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علی نظری -سردبير 

نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی از حمایت ۱۶۰ نماینده مجلس شورای اسالمی در بیانیه ای تحلیلی از حسن روحانی خبر داد. 
 به گزارش انتخاب، محمدرضا تابش گفت: تاکنون بیش از ۱۶۰ نماینده در بیانیه ای تحلیلی ضمن تشــریح شــرایط کشــور در گذشــته و حال حمایت خود را از آقای روحانی در انتخابات 

ریاست جمهوری دوازدهم اعالم کردند. 
 وی افزود: امضای ۱۶۰ نماینده برای حمایت از  رئیس جمهور در حالی است که حداقل ۱۲۰ نفر از نمایندگان مجلس عضو هیأت نظارت بر انتخابات شوراها و بازرسی انتخابات هستند و هفته 

آینده نیز زمان سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه است و میانگین حضور نمایندگان در جلسه علنی امروز ۲۰۰ نفر بود. 
 تابش در پایان گفت که بیانیه تحلیلی نمایندگان در حمایت از حسن روحانی به زودی منتشر خواهد شد.

امير مقدور مشهود  - دبير سرویس سياسی 

 انحصار طلبی شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان در چینش لیست شورای تهران!

اعالم حمایت 
۱۶۰ نماینده از 

روحانی

خبر 

یادداشت روز  

با انتشــار لیســت نامزدهای شورای شهر 
شــاهد خیزش اعتراض های زیادی از سوی 
رســانه های وابســته به جریــان اصالحات 
بودیم. قطعا پیروز این شرایط شخص قالیباف 
و رئیسی اســت. مطمئنا رسانه های رقیب از 
وضعیت پیش آمده بسیار خوشحال هستند. در 
این شرایط عقل حکم می کند که بخاطر این 
لیست کذایی، آرای روحانی مخدوش نشود. 
هر چقدر درگیــری کنش گران اصالح طلب 
دامنه وســیع تری به خود گیــرد، روگردانی 
مردم از این جریان سیاسی بیشتر خواهد بود. 
شــیرینی پیروزی در انتخابات مجلس دهم 
موجب گردید که اعتقاد به لیســت واحد، در 
منش انتخاباتی اصالح طلبان نهادینه گردد. اما 
لیست منتشر شده شورای مرکزی اصالحات 
بــه حدی جانب دارانــه و دور از انصاف بوده 
که بســیاری افراد از خیر موفقیت با لیســت 
واحد گذشــته اند. در این شرایط باید بیش از 
پیش هوشیار بود و به این هرج و مرج درون 
گروهی توجهی نکرد. مردم ایران باید بدون 
جنجالهای  رسانه ای با یکدیگر تعامل داشته و 
از هدف خود که همانا پیروزی تفکر اصالحات 
است حمایت کنند. در انتخابات شورای شهر 
چه لیست واحد باشد و چه با لیستهای موازی 

مواجه شویم، تغییری در عزم مردم برای رای 
به روحانی نباید ایجاد شــود. از این مهم که 
بگذریــم، باید چند نکته را به شــورای عالی 

سیاستگذاری گوش زد کرد. 
این ایــام، مصــادف با تبلیغات ریاســت 
جمهوری اســت و شاهد هســتیم که حسن 
روحانی مولفه هایی را برای تبلیغات و گفتمان 
خود برگزیده اســت که اتفاقا مصداق آن در 
میان نامزدهای شــورای شهر دیده می شود. 
اگر روحانی به زبان بریده و لب دوخته اشاره 

می کند مصداقش عبداهلل مومنی اســت. اگر 
به امالک نجومی و برخورد قهر آمیز با عامل 
انتشار خبر آن اشاره می کند مصداقش یاشار 
سلطانی است. اگر رسیدگی به طبقه محروم و 
عدالت اجتماعی را در حفظ کرامت انسانی می 
جوید، به طور مستقیم به فعالیتهای لیال ارشد 
و حسین راغفر اشاره دارد. اگر به امر تخصص 
و ارجحیــت تفکــر تکنیکال و ادغــام آن با 
مولفه های سنتی اشاره می کند مصداق عینی 
آن ترانه یلدا و محمد مهدی تند گویان است.  

