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اسحاق جهانگیری برای حضور در دو مناظره آتی میان کاندیداهای دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری 

وعده حضوری جدی تر را داده است.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری با انتشار پستی در صفحه توییتر خود نوشت:

در مناظره دوم و سوم جدی تر حاضر می شوم.

دکتر ميرقاسم بنی هاشمی: عضو هيأت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

در جمهوری اســامی با گذار از دولــت خودکامه پهلوی به نظم نوین سیاســی، 
انتخابــات مهم ترین مکانیــزم مؤثر بر تحوالت، پویش ها و فراگردهای سیاســی در 
سیاست داخلی ایران بوده است. انتخابات بستری برای رقابت و چالش های جناحی و 
گروهی، فرصتی برای تحول و تغییر گفتمان های سیاسی، ابزاری برای بیان تقاضاها، 
عاملی در روشن شــدن مواضع افراد و جناح ها و نیــز زمینه ای برای برخورد نهادهای 
درگیر نظام سیاســی در امر انتخابات، زمینه ای برای انشعاب ها و ائتاف های جناحی، 
عاملی در تعدیل و توازن قدرت اشخاص و جناح ها، محملی برای سیاسی شدن شدید 
فضای سیاســی و مکانیزم تغییر و گردش نخبگان و سیاست ها در کشور بوده است. 
بــر این مبنا، هرچند انتخابات در جمهوری اســامی در فراینــدی بلندمدت یکی از 
مهم ترین مکانیزم های مشروعیت  آفرینی، ثبات بخشی و تحکیم بنیان های اجتماعی و 
دمکراتیک نظام بوده اســت، در عین حال با آسیب های ساختاری و کارکردی مهمی 
مواجه می باشــد که اصاحات مســتمر قوانین  انتخابات در سه دهة اخیر نتوانسته 
تغییر جدی در روندهای گذشــته ایجاد نماید و بر همین مبنا هزینه های بزرگی برای 
کشور، ملت و نظام در پی داشته است. این تحلیل کوتاه به مهم ترین آسیب های نظام 
انتخاباتی کشــور می پردازد که آن ها را می تــوان به صورت تیتروار در محورهای زیر 

خاصه نمود:
- شخصی، خانوادگی و قبیله ای شدن انتخابات در شهرهای کوچک و محفلی شدن 

آن در شهرهای بزرگ.
- حاکمیت اصل مشــهوریت، روابط نسبی و ثروت به جای خبرگی و شایستگی بر 

رقابت ها و نتایج انتخاباتی در بیشتر حوزه های انتخاباتی.
- فقــدان برنامه های راهبــردی جریان ها و کاندیداها و رقابت اشــخاص به جای 

برنامه ها و اهداف.
- فقدان شــفافیت هزینه های مالــی جریان های سیاســی و کاندیداهای منفرد و 

نقش آفرینی محافل ثروت.
- سوء اســتفاده کاندیداهای متنفذ از امکانات و منابع ســازمان های دولتی و غیر 
دولتی، به ویژه مقامات و مســئوالن نهادها و مؤسســات عمومــی غیردولتی مانند 
دانشگاه آزاد، بنیادها و یا شهرداری ها که مکلف به استعفای از مسئولیت خود نیستند. 
- فقدان سازوکارهای رسانه ای جامع و غیر دولتی و مستقل برای معرفی کاندیداها 

که نتیجة آن عدم شناخت کافی رأی دهندگان از منتخبین خود می باشد.
- بی اعتمادی مردم به کارآمدی ســازوکار انتخابات برای حل مشکات و در نتیجه 

بروز بیگانگی سیاسی نسبت به نظام.
- بدکارکردی ســازوکارهای مدنی، رســانه ای و نظارتی و تبدیل شدن انتخابات به 

مکانیزم اعتراض و حرکت های جنبشی.
- کوتاه  بودن فرصت فعالیت ها و رقابت های انتخابات رســمی برای شناخت الزم 
و کافــی از کاندیداها و جریان ها. در اکثر کشــورها مدت زمان الزم برای رقابت های 

انتخاباتی سه ماه تا یک سال می باشد.
- عدم مســئولیت پذیری منتخبین و جریان های سیاســی پیروز در قبال عملکرد 

دوران حضور در قدرت و تخطی از اهداف و برنامه های خود.
- پنهان شــدن برخی جریان ها و کاندیداها در پشت آرمان های انقاب و نظام و یا 

شعارهای مردم ساالرانه.
- ســوق یافتن نارضایتی ها و اعتراض های ناشــی از ناکارآمــدی مقامات، ضعف 

جریان های سیاسی و نهادهای انتخابی به اصل نظام در بلندمدت.
- بهره گیری از روش های غیر قانونی و غیر اخاقی برای غلبه بر حریف.

