؛   95/2/9 یزد  مردم  جمع  در 
95/2/8

دکتر جهانگیری
* من به عنوان نماینده جریان اصالح طلب، از زمانی 
و  وزارت  و  استان  و  شهرستان  تا  دهستان  در  که 
معاونت اول حضور داشته ام، االن احساس می کنم که 

می توانم خودم را در معرض انتخاب مردم قرار دهم.
جریان مناظره 95/2/8

مهندس میرسلیم
*سیاست های دولت یازدهم در مهار تورم به کاهش 
سرمایه گذاری منجر شد و به معیشت مردم فشار آمد 
و بیکاری رشد کرد. راهی را که دولت یازدهم اتخاذ 
کرده منجر به تشدید حالت رکود و از بین رفتن رونق 

کسب و کارشده است.
برنامه رادیویی 95/2/9 ؛ برنامه گفتگو با ایرانیان مقیم 

خارج کشور95/2/9

مهندس هاشمی طبا
* برای در اختیار قرار گرفتن امکانات بیشتر به مردم 
مستضعف باید تولید ناخالص را با بهسازی صنعت، 
اصالح کشاورزی، خدمات و مسئله توریسم افزایش 

دهیم.
گفتگو با فارس 95/2/9

اخوی سادت  محمدرضا  سید   ▪
ـــد مهندسی هوافضا ▪ کارشناسی ارش

اجتماعی،  عمیق  مفاهیم  اسالم،  مبین  دین  آسمانی  کتاب  قرآن، 
تاریخی، سیاسی و دینی را در بر دارد و به طور کلی رهنمودی کامل 
برای زندگی فردی و دسته جمعی انسان ها میباشد. برداشت غلط و 
سطحی نگرانه و یا برداشت مغرضانه از مفاهیم آن اما همواره موجب 
انحراف و آسیب ها بوده است. اسالم رحمانی را میتوان یک نوع برداشت 
غلط و سطحی نگرانه از قرآن تلقی کرد. اسالم رحمانی یا اسالم معتدل، 
اسالمی است که دولتمردان کنونی جمهوری اسالمی به آن اشاره و 
خواهان ترویج آن در جامعه هستند، آیا به راستی این هدف از سوی 
دولتمردان را میتوان نشأت گرفته از عدم شناخت شریعت تلقی نمود یا 

اهدافی مغرضانه پشت پرده ی این راهبرد قرار دارد؟! 
برخی ابعاد و طرز تفکر اسالم رحمانی

1. عدم وجود تضاد:
در بعد هستی شناسی اسالم رحمانی معتقد است که تمام عناصر 
موجود در جهان عناصری همسو با یکدیگرند و هیچ تضاد و تزاحمی 
در عالم نیست؛ یعنی جهان مانند بهشت است و نیازی به بغض و خط 
کشی خودی و غیر خودی نیست. اما واقعیت این است که در جهانی 
که بهشت نیست و تضاد فکری و ستیز عملی ویژگی برجسته آن است، 
راهی جز شناخت مصالح و مفاسد و شوق به مصالح و بغض نسبت به 

مفاسد وجود ندارد.
2. تفکر اومانیستی اسالم رحمانی:

تفکر اومانیستی، تفکری است که انسان را سرچشمه و خالق ارزش 
ها میداند. این تفکر اصل وجود خالق و دین را در برابر اصل وجود 
انسان قرار میدهد و انسان را تنها محور و مدار همه چیز و خالق همه 
ارزشها تلقی میکند. این تفکر را میتوان نقطه ی مقابل خداپرستی و 

شریعتمداری تلقی کرد.
3. حذف تفکر جهادی:

اسالم رحمانی تنها خواستار پرداختن به مبانی رحمت و رحمانیت 
اسالم و قرآن است و مفاهیم جهادی و مبارزاتی اسالم را نادیده میگیرد، 
درحالی که با حذف مفهوم جهاد، جامعه ی اسالمی تبدیل به جامعه 
ای ضعیف، بی حال و رو به نابودی شده و این مخالف بیان صریح قرآن  
است. تفکر جهادی، جایی که به معنای حفظ اقتدار و صالبت و نه به 
مفهوم تجاوز و سلطه گری بر دیگر کشورهاست، غیرقابل انکار و حذف 
از مبانی اسالم و قرآن است و با حذف این مفهوم، بخش عظیمی از 

