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سياسي

زاکانی به
یک سال حبس
محکوم شد

شــعبه  9دادگاه کیفری یک تهران پس از رسیدگی به شــکایت وزارت نفت علیه زاکانی ،دوم اردیبهشت ماه زاکانی را به جرم نشر مطالب خالف واقع به یک سال حبس
تعزیری محکوم کرد .به گزارش ایلنا ،علیرضا زاکانی ،نماینده ســابق مجلس شــورای اسالمی و عضو جبهه پایداری به دنبال شکایت وزارت نفت به یک سال حبس تعزیری
محکوم شــد .زاکانی در تاریخ  1395/4/13در نشســت انجمن روزنامه نگاران مسلمان برخی از افراد و وزارت نفت را به فساد سازمان یافته و پیوسته ،رانت خواری ،پورسانت
بگیری ،پرداخت  8دالر پورسانت فروش نفت به افراد خاص متهم کرده بود .وزارت نفت در پی این اظهارات زاکانی از او به مراجع قضایی شکایت کرد .شعبه  9دادگاه کیفری
یک تهران پس از رسیدگی به این شکایت در دوم اردیبهشت ماه زاکانی را به جرم نشر مطالب خالف واقع به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

رئیسجمهور:

نظامیان باید کار نظامی خود را انجام دهند

حسن روحانی با بیان اینکه ما به شهدا ،سپاه و ارتش خود افتخار می کنیم اظهار
کرد :ما میگوییم هر کســی کار خود را انجام دهد ،ما دست نظامیان را می بوسیم
اما آنها باید کار نظامی خود را انجام دهند و می گوییم هر چیزی به جای خودش
نیکو است.
به گزارش ایســنا ،حســن روحانی در جمع هواداران خود در خرم آباد اظهار کرد:
امروز مردم آمدهاند بگویند که میخواهند روحانی باز خدمتگذار آنها باشد و افتخار
من نیز آن است که خدمتگذار آنها باشم.
وی تاکید کرد :ما راهی به نام اتحاد و وحدت ملت بزرگ صد در صدی ایران را
انتخاب کردهایم .ما می خواهیم همه جناحها و گروهها ،اصولگرایان ،اصالحطلبان،
معتدلین ،اقوام و مذاهب همه در کنار یکدیگر به عنوان ایران متحد باشیم.
این کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری اظهار داشت :ما نمی پذیریم که یک
جناحی منزوی باشد و گروهی اقلیت بخواهد بر افکار مردم حکومت کند.
رئیس دولت تدبیر و امید در ادامه به مقایسه شرایط کشور در زمان دولت یازدهم
و پیش از آن پرداخت و با طرح این پرسش که آیا امروز آرامش جامعه بیشتر است یا
در سال  ،91خاطر نشان کرد :هنوز مشکالت فراوانی داریم اما زمانی که به گذشته
نگاه می کنیم شاهد راه اندازی تعدادی از واحدهای صنعتی و دامپروری هستیم که
در سال  91تعطیل شده بودند.
وی بــا تاکید بر اینکه رفع فقر و محرومیت در ایران یکی از اهداف بزرگ دولت
دوازدهم است ،به اعمال تحریم های مختلف از سوی قدرت های جهانی علیه ایران
اشاره و خاطر نشان کرد :مردم باید بدانند که آنها راه تجارت را بسته بودند و ما ناچار
بودیــم برای کار خود ابتدا آن راه را باز کنیم و تحریم ها را برداریم تا بتوانیم نفت
بیشتری تولید و به فروش برسانیم و امروز نیز که نفت ما مقداری بیشتر شده است
تصمیم گرفته ایم تا این پول را به محرومان بدهیم ،اما عده ای می گویند که این
تحریم ها باید ادامه می یافت تا پول جیب هایشان بیشتر شود.