- عدم شــفافیت در برخی مراحل انتخابات مانند مرحله تجمیع آرا و امکان ســوء 
استفاده برخی محافل متنفذ و فراهم سازی بستر اعتراض ها و خشونت های جمعی. 

- ظهور جریان های خلق  الســاعه و فصلی انتخاباتی به مثابه چتربازان فرصت طلب 
و غیبت زودهنگام. 

- مشــارکت غیر حزبی و مسئولیت ناپذیری و ناتوانی جریان های سیاسی در کنترل 
التهاب ها و خشونت های اعتراضی.

- فقدان و یا ضعف شــدید عرصه عمومی الزم برای گفتگو، تعامات پیوند مردم 
و کاندیداها.

- پیش بینی ناپذیری رفتار انتخاباتی گروه های اجتماعی به خاطر عدم شــکل یابی و 
صورت بندی ناپایدار رفتار انتخاباتی. 

راهبرد خروج از چرخة باطل
 با توجه به تجربه کشــورهای دنیا در یک صد ســال اخیر در تأســیس نظام های 
انتخاباتی موفق بایستی یادآوری و تأکید نمود که مشارکت و رقابت نهادی ضرورتی 
اجتناب ناپذیر برای کارآمدســازی مکانیزم انتخابات و سیاســت مدرن می باشــد. در 
تمثیلی ســاده، مشــارکت و رقابت انتخاباتی غیر حزبی را می توان سیستم خودروی 
بدون موتور دانســت. چنانکه خودروی بدون موتور فقط چهــار چرخ دارد، انتخابات 
بدون احزاب نیز کاریکاتوری از انتخابات خواهد بود. به همین دلیل اســت که احزاب 
را چرخ دنده دموکراســی دانســته اند. بر این مبنا، انتخابات حزبــی و مبتنی بر رقابت 
فهرست های انتخاباتی احزاب، کم هزینه ترین و خیرالموجودین و به عبارتی مهم ترین 
روش و مکانیزم شناخته شده برای کارآمدسازی نهاد انتخابات، تبدیل آن به مهم ترین 
مکانیزم افزایش قدرت و مشروعیت نظام سیاسی، جهت دادن به انتخاب بهینه توده ها 
و کاهش هزینه های سیاســی و مالی برای انتخاب مقامات اجرایی و تقنینی می باشد. 
مزیت ها و فواید این الگوی جایگزین، به مثابه ضرورتی برای نظام مشارکت انتخاباتی 

در دهه های آتی را می توان در نکات زیر برشمرد؛
- مکانیزم غربال گری مســتمر درون احزاب و تشکل ها و حضور کاندیداهای خبره 

در انتخابات.
- پیش گیری از فردی و شخصی شــدن انتخابات و غیر رسمی شــدن فعالیت های 

انتخاباتی.
- کاهــش تأثیر محافل مالی و صنفی خاص مانند پیمانکاران برای مدیون ســازی 

کاندیداهای منفرد.
- رقابت برنامه ها به جای شخصیت ها و افراد. 

- کادرسازی مســتمر، نخبه پروری، و جایگزینی نســل جدید مدیران عالی رتبه و 
سیاست مداران.

- افزایش مسئولیت پذیری و میزان پاسخ گویی احزاب و تشکل ها در عرصه سیاست 
و انتخابات.

- کاهش باتکلیفی مردم در شناخت کاندیداها. 
- کاهش فشــار مالی به کاندیداهای منفرد و فرصــت الزم برای معرفی آن ها در 

سطوح منطقه ای و ملی.
- پیش بینی پذیر و قاعده مندنمودن رفتارهای سیاسی و اجتماعی.

