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سید رضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز:

رئیسی دیگر به عرصه سیاست باز نمی گردد

ظهور چهرههای جدید در شوراها نشانه چیست؟
رفتگرو دستفروش
تحصیلکرده منتخبان
شورای شهر خرم آباد
و رشت
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خشایار دیهیمی مترجم و منتقد:

دولت دوازدهم اجازه حیف و میل
بودجههای فرهنگی را ندهد
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سرمقاله

شریعتمداری و دالیل واهی

امیر مقدور مشهود -دبیر سرویس سیاسی

مدیر مسئول روزنامه کیهان روز گذشته دالیل شکست ابراهیم رئیسی از رقیب خود یعنی حسن روحانی را به
فرصتهای دو نامزد ارتباط داده اســت .او مدعی گردید در حالی رئیسی صرفا  44روز فرصت برای تنظیم برنامه
و عملکرد تبلیغاتی خود داشــته که حسن روحانی  4سال وقت را به این موضوع اختصاص داده است .واقعا جای
تاســف است .معلوم نیســت باز چرا این حضرات برای شکست خود به فرا فکنی روی آوردهاند؟ این در حالیست
که اتفاقا اصولگرایان یک فرصت طالیی را برای به دســت گرفتن قوه مجریه از دست دادهاند .دوره زمام داری
دولت یازدهم مصادف بود با رکود بی ســابقه در تاریخ جمهوری اسالمی .وسعت این رکود به حدی بود که کلیه
اقشار جامعه ایرانی را مستاصل کرده است .در این دوره نمی توان گروه و دستهای از مردم را جست که از سایه
این رکود در امان بوده باشــند .بســیاری از مردم با مشکالت عدید ه معیشتی دست و پنجه نرم کردند و طاقت و
صبر آنها برای گذار از این دوره لبریز شده بود .در این شرایط هر کنش گر سیاسی فرصت را مغتنم دانسته و با
ارائه برنامهای هیجان انگیز و جالب توجه به ســمت دستیابی ریاست قوه مجریه حرکت می کند .اصول گرایان
نیز با همین بینش پا به میدان رقابتهای انتخاباتی نهادند .اما طبق معمول در اســتراتژی خود دچار اشتباه شدند.
در ذیل به برخی از این اشتباهات اشاره میشود.
وضعیت رکود چیز عجیب و غریبی نیســت .حتی با مرور جزوات دانشگاهی مقطع کارشناسی  ،مشخصات و
راههای گریز از آن قابل شناســایی اســت .اردوگاه رئیسی و قالیباف کافی بود به یکی از این جزوات رجوع کنند
و عین همان مطالب را به عنوان راهکار خود برای خروج از رکود برگزینند .آنگاه با تبدیل آن راهکارها به زبان
عامیانه به راحتی می توانســتند اعتماد مردم را به خود جلب کنند .نکته ظریف در رقابتهای انتخاباتی این اســت
که راهکارها و برنامههای کاندیداها بجای صورت عملی و فنی ،باید باور پذیر باشد .قطعا دستیابی به راهکارهای
خروج از رکود در دســترس همگان میباشــد .آنچه که هنر و قابلیت یک ستاد انتخاباتی را می رساند تبدیل این
راهکارها به زبان قابل باور عامیانه اســت .متاســفانه جناح اصول گرا همیشه از عدم وجود چنین کارشناسانی در
عذاب است .آنها بجای این کار به سراغ روشهایی میروند که بیش از حد مبتذل و دفع کننده است .این ضعف به
عدم حضور کارشناســان خبره در اردوگاه اصول گرایان باز می گردد که ریشــه در مشکل دیگری دارد .ذکر یک
مثال خالی از لطف نیســت .می گویند پدری نام فرزند خود را رســتم نهاده بود و خودش از صدا کردن نام وی
