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مرخصی خود را تقدیم
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یادداشت روز

سیاستمداران مینیاتوری
جواد شقاقی  -روزنامه نگار

من فعال قصد نامزدی ندارم ،میخواهم ادامه تحصیل بدهم؛ لطفا مزاحم نشوید.
وقتــی به حرفها و رفتارهای برخی از این سیاســتمداران ایرانی نگاه میکنیم و با
شــخصیت عجیبشان مواجه میشویم با خود میگوییم چه نامیروی آنها بگذاریم؟!
انسانهای دو شخصیتی ،چند شخصیتی ،باری به هر جهت...
یکی روزی میگوید من نه کاندیدا خواهم شــد و نه از کسی حمایت خواهم کرد اما
فردایش هم کاندیدا میشود و هم بدلی برای خودش میآورد؛ پس فردایش هم بدلی
برای بدلش معرفی میکند.
آن یکی برای آمدنش هزار شــرط و شــروط میگذارد اما در حالی که حتی یکی از
شروطش هم برآورده نشده ،میگوید :با اجازه بزرگترها بلی.
یکی دیگر میگوید :تا وقتی بزرگتر از من هست ،خوب نیست که من نامزد شوم .اما
از پشت پرده هزار بار چراغ سبز برای آمدنش نشان میدهد و آخر سر هم با پای برهنه
به ســمت محل ثبتنام میدود .و برای توجیه کارش ،میگوید :چکار کنم خواهان من
زیاد است؛ من که نمیتوانم به خاطر بزرگتر از خودم ،بخت خودم را خراب کنم!
یک نفر دیگر که تا حاال چندین بار نامزدی ناموفق داشته ،همینطوری و بدون اینکه
کسی کاری به کارش داشته باشد ،برمیگردد و میگوید :ممنون از درخواستتان؛ من
فعال قصد نامزد شدن ندارم؛ میخواهم ادامه تحصیل بدهم.
یکی که ســن و سالی هم از او گذشــته میگوید من دیگر بزرگ شدهام ،میخواهم
خودم برای خودم تصمیم بگیرم؛ یک روز میرود نامزد میشود و یک روز دیگر تصمیم
میگیرد که به حرف بزرگترهای فامیل گوش دهد و به نفع آن دیگری کنار بکشــد و
دســت از این هوو بازی بردارد .روز دیگر لجش میگیرد و میگوید به هیچ وجه پا پس
نخواهم کشید.
هر چقــدر فکر میکنــی نمیتوانی بهتــر از سیاســتمداران مینیاتــوری ،نامیرا
پیــدا کنی که به راســتی برازنده شــخصیت ایــن افراد باشــد .البته نــه به جهت
کوچــک بــودن جثهشــان ،همانطوریکه از نــام مینیاتــور در وهلــه اول به ذهن
آدم متبــادر میشــود؛ نه بــه علــت ایرانیاالصل بودن ایــن افــراد ،از آنجایی که
مینیاتــور یکــی از هنرهای برجســته ایرانیها بوده؛ بلکه به ســبب اســتفادهای که
ایــن سیاســتمداران از مضامین مذهبی و معنــوی در طراحی شــخصیتهای چند
گانهشــان میکننــد؛ به علت عدم شــباهت حرفهــای این سیاســتمداران با عالم
واقع.
انگار این افراد در توهم به ســرمیبرند؛ یکی میگوید من چهار ساله درآمد مردم را
دو برابر میکنم ،من فراجناحی هســتم ،پنج میلیون شغل ایجاد میکنم .یکی دیگر از
عدالت توزیعی میگوید ،از بســتههای آردی که با مساوات بین مردم توزیعشان کرد،
دیگری ازهالههای نور پیرامون خودش میگوید و از مدیریت جهانی و ...
شــخصیت این سیاســتمداران مثل طرحهای مینیاتوری بســیار پرپیچ و تاب است.
وقتی حرفهایشــان را گوش میدهی احســاس میکنی چندان هم آدمهای سادهای
نیستند که بتوانی به راحتی آنها را بشناسی؛ به سبب پرداختنشان به تمام جزییات .این
سیاســتمداران برای تمام امور عالم و آدم برنامــه دارند ،در مورد هر چیز کوچکی نظر
میدهند و خالصه اینکه هیچ چیزی از نظر آنان به دور نمیماند.
همچنین به دلیل بدون جنسیت بودنشان ،مثل شخصیتهای طرحهای مینیاتوری.
چون از آنجایی که هنوز معنی رجل سیاســی مشــخص نشــده ،نمیتوان با اطمینان
جنسیت این سیاستمداران را اعالم کرد.
خالصه ،تو میمانی و تردید .تو میمانی و هزاران سوال؛ اینکه کدام یک را انتخاب
کنــی؟ آیا طــرف مقابل مایل به نامزدیســت؟ آیا قصد انصراف دارد یــا اینکه دارد
ی میکند؟
بازارگرم 