روحانــی تصریح کرد :به مردم قول می دهم که در دولت دوازدهم فقر مطلق در
ایران برای همیشه رخت بربکند.
وی با بیــان اینکه من از ابتدای دولت یازدهم پای تمــام تعهدات خود با مردم
ایســتادهام افزود :چنانچه که امروز تعهدی را با مــردم بیان می کنم ،پای تعهدم
خواهم ایستاد.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در بخش دیگری از صحبت های خود با
بیان اینکه من کشور و مشکالت آن را می شناسم و در سال های فراوان مشکالت
و پیچ و خم های آن را دیده ام خاطر نشــان کرد :من می دانم که چگونه باید در
برابر مشــکالت راه حل های عملی پیش روی مردم گذاشت .من در ابتدای دولت
خود وعده دادم که کشور را در تولید گندم خودکفا خواهم کرد و امروز به وعده خود
عمل کرده ام  .همچنین من گفتم که برای مساله آب بیشترین سرمایه گذاری ها
را انجام خواهم داد و امروز نیز به تعهد خود عمل کرده ام .
وی ادامه داد :امروز جمع شــده ایم بگوییم که مخالف هم حق دارد حرف بزند و

منتقدان می توانند با صدای بلند ندای خود را به گوش مردم برسانند و همانطور که
من نیز در شــعار انتخابات امسال گفته ام آزادی امنیت واقعی در جامعه و آرامش و
همچنین پیشرفت ایران عزیز از جمله محورهای برنامه من در دولت دوازدهم است
روحانی با اشــاره به برگزای انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه تاکید کرد:
مردم باید بدانند که روز جمعه روز سرنوشت ایران است .مردم فکر نکنند که برای
چهار سال تصمیم گیری می کنند ،بلکه باید بدانند گاهی تصمیم چهار ساله آثاری
برای  40سال بر کشور می گذارد .در همین راستا همه باید پای صندوق های رای
حاضر شوند.
رئیــس دولت تدبیر و امید در ادامه صحبــت های خود با تاکید بر لزوم آگاهی و
هوشــیاری مردم در ایام انتخابات خاطر نشان کرد :عده ای باز می خواهند با پمپاژ
پول میان مردم چند صباحی آنها را بفریبند این در حالی است که ما این راه را نمی
خواهیم و اشــتغال جوانان نیازمند درآمد مکفی اســت که این موضوع ملزم به راه
اندازی تولید می باشد.
وی با بیان اینکه با مردم پیمان می بندم که در دولت دوازدهم با آرامش بیشتری
مواجه خواهند شــد اظهار کرد :در دولت دوازدهم دست به دست هم می دهیم که
در برابر انحصارگرایان و اقتدارگرایان بایستیم.
روحانی با تاکید بر اینکه ما همه با یکدیگر برادریم و با نهادهای انقالب دوست
هستیم و رفتارمان با همه آنها برادرانه است گفت :ما تنها یک چیز می خواهیم آن
هم اینکه قیم نمی خواهیم؛ ما به شــهدا ،سپاهیان و ارتشیان خود افتخار می کنیم
ولی می گوییم هر کسی کار خود را انجام دهد .ما دست نظامیان را می بوسیم اما
آنها باید کار نظامی خود را انجام دهند .ما می گوییم که هر چیزی به جای خودش
نیکو اســت.روحانی در پایان خاطر نشــان کرد :از همه مردم تقاضا دارم که در روز
انتخابات برای رای دادن به دولت دوازدهم  11نفر دیگر را با خود پای صندوق های
رای ببرند و  12نفره رای خود را به صندوق بیندازند.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی:

راهاندازی سایت ثبت نام مسکن کالهبرداری است

وزیر راه و شهرســازی اعالم کرد :راهاندازی ســایتهای
مجازی که به ثبت نام مســکن بــرای ارائهی خانه به مردم
انجام گرفته کالهبرداری است.
به گزارش ایســنا ،پس از آنکه محمدباقــر قالیباف یکی
از نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری اقدام به راهاندازی
ســایتی کرده که در آن برای خانهدار کردن مردم نام نویسی
میشود ،وزیر راه و شهرســازی در این باره اعالم کرد :وارد
شدن به چنین فضاهایی درست نیست.
عباس آخوندی در جمع خبرنــگاران گفت :ورود به چنین
عرصــهای نیاز به پیگیری مقدمــات قانونی دارد و نمیتوان
صرفا با راهاندازی یک سایت اقدام به نامنویسی از مردم کرد.
بــه گفته وی ،در صورتی که شــرایط تغییــر نکند امکان