دین ناقص میماند.
اسالم رحمانی، ماهیتی لیبرالیستی

لیبرالیست پدیده ای است که خواهان آزادی بی قید و شرط انسان 
بوده و در حوزه ی فردی هیچ چیز را محدود کننده ی این آزادی 
نمیداند. اسالم رحمانی، تفکری است که نقش دین را در اداره جامعه 
به هیچ عنوان پذیرا نیست چراکه با اندیشه لیبرالی، دین در حوزه 
اجتماعی مانع آزادی ها و خواست های فردی دیگر افراد جامعه خواهد 
بود و اصل اساسی لیبرالیسم به معنای آزادی بی قید و شرط معنا 
میشود. لیبرالیسم هیچ باید و نبایدی را خارج از اراده فرد نمی پذیرد، 
حال آنکه در اسالم باید و نباید وجود دارد و مسلمان قائل به رعایت 

باید و نباید های آن و ملتزم به آن است.

... هرآنچه غرب میخواهد
غرب همواره در تالش بوده تا با خدشه دار کردن طرز تفکر اسالم 
ناب و واقعی، مسلمانان را ضعیف و منحرف و طرز تفکر خود را بر 
جوامع اسالمی غالب نماید. بدون شک اسالم رحمانی که در آن نقش 
اجتماعی اسالم از آن جدا شده و دین را تنها به حوزه های فردی 
محدود میکند و در حوزه های فردی نیز عبودیت، بندگی، پرستش، 
احکام و واجبات را ضروری نمیشمارد، هرآنچه را غرب برای انحراف 
مسلمانان میخواهد فراهم کرده و این طرز تفکر را میتوان خوراک 
جدید غرب برای جوامع اسالمی دانست. وظیفه ی ما مسلمانان اما 
شناخت اسالم واقعی و آگاهی و هوشیاری نسبت به تفسیر مفاهیم 
دینی است. مفاهیم دینی مانند رشته ای محکم به هم پیوند خورده و 
نادید گرفتن برخی گره های این رشته باعث انحراف و تفسیر دلخواه 
و اشتباه میشود. جایی که خداوند متعال در این باره در سوره ی آل 
عمران میفرماید: ))اوست خدایی که قرآن را بر تو فرستاد که برخی 
از آن کتاب آیات محکم است که آنها اصل و مرجع سایر آیات کتاب 
خواهد بود و برخی دیگر آیاتی است متشابه تا آن گروهی که در دلشان 
میل به باطل است از پی متشابه رفته و امتحان شوند تا به تاویل کردن 

آن در دین راه شبه و فتنه گری پدید آرند....((
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صفحه 2