مطبوعات نیز کــه جای خود دارد. مطبوعات 
آزاد یکی از مهم ترین ابزارها و اهداف روحانی 
برای پیروزی در انتخابات است و همانطور که 
می دانیم در میان نامزدهای شورای شهر کم 
نیستند کســانی که از اهالی رسانه محسوب 
میشوند. با این اوصاف به نظر می رسد انتشار 
لیســتی جداگانه با حضور این افراد شاخص، 
امــکان مدیریت اتفاق های غیــر مترقبه در 
انتخابات پیــش رو را افزایــش خواهد داد. 
تطبیق نامزدهای شــورای شهر با شعارهای 
انتخاباتــی حســن روحانی نــه تنها موجب 
اطمینان مردم به شــعارهای انتخاباتی حسن 
روحانی شــده بلکه موجب عینیت بخشی به 
مضامین ذهنی اصالحات نیز خواهد بود. مردم 
می بینند که کالم اصالحات از سطح بیان و 
گفتار به عرصــه ی عمل و انتخاب کنش گر 
رسیده اســت. این تحول نشان از بلوغ تفکر 
اصالحات داشته و می تواند از تجربه های تلخ 

گذشته جلوگیری کند. 
با این اوصــاف باز هم تکرار میشــود که 
هدف اصلی همه باید پیروزی حسن روحانی 
در انتخابات باشــد و نباید انتخابات ریاست 
جمهوری را به پای موضوع لیســتها قربانی 

نمود. 

اســحاق جهانگیری با اشــاره به آمادگی 
کاملش در مناظره ســوم گفت: اگر دوستان 
در این مناظره بحث های توسعه ای و اصلی 
را مطرح کردند سخن می گویم و اگر به جاده 

خاکی زدند نیز پاسخشان را می دهیم.
به گزارش انتخاب، اسحاق جهانگیری در 
حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران 
در پاســخ به این پرسش که در مناظره سوم 
انتخاباتی چــه مطالبی را مطرح خواهد کرد، 
گفت: اینکه ما چه مســائلی را در آن مناظره 
مطرح کنیــم قرار نیســت از االن بگوییم، 
بلکه در همان جلســه مطرح خواهیم کرد. 
ســومین مناظره درباره اقتصاد اســت و من 
امیدوار هستم که هم صداوسیما سوال هایی 
مطرح کند که واقعاً ســوال های اصلی جدی 
و در رابطه با توسعه کشور باشد و هم اینکه 

کاندیداها درباره همان سواالت صحبت کنند. 
به هرحال مــا برای هر حالتــی در مناظره 

آمادگی داریم.
جهانگیــری ادامــه داد: اگر دوســتان در 
بحث هــای اصلی صحبت کننــد ما هم در 
همان زمینه با آنهــا صحبت می کنیم و اگر 
به جاده خاکــی زدند ما هم پاسخشــان را 

می دهیم.
معــاون اول  رئیــس جمهــور در پاســخ 
خبرنــگاری در رابطه با حضــور کمرنگ در 
مناظره دوم گفت: تغییر استراتژی ندادم بلکه 
تغییر تاکتیک دادم که دوستان یکدفعه موتور 

نسوزانند و در مناظره سوم همانی که هستم 
ظاهر می شوم.او افزود: برای یک سیاست مدار 
در ایــن رده هیچ چیز مهمتــر از صداقت و 
راســتگویی با مردم نیســت. مــا در منطقه 
خودمان دیدیم که  رئیس جمهور اسبق آمریکا 
یک دروغــی را به مردم خودش و مردم دنیا 
گفت که در عراق سالح کشتار جمعی است 
و بــر مبنای این دروغ به عراق حمله کردند. 
در منطقه چند گروه تکفیری و ترروریســتی 
درســت شده است و مردم عراق آرامش پیدا 
نکردند و  رئیس جمهور آمریکا گفته آن دروغ 

۶۰۰۰ میلیارد به مردم آمریکا خسارت زد..