پیگیری قضایی و قانونی چنین اقدامی وجود خواهد داشت.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه یک شــهروند عادی
نمیتواند نســبت به ساخت یک سامانه مجازی و ثبت نام از
مردم اقدام کند ،گفت :نمیتوان برای واحدهای مسکونی که
صاحب دارند تکلیفی جدید مشــخص کرد و به نظر میرسد
این موضوع بیشتر شبیه به کالهبرداری است و فرآیند خرید
رای باشد.
وی دربــارهی آخرین وضعیت راهاندازی صندوق توســعه
حملونقل نیز توضیح داد :این صندوق در برنامه ششم توسعه
با پیشنهادی رســمی به مجلس ارائه شد و نمایندگان آن را
تصویب کردند .ما به دنبال آن هســتیم که با تعیین اعتبارات
الزم برای این صندوق کار تامین مالی پروژههای زیرساختی

سرعت بگیرد.
آخوندی ادامه داد :طبــق برنام ه ریزیهای صورت گرفته
برای زیرساختهای حملونقل در مجلس ششم اعتبار ۵۰۰
هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شــده است که قطعا برای
اجرای این سیاســتها نیاز بــه ورود بخش خصوصی وجود
خواهد داشت.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در دولت یازدهم بخش
خصوصی در چهار عرصه مختلف حملونقل فعال شده است،
تاکید کرد :ما به دنبال آن هســتیم که از یکســو با حمایت
صندوق توسعه ملی بخش خصوصی را در پروژههای زیربنایی
حمایت کنیم و از سوی دیگر با تضمین سرمایهگذاری در این
عرصهها شرایط را برای ورود ســرمایهگذاران بدون دغدغه

خاطر فراهم آوریم.
وی خاطر نشــان کرد :برای آنکه عرصه حملونقل ایران
شرایط بهتری پیدا کند از یکسو ورود سرمایهگذاران موضوعی
غیرقابل چشمپوشــی خواهد بود و از سوی دیگر باید شرایط
برای مدیریت منابع مالی چه از طریق صندوق توســعه و چه
هدفمند کردن یارانهها و عوارض سوخت و عوارض جادهای
اوضاع برای توسعه این بخش از اقتصاد ایران فراهم شود.
در جریان ســفر وزیر راه و شهرســازی به ســاوه فاز اول
ایستگاه راهآهن این شهر به طور رسمی به بهرهبرداری رسید
و وزیر راه و شهرسازی از شرکت راهآهن خواست تا در قالب
یک برنامه چهار ماهه قطارهای حومهای شهر ساوه به مقصد
تهران را نیز با برنامهریزی دقیق فعال کند.

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی:

نسبت به کاندیداها نفی ًا یا اثبات ًا نظری اعالم نکردم

رئیس مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه حضور مردم
در انتخابات سپر امنیتی برای کشور ایجاد میکند ،گفت :بنده
نفی ًا یا اثبات ًا نســبت به کاندیداها نظــری اعالم نکردم و اگر
کسی این را بگوید من تکذیب میکنم.
به گزارش ایسنا ،علی الریجانی که به استان قم سفر کرده،
روز یکشــنبه پس از حضور در نشست شورای اداری بخش
ســفلچگان در جمع خبرنگاران گفــت :فکر می کنم کامال
روشن اســت ،در شرایط امروز ایران و منطقه که دیگران به
دنبال مسئله سازی برای ایران هستند ،وضعیت حضور مردم
در انتخابات عالمت بسیار جدی محسوب میشود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه حضور جدی
مردم در انتخابات بســیاری از تهدیدها را رفع میکند ،افزود:
چندی پیش مقام معظم رهبری در خصوص موضوع انتخابات

محسن هاشمی:

جهش اقتصادی ،انتظار مردم
از دولت دوم روحانی است

محسن هاشمی رفسنجانی ،جهش اقتصادی را انتظار مردم
از دولت دوم دکتر حســن روحانی دانست و گفت :مردم دوباره
به دولت تدبیر و امید فرصت میدهند تا کشــور را با توسعه به
امنیت اقتصادی پایدار برسانند.
به گزارش ایســنا ،محسن هاشمی رفسنجانی ،شنبه شب با
حضور در مســجد جامع سمنگان با مردم منطقه و نمازگزاران
دیدار و گفتوگو کرد.وی در بخشی از سخنان خود به انتخابات
 29اردیبهشت اشاره کرد و ادامه داد :عدم حضور حماسی مردم
در انتخابات ،دشمنان را جســور ،خناسان را به القای اختالف
و عــدم میل مردم به نظام تحریــک میکند ،حال آنکه مردم
ایران هر دو سال در انتخابات شرکت میکنند.هاشمی ،تحریم
را جنــگ اقتصادی تدریجی توصیف کرد و گفت :این تهدید و
حربه دشمن در سال  93توسط مردم و با انتخاب دکتر روحانی
تبدیل به فرصتی شــد که نمونه آن اســتقالل کشور در گندم
اســت.وی ،جهش اقتصادی را انتظار مردم از دوره دوم دولت
دکتر حســن روحانی خواند و افزود :مردم دوباره به دولت تدبیر
و امید فرصت میدهند تا کشور را با توسعه به امنیت اقتصادی
پایدار برسانند .هاشمی درخصوص انتخابات شورای شهر تهران
گفت :در شهر هشت میلیونی ،مسائل مهم فرهنگی ،اقتصادی
و اجتماعی وجود دارد که اداره درست آن با شورای شهر کارآمد
مقــدور خواهد بود.وی توجه به فرهنــگ را برای مردم تهران
با توجه بــه هویت مردم ایران ،مهــم خواند و گفت :فرهنگ
عالوه بر رفتار و گفتار شــهروندان ،به فضای عمومی شهر هم
مربوط میشود .فضای سبز و شادابی درختان ،نشان از فرهنگ
توجه به طبیعت در شهر است.محسن هاشمی ،شفافیت عملکرد
مدیران اجرایی را ضرورت نظارت اعضای شورای شهر و آگاهی
مردم از وضعیت مالی و اداری مســئوالن دانست و اظهار کرد:
اگر شهرداری به اصطالح روشن و شیشهای باشد ،کسی جرأت
فساد نخواهد داشت .وی با برشمردن آسیبهای اجتماعی در
شهر تهران گفت :راه حل این مشکل فعالیت نهادهای مردمی
و مساجد است .فرزند ارشد آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،استفاده
درســت از اوقات فراغت را حق زن و مرد و دختر و پسر تهران
دانست و گفت :باید فضای شــهر و امکانات آن در این مسیر
باشد.

فرمایشــات مبسوطی داشتند و مطالب دقیقی را فرمودند که
به امنیت ملی کشور مربوط میشود که البته همین طور نیز
است ،یعنی مجموع رفت و آمدها و زد و بندهای منطقه که در
صحنه بینالملل انجام میشود بیانگر این است که احتیاج به
حمایت جدی از سوی مردم است که دشمنان احساس کنند
یک سپر دفاعی در کشور وجود دارد که منظور از سپر دفاعی
همان حضور مردم در انتخابات است.
وی ادامــه داد :حضــور مردم در انتخابات ممکن اســت
مقداری از وقت مــردم را در هنگام رأی دادن بگیرد ،گاهی
گفت وگوها و بگو و مگوهــا در انتخابات که صورت گرفته
باعث آزرده شدن مردم میشود که این موضوعات نباید روی
اراده مردم تأثیرگذار باشد.
الریجانی افزود :حضور مردم در انتخابات کار بزرگی است

و میتواند سپر دفاعی برای مردم و ملت ایران به وجود آورد.
بنده که سالها در مسائل امنیت ملی کار کردم این موضوع
را عرض می کنم که حضور مردم بســیاری از مخاطرات و
تهدیدات را از ایران دور میکند.
وی در این رابطه ادامه داد :حضور مردم در انتخابات مجال
را برای ســرمایهگذاری ،رونق تولید و اشــتغالزایی در کشور
فراهم میکند ،بنابراین خاضعانه از مردم و ملت تقاضا میکنم
تا با نشاط در انتخابات حضور پیدا کنند و بدانند که یک رأی
مردم میتواند به عزت ملی مدد رســاند و این موضوع سپر
امنیتی برای کشور ایجاد میکند.
رئیس مجلس شورای اســامی در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه مطرح می شــود رئیس مجلس از کاندیدای خاصی
حمایت کرده اســت ،گفت :در این باره دو الی سه بار از من