هراس داشت .اصول گرایان همواره مناصب کارشناسی را به دست افرادی میسپارند که اساسا کارشناس نیستند.
نمونــهی این عملکرد را در انتصاب مداحان و نوحه خوانهــا در اداره مترو تهران می توان دید .اگرچه یک مداح
به دلیل عدم نظارت الزم و وفور امکانات مالی با بریز و بپاش فراوان می تواند امور اداری را از ســر بگذراند اما
باور به اینکه آنها کارشناســان اقتصادی و مدیریتی هستند کمی ساده لوحانه به نظر می رسد .اصولگرایان باور
کردهاند که افراد منتســب آنها کارشناسان خبرهای هستند و آنها را به عنوان مشاوران متخصص برای رقابتهای
انتخاباتی در نظر می گیرند .به همین دلیل امکان گزینش رهیافت درســت در انتخابات را ندارند .گزینش روش
اقتصادی یارانه محور به حدی مبتذل و پیش پا افتاده است که دیگر برای افراد جامعه قابلقبول نیست .فراموش
نکنیم که سیاســت پرداخت یارانه نقدی در دولت نهم و دهم چنان ضربهای به بنیان اقتصادی خانواده ها وارد
کرده که گذشــت  4ســال برای فراموشی آن زمان بسیار کمی است .خانواده ها هنوز به یاد دارند که بکار گیری
این روش موجب چه افزایش قیمتی در کاالهای مورد نیاز آنها شده است .تورم  40درصدی به هیچ عنوان برای
مردم ایران قابل اغماض نیست .یکی دیگر از دالیل شکست پی در پی اصول گرایان در انتخابات ،وابستگی به
نظریههای رابین هود گرایی است .اصول گرایان تصور میکنند برد و پیروزی تنها با شخصیتی رویایی امکان پذیر
است .اصطالح «سید محرومان» حاکی از همین تفکر است .معرفی ابراهیم رئیسی به عنوان فردی با مشخصات
آسمانی که اساسا شاخصه امامان معصوم و برگزیدگان الهی است بزرگترین اشتباه این جماعت بود ه است .رئیسی
هرچقدر هم انسان سالم و وارستهای باشد ،نمایش وی بعنوان فردی فرا زمینی کار درستی نیست .مردم می دانند
که اگر رئیسی به دنبال مبارزه با فساد و عدالت اجتماعی بوده است می توانست در فرصتهای گذشته در این راه
گام بردارد  .از سوی دیگر امروزه وجود رسانههای مختلف جمعی امکان نمایش شخصیت پر راز و رمز را محدود
کرده است .مشاهده کردیم که با انتشار یکی دو ویدیو از مناظرات تلویزیونی به چه راحتی شوخی با رئیسی نقل
محافل دوستانه گردید .این مشکل بیشتر از اینکه ناشی از یک اشتباه استراتژیک باشد ،برآمده از ساختار فکری
این جناح فکری اســت .این ســاختار ناظر به روابطی است که ریشه در سنتها و داستانهای اساطیری داشته و به
مرور زمان کارکرد خود را از دست می دهد .امروز تمام مردم ایران می دانند مدیریت موفق در دوران مدرن بیشتر
از ســوپرمنهای سیاسی  ،منوط به برنامه و کار کارشناسی پر زحمت است .انتخاب حسن روحانی بهترین مثال
برای این مدعا اســت .روحانی نه تنها شــخصیت جذاب و رمانتیکی نیست بلکه برخی از خصوصیات وی چندان
هم به طبع مردم ایران خوش نمی نشــیند .اما واقعگرایی و رفتار عملگرایانه وی باعث شده که بیشترین اعتماد
را به خود جلب کند .به موارد فوق می توان نکات بسیار دیگری نیز افزود لذا روزنامه کیهان و همفکرانش بهتر
است بجای متهم کردن دیگران بازنگری اساسی به عملکرد خود داشته باشند.