این 10 تن بازماندند

در مناظره دوم تغییر تاکتیک دادم تا دوستان موتور نسوزانند
                            اسحاق جهانگیری کاندیدای ریاست جمهوری:

          تحیر همگان از لیست شورای عالی سیاست گذاری اصالحات

 جامعه اهل سنت و کرد در انتخابات به روحانی رأی می دهند

فضای صمیمانه ای بر جلسه رئیس جمهور و نمایندگان حاکم بود

انتخابات؛ بودن یا نبودن
جواد شقاقی - روزنامه نگار 

نماینده مردم قــروه و دهگالن در مجلس 
شورای اسالمی گفت که جامعه اهل سنت و 
کرد در انتخابات به روحانی رای خواهد داد تا 

کارهای نیمه تمام را به اتمام رساند.
به گزارش ایســنا علی محمــد مرادی در 
نطق میان دســتور خود در جلسه علنی روز 
چهارشنبه با اشاره به در پیش داشتن انتخابات 
ریاســت جمهوری و شــوراها گفت: اگرچه 
جامعه اهل سنت انتقادهایی به عملکرد دولت 
روحانی دارند چراکه قرار بود به استناد بیانه ای 
۱۰ماده ای مشکالت جامعه اهل سنت، کرد، 
اقــوام، مذاهب تا حدی مرتفع شــود اما این 
اتفاق نیفتاد که احتماال به یقین یا نخواستند یا 
نگذاشتند که وی بتواند این کار را انجام دهد 
با این اوصاف دولت یازدهم در بیشــتر موارد 

موفق عمل کرده است.

وی افــزود: موفقیت در برجام، برداشــتن 
تحریم های ناعادالنــه، کاهش رکود و تورم، 
افزایش تولید در کشــاورزی، مــردم داری و 
کوش دادن به صحبت های منتقدان و بها به 
آزادی را از جمله مصداق های موفقیت دولت 
روحانی  دانست، افزود: به نظر می رسد جامعه 
اهل سنت و کرد در انتخابات به روحانی رای  
خواهد داد تا کارهای نیمــه تمام را به اتمام 

رساند.
مــرادی ادامه داد:  به اعتراف بســیاری از 
کارشناســان پیشــرفت جز در سایه توجه به 
فرهنگیان و کشــاورزان اتفاق نخواهد افتاد. 
کشاورزان به دلیل سنگینی بهره بانکی و عدم 
ثبات قیمت محصوالت کشــاورزی ساالنه 
دچار خســارت فراوان شده و مجبور به ترک 
این شغل می شــوند لذا دولت باید مشکالت 

این قشر زحمتکش را بر طرف کند.
ایــن نماینده مجلس اضافــه کرد:علیرغم 
اینکه کشــاورزی سهم بســازیی در امنیت 
غذایی دارد اما متاسفانه میزان سرمایه گذاری 
در این حوزه برای ایجاد شغل نسبت به دیگر 
بخش ها کمتر است. کشاورزی در کردستان 
همچنان سنتی باقی و هیچ حمایتی در جهت 
تبدیل آن به صنعت و افزایش بهره بری از آن 

صورت نگرفته است.
مرادی اضافه کــرد:  مصرف باالی  آب و 
عدم حمایت کافــی از طرح هایی گلخانه ای 
مشکالت را تشدید کرده است. دردناک ترین 
قســمت این سناریو مقابله با ورود تکنولوژی 
جدید همچون علم مهندسی ژنتیک در جهت 
مدرن و صنعتی کردن کشــاورزی و افزایش 

بهره برداری است.

وی با قدردانی از تالش دولت برای ارتقاء 
معیشت فرهنگیان خواســتار اجرای  هر چه 
سریع تر فاز دوم رتبه بندی معلمان به منظور 

کاهش دغدغه های معلمان شد.
نماینــده مردم قروه و  دهگالن در مجلس 
با اشاره به مهمترین مشکالت حوزه انتخابیه 
خود، گفــت: عدم تخصیص آب ســدها به 
زمین های  درصــد  منطقه، ۱۰  کشــاورزان 
کردستان آبی است اما میانگین کشوری 47 
درصد است لذا عدالت ایجاب می کند ما هم 
در این زمینه به میانگین کشــوری برســیم، 
همچنین نبود تســهیالت کشــاورزی و فقر 
شدید سرمایه گذاری و بیم انقراض جمعیت 
دام روســتایی و... در منطقه وجــود دارد لذا 
تمامی مســئوالن می خواهم بحران های  از 

کشاورزی را در حوزه انتخابیه حل کنند.