اسالم رحمانی، اسالم لیبرالیستی

▪ حسین براتی
▪ کارشناسی مهندسی هوافضا

کار  و  ساز  انتخاباتی،  مناظرات  شروع  با   92 سال 

جدیدی برای رفع مشکالت کشور مطرح شد؛ مذاکره 

با آن طرف آبی ها! جناب حسن روحانی رفع مشکالت 

کشور را مبتنی بر رفع تحریم ها با یک رابطه »برد-

برد« با غربی ها و به خصوص آمریکا میدانست و بر 

همین اساس وعده های صدروزه، رونق اقتصاد، ایجاد 

ساالنه یک میلیون شغل، افزایش چشمگیر تولید و ده 

ها وعده ی چرب و نرم دیگر داده شد. سرانجام مردم 

با اطمینان نمودن به وعده ها و کلید طالیی جناب 

روحانی ایشان را با هزاران امید و آرزو  با 51 درصد آرا 

راهی پاستور کردند. پس از تنفیذ ایشان، مذاکره که 

از نظر دولت تدبیر و امید تنها راه »چرخیدن چرخ 

سانتریفیوژ و چرخ زندگی مردم« بود از سر گرفته 

شد و در طول آن فراز و نشیب های زیادی به وجود 

آمد.در این میان حضرت آیت ا... خامنه ای، به عنوان 

رهبر انقالب، علی رغم مخالفتشان با انجام مذاکره با 

دشمن و تاکیدشان بر بدعهد بودن آمریکایی ها، دولت 

را در این مسیر راهنمایی میکردند. البته تجربه نشان 

داد میتوان به راهنمایی رهبری هم توجه نکرد؛ مثال 

رهبر انقالب فرمودند که مذاکرات نباید دو مرحله ای 

شود و ما شاهد این بودیم که ابتدا تفاهم نامه لوزان 

به امضا رسید و سپس برجام. علی رغم انتقاد هایی 

که به مذاکرات وارد بود اما دولت با قدرت تراکتوری 

و له کننده به راه خویش ادامه داد. در کنفرانسی از 

روحانی شنیدیم: »هر وقت میخواهد مذاکره شود یک 

عده میگویند ما داریم میلرزیم، خب به جهنم، بروید 

یکجا که گرم شوید.« ولی در سخنرانی پس از تنفیذ 

حکم ریاست جمهوری از ایشان شنیدیم:«خداوندا به 

تو پناه میبرم از بستن دهان رقیبان و منتقدان.« و 

در جمع اساتید دانشگاه، به منتقدان تفاهم نامه ژنو 

فرمودند:«چرا یک عده کم سواد بیایند حرف بزنند؟« 

یکی از مواردی که منتقدان و رهبر انقالب بر آن تاکید 

داشتند لغو همه تحریم ها در  همان موقع بود و تاکید به 

بد عهدی آمریکا بود. طبق گفته رئیس جمهور:«طبق 

این توافق در روز اجرای توافق، تمامی تحریم ها، حتی 

تحریم های تسلیحاتی، موشکی و اشاعه ای هم به 

صورتی که در قطعنامه بوده رفع خواهد شد.« با این 

وعده مردم با امید دو برابری مذاکرات را دنبال کردند 

و اعتماد ملی به رئیس جمهور پیش از پیش شد.. 