ســوال شــده ،عرض میکنم در انتخابات آینده بخشــی از
انتخابات مربوط به انتخابات قوه مجریه و بخشی مربوط به
انتخابات شوراهای اسالمی است ،بنده هیچ وجهی نمیبینم
کــه رئیس قوه مقننه بــه هر دلیلی نظــری بدهد راجع به
کاندیداهایی که مربوط به سمت قوه مجریه هستند.
الریجانی افــزود :از آن جهت که مجلس وجه ناظر برای
قوای دیگر را دارد ،بنابراین لزومی به این اظهارنظر نیست و
من نفی ًا یا اثبات ًا نسبت به کاندیداها نظری اعالم نکردم و اگر
کسی بگوید بنده تکذیب میکنم.

سیف اله ابوترابی سخنگوی ثبتاحوال:

برای شرکت در انتخابات داشتن شناسنامه و شمار ه ملی کافی است

ســخنگوی ســازمان ثبتاحوال کشور
اعالم کرد که ضرورتی به همراه داشــتن
کارت ملی برای شــرکت در انتخابات 29
اردیبهشت ماه نیست و حفظ بودن شماره
ملی کافی است.
به گزارش ایسنا ،سیف اله ابوترابی درباره
اینکه برای شرکت در انتخابات چه مدارکی
باید همراه رایدهندگان باشد ،گفت :همراه
داشتن شناسنامه برای شرکت در انتخابات
ضروری اســت اما همراه داشــتن کارت

ملی ضــروری نبوده و تنها کافی اســت
کــه رایدهندگان کدملی خــود را بخاطر
داشتهباشند.
ســخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور
ی آزمایی شــماره
درباره ســازوکار راســت 
ملی ارائه شــده از سوی شــهروندان نیز
گفت :سیســتمها آنالیــن و برخط بوده و
بالفاصله شــماره ملی ارائه شده از سوی
رایدهنده با اطالعات شناســنامهای وی
تطبیق داده شــده و اگر ایــن اطالعات با

پروانه سلحشــوری در مــورد اظهارات
فاطمه آلیا مبنــی بر اینکــه معاونت امور
زنان ریاســت جمهوری ،اسامی زنان کمتر
از بیست و پنج ســال مطلقه را به سازمان
ملــل بــرای کار در آنتالیای ترکیــه ارائه
کرده است ،گفت :متاسفانه شاهد اظهارات
غیرمستند و متاســفانه غیراخالقی هستیم
که در ایام انتخابات از جانب دوســتانی که
ادعایاصولگرایــی دارند برای جمع کردن
رای مطرح میشود .اینکه یک فعال سیاسی

و فعال در حوزه زنان که در عرصه سیاست
ایران حضور دارد ،به خود اجازه میدهد که
به معاون رییسجمهور که زن زحمتکش،
معتقد و دینداری است ،چنین حرفهایی را
بزند جای تامل دارد.
یه گزارش ایلنــا ،نماینده مردم تهران در
مجلس شورای اســامی خاطرنشان کرد:
این حرفها در شأن نظام اسالمی ما نیست.
برخی فکر میکنند بــرای رأی آوردن کل
نظام را باید زیر سوال ببرند .اینکه میگویند

یکدیگر مطابقت نداشته باشند از رای دادن
فرد جلوگیری خواهد شــد .البته اگر فردی
کارتملیاش را همراه دارد بهتر است که
همراه با شناســنامهاش در روز رایگیری
بیاورد.وی اضافه کرد :تفاوتی میان کارت
ملی هوشــمند و کارتهــای ملی قدیمی
وجود ندارد.
بــه گفته ابوترابی ســامانه تشــخیص
اطالعات در صندوقهای ســیار اخذ رای
نیز پیشبینی شــده است.وی همچنین از

آمادگی سازمان ثبت احوال و ادارات تابعه
برای ارائه شــماره ملی رایدهندگان حتی
در روز برگزاری انتخابات خبر داد و گفت:
این افراد مــی توانند به ادارات ثبت احوال
مراجعه کــرده و در روز برگزاری انتخابات
نیز در شهرســتانها و مراکز استان ها از
طریق تلفن افراد فاقد شماره ملی میتوانند
این شــماره را دریافت کننــد تا همه افراد
واجد شــرایط بتوانند در انتخابات شرکت
کنند.