  سخن روز  

گذشته، حال، آینده در 
کالم رئیسی 

بــا همه احترام و ارادتی که به آقــای خاتمی داریم اما نمی توان بر ناکار آمدی 
شورایعالی سیاستگذاری چشم پوشــید. ای کاش ایشان موافقت می کردند بعداز 

انتخابات مجلس دهم شورایعالی سیاستگذاری منحل می گردید.
با کمال تاســف این شورا در گزینش لیســت ۲۱ نفره تهران در پنجمین دوره 
انتخابات شــورای شــهر تهران آنچنان بد عمل کرد که در نخســتین ساعات 
انتشــار لیســت مذکور امواجی از تأثر و نگرانی اصالح طلبان و تحول خواهان  

را برانگیخت.
انحصار طلبی ۱4 عضو این شورا که همزمان کاندیدای شورای شهر هم بودند 
باعث شد کسانی در دو کسوت بازیکن و داور مشروعیت شورایعالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان را زیر ســوال ببرند. اگرچه در گذشته هم چند بار متذکر شدیم که 
اعضای شــورایعالی نمی توانند امر قضاوت در گزینش نفرات لیست ۲۱ نفره را به 

عهده گیرند.اما کو گوش شنوا!
8نفر از اعضای  شــورایعالی سیاســتگذاری  توانســتنداز رانــت عضویت در 
شــورایعالی اســتفاده کنند و در رقابتی نا عادالنه با سایراصالح طلبان غیر عضو 
شــورایعالی اصالح طلبان  به لیســت نهایی ۲۱ نفره راه یابند.فراموش نمی کنم 
چند روز قبل که برای رســاندن اعتــراض خویش و جمعی از همفکرانم به آقای 
حسین کمالی عضو متنفذ این شورا مراجعه کردم و خواستار کنار گذاشتن اعضای 
شــورا از گزینه های احتمالی لیســت اصالحات شدم. نکته ای، ایشان به من در 
خصوص این حضرات کاندیداهای عضو شــورایعالی گفتند که من برای همیشه 
از شــورایعالی اصالح طلبان قطع امید کردم.جمله آقای کمالی این بود:دوستان 
عضو شورایعالی که کاندیدا شده اند هرگز حاضر نیستند از شورایعالی کنار بکشند 
و می گویند ما حدود دوســال در شــورایعالی وقت صرف کردیم تا برای این روز 
استفاده کنیم.این روحیه کاسب صفتی این آقایان با افرادپاکباخته ای که در طی 
سالیان گذشــته برای جنبش اصالحات هزینه داده اند!را  مقایسه کنید تا متوجه 

خیلی از مسائل شوید.!
اکنون که لیســت منتشر  گردید برهمگان ثابت شد این هشت نفر عضو لیست 
نهایی شــورای تهران در منتهی الیه خصلت انحصــار طلبی قرار دارند. نه برای 
تحــوالت جامعه مدنی هزینه ای مــی دهند و نه به  دغدغه های  اصالح طلبی 
اعتقادی  دارند و  فقط  قبایی از اصالحات برای رســیدن به پست و مقام دوخته 

اند.
سرخوردگی نیروههای اصالح طلب بعد از انتشار  این لیست مبین این است که 
جامعه ما به بلوغ سیاسی دست یافته و اینطور نیست که شورایعالی سیاستگذاری 
تصور کند آنها در جایگاه حزب  کمونیســت هســتند و مردم تهران هم ناچارند  

طوطی وار گوش به فرمان آنها باشند! 
ایــن حضرات باید قبول کنند مردم تهران و بویژه جامعه رای دهندگان اصالح 

طلبی در اوج پختگی سره را از ناسره تشخیص می دهد.
امیدوارم جناب آقای خاتمی با آن درایت و  شــخصیت ممتاز خرج این لیست 

نا کار آمد و رانتی نگردد.