آغاز مهلت اعتراض داوطلبان رد صالحیت شده
انتخابات شوراها
به گزارش انتخاب  ،مراتب تایید یا رد صالحیت داوطلبان انتخابات شــوراهای شهر
پس از دریافت نظر هیات نظارت شهرستانها از سوی فرمانداریهای کشور اعالم شد.
این نتیجه اولیه بوده و داوطلبانی که در این مرحله رد صالحیت شــده اند میتوانند
از  3الی 6اردیبهشت ماه به مدت  4روز مراتب شکایت خود را به هیات نظارت اجرایی
و نظارت شهرستانها و همچنین هیات نظارت استانها اعالم کنند.
بر این اساس هیاتهای نظارت استانها طبق تبصره  3ماده  50قانون از تاریخ  7الی
 16اردیبهشــت ماه یعنی به مدت  10فرصت دارند به شکایت داوطلبان رد صالحیت
شده رسیدگی کنند.
بنابراین نتیجه و اعالم نظر قطعی و نهایی هیات نظارت استان در خصوص شکایت
داوطلبان رد صالحیت شده  17اردیبهشت ماه از طریق فرمانداریها اعالم میشود.
اسامینامزدهای نهایی انتخابات شوراهای شهر در مدت  3روز یعنی از  18الی 20
اردیبهشت ماه توسط فرمانداریها منتشر خواهد شد.
تبلیغات نامزدهای انتخابات شــوراهای شهر از  21اردبهشت آغاز و به مدت  7روز
یعنی تا  27اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی:

دولت گذشته بخشهای فکری سازمان
میراث فرهنگی را کامال فلج کرد
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت :عالیم حیاتی سازمان میراث فرهنگی در دولت
یازدهم برگشت و به تعبیری از اورژانس به بخش منتقل شد.
به گزارش ایلنا محمد بهشــتی ،رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی ،درباره وضعیت میراث
فرهنگی کشور گفت :دولت گذشته کارنامه بسیار درخشانی در نابودی آثار فرهنگی و میراثی
کشور دارد .صدمات بسیار عمیقی به دستگاه حافظ میراث فرهنگی وارد و عمال سازمان را
با اقدامات خود تخریب کرد.
وی با تاکیدبراینکه بخشهای فکری سازمان میراث فرهنگی را کامال فلج کردند ،گفت:
به عنوان نمونه از عملکرد دولت گذشــته از حصار دوره سلجوقی که دیواری به عرض سه
متر و ارتفاع هشــت متر در شهر کاشان است ،سی و هفت قطعه بدنه این دیوار در هنگام
تحویل به دولت قبل وجود داشت و در هنگام تحویل به دولت یازدهم تنها هفده قطعه این
دیوار وجود داشت .سرنوشت بیست قطعه نامشخص است.
بهشتی گفت :در توسعههای شهری چشمان خود را بستند و آنها را کامال تخریب کردند.
امثال این اتفاقات بســیار زیاد در سطح کشــور اتفاق افتاده است .هیچ جایی نمانده که از
آســیبها در امان مانده باشــد.وی افزود :ارائه آمار از خسارتهایی که در دولت گذشته به
بار آمده نیازمند وجود یک ســازمان دارد که بتواند حجم خسارات را بسنجد.بهشتی گفت:
سیســتم سازمان میراث فرهنگی به گونهای فلج شده بود که اصال میزان خرابیها نه دیده
و نه سنجیده میشد .وقتی کارشناسان خبره را از سطح کشور بیرون میکنند و افرادی در
راس قرار میدهند که خبره نیستند؛ متوجه میزان خرابیها نمیشوند.
رئیس پژوهشــگاه با اشاره ب اینکه در چنین وضعیتی میراث فرهنگی را به دولت فعلی
تحویل دادند؛ گفت :سازمان امروز در شرایط اورژانسی سابق نیست .عالئم حیاتی سازمان
که در حال نابودی بود ،اکنون برگشته است .شرایط میراث فرهنگی آرام شده و رفته رفته
ســازمان میتواند ماموریتهای مهمیرا انجام دهد.وی افزود :زخم نیمه بازی اســت که
جای آن هنوز باقی است .مشکالت ساختاری سازمان ،امکانات و تجهیزات سازمان را باید
مرتفع کنیم تا سازمان بتواند کارهایی که قانون و برنامه ششم بر عهده آنها گذاشته بتواند
عملیاتی کند .رئیس پژوهشــگاه میراث فرهنگی در پایان گفت :حال میراث فرهنگی دیگر
ت آن بودند ،نیست و به تعبیری سازمان از اورژانس به
در آن شــرایطی که همه نگران فو 
بخش وارد شده است .عالئم حیاتی سازمان در حالت قطع شدن نیست و این اتفاق بزرگی
برای سازمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر ،مهدی چمران با اعالم این خبر گفت :شهردار تهران به منظور شرکت در انتخابات ریاستجمهوری
و حضور در برنامههای تبلیغاتی درخواست مرخصی خود را از تاریخ دوشنبه  ۴اردیبهشت ماه تا تاریخ  ۲۷اردیبهشت ماه تسلیم
شورای اسالمیشهر تهران کرد.