- تقویت فرهنگ سیاســی عقانی و جامعه پذیری سیاســی نسل جدید و تضعیف 
فرهنگ سیاسی عشیره ای.

- تقویت منابع اجتماعی مشــروعیت نظام و پرستیژ سیاسی جمهوری اسامی در 
سطح منطقه و جهان.

آسیب های نظام انتخاباتی کشور

در مناظره دوم و سوم 
جدی تر حاضر می شوم

خبر 

رئیس جمهوری 29 اردیبهشــت امسال را 
روز انتخاب بزرگ و سرنوشــت ساز توصیف 
کــرد و گفت: بیاید در ایــن روز بین وعده و 

عمل؛ یکی را انتخاب کنیم.

به گزارش ایرنا، حجت االسام و المسلمین 
حســن روحانی روز دوشــنبه در مراسم روز 
جهانی کارگر که در حــرم مطهر امام راحل 
برگزار شــد، افزود: همانطور که در خرداد 92 
آمدید و ایران را آبادتر، آزادتر و پیشــرفته تر 
کردیــد و زنجیرهای تحریم را از ســر مردم 
برداشــتید، باز هم برای 29 اردیبهشت ماه با 

هم پیمان می بندیم .
رییس جمهوری اظهــار کرد: می خواهیم 
بــا مردان و زنان کارگر پیمان ببندیم که این 
دولت بود که فضا را برای کار کارگران، بانوان 
و زنان فراهم کرد و اعام کرد کار مســاوی 

بین کارگر همراه با حقوق مساوی باشد.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در سال های 
گذشته در زمینه بهبود زندگی کارگران تاش 
خوبی انجام نشده اســت، ادامه داد: وقتی به 
هشت سال قبل از سال 92 می نگریم، در این 
ســال ها فقط 76 هزار اشتغال خالص بوجود 
آمده است. آیا این معنایش رونق است؟ البته 
مفهومش برای همه روشــن است. وقتی می 
بینیم صدها و هزاران کارگاه تولیدی چراغش 
خاموش شده، روشن است که چه مشکاتی 

برای قشر کارگران جامعه پیش آمده است.
رئیس دولت یازدهم بــا بیان اینکه دو راه 
بیشــتر نداریم، اظهار داشــت: یک راه، راه 
شــعار و وعده است که مدام شــعار دهیم و 
به مــردم وعده بدهیم که فردا چنین و چنان 
خواهیم کرد و راه دیگر، راه دیدن واقعیت ها، 
طرح و برنامه برای مســیر بهبود و پیشرفت 

زندگی مردم و بویژه کارگران است.
رییس جمهوری افزود: من از شما کارگران 
می پرســم؛ آیا امروز در مقایســه با سال 91 
کارگاه ها و بنــگاه های اقتصادی و کارخانه 
های متعدد و مزارع در مســیر گشــایش و 
فعالیت بیشتر اســت یا در مسیر بسته شدن 

و بیکار شدن کارگران؟

وی تصریح کرد: اینکــه رهبری فرمودند 
نگاهتان به بیرون نباشد، از شما کارگران می 
پرسم سال 90 و 91 برای نان سفره ما، نگاه 
ما به بیرون بود یا خیر؟ در سال 90 و 91 چند 
میلیــون تن گندم را از خارج وارد کردیم و در 

سال 95 وضع ما چگونه بود؟
رییس جمهوری تصریح کرد: آن هایی که 
شــعار می دهند امروز واقعیت های کشور را 
ببینند؛ با اینکه قیمت نفت نسبت به سال 91 
به یک ســوم و یک چهارم کاهش یافت ، آیا 
امروز افتخار نمی کنیم که دیروز وارد کننده 
گازوئیل بودیم و امروز صادرکننده هستیم. اگر 
می خواهیم کشور در مسیر پیشرفت و عظمت 

قرار گیرد، باید عمل کنیم..
وی با اشــاره به اینکه وعده دادن و سخن 
گفتن آســان اســت، گفت: برادران! در این 
دولت دو میلیون شــغل جدید برای جوانان و 
میانســاالن انجام شده است اما هنوز غصه و 
رنج ما تمام نشده است. اگر دو میلیون سرکار 
رفتند بیش از سه میلیون نفر بیکار هستند که 
درد و رنج بیکاران باید خواب را از چشــم ما 