سرانجام برجام ، الزمه رفع موانع کشور )!(، مقصد 

نهایی مذاکرات شد. همه منتظر لغو تحریم ها بوده 

و بعضا هم در شب توافق به خیابان ها ریخته و دست 

و پای کوبی کردند ولی... و سرانجام در اسفند سال 

1395 از حسن روحانی شنیدیم:« سوال میکنند آیا 

همه تحریم ها پایان یافته، البته که نه ... ما در یک 

بخش اگر طرف مقابل اگر به عهد خودش پایبند 

باشد، ما در یک جاده، اسمش جاده ی هسته ای 

است، موانع را برداشتیم.« سوال اینجاست 

که؛ جناب رئیس جمهور شما وعده لغو 

همه تحریم ها را دادید و مردم هم به شما 

اعتماد کردند ولی در انتها جواب اعتماد 

یک ملت اینگونه است؟  و تحریم هایی 

که رفع نشدند بلکه تحریم های جدیدی 

نیز تصویب شدند! در این راستا طبق گفته 

مذاکره  تیم  ارشد  عراقچی، عضو  جناب 

وارد  حال  در  ظریف  »جناب  کننده، 

ایمیلی به آمریکاست)!(« و  کردن فشار 

سوال اینجاست که؛ مگر ساز و کار برجام 

آنقدر محکم نیست که طرف مقابل جرأت 

بدعهدی نداشته باشد؟ سوال اینجاست 

که آیا اقدام دولت در قبال عدم پایبندی طرف غربی 

باید یک عمل ماست مآبانه ی فشار ایمیلی باشد؟ آیا 

ترسی در دولت وجود دارد که اینگونه پاسخگوی تعهد 

شکنی آمریکا بودند و هستند؟ البته جناب ظریف 

دادند:«آیا شما  تهران  دانشگاه  را در  ما  قبال جواب 

فکر کردید که آمریکا که میتواند با یک بمبش تمام 

سیستم دفاعی ما را از کار بیاندازد از ما میترسد؟« البته 

جناب روحانی چندبار تاکید داشتند که :« اگر برجام 

هیج نداشته باشد، سایه جنگ را دور کرده است.« اما 

شهادت اخیر مرزبانان و مدافعان حرم نشان داد چه 

کسی سایه جنگ را از سر ملت کم کرد. رهبر انقالب 

در تاریخ چند روز پیش فرمودند: در اینکه آمریکایی 

ها هیچ تعرضی به ملت ایران نمیتوانند بکنند، و در 

حرکت آنها به ضرر خودشان تمام خواهد شد و عکس 

العمل ملت ایران عکس العمل مستحکمی خواهد بود 

شکی نیست.« همه بخاطر داریم که جناب صالحی، 

رئیس سازمان انرژی اتمی، در مجلس با فریاد بلند 

گفتند: » واهلل در مسائل هسته ای نه با کندی رو به 

رو خواهیم شد نه با توقف، آب سنگین مان خواهد 

بود...« و این در حالی است که چندی بعد در قلب 

راکتور آب سنگین اراک سیمان ریزی شد. سیمان 

ریزی ای که فریاد خانواده شهیدان عزت بخش هسته 

ای را به صدا درآورد.  »با توقف رو به رو نخواهیم شد« 

در حالی بود که چندی بعد همکاران شهید احمدی 

به دلیل تعطیلی سایت نطنز اخراج شدند.  روشن 

 از قدیم گفتند »آن چیز که عیان است چه حاجت به 

بیان است«، از این رو رئیس جمهور برای اثبات حسنه 

بودن برجام از هیچ تالشی فرو نگذاشتند و در هر 

سخنرانی برجام را به یکی از مخلوقات طبیعی نسبت 

دادند. و در همین حین از ظریف طی مصاحبه ای 

تشبیه  » یم: میشنو

برجام به ابر و باران 

کار درستی نیست.« 

طبق وعده روحانی، 

به  ایشان  دولت 

یک  ایجاد  دنبال 

در  شغل  میلیون 

در  و  بودند  سال 

شاهد  راستا  همین 

دنباله  تعطیلی 

هایی  کارخانه  دار 

و  ارج  همچون 

بیکار  و  و...  داروگر 

شدن هزاران کارگر و تعطیلی سازمان فضایی و صنایع 

مختلف ، که محل کار آینده مهندسین است، هستیم. 

ولی هر چه به زمان انتخابات نزدیک تر میشویم افتتاح 

ها توسط دولت رونق میگیرد تا جایی که پایا پلیمر 

پالستیک و ورزشگاه پارس شیراز را نیمه کار افتتاح 

میکنند و ماهواره هایی که چندین سال قبل باید 

پرتاب میشد فقط رونمایی میشوند. سوال اینجاست 

که؛ جناب روحانی شما که وعده از بین بردن بیکاری 

را دادید، چرا کارنامه تان خالف آن را نشان میدهد و 

طبق آمار رسمی کشور نرخ بیکاری فقط در مقایسه با 

سال پیش با رشد 1.4 درصدی نسبت به سال 94 به 

12.4 رسید آن هم با شاخص یک ساعت کار در هفته!