فاطمه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس:

کسانی که ادعای کرامت دارند چگونه
حرمت زن را زیر سؤال میبرند؟

هدف وســیله را توجیه میکند مسلمانان با
آن مخالف هستند .کسانی که ادعای کرامت
دارند چگونه با این حرفها کرامت زن را زیر
سوال میبرند؟
رییس فراکســیون زنــان مجلس دهم
افزود :شما که هیچ مسندی ندارید االن به
این گونه برخــورد میکنید در آینده چگونه
میخواهید کرامــت زن را حفظ کنید؟ اگر
این ادعای شما درســت است چرا تاکنون
قوهقضاییه وارد نشده است؟ با این ادعاها نه
تنها ضربه به حوزه زنان وارد میکنید بلکه
به حوزه دین و سیاست نیز ضربه میزنید.
او بیان داشت :بعضیها احساس میکنند
که از یک مصونیتی برخوردار هســتند .اگر
کســی بداند که به خاطــر حرفهایی که
میزند ممکن است پیگرد قضایی شود چنین
حرفهایی را به زبان نمیآورد .رســانهها و

کانالهــای تلگرامی زیادی در دســت این
افراد است و ادعاهای خود را سریع در جامعه
پخــش میکنند .تخریب و شــایعهپراکنی
کار ســختی نیست .کار سخت آن است که
بخواهید با منطق و مســتند شخصی را نقد
بکنید که اینها برای اینکه دستشــان خالی
اســت دســت به تخریب میزنند.نماینده
مجلس افــزود :دلیل اینکه مــوالوردی را
هدف هجمههای خود قرار دادند این است
که ایشــان بیش از هر زن دیگری در حوزه
زنان تالش کرد و عملکرد بســیار خوب و
شفافی داشته است و هدفی جز بهبود وضع
زنان نداشــته است .او زن دیندار و معتقدی
است که در راســتای اصول دینی دست به
فعالیت میزند و اینها تحمل ندارند که چنین
شخصی بتواند به خوبی امور را تحت کنترل
خود داشته باشد و کارها را به پیش ببرد.