برباید.
رییس جمهوری با بیان این سوال که چطور 

اشتغال بوجود می آید؟ گفت سال گذشته 24 
هــزار واحد نیمه فعال یا راکــد را به حرکت 
درآوردیم، البته ده ها هزار واحد تولیدی دیگر 
هســت که فعالیت نمی کنند که باید جذب 
ســرمایه کنیم، باید به کارگران احترام کنیم 
و حقوق کارگران را بــه اندازه مخارج آن ها 

اضافه کنیم.
روحانی افزود: از کارگران سوال می کنم آیا 
در دولت یازدهم سالی بود که حقوق کارگران 
و کارمندان کمتر از تورم افزایش یافته باشد؟ 
در سال های گذشته که تورم 35 درصد بود، 
حقوق کارگران 15 درصد اضافه شده بود و در 
تــورم 25 درصدی حقوق کارگران 12 درصد 
اضافه شــد اما در دوره دولت یازدهم، حقوق 

کارگران بیشتر از تورم اضافه شده است.
وی اضافه کرد: ما تــاش کردیم در قدم 
اول تورم را مهارم کنیم و آن کسی که بیش 
از همــه از تورم ضرر می کند، اقشــار پایین 
جامعه است. این حقوق بگیران ثابت هستند 
کــه از تورم ضرر می بینند و زندگی آن ها را 

نابود می کند.
رییس دولت یازدهم گفت: از شما کارگران 
می پرسم، در مرداد ســال 92 که تورم مواد 

خوراکی 51 درصد بود و در اســفند سال 95 
تورم مواد خوراکی نســبت به 12 ماه قبل 7 
درصد بوده است، آیا تورم باال، زندگی مردم، 

کارگران و کشاورزان را مستاصل نکرده بود.

 روحانــی تصریح کرد: آنهایــی که امروز 
شعار می دهند چرا دیروز ساکت مانده بودند 
و حرف نمی زدند و اگر به فکر کارگر هستند 

چرا دیروز از کارگر سخن نمیگفتند.
رییس جمهــوری افــزود: آنهایی که می 
خواستند همه ابزار ارتباطی را قطع کنند، امروز 
پاسخ دهند. این دولت بود که ایستادگی کرد 
در برابر قدرت های بزرگ و نگذاشت وسایل 

ارتباطی را خاموش کنند.
روحانی اضافه کرد: آنهایی که دیروز به فکر 
مردم و کارگران نبودند و رشــد اقتصادی در 
ســال 91 منفی 6.8 بود، یعنی هفت درصد 
تولید کاهــش یافته و چــرخ تولید به عقب 
بازگشته بود و همه ارقام این را می گوید، آیا 
آن سال که هفت درصد زندگی و تولید مردم 
و کشــور کاهش یافت، بهتر بود یا در ســال 
95 که بیش از هشــت درصد رشد اقتصادی 

داشتیم؟
رییــس جمهوری افزود: از شــما کارگران 
می پرســم در سال 90 که کشور همسایه در 
زمســتان گاز را قطع کرد و ناچار شدیم گاز 
را به 9 برابر قیمت بخریم تا خانه روستاییان 
سرد نماند؛ در سالی که گذشت همان کشور 
در زمســتان گاز را قطع کرد به امید افزایش 
قیمت اما با تولید داخلی، مردم در زمســتان 
توانستند زندگی را ادامه دهند و آن کشور دید 
و بعد از 15 روز پشیمان شد. این عزت برای 

ما بهتر است یا شرایط دیروز؟
روحانــی افزود: از وزیر رفــاه، کار و تعاون 
پرســیدم الیحه ای کــه در دولت قبل برای 
مساله کارگری به مجلس داده شده آیا همه 
رضایــت کارگران را دارد یــا خیر، و او گفت 

رضایت ندارند. 
گفتم مقدمات پس گرفتن الیحه را فراهم 
کنند و اعام می کنم الیحه را از مجلس پس 

خواهیم گرفت.