محسنهاشمی مؤسس و اولینمدیر عامل متروی تهران:

تراکم فروشی برای اداره تهران
را خطا می دانم

به گزارس ایسنا،هاشمیبا بیان اینکه کیفیت
نازل و پایین ســاخت بنا بخصوص در مناطق
جنوب شــهر و محروم تهــران و عدم نظارت
مناســب فنی موجب شده است تا ساختمانها
«زود فرسوده شــده» یا از ابتدا بدون کیفیت
اســتاندارد ساخته شــوند ،گفت :یکی دیگر از
مشــکالت عدم جذابیت نوســازی بافتهای
فرسوده برای ســازندگان وسرمایه داران است
که به علت صدور مجوزهای بی رویه بلندمرتبه
ســازی وتراکم فروشــی در مناطق شــمالی
و مرکزی شــهر که بازده اقتصــادی بهتری
دارند طبیعتا ســازندگان و فعــاالن اقتصادی
حوزه ســاخت وساز به جای تمایل به نوسازی
بافتهای فرســوده به سمت برجسازی یا مال
و مجتمع تجاری ســازی در مناطق مرغوبتر
شهر رفتهاند ومساله سوم عدم ارائه تسهیالت
مناســب وفراهم کردن شرایط زیست مطلوب
در بافتهای فرســوده است .وی افزود :وقتی
شــما در یک بافت فرســوده ،ســاختمانی را
نوســازی میکنید اما کلیت ایــن بافت فاقد
شرایط زیست مناسب است ،زیرساختها وجود
ندارد ،تسهیالت فرهنگی و ورزشی وتفریحی
وفضای ســبز وجود ندارد ،ساختمان نوسازی
شــده جذابیتی ندارد و تبدیل به بستری برای
بــروز ناهنجاریهای اجتماعی میشــود ،در
مجموع میتوان گفت که ما برای حل معضل
بافتهای فرسوده نیازمند نگاهی جامع و کالن
هستیم .مدیرعامل سابق شرکت متروی تهران
با اشاره به ساخت و ســازهای انبوه در تهران
با بیان اینکه دور معیوبی که در فرایند توســعه

شــهر در دهههای اخیر اتفاق افتاده ،این است
که ما برای تامین هزینههای مدیریت شهری
و فعالیت عمرانی تراکم فروشــی میکنیم و با
استفاده از درآمد این تراکم ،بزرگراه میسازیم
و این تراکم موجب افزایش ترافیک در حاشیه
ایــن بزرگراهها میشــود و در نتیجه ترافیک
وآلودگی وضعیتی مشــابه یا بدتــر از قبل از
احداث بزرگــراه را پیدا میکند ،گفت :وضعیت
امروز مناطق یک تا  4تهران به خوبی نشــان
دهنده نتایج این رویکرد اســت ،در حالیکه با
رویکرد چابک سازی و کاهش هزینههای اداره
شــهر ،اولویت دادن به حمــل ونقل عمومیو
توزیع جذابیــت زندگی و تفریــح به صورت
متوازن در شهر از تزاحم و فشار بر برخی نقاط
شهر جلوگیری میکنیم و شــاهد هستیم در
هیچ از کالنشهرهای توسعه یافته جهان ،شاهد
تراکم فروشــی وشهرفروشی بیرویه نیستیم،
نکته مهم در این میان سهم ناچیز شهروندان
از فــروش تراکمیاســت که بار ســنگین و