دوشنبه  25اردیبهشت شماره 145

خبر

اعالم حمایت ۱۶۳
اقتصاددان از حسن روحانی

 163اقتصاددان در بیانیهای حمایت خود را از حسن روحانی اعالم کردند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
ملت شریف و عزیز ایران
نظر به در پیش بودن دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری ،ما اعضای
هیات علمی و پژوهشــگران اقتصادی بر خود الزم می دانیم نکاتی در خصوص
فضای عمومی انتخابات بویژه در عرصه اقتصاد با شما مطرح کنیم.
مردم عزیز ،شــما بــه خوبی واقفید که بــه دلیل مدیریت نادرســت و به کار
گیری سیاســت های مخرب در دولتهای نهم و دهم ،اقتصادایران مسیرتخریب
و اضمحــال در پیش گرفت .بخشــی از میــراث آن دوره ،بیثباتی در فضای
کســبوکار  ،بحران بازارهای اقتصادی ،تحریمهــای ظالمانه دولتهای غربی،
فســاد گسترده ،تورم ،رکود ،بیکاری فراگیر و زمینگیر شدن بنگاههای اقتصادی
بر همگان مشــهود بود .بخشی از خسارتها نیز به تدریج و برای نسلهای آینده
آشکار خواهد شد.
شما در سال  1392به صحنه آمدید و با انتخابی هوشمندانه ،فضای امیدبخش،
ن آفرین و باثباتی را برای کشــور به ارمغان آوردید .دولت یازدهم ،ویرانه
اطمینا 
ای اقتصادی با نهادهای سیاســتگذاری و کارشناسی فروپاشیده ،انبوه تعهدات و
بدهی ها ،خزانهای خالی ،تورمی باال ،تحریمهایی سنگین و رکودی کمرشکن را
تحویل گرفت .گرچه طی چهار ســال گذشته بهبود محسوسی در کیفیت زندگی
بخشهایــی از جامعه پدید نیامده اما ملت بزرگوار باید بدانندکه متوقف ســاختن
روندهای تشــدید کنند فقر و فالکت که میراث دولت قبلی بود درجای خود کار
نهادی
آســانی نبود؛ همانگونه که درهم شکستن مقاومت شدید ذینفعان ساختار
ِ
مشــوق بخش های غیر مولد ،که مانع ارتقای جایگاه بخش های مولد کشــور
ِ
میشــوند نیز امری نیست که بدون همراهی ســایر قوای حکومت قابل تحقق
باشــد .باید توجه داشته باشیم تحقق بسیاری از مطالبات مردم از عهده اختیارات
قوه مجریه بیرون است و بنابراین نباید دستاوردهایی مانند:
کاهش ساالنه  30میلیارد دالر هزینه مبادله ناشی از سیاست های تنش آفرین
دولت قبلی
پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام برای فضای کسبوکار
کاهش نزدیک به  10میلیارد دالر واردات قاچاق به کشور
کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصوالت کشاورزی
مثبت شدن تراز تجاری کشور پس از نزدیک به چهار دهه
و کنترل جدی و موثر تورم را نادیده بگیریم.
مــا به دولت آینده بــرای جبران خطاهای راهبردی به ویــژه در زمینه عدالت
اجتماعــی ،طراحی یــک برنامه نظامند بــرای تقویت بخش هــای مولد ،مهار
آزمندیهای غیر مولدها تاکید می کنیم .ما گرچه به سیاست های اقتصادی دولت
یازدهم انتقادهای جدی داشته ایم اما در انتخابات دور دوازدهم ریاستجمهوری
به دالیل زیر به جناب آقای دکتر حسن روحانی رای می دهیم:
 .1با توجه به تجربه دولت یازدهم ،در دوره دوازدهم ریاســت جمهوری نیز حق
انتقاد از برنامه ها و سیاســت های دولت بــرای منتقدان بیرون از دولت محفوظ
خواهد ماند و این احتمال اتخاذ تصمیمات خطیر و پرهزینه را کاهش میدهد.
اصولگرای در سایه ،نعمت بزرگی است که با نقد
منصف منتق ِد
دولت
ِ
 .2حضور ِ
ِ
عملکرد دولت مســتقر می تواند به تصحیح سیاست های دولت دوازدهم کمک
کند ،در حالیکه با یکدست شدن فضای سیاسی حاکم بر کشور این نعمت از دولت
مستقر دریغ خواهد شد.
 .3دولت هایی که از نظر سیاسی با بقیه قوای حاکمیت یکدست هستند ،معموال
با انســداد فضای سیاســی ،آنگونه که تجربه دولتهای نهم و دهم نشــان دادند،
زمینههای رشــد فسادهای گسترده و بیسابقه اقتصادی را در مقیاسهای خانمان
برانداز فراهم می سازند که هزینه های آن به صورت رشد تورم ،رکود گسترده و
عمیق ،فقر و نابرابری متجلی خواهد شد؛ درحالی که تداوم دولت آقای روحانی با