رئیس جمهور:

بین وعده و عمل یکی را انتخاب کنیم

رئیس مجلس شورای اسالمی: 

مجلس اجازه سه برابر شدن یارانه ها 
را نمی دهد 

      
 جنسیت و مناظره های 

 انتخاباتی در ایران

در این یادداشــت ســعی میکنم به برخــی از وجوه 
جنسیتی مناظره های انتخابات ریاست جمهوری ایران، 
هم از حیــث ویژگی های خود مناظــره و هم از حیث 
موضوعاتی که در آن ها مطرح می شوند، اشاره کوتاهی 

داشته باشم.
جنس مجموعه ای از صفات بیولوژیک است و جنسیت 
مجموعه ای از صفات اکتسابی، فرهنگی و روانشناختی. 
واژه جنس به تفاوت های بیولوژیک میان زن و مرد اشاره 
دارد و جنسیت شــامل رفتارهای اجتماعی، نقش های 
اجتماعی و اندیشه های اجتماعی است که فرهنگ حاکم 

بر هر جامعه به عهده دو جنس زن و مرد می گذارد.
شاید بتوان اولین وجه جنسیتی مناظره های انتخاباتی 
در ایران را عدم حضور زنان در بین کاندیداهای انتخابات 
دانســت. در قانون اساســی ایران یکی از شــرط های 
مشــخص شده برای رئیس جمهور، رجل سیاسی بودن 
است. به لحاظ معنای لغوی کلمه رجل سیاسی اشاره به 
جنس مرد دارد. طبیعی ســت که در اینجا جنس زن که 
حامل جنسیت زنانه است از احتمال کاندیداتوری حذف 
می شــود. حتی تفاسیر موســعی هم که بر کلمه رجل 
سیاسی صورت می گیرند، اگر چه احتمال کاندیداتوری 
را برای جنس زن محتمل می شــمارند اما با این همه، 
این جنس زن باید حامل جنســیت مردانه یعنی دارای 
ویژگی هایی از قبیل مدیر بودن، مدبر بودن و ... باشد، تا 

بتواند شامل این شرط بشود.
وجه جنسیتی دیگری را که می توان در این مناظره ها 
یادآور شــد، خود مناظره به عنوان یک کنش است که 
دارای ویژگی هــای مردانه اســت. روش و ویژگی های 
اصلی مناظره رقابت، ســعی در شکست حریف و پیش 
بــردن بحث با اســتدالل و منطق اســت که همگی 
خصلت هــای مردانه هســتند؛ در مقابــل خصلت های 
زنانه ای مانند همدلی با طرف بحث، پیش بردن گفتگو با 
احساسات و نه منطق. اگر بخواهیم نگاه مان را خاص تر 
کنیم و به مناظره های انتخابات ایران نگاهی بیاندازیم، 
می بینیم کــه یکی از ویژگی های اصلــی مناظره های 
انتخاباتــی در ایران گفتن رازهای پشــت پرده و از بین 
بردن حیثیت طرف مقابل اســت با همان بگم بگم های 

معروف.
در فرهنگ ایرانی ها هــرگاه بخواهند طرف مقابل را 
کامًا خلع ســاح کنند و او را وادار به سکوت نمایند، 
سعی می کنند آبروی وی را با گفتن برخی رازهای پشت 
پرده ای که اکثــر اوقات مربوط به اتفاقاتی در خصوص 
اعضای مونث خانواده یا اطرافیان آن شــخص اســت، 
از بیــن ببرند. عاوه بر ایــن، در مناظره های انتخاباتی 
ایران آنچه که برای مردم قابل ســتایش است، شهامت 
و شــجاعت یک کاندیداست . که باز اینها از جهاتی به 
جنســیت مردانه اشاره دارند. پس مشاهده می کنیم که 
خود مناظــره هم به لحاظ ویژگی ها و هم از نظر روش 
انجام دارای خصلتی مردانه اســت و باز جنســیت زنانه 
حاشیه ای و طرد شده و در مقابل آن جنسیت مردانه در 

متن قرار می گیرد. 
بــه لحاظ موضوعاتی هم که در مناظره ها مورد بحث 
قرار می گیرند، همچنان این جنسیت مردانه است که در 
اولویت قرار می گیرد و جنسیت زنانه به سکوت کشیده 
می شــود. موضوعاتی که در مناظره ها مورد بحث قرار 
می گیرند معموال مســائلی چون امنیــت ملی، اقتصاد 
کشور، و پیشــرفت های تکنولوژیک و علمی در سطح 