ناهنجاریهای درازمدت زیستی تولید میکند،
اگر شــما به اندازه  100واحد ارزش اقتصادی
تراکم خارج از طرح تفصیلی واگذار شود ،آنچه
بصــورت واقعی وارد چرخه مدیریت شــهری
میشود بیش از  30واحد نیست وبخش عمده
آن ،به صورت تخفیف یا رانت عاید واســطهها
ودالالن میشود .وی مورد مشکالت فرهنگی
و آســیبهای اجتماعی شهر نیز با بیان اینکه
به صورت اصولی شهر باید انسان محور باشد
نه ســاختمان محور یا خیابان محور ،گفت :لذا
ما با یک پیش فرض غلط مواجه هســتیم که
ماموریت مدیریت شــهری در حوزه فرهنگی
و اجتماعی شبیه ســایر دستگاههای فرهنگی
واجتماعی حاکمیتی است ،در حالی که وظایف
و ماهیت بخش فرهنگی شهرداری با سازمان
تبلیغات اسالمیمتفاوت اســت ،شهرداری از
بودجــه حاکمیتی تغذیه نمیکند بنابراین نباید
صرفا به شعارها و فعالیتهای تبلیغاتی یکسویه
بپردازد که هزینه محور تلقی شود ،بلکه مدیریت

شهری یک سازمان مردم نهاد است و رویکرد
فرهنگی آن نیز باید مردم نهاد باشد ،بدین معنا
که مدیریت شــهری در حوزه مسائل فرهنگی
واجتماعی بــه فراهم کردن زیرســاختها و
بســترها بپردازد و محور فعالیت خود مردم و
تشکلهای مردم نهاد باشند و بخش فرهنگی
و اجتماعی مدیریت شــهری نقشــی تسهیل
کننده و حامیرا ایفا کنند ،مجموع اعتباراتی که
در بخش فرهنگی واجتماعی شهرداری تهران
هزینه میشود بالغ بر  2000میلیارد تومان است
که بیشــتر از بودجه چند وزارتخانه وســازمان
فعال در این بخش اســت کــه وظایف اصلی
حاکمیتی بر دوش آنهاســت .مــا نیاز به تغییر
رویکرد در حوزه فرهنگی واجتماعی واعتماد به
مردم وتفویض فعالیتها به شهروندان داریم.
هاشمیبا اشــاره به حمل ونقل عمومیبویژه
متــرو و تاکید بر اســتفاده از روشهای نوین
حمل ونقل بــا بیان اینکه واقعیت آن اســت
که طی دهههــای اخیر بخش عمده اعتبارات
عمرانی مدیریت شهری ،صرف توسعه شبکه
بزرگراهی شــده اســت کــه معضالتی نظیر
ترافیک وآلودگی هوا را به دنبال آورده اســت،
گفت :در حالی بایســتی سیســتم حمل ونقل
عمومیکه شامل چند بخش حمل ونقل انبوه با
اتکا به ریل (مترو) و خطوط مکمل این شبکه
انبوه با اســتفاده از تراموا ،اتوبوس ،حمل ونقل
کابلی در اولویت باشــد هستیم و باید به سوی
این روش حرکت کنیم تا شهروندان برای عدم
استفاده از خودروی شخصی جایگزین جذاب،
منظم ،امن و ارزانی در دسترس داشته باشند.