اسمش ولی اهلل رستمی نژاد است .نفر اول انتخابات شورای شهر خرم آباد با بیش از  40هزار آراء که چیزی دو برابر آرای نمایندگان مجلس شورای اسالمی این شهر است .نه
ستادی داشت و نه برای تبلیغات هزینهای کرد .تنها با یک بنر تبلیغاتی در شهر می چرخید .گویا تحصیل کرده زبانهای خارجه است و تسلط خوبی بر زبان انگلیسی دارد .از آن
سوتر خبر می رسد که محمد حسن علیپور رفتگر تحصیل کرده رشتی بعنوان یکی از اعضای شورای شهر رشت برگزیده شده است .معلوم نیست چه اتفاقی افتاده است؟ دلیل
و منطق مردم برای رای به این افراد چیست؟ نه تبلیغات و نه سابقهی آنچنانی پشت این آرا دیده میشود .فضای این اخبار بیشتر شبیه رئالیسم جادویی نهفته در آثار مارکز است.
در این میان کافیست که شنیده شود سرهنگ همیشه بازنده انتخابات نیز درگیر یک ماجرای رومانتیک است .از خیال پردازی که بگذریم ،گویا مردم قصد دارند با این انتخابها
پیام خاصی را مخابره کنند .هر دو فرد مذکور در عین داشتن مدارک عالی تحصیلی از وضعیت شغلی نه چندان دلچسبی برخوردار هستند .گویا بیکاری مفرط فارغالتحصیالن
دانشگاهی به وضعیت خطرناک خود نزدیک شده است .تا سالهای نه چندان دور لیسانسیهها اکثریت جامعه بیکارجوان ایران را شامل می گردید اما امروز کارشناس ارشد و دکتری
به این جماعت اضافه شده است .معلوم نیست دولت برای این سیل خاموش و غمگین جامعه چه فکری خواهد کرد؟ یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رونق اشتغال
را در توسعه صنعت توریسم می دانست و دیگری در سرمایه گذاری خارجی و آن یکی بجای آنکه به دنبال اشتغال جوانان باشد از پرداخت یارانهی نقدی سخن می گوید .تحت
هر شرایطی باید هشدار داد که اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاهی به هیچ عنوان وضعیت خوبی ندارد .مردم این بار از طریق حرکتی مدنی و دموکراتیک دغدغه خود را به گوش
دولتمردان رساندهاند اما معلوم نیست که همیشه بر این روال باشد.

کتک کاری دو قهرمان المپیک در صحن شورای شهر تهران

دبیر خطاب به جدیدی :عامل رأی
نیاوردن ما ،تو هستی

در حالی که هیچ یک از ورزشــکاران
در این دوره از انتخابات شــورای شــهر
تهران رای نیاوردند ،روز گذشته دو عضو
ورزشکار شــورا به دلیل انتقاد از عملکرد
یکدیگر در صحن بــه درگیری فیزیکی
پرداختند
به گــزارش ایلنا ،در جلســه غیرعلنی
شــورای شــهر تهران که بدون حضور
خبرنگاران برگزار شــد ،بیــن دو عضو
ورزشــکار شــورا علیرضا دبیر و عباس
جدیدی درگیری فیزیکــی رخ داد .آغاز
درگیری امروز و مشاجرهای که بین این
دو عضو صورت گرفت به عصبانیت دبیر

از عملکرد جدیدی در شورا برمیگردد ،به
گونهای که گفته میشود؛ دبیر در جلسه
امروز گفته است که عملکرد برخی اعضا
مثل جدیدی باعث شــده کــه مردم به
ورزشــکاران بدبین شوند و به هیچ کدام
رای ندهند ،چرا کــه آمارها حاکی از آن
است که تاکنون هیچ یک از ورزشکاران
در انتخابات شــورای شهر تهران و سایر
شهرها رای نیاوردند.البته عباس جدیدی
در واکنش بــه صحبتهای علیرضا دبیر
میگوید کــه ادعاهای او صحت ندارد و
میخواهد ،رای نیاوردن خود در شــورای
شهر را گردن من بیاندازد.