کشور هستند. 
در فرهنــگ ایرانی، مردانگی با دفــاع از حریم خانه 
و حفظ آن تعریف می شــود. یک مرد موظف اســت با 
کشیدن خطی دور تا دور اعضای محرم خود، حریم خود 
را مشخص کرده و از هر تجاوزی به آن جلوگیری کند. 
امنیت ملی نیز در ســطحی گســترده تر نمودی از این 

وظیفه و خصلت مردانه است. 
مســایل اقتصادی، شــاه بیت موضوعات مورد بحث 
در مناظرات هســتند. اقتصاد نیز جزو مسائلی است که 
مربوط به جنسیت مردانه است. معمواًل می گویند: مرد 
از زیر ســنگ هم که شده باید نان خانواده اش را تامین 
کند. اگر از بیکاری و تورم صحبت می شــود، سوژه این 
موضوعات مردان هســتند نه زنان. این چنین گفته می 
شــود که: به علت اوضاع بد اقتصادی، مردان شرمسار 
خانواده شــان هستند.  علم مدرن را به عنوان گونه ای از 
صورت بندی دانش می دانند که کاما مردانه است. علم 
مدرن به عنوان نمودی از خصلت مردانه در پی شناخت 
طبیعت ) که خصلتی زنانه به آن نســبت داده می شود( 
جهت بهره برداری و اســتثمار آن است. تکنولوژی هم 
به عنوان نمــود عملی آن چنین ویژگی  ا ی دارد. در این 
مورد نیز جنسیت زنانه هم سرکوب می شود و هم مورد 
اســتثمار و خشونت واقع می شود. ماحظه می شود که 
مناظره  های انتخاباتی چه از لحاظ ویژگی ها و روش ها، و 
چه از لحاظ موضوعات مطرح شده در آن ها کاما دارای 
جنسیت مردانه هســتند و جنسیت زنانه طرد شده و در 

حاشیه قرار می گیرد.

سخن روز 

ســیدمصطفی هاشمی طبا کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
اظهار کرد: برای وزارت نفت کارشکنی و تولید اتهام می کنند.

به گزارش ایسنا، این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری طی یادداشتی در کانال 
تلگرامی خود که آن را بیانیه انتخاباتی نامید اعام کرد: برخی به جای تشویق وزارت 
نفت که تاش در احیای تولید و صادرات نفت دارد، برایش کارشکنی و تولید اتهام 

می کنند. 

 هاشمی طبا: برخی به جای تشویق وزارت نفت 
کارشکنی و تولید اتهام می کنند 

رییس مجلس گفت: ساالنه یک میلیون و 
500 هزار میلیارد ریال یارانه در کشــور داده 
می شود که با توجه به درآمدها و هزینه های 
دولت افزایش آن امکان پذیر نیست چرا که 

دولت پولی برای پرداخت آن ندارد.
به گزارش انتخاب، رئیس مجلس شورای 
اسامی در واکنش به اظهارات برخی مبنی 
بر افزایش دو یا ســه برابری یارانه ها گفت: 
در شرایط فعلی اقتصادی کشور، دولت توان 

افزایش 2 یا سه برابری یارانه ها را ندارد.
علــی الریجانی، در نشســتی با جمعی از 
فرهنگیان استان قم به مناسبت بزرگداشت 

هفته معلم، شــرایط فعلی اقتصادی کشور را 
بسیار پیچیده عنوان کرد و گفت: ساالنه یک 
میلیون و 500 هزار میلیــارد ریال یارانه در 
کشــور داده می شود که با توجه به درآمدها 
و هزینــه های دولت افزایش آن امکان پذیر 
نیست چرا که دولت پولی برای پرداخت آن 

ندارد.
رئیس مجلس شورای اســامی با اشاره 
به گشــایش های اقتصادی ناشی از برجام و 
افزایش درآمدهای نفتی کشور افزود: با وجود 
اینکه پس از برجام فضای اقتصادی کشــور 
بهتر شــده و درآمد کشور افزایش یافته ولی 

این عاج کار نیســت و عــاج کار افزایش 
کارآفرینی و تولید در کشور است.