انتقاد نماینده مجلس شورای اسالمیاز دیدار رئیسی با نماینده پوتین

علیرضا رحیمینماینده مجلس ایران با اشــاره به دیدار
ابراهیم رئیســی کاندیدای ریاست جمهوری این کشور با
نماینده پوتین گفت شائبه دخالت در انتخابات در آن دیده
میشود.
به گزارش خبر گــزاری آناتولی ،علیرضا رحیمی ،عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در
رابطه با دیدار ابراهیم رئیسی نامزد ریاست جمهوری این
کشور با رستم مینیخانوف رئیسجمهور تاتارستان و نماینده
ویژه پوتین در امور مذهبی به پایگاه خبری «رویداد »24

گفت :هر جور که به این دیدار نگریسته شود شائبه دخالت
در انتخابات در آن دیده میشود .رحیمیبا اشاره به اینکه
از وزارت خارجه ایران خواســت در این خصوص توضیح
ارائه دهد ،از بررسی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی
مجلس و احضار ابراهیم رئیسی برای ادای توضیح در این
خصوص در صورت نظر مســاعد اعضای کمیسیون خبر
داد .گفتنی اســت دیدار رئیســی با نماینده پوتین در امور
مذهبی را نخســتین بار خبرگزاری تســنیم که رسانهای
نزدیک به طیف اصولگرایان است منتشر کرد.
با سوء مدیریت شهرداری پایتخت

تهران جزء پنج شهرخطرناک دنیاست

به گزارش ایلنا ،یک شــهروند تهرانی ممکن است به دالیلی
همچــون برخورد حفاران متــرو با لوله گاز شــهری و انفجار،
فروریزش ســاختمانهای بلند به دلیل فرســودگی و نداشتن
مقاومــت ،فروریــزش به دلیــل گودبرداریهای غیــر مجاز،
فرونشست خیابانهای شــهر ،آلودگی هوای شهر ،وقوع زلزله
 5ریشــتری و تخریب جدی در بافت فرسوده و ...جان خود را از
دست بدهد .این در حالی اســت که این خطرات و تهدیدات را
میتوان با مدیریت شــهری مبتنی بر قواعد و قوانین شهری به
حداقل کاهش داد.
اینکه گسلهای جدیدی از جمله گسل «پردیسان» به تعداد
گســلهای ریز و درشت تهران اضافه شــده ارتباطی با نحوه
مدیریت شهری ندارد اما طبق گفتههای وزیر راه و شهرسازی،
شــهرداری تهران طول سالهای  90 ،89و  91یعنی ظرف سه
ســال برای ساخت  670هزار واحد مسکونی پروانه صادر کرده
و بیش از  100برج تهران بر روی همین گســلها ساخته شده
است.
هر چند که شــهرداری تهران بــا محدودیتهایی که وزارت
شهرسازی دولت یازدهم در ساخت و سازهای غیرمجاز و تراکم
فروشی ایجاد کرد نتوانست روند سالهای گذشته را ادامه دهد
اما تیم مسکن و شهرسازی آخوندی هم نتوانست خسارتهایی

که بابت توزیع بی حســاب و کتاب مجوز ساخت و ساز از سوی
مدیریت شهری تهران انجام شد را جبران کند.
پیروز حناچی معاون وزیر راه وشهرسازی بارها درباره تخلفاتی
که در منطقه  22انجام شــده گفته است که ساخت و سازهای
منطقه  22با طرح تفصیلی شهر تهران مطابقت ندارد و ساختمانی
که اسکلت  20طبقه آن احداث شده و به مرحله اجرا رسیده است
را نمیتوان تخریب کرد اما میتوانیم کسی را که مجوز این تعداد
واحد مسکونی برای این منطقه را صادر کرده است را بازخواست
و دادگاهی کنیم.
اوج سوء مدیریت شهری را در فاجعه پالسکو دیدیم .در قانون
شــهرداری ماده  52بند  14به صراحت شــهرداریها را ملزم
میکند که اگر مالک ساختمان پس از تذکرات شهرداری اقدام
به تمهیدات ایمنی نکرد خود شــهرداریها باید نسبت به ایجاد
ایمنی در این ساختمانها اقدام کند .اما شهرداری در انجام این
وظیفه قانونی خود کوتاهی کرد و غم فاجعه پالســکو بر روی
مردم آوار شد .مجموع این سوء مدیریت باعث شده تهران بین 5
شهر خطرناک دنیا قرار بگیرد.
علی بیت اللهی ،رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطر
پذیری مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی با اشاره به رتبه
پنجم تهران در بین خطرناک ترین شــهرهای دنیا برای زندگی