اختالف جدیــدی و دبیر از کجا
شروع شد؟
البته ماجــرای اختالف جدیدی و دبیر
از اینجا شــروع شــد که هفته گذشــته
جدیــدی در واکنش به اظهــارات دبیر،
عصبانی میشــود و او را تهدید به زدن
تیر میکند و بــه او میگوید ،نمیگذارم
در تهــران راه بــروی! و در نهایت این
مشاجرات و درگیری به بهانه عملکرد بد
جدیدی و عدم رایآوری ورزشکاران در
شورا در جلســه این هفته شورا نیز ادامه
پیدا میکند
همچنین گفته شــده کــه امروز پس

از توهینهــای جدیدی نســبت به افراد
پیروز در انتخابات ،دبیر واکنش نشــان
میدهد و میگوید که درســت صحبت
کن! پس از آن جدیدی باالی ســر دبیر
میرود و به صورت او مشــت میزند و
دبیــر نیــز در جواب مشــتی دیگر به او
میزنــد! و پس از این زد و خورد ،عباس
جدیدی فحشهایــی رکیک را نثار دبیر
میکنــد! پس از این درگیری ،جدیدی با
 110تماس میگیرد تا ماموران به شــورا
بیایندالبته جدیدی منکر فحش دادن به
دبیر شــده اســت و میگوید؛ در حال رد
شدن بودم که ایشــان از من انتقاد کرد
و گفت که تــو عامل رای نیــاوردن ما
شدی .او تنها قصد شــایعه پراکنی دارد
و من هیچ درگیری را با او شروع نکردم
با تمام این اوصــاف جدیدی بر این باور
است که موضوع درگیریاش با دبیر باید
به طور خصوصی و بین خودشــان حل
شود.
چمــرانُ :کــری خوانــدن
ورزشکاران برای همدیگر همیشه
بوده است
مهدی چمران امروز در جمع خبرنگاران
در مورد درگیری این دو نفر توضیح داده
و گفته است که اصوال گاهی بین اعضای
شــورا درگیری پیش میآید ،البته به آن
صورت نبود و ُکری خواندن ورزشکاران
برای همدیگر همیشه بوده است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی:

برای ورود هر هواپیما هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد میشود

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ضمن تقدير از بانك
صنعت و معدن به خاطر همكاري در ورود چهار فروند
هواپیمــای ای تی آر به ناوگان شــركت هواپيمايي
جمهوري اسالمي ايران گفت :براي ورود هر هواپيما
 ١هزار شغل مستقيم و غير مستقيم ايجاد مي شود .
بــه نقل از پايــگاه اطالع رســاني بانك صنعت و
معدن اصغر فخریه کاشــان كه در مراسم ورود چهار
فروند هواپیمای ياد شــده ســخن مــي گفت افزود:
خريد هواپيماهاي جديد مصداق واقعي تحقق اقتصاد

مقاومتي است  ،در پشت پرده اين عمليات  ،پيچيدگي
هايي وجود داشت كه تنها فهم فني و تاريخي رئيس
كل بانك مركزي و مديرعامل بانك صنعت و معدن
قادر به حل آن بود.
وي تصریــح کرد :با اســتفاده از این هواپیماها می
توانیم فــرودگاه هــای کوچک و محــروم را رونق
ببخشیم كه براساس برآوردهای کارشناسی ورود هر
هواپیمای نو یکهزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد
می کند.

گفتني اســت در خصوص تامين مالي هواپيماهاي
ياد شــده بانك صنعت و معدن به عنوان بانك عامل
كارگزار بوده كه تامين مالي آنرا صندوق توســعه ملي
از محل مصوبه شــوراي عالي امنيــت ملي بر عهده
داشته است.
پيش تر از اين نيز بانك صنعت و معدن در راستاي
تجهيز نــاوگان حمل و نقل هوايي كشــور ،تعمير و
نوسازي  ٢٥فروند موتور هواپيماي موجود را به انجام
رسانده است.

یادداشتهای امروز
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تولد شهسوار
تار ایران

الهام رئیسی
صفحه 8

تصمیم گیری در
باشگاه مشت زنی

عماد وکیلی
همین صفحه

شریعتمداری
و دالیل واهی

امیرمقدور مشهود
صفحه 2

تنهایی و
با هم بودن

جواد شقاقی