طبق مصاحبه صدا و سیما با حسن روحانی در سال 

اول کار  ماه  ایشان میشنویم: » مردم در 2  از   92

دولت تدبیر و امید تغییرات را حس خواهند کرد، 

کاری که انجام خواهم داد، فضای امروز فضای تولید و 

فعالیت نیست، یعنی وقتی کار آفرینان ببینند دولت با 

آنهاست و میخواهد مشکل را حل بکند، حتی قبل از 

اینکه مشکل آنها حل شود، وقتی اطمینان پیدا کنند 

مسیر،  مسیر حل مشکل است رونق شروع خواهد 

شد، در تولید اثر خواهد گذاشت و در اشتغال هم 

اثر خواهد گذاشت و اقتصاد رونق خواهد گرفت.« و 

سوال اینجاست که؛  همان طور که ذکر خیرش رفت 

اگر دولت همراه با تولید کنندگان است چرا سریال 

دنباله دار تعطیلی کارخانه های مختلف و با قدمت 

80 ساله همچون ارج تمامی ندارد؟ اگر برجام همان 

مسیری که بود که طبق وعده شما مسیر حل مشکل، 

چرا اقتصاد رونقی نگرفت؟ چرا از 11 کشور جهان 

مربا وارد میکنیم؟ چرا در سال 95، 36 میلیون دالر 

ابتدا شروع دولت تدبیر  واردات شامپو داشتیم؟ در 

و امید از یکی از مسئولین دولتی در برنامه ای در 

شبکه خبر میشنویم:«... و ما بقیه مسکن مهر را تا 

پایان کار دولت یازدهم تکمیل و تحویل میدهیم.« 

سوال اینجاست که؛ پس چرا هنوز بیش از 600 هزار 

واحد افتتاح و تحویل نشده است؟ چرا دولت تدبیر 

که قرار بود همه را تکمیل کند فقط 764560 واحد 

از 2 میلیون و 220 هزار واحد را تکمیل کرده است؟

 در انتها بد نیست سری بزنیم به سال 92، به وعده 

ای شیرین در بین وعده های شیرین دیگر. روحانی 

در سال 92 )برنامه انتخاباتی پخش شده از شبکه یک 

سیما(:« در برنامه مدون من عالوه بر برنامه برای حل 

مشکالت اقتصادی و... برنامه کوتاه مدت یک ماه و صد 

روزه وجود دارد، ما میتوانیم در یک زمان کوتاه تحول 

اقتصادی به وجود آوریم...« حسن روحانی در آخرین 

نشست خبری رئیس جمهور در سال 96:«یک دروغی 

در بعضی از روزنامه ها و سایت ها پخش میشود، من 

کی گفتم صد روزه مشکالت را حل میکنم؟، گفتم من 

اگر موفق شوم در انتخابات پایان صد روز اول کار هایی 

که در صد روز کردم را اعالم میکنم، عین صحبت های 

من را بیاورید... من که نگفتم در 100 روز مشکالت را 

حل میکنم، مگر آدمی عقل نداشته باشد که همچین 

حرفی بزند.«  

شاید اصالح طلبان فکرش راهم نمیکردند که روزی 

کاندیدای مورد حمایتشان، مصداق بارز جمله ای باشد 

که 8 سال آن را با شوق وذوق برای هم نقل میکردندکه 

»امروز با پدیده ای مواجهیم که میتواند مستقیم به 

دوربین نگاه کند و دروغ بگوید.«  و صدالبته هنوز 

فراموش نشده یکی از نام هایی که جناب روحانی روی 

آن تاکید فراون داشت؛  دولت راستگویان!

▪ مهدی قاسم خانی

کمتـر از بیسـت روز تا انتخابات ریاسـت جمهوری 
مانـده و روز بـه روز کـه نـه، تقریبـا سـاعت به سـاعت 
فضای سیاسـی رسـانه ها ملتهب تر و داغ تر می شـود، 
تعریـف، تخریـب یـا تحلیـل کمتریـن کار رسـانه های 
مطـرح در فضـای مجـازی و وب مـی باشـد، فضایـی 
کـه در ایـن دوره بـه طـور خـاص، توجـه بسـیاری از 
کاندیـدا را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. در ادامه قصد 
داریـم بـا بررسـی چنـد سـایت خبـری مطـرح جریان 
حامـی دولت به سیاسـت هـای آنها در قبـال انتخابات 

و شـیوه و رویارویی شـان بـا جنـاح مقابـل بپردازیم.
انتخاب از شما، تخریب از ما!

هاشـمی  مرحـوم  بـه  منتسـب  رسـانه  انتخـاب، 
بعضـاً  و  نقـد  ماموریـت  جبهـه  ایـن  در  رفسـنجانی، 
تخریـب جنـاح مقابـل را بـه عهـده دارد، فهمیدن این 
موضـوع چنـدان هـم پیچیـده نیسـت، با کمی گشـت 
و گـذار در رسـانه فـوق الذکـر یـا بـاال و پاییـن کردن 

کانـال خبـری اش مـی تـوان به وضـوح مشـاهده کرد 
کـه ایـن رسـانه  چگونـه بـا برنامـه و منظم بـر رقیبان 
خـود می تـازد! البتـه متاسـفانه بعضـاً اخبـار و تحلیل 
هـای انتخـاب یـا تکذیـب می شـود یـا غلـط از آب در 
مـی آیـد، ایـن را هـم می تـوان از فیلتـر شـدن هـای 
متعـدد ایـن رسـانه چـه در دولـت گذشـته و چـه در 
دولـت فعلـی متوجـه شـد! سلسـله مقـاالت و گزارش 
هـا در تخریـب جمنـا و القـای اختالف در میـان آنان، 
تخریـب گزینـه های مطـرح از جمله دکتـر قالیباف یا 
حجـت االسـالم رئیسـی و امثالهـم از نمونـه اقدامـات 

رسـانه خانـواده فقیهـی به شـمار مـی رود!
عصر اعتدال!

بازمانـدگان بازتـاب، ایـن روزهـا منـش اعتدالـی 
و عقالنیـت را پیـش گرفتـه انـد، برخـالف انتخـاب، 
عصرایـران بـه هیـچ جـه بـه طـور واضـح و مسـتقیم 
نمی کنـد، عصـر  نقـد کوبنـده  یـا  را تخریـب  رقیـب 
ایـران خـوب می دانـد کـه چطـور، مشـی بـی طرفـی 
پیشـه کنـد. گاه خیلـی نـرم از روحانـی نقـد می کنـد 
و گاهـی هـم چـون مدافعی تمـام قـد از اقداماتش، در 
مقابـل منتقدیـن ظاهـر می شـود! حـاال در ایـام پیش 
رو و نزدیـک انتخابـات  هـم رویـه اش را تغییـر نـداده، 
و بـه عنـوان رسـانه ای فراجناحـی اقـدام بـه انتشـار 