گفت :مجموعه « » unisdrکه یکی از نهادهای زیر مجموعه
سازمان ملل است با بررسی عواملی مانند نوع و تنوع مخاطراتی
کــه یک محیط را تهدید میکند ،تهران را در این رتبه قرار داده
است.
وی ادامــه داد :خطرات فروریــزش ،رویدادهای پس از زلزله
تهران مانند انفجار گازهای شــهری ،آلودگی هوا ،فرســودگی
ســاختمانهای بلند مرتبــه مانند پالســکو از جمله خطراتی
هســتند که مردم تهران را تهدید میکنــد .به طور قطع میزان
خسارتهایی که زلزله باالی  5ریشتری در تهران ایجاد میکند
با خسارتی این زلزله به یک منطقه کویری وارد میکند ،یکسان
نیست .بنابراین خطرپذیری تهران به دلیل میزان جمعیت آن و
تراکم شهر بسیار بیشتر از سایر مناطق است.
بیت اللهی افزود :تنها انفجار مخزن گاز کلر میتواند یک ناحیه
و منطقه شهر تهران را تحت تاثیر قرار دهد و از بین ببرد.
رئیس بخش زلزله شناســی مرکز تحقیقات با تاکید بر اینکه
بخش عمده ای از این مخاطرات به ســوء مدیریت شــهری بر
میگردد ،گفت :افزایش ریســک و خطرپذیری شهر تهران به
طور مستقیم با نحوه مدیریت شهری مرتبط است .وقتی بحث
افزایش درآمدهای شــهرداری از منابع شــهری و فروش شهر
مطرح میشود ،افزایش خطر پذیری دور از انتظار نیست.

خبرگزاری آناتولی:

اگر ایرانیان زیادی پای صندوق بیایند ،روحانی پیروز میدان است
به گزارش انتخاب؛ خبرگزاری آناتولی نوشــت:
یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران،
اصولگرایان هنوز برای یافتن کاندیدای مناســب
دچار مشــکلاند .گزارشها حاکی از تشتت آرای
شــدید در این جریان سیاســی است .درست مانند
ســایر انتخاباتهای ریاســت جمهــوری به نظر
میرســد اصولگرایان با چند کاندیــدا وارد رقابت
شوند .از سویی دیگر علیرغم شایعات درباره اینکه
شــاید اصالحطلبان از کاندیدای خودشان به جای
حمایــت از روحانی حمایت کنند به نظر میرســد
همگی اصالحطلبان و اعتدالگریان قرار است پشت
سر رئیس جمهور کنونی بایستند.
با این وجود علیرغــم اتحاد بین اعتدال گرایان
و اصالحطلبان از یک ســو و تشتت آرا در جریات
اصولگــرا از ســویی دیگر ،روحانــی چالشهای
جدیای پیش رو نخواهد داشــت .در ســال 2013
اقتصاد ایران با مشــکل جدی روبه رو بود .توافق

هسته ای ،تصویر ایران را در جهان ترمیم کرد .در
ایــن وضعیت روحانی با لبخند جذابش وارد صحنه
شد .روحانی به شیخ دیپلمات معروف است .او کلید
را به عنوان سنبل ستاد خود در سال  2013انتخاب
کرد و شعارش را کلید تدبیر گذاشت .روحانی سعی
کرده که آمارهای اقتصادی را بهبود ببخشــد .اما
مردم عادی از وضع اقتصاد چندان راضی نیســتند.
فاکتورهای متعددی بر محبوبیت تاثیر گذار اســت.
اول در توافق هســتهای روحانی نیــاز به حمایت
عمومیداشت تا از پس فشارهای گروههای مخالف
توافق هســته ای بر آیــد .دوم روحانی بخشهای
مهمیاز مشکالت اقتصادی را برای مردم توضیح
نداد .او در مــورد اینکه کدام بخشها به تحریمها
مربوط میشد و کدام بخش در اقتصاد کشور ریشه
داشــت حرفی نزده اســت .بنابراین راه حلهای
او بــرای بهبود اوضاع اقتصادی به توافق هســته
ای ارتباط چندانی نداشــت .ســوم او به طور علنی