نظارت موشــکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد
در مقیاس های ذکر شده خواهد شد.
 .4در دوره نخســت ریاست جمهوری آقای روحانی ائتالف جهانی برای امنیتی
ســازی کشــورمان در عرصه بین المللی با موانع جدی مواجه شد؛ در حالی که
اکنون اگر در دولت دوازدهم رقبای اصلی ایشــان دولت را به دست گیرند ،بهانه
کافی به دشمنان اصلی کشورمان -یعنی محافظه کاران در ایاالت متحده آمریکا
و رژیــم صهیونیســتی -خواهد داد تا ائتالف جدیدی را با امنیتی ســازی مجدد
کشورمان در سطح بین المللی تشکیل دهند .چنین وضعیتی بیگمان هزینه های
بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و به ویژه گروه های کم درآمد و محروم
جامعه خواهد کرد.
 .5برنامهها و سیاستهای شتابزده ،بیمطالعه و غیرکارشناسی که اکنون برخی
کاندیداهــا مطرح میکنند میتواندبه انفجار تورمی بینجامد و معضالت اقتصادی
کنونی کشور و نابرابری بین اغنیا و طبقات تهدیست را تشدید کند که حاصل آن
رشد آسیبهای اجتماعی و درپی آن رخ نمودن بحرانهای اجتماعی و سیاسی وا
َشکال مختلف نا امنی درکشورخواهد بود .برای اقتصاد زمینخورده ما هیچ نسخه
معجزه آسایی وجود ندارد جزآنکه بکوشــیم ثبات کنونی فضای اقتصاد کالن را
حفظ کنیم و محیط کســبوکار را بهبود ببخشــیم و البته سیاستهای اصالحی
خود را در حوزه اقتصاد با شیبی مالیم و بدون فضا سازیهای هیجانی ،اجراکنیم.
 -۶اقتصاد ایران در دو ســه ســال اخیــر بانرخی آرام رو بهبود رفته اســت و
اکنون درآستانه رشدی شتابان و جهشی امیدوارکننده قراردارد .آنچه امروز اقتصاد
ایرانبدان نیاز دارد تداوم شرایط باثبات و امیدبخش فعلی است .اقتصادی که سالها
از بیثباتی و بیتدبیری آسیب دیده است زمان می برد تا اعتمادکند .اکنون اقتصاد
ایران در آســتانه اعتماد به دولت و روشن کردن موتورهای اصلی خود قرار گرفته
اســت .بیم آن میرود که هرگونه تغییر در سطح سیاستگذاران ارشد کشور ،این
رشــته نازک اعتماد را بگســلد و اقتصاد را برای چند سال دیگر در اغما فرو ببرد.
اکنــون هرگونه تغییری اقتصاد راوارد فاز محافظــه کاری و صبر مجدد میکند.
اصلی ترین شرط شروع فعالیتهای اقتصادی مولد ،وجود افق روشن و با ثبات و
اعتمادآمیز در اقتصاد است .چهارسال طول کشید تا این اقتصاد به دولت روحانی
اعتمــاد کند .اکنــون هرگونه تغییر ،یکبار دیگر اقتصــاد را وارد فاز صبر و انتظار
میکند و این به معنی یک دوره جدید رکود است.
مردم عزیز ایران
ما در آســتانه انتخاب بین دو دولت ،دو سیاســت یا دو فرد قرار نداریم .ما در
آستانه انتخاب بین عقالنیت یا احساسات هیجانی ،انتخاب بین تداوم یک جامعه
کودکواره یا عبور به یک جامعه بالغ و نهایتا انتخاب بین یک جامعه توسعه نیافته
یا حرکت شــتابان به سوی توســعه قرار داریم .انتخاب امروز ما انتخاب میان دو
فرد یا دو شــعار یا دو قولوقرار نیست ،انتخاب میان ماندن در گذشته و تکرار آن
یا عبور به آینده است.
به شــما اطمینان میدهیم که با توجه به تجربه و دانش خود در حوزه مســایل
اقتصاد ایران ،در شرایط فعلی کشور با توجه به کاهش قیمت نفت و نیاز به تداوم
فرایند بازســازی و نوسازی ناشــی از آواربرداریهای از تخریب سالهای قبل،
امکانات کشــور تحت هیچ شــرایطی امکان اجرای وعده یارانههای گســترده و
ایجاد اشتغالهای نجومی را ندارد .شک نکنید که هرگونه قولی که به شما وعده
رفاه یا اشــتغال یکشبه را بدهد یک فریب انتخاباتی است و دود آن به سرعت با
شکلگیری یک تورم افسارگسیخته ،به چشم خود شما خواهد رفت.
امید اســت که با رأی شــما و موفقیت آقای روحانی در کسب این اعتماد و با
همگرایی همهجانبه قوای کشــور و ملت در یاری رساندن به دولت ،کشور و ملت
ایران شــاهد دستاوردهای قابل قبول و رضایتبخش برای این نسل و نسلهای
آینده باشد.