الریجانی ادامه داد: حقیقت این است که تا 
زمانی که اقتصاد کشور شکوفا نشود و ثروت 
ایجاد نشــود امکان افزایش وام های ازدواج، 
یارانه، وام مسکن و سایر خدمات وجود ندارد 

چرا که دولت پولی برای پرداخت ندارد.
وی اتکا به دولت برای تولید را کار نادرستی 
دانســت و ادامه داد: بایــد دولت کوچک و 
چابک شود تا هزینه ها کاهش یابد و در این 
راستا باید انتظارها از دولت را کاهش داد چرا 

که دولت باید نقش نظارتی داشته باشد.

الریجانی با بیان اینکه پنج میلیون و 500 
هزار میلیــارد ریال پروژه نیمه تمام و کلنگ 
زنی شــده در کشــو.ر وجود دارد، ادامه داد: 
توصیه ما این است که در کشور دیگر کلنگ 
زده نشــود و تنها بعد از فراهم شدن پول و 
اعتبار الزم برای ساخت و اتمام پروژه کلنگ 

زنی صورت گیرد.
وی استفاده صحیح از درآمدهای کشور را 
ضروری دانســت و گفت: 200 میلیارد دالر 
پول برای ســاخت آپارتمان هایی در کشور 
هزینه شده که خالی از سکنه هستند و منابع 

کشور جایی هزینه شده که کارکرد ندارد.

جهانگیری:

رحمت اهلل بيگدلی - فعال سياسی اصالح طلب 

نگاه روز 

بعــد از افتادن تشــت رســوایی دولت 
احمدی  نژاد و حامیان  وی و افشای فسادها 
برخــی جنایتکاران  و اختاس های کان 
اقتصادی و مفســدان بزرگی چون خاوری 
و بابک زنجانی و.  .. و حامیان  این مفسدان 
در سالیان اخیر، برخی رسانه ها به  رهبری 
کیهان شریعتمداری دست به یک شیطنت  و 
به عبارتی خباثت رسانه ای زدند تا بر چشم 
حقیقت خاک بپاشــند و با ایجاد سر و صدا 
مانع شــنیدن صدای  گوش خراش  سقوط  
تشت  رسوایی  دولت  مدعی پاکدستی  شوند، 
و حال این که انتشار بوی مشام  آزار فسادها  
و اختاس های حیرت انگیز آن دوران سیاه، 

سراسر کشور را فرا گرفته بود!
این رســانه ها با شــیطنت  رســانه ای 
کوشــیدند  که با زدن نعــل وارونه و دادن 
آدرس غلط موجب کمانه کردن رســوایی 
بزرگ بابک زنجانی و تحریف جهت اتهام 
به    سوی دیگران از جمله شخصیت ارجمند و 

پاکی چون دکتر حسن روحانی گردند!  
یکی از این خباثت های رسانه ای، انتشار 
عکســی از دکتر حسن روحانی در مراسمی 
در ســال 1386 در حال اهدای لوح تقدیر 

به   کارآفرینان برگزیده در آن سال است.
ماجــرا از این قرار اســت که در ســال 
1386 و در دولــت احمدی نژاد، از ســوی 

خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ، اقدام 
به انتخاب برخی افراد از جمله بابک زنجانی 
به عنوان کارآفرین نمونه و برگزاری مراسمی 

برای تجلیل از آنان شده بود.
در این  مراســم از دکتر حسن روحانی نیز 
که مدعو آن مراسم بود خواسته می شود که 
در اهــدای لوح تقدیر به کارآفرینان  منتخب 

همراهی کند.
البتــه در آن دوران، دکتــر روحانی هیچ 
سمت دولتی و هیچ ارتباطی با بابک زنجانی 
و دیگر کارآفرینان برگزیده  آن سال نداشتند  
و این مفسد بزرگ اقتصادی، رفیق گرمابه 
و گلســتان مقامات دولت احمدی نژاد بود. 
دولتیان  احمدی نژاد ذیل اســناد فسادها و 
اختاس های بابک زنجانی  را امضا کرده  اند، 
نه دکتــر روحانی و حتی یاران و کارگزاران 

امروز او...!
برای روشــن شــدن حقیقت و افشای  
بر  امپراتوری دروغ  خباثت های  رســانه ای 
مقامات مســوول اســت که اجازه  ندهند 
مناسبات حاکم بر دوران  احمد ی نژاد مجددا 
تکــرار و دروغ  پردازان با انتشــار دروغ های 
خود موجبات  ایراد تهمت به پاک ترین رجال 
سیاسی و عالی ترین مقامات نظام  را فراهم 
آورنــد و از این طریق، فتنه ای  دیگر را رقم 

زنند! 