تفاوت تحریمهای هســته ای و غیر هسته را برای
مردم توضیح نداد .در واقع بعد از لغو تحریمها تنها
تحریمهای هسته ای برداشته شد و تحریمهای غیر
هســته ای باقی ماند .روحانی باید امیدوار باشد که
مشــارکت مردم باال باشد .مشارکت پایین قطعا به
ضرر او خواهد بود .به عبارت دیگر پیروزی روحانی
منوط به توانایی او برای آوردن مردم پای صندوق
رای است.رئیس دولت اصالحات مثال خوبی برای
این شــرایط اســت .او در ســال  1997با رای 20
میلیونی رئیس جمهور ایران شد .در انتخابات مجدد
او در ســال  2001او  21میلیون رای آورد در نتیجه
او نه تنها رایش کم نشد بلکه اصافه هم شد .با این
حال اصالحطلبان در اوردن مردم پای صندوقهای
رای در سال  2005موفق نشدند و همین مساله به
روی کار امدن احمدی نژاد انجامید.
به همه مشــکالت و چالشهای روحانی فقدان
آیت اهللهاشمیرفسنجانی را نیز اضافه کنید .او سال

2013نقش کلیدی در رای آوردن روحانی بازی کرد.
به طور خاص اصولگرایان انتظار دارند که وضعیتی
مشابه وضعیت سال  2005اتفاق بیافتد .در آن زمان
احمدی نژاد در رقابت باهاشمیپیروز شد.
باید در نظر داشته باشیم که روحانی میداند که در
نظر سنجیها اول است.
در انتخاباتهای ریاســت جمهوری ایران تعداد
قابل توجهی از رای دهندگان رای سلبی میدهند
و آنهــا نه به دلیل عالقه به یک کاندیدا بلکه برای
جلوگیــری از پیروزی دیگر کاندیــدا به افراد رای
میدهند.
روحانی بر این ویژگی شخصیتی ایرانیها حساب
کرده است .او امیدوار اســت که بخش بی انگیزه
رای دهندگان به دلیل حضور اصولگرایان در این

انتخابات انگیزه الزم بــرای رای دادن را پیدا
کنند.