اخبـار جریـان هـای سیاسـی مختلـف مـی نمایـد اما 
بـا همـان سیاسـت بـی طرفـی و عقالنیـت بـه جـای 
تخریـب رقیـب، بـه تعریـف از روحانـی و عملکـردش 
می پـردازد و او را گزینـه مطلـوب ریاسـت جمهـوری 
بـرای پیشـرفت ایـران معرفـی میکنـد! بـه طـور مثال 
در مقالـه ای بـا عنـوان » بـه روحانـی رأی ندهیـم؛ به 
ایـران رأی بدهیـم« خیلـی دلسـوزانه و بـی طرفانـه 
اثبـات کـرده بـود که رای بـه روحانی رای بـه موفقیت 

ایـران در عرصـه هـای گوناگـون اسـت.
آرام و مرموز!

رسـانه منتسـب بـه رئیـس مجلـس، ایـن روز هـا 
بـر خـالف روزهـای منتهـی بـه هفـت اسـفند 94 که 
یکـی از هـوادران اصلـی لیسـت امیـد بود، هنـوز حال 
و هـوای انتخاباتـی را تجربـه نکـرده اسـت! خبرآنالین 
سـوای آنکه واضح و روشـن در تایید یا تخریب کسـی 
برنیامده اما، آنچه مشـهود اسـت سکوت معنا دار 
ایـن خبرگـزاری مطـرح در قبال شـرایط موجود 
مـی باشـد کـه قابـل تامـل می باشـد! خبرآنالین 
تنهـا بـا اشـاره ای معمولـی در حـد یـک خبـر 
سـاده بـه اخبـار جریـان مقابـل مـی پـردازد، به 
طـور مثـال در روز هایـی کـه اخبـار مهمـی از 
جریـان سیاسـی مخالـف دولـت مخابره می شـود 

او تیتـر یـک خود را بـه اخبار روحانـی اختصاص 
مـی دهـد و سـعی می کنـد بـا ضریب نـدادن به 
اخبـار جریـان رقیـب ایـن را القا کند کـه جریان 
منتقـد دولـت چنـدان هم بـرای ما مهم نیسـت. 
البتـه بـا توجـه به سـابقه این رسـانه، هیـچ بعید 
نیسـت که ماننـد گذشـته خبرآنالین تـوان خود 
را بـرای روز هـای پایانـی کـه کاندیـدای  نهایـی  
مخالفیـن دولـت مشـخص می شـود نگـه داشـته 
باشـد تـا در همـان روز هـای مهـم و سرنوشـت 

سـاز دسـت خـود را رو کند!
البتـه سـه رسـانه مطـرح شـده، تنهـا قـوای 
رسـانه ای-خبری جریـان هـوادار دولـت روحانی 
نمـی باشـند امـا می تـوان از آن هـا بـه عنـوان 
و  روحانـی  حامـی  جریـان  اصلـی  داران  پرچـم 
رسـانه هایی اثرگـذار نامه برد و آن ها را بررسـی 
کـرد الزم بـه ذکـر اسـت کـه عـالوه بـر رسـانه 
هـای خبـری، کانـال هـا و گروههـای تلگرامـی 
نیـز بـه شـدت مـورد توجـه دولـت و حامیانـش 
قـرار گرفتـه کـه پرداختـن بـه آنها در ایـن مقال 

. نمی گنجـد

سـوال اینجاسـت کـه؛ 
شـما  روحانـی  جنـاب 
که وعـده از بیـن بردن 
بیـکاری را دادیـد، چرا 
کارنامـه تان خـالف آن 
را نشـان میدهد و طبق 
آمار رسمی کشـور نرخ 
بیکاری فقط در مقایسه 
با سـال پیـش با رشـد 
1.4 درصـدی نسـبت به 
سـال 94 به 12.4 رسید 
آن هـم با شـاخص یک 

سـاعت کار در هفته!

اگر به بهانه این که این ملت 
رشد ندارد و باید به او تحمیل 
کرد، آزادی را برای همیشه از 
او بگیرند، این ملت تا ابد غیر 
رشید باقی می  ماند. رشدش 
به این است که آزادش بگذاریم 
ولو در آن آزادی ابتدا اشتباه هم 
بکند. صد بار هم اگر اشتباه کند 

باز باید آزاد باشد