بدون تردید با انتشــار امضاهای مقامات 
مســوول امضاکننده در زیر اسناد فسادها و 
اختاس های  بابک زنجانی، حقایق بر ملت 
روشن و سیه روی می شود هرکه در او غش 
و دروغ و حمایت از فساد و اختاس باشد!   

متأســفانه محمدرضا قالیباف، کاندیدای 
فعلی ریاست جمهوری نیز با علم به واقعیت 
ماجرا با سوءاستفاده از فرصت مناظره زنده 
تلویزیونی اقدام به دروغ پراکنی  و ایراد اتهام 

در این خصوص  کرد.
دلیل بر دروغ گویی  این رسانه ها و آقای 
قالیباف، بیانیه خانه صنعت، معدن و تجارت 
جوانان ایران اســت کــه برگزارکننده این 

مراسم بوده است. 
این نهاد با انتشار بیانیه ای به تاریخ شنبه 
نهم اردیبهشــت  1396 به تشریح ماجرای 
لوحی که 10 ســال پیش به بابک زنجانی 
اهدا شده بود پرداخته و از محمد باقر قالیباف 
خواســته اســت که از ایراد اتهام بی اساس 
دســت بــردارد و با اصاح دروغ   مســلم 

خویش، صداقت خود را به اثبات برساند.
خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران 

در بیانیه خود آورده است:
»این لــوح در ســال 1386 و با حضور 
مقام هــای رســمی دولــت نهــم ]دولت 
احمدی نژاد[ به این فرد اهدا شــده است. در 

یکی از جشــنواره های تشکل خانه صنعت، 
معدن و تجارت جوانان ایران که در ســال 
1386 در مرکز همایش های صدا و ســیما 
برگزار شــد از چند واحد تولیدی و مدیر در 
بخش صنایع و معادن در رشته و گروه های 
مختلف بر مبنای ارزیابی انجام یافته، تقدیر 
شــد. حجت االســام والمســلمین حسن 
روحانی که آن زمان رییس مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بودند، به همراه مقامات رسمی دولت نهم و 
نمایندگان مجلس شورای اسامی  به عنوان 
مدعوین در این مراســم حضور داشتند. در 
بخــش پایانی مراســم به درخواســت این 
استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رییس  تشکل، 
یکــی از مقام هایی بودند که لوح و تندیس 

منتخبین را اعطا کردند.«
اینک بعد از انتشــار بیانیه خانه صنعت، 
معدن و تجــارت جوانان ایران و تشــریح 
واقعیت این رویداد، حجت بر همگان تمام 
شــده و از آقای قالیباف انتظار می رود که 
در مناظره آتی خود اقــدام به اصاح گفته 
نادرســت خود بپردازد و از دکتر روحانی و 

ملت ایران رسما عذرخواهی کند.
عذرخواهی رسمی آقای قالیباف از دکتر 
روحانی و ملت ایران، عیار صداقت او را در 

برابر ملت ایران نشان خواهد داد!

عذرخواهی رسمی قالیباف، عیار صداقت او را مشخص خواهد کرد

اسفندیار عبداللهی رئیس ستاد ائتاف اصاحات منطقه 
7  تهران طی گفتگویی با خبرنگار ما اظهار داشت: امروز 
ســتاد انتخاباتی دکتر روحانی در منطقه 7 تهران واقع در 

خیابان گرگان، پاک 709  افتتاح می شود.
 سخنران این مراسم علی نظری نماینده مجلس ششم 

و سردبیر روزنامه مستقل خواهد بود.
  

سردبیر مستقل در 
آئین افتتاحیه ستاد 
انتخاباتی  روحانی 
در منطقه 7 تهران 
سخنرانی می کند 