سياسي
یادداشت

سرشار از گذشته
آبستن آینده
ِ
رضا صالح جاللی  -نماینده مجلس ششم

جامعه ایران از طریق گســترش زیست مدنی به
کمال بیشتری
توســعه همه جانبه ,علم ,شادمانی و ِ
دســت خواهد یافت ,اگرگرایشــات و جنبش مدنی
ناپیوســته را به زیست مدنی پیوسته پیوند زند .آینده
میان دولت خاتمی و
آبستن توسعه فراگیر است ,اگر ِ
روحانــی فاصلهای نبود و آینده نیز با دولت اصالحی
واعتدالی استمرار یابد.
اگر ایــن فرض پذیرفتنی باشــدکه"مدنی"بودن,
زیســت انسانی است ,که با آموزش و
فرهنگ
نوعی
ِ
ِ
اکتســاب تبدیل به رفتار عمومی و جمعی می گردد,
تحقق این هدف ,پیوســتگی و رشد آموزش
شــرط
ِ
زمانی بلند مدت است.
مدنی درفراین ِد ِ
جنبشهای مشروطه ایرانی ازآغاز(.1285ه.ش) تا
امروز ،از دولت دکتر مصدق تا انقالب اســامی ,و
علت ناپیوستگی
دولت روحانی به ِ
از دولت خاتمی تا ِ
زمانیشان ,امکان زیست مدنی و رفتار دموکراتیک
درجامعه ایران را نتوانســتند میســر سازند .هر یک
از ایــن دولت هــای مدنی عمری کوتاه داشــتند و
پــس از هر جنبش اصالحی ,دولتی مســتبد و غیر
مدنی امور کشــور را در دست میگرفت .و فرهنگ
غالب جامعه ایرانی ،که ســلطه همه جانبه دولتها
برزندگی جمعی و فردی مردم بود,استمرار می یافت؛
تنفس آزاد
دولتهای تنومند و فربهی که جایی برای ِ
مردم باقی نمیگذاشــتند و امکان آموزش و زیست
مدنی که میبایست از دوران کودکی آموخته شود,از
مردم دریغ می شــد.نکته مهم دیگر,پیگیری انگیزه
دســتیابی به توسعه,زیســت مدنی وتمدنی نو در
همه جنبشهای قرن گذشته اســت.مردم ایران از
دوره قائــم مقام و امیرکبیر تا کنــون ,به جِد در پی
زنده و به روز کردن تمدنهای گذشته ایران بودهاند؛
نوستالوژی تمدن باســتان برای بخشی از مصلحان
ایرانی ونوستالوژی تمدن اســامی ایران قرنهای
چهارم و پنجم و ششــم(ه.ق) برای عدهای دیگر از
مصلحــان اجتماعی ودینــی .خصیصه اصلی هر دو
گروه ،آثار و مجاهدتهایشان بوده است.اعم از آنچه
که صادق هدایت و پور داوود و یا شایگان و شریعتی
در پی آن بودنــد .جدای از نقدی که بر آثار هر یک
ازمتفکران گذشته وارد هست ،نقطه مشترک نظریات
این مصلحان,توسعه ایران,زیست مدنی وتولد تمدنی
نو در کنار تمدن غرب بوده اســت .و این خواســته
میسر نگردید.دلیل اصلی به هدف نرسیدن جنبشهای
اجتماعی ایران وکوشش مصلحان ,عدم پیوستگی
این جنبشهای اصالحی بوده است .و رمز قرار گرفتن
قطار حرکت ایران در ریل توســعه فراگیر ,پیوستگی
جنبش ها و دولت های معتقد به مبانی جامعه مدنی
است.در چنین دولت هایی"آزادی"و"احترام به حقوق
شهروندان"اصل اساسی است.آزادی درحوزه اندیشه,
بیان ,مطبوعات مستقل ,تولید ,تجارت و ،...که موجب
شکوفائی اســتعدادها و توانائیهای ملت میگردد.
اصلیترین دلیلی که ما را ملزم به حضور درانتخابات
آتی و رای دادن به تفکر و اندیشه اعتدالی واصالحی
می نماید,کوشش درپیوستگی و استمرار دولتهای
باورمند به مبانی اصالحی و مدنی است .در صورتی
که این امر میسر نشود و یا دولتی بر سرکار بیاید که
به اصول جامعه مدنی پایبند نباشــد ،تکرار قصه پر
غصه ناپیوســتگی جنبش های اصالحی خواهد بود.
و دور باطلی که قرنی مبارزات صلح طلبانه,توســعه
گرایانه ومدنی ملت ایران را بیحاصل خواهد کرد.
بــی تردید فــوری ترین هدف دولــت آینده,حل
مشــکالت اقتصادی,کاهــش فقروبیکاری ورشــد
اقتصــادی اســت.این هــدف نیزدر یــک دولت
شــفاف,نقد پذیر,مدنی وآزادباعقالنیت وســهولت
بیشــتری انجام میپذیرد .فقر ,فساد ,عقب ماندگی
محصول یک دولت بسته ,مســتبد و ناعادل است.
ضــرب المثل معروفی می گوید :به گرســنه ماهی
ندهید ,به او ماهیگیری یاد بدهید:.اگر با ماهی دادن
مشکل فقر وبیکاری وفســادممکن بود,می بایست
دولت"معجزه هزاره ســوم"بابیش از700میلیارددالر
در آمد نفتی,معجزهها مــی کرد.وحاصل آن ثروت،
فساد ســاختاردولتی واجرائی نمیگردید.جامعه امروز
ایران نیازمند دولتی است که "نقد"رابه عنوان چشم
بیدار ملت بر رفتار حاکمیــت ،و"گفتگو"رابه عنوان
تفاهم ملی ،و ارائه راه حل های علمی را جهت رفع
مشکالت کشور عمیقا باور داشته باشد.و فراهم شدن
زمینه تحقق این همه با حضور محکم ما در انتخابات
آینده ممکن می گردد.معجزه توســعه فرداها دراراده
وآگاهی امروز ما نهفته است.
خبر

نوریان سرپرست موقت
دانشگاه آزاد اسالمی شد
علیاکبر والیتــی علیمحمد نوریان را به عنوان
سرپرست موقت دانشگاه آزاد اسالمی منصوب کرد.
متن حکم علی اکبر والیتی رئیس هیئت موسس
و امنای دانشگاه آزاد اسالمی در انتصاب علیمحمد
نوریان به عنوان سرپرســت موقت این دانشگاه به
شرح ذیل است:با عنایت به مصوبه جلسه فوقالعاده
هیئت امنــا مورخ  ،1396/2/3حضرتعالی به عنوان
سرپرســت موقت دانشــگاه آزاد اسالمی منصوب
میشــوید .تا انشــاءاهلل بر اســاس مصالح عالیه
جمهوری اسالمی ایران و اجرای رهنمودهای مقام
معظم رهبری(حفظــهاهلل تعالی) در جهت اعتالی
علم و فرهنگ این مرز و بوم و ساماندهی امور این
دانشگاه نهایت کوشش را مبذول فرمایید.