   باز هم رســیده ایم به یک انتخابات دیگر، و فضای 
سیاســی کشــور در تالطم قرار گرفته. چهار سال رکود 
و ســکوت و برهه ای کوتاه جنب و جــوش، و باز چهار 
سال دیگر انتظار. انتخابات در کشور ما صفت های خاصی 
برای خود دارد؛ مهم، تأثیرگذار، تعیین کننده، حســاس، 
سرنوشت ساز، حیاتی، تضمین کننده آینده کشور و ...اینها 
همه صفاتی هســتند که ما به انتخابات در کشــورمان 
نسبت می دهیم. انتخابات همیشه برای ما مسأله مرگ و 
زندگی بوده است. معموال در کشورهای غیر دموکراتیک 
و کشورهای دموکراتیک مشــارکت انتخاباتی در سطح 
پایینی صورت می گیرد. اما در کشــورهای در حال گذار 
به دموکراسی مشارکت انتخاباتی در سطح بسیار باالیی 
انجام می شــود. در کشورهای غیر دموکراتیک حق رأی 
محدود به جنسیت یا اقشار خاصی از جامعه است و یا کال 
حق رأی وجود ندارد. در کشورهای دموکراتیک نیز توان 
پاسخ گویی سیستم سیاسی به مطالبات اجتماعی باالست 
و تأثیرگــذاری نتیجه انتخابات بر رونــد جامعه و نظام 
سیاسی در ســطح خیلی باالیی نیست. اما در کشورهای 
در حال گذار به دموکراســی، نتیجه هر انتخابات و آمدن 
و رفتن این یــا آن گروه می تواند روند و مســیر جامعه 
و نظام سیاســی را به کل تغییر دهد. از این روســت که 
نتیجه انتخابات در این کشــورها بسیار مهم و تأثیرگذار 
است و انتخابات برای اعضای این جوامع مسأله مرگ و 
زندگی می شــود و به همین خاطر مشارکت در انتخابات 

بسیار باالست. 
   در جوامعــی که نهادهای مدنی به شــکل بهتری پا 
گرفته اند و کارویژه ای خود را به درستی انجام می دهند، و 
به واسطه احزاب و تشکل های دیگر، گروه های مختلف 
اجتماعی می توانند از منافع خود در برابر دولت پاسداری 
کنند، نتیجــه انتخابات نمی تواند تأثیــر چندانی بر روند 
جامعه داشته باشــد. حتی در کشورهای غیردموکراتیک 
نیز کــه انتخابات به شــکل صوری و نمایشــی برگزار 
می شــود گاها جامعه همچنان نهادهای ســنتی خود را 
حفظ کرده و فارغ از سیاست های دولت، زندگی اجتماعی 
ســیر طبیعی خود را دارد. اما کشورهای در حال گذار به 
دموکراسی وضعیت دیگری دارند؛ در این گونه از کشورها 
نه نهادهای ســنتی اقتدار تام خود را دارند و نه نهادهای 
جدیدی ایجاد شــده اند که اقتدار اجتماعی را نمایندگی 
کننــد. جامعه در یــک حالت فقدان اقتــدار اجتماعی و 
شــکل ساده و توده ای قرار دارد. در این کشورها سیاست 
پیچیدگــی خود را از دســت داده و هر حرکت سیاســی 
می توانــد کل جامعــه را تحت تأثیر خود قــرار دهد. از 
آنجایی که به لحاظ فرهنگی ایده دموکراسی و رجوع به 
آرای عمومی جهت به دست گرفتن قدرت نگرش مسلط 
می شود، حتی آن دسته از نیروهای اقتدارگرا که اعتقادی 
به دموکراسی ندارند مجبور می شوند در انتخابات شرکت 
کنند و بعد از به دســت گرفتن قدرت، سعی کنند جامعه 
را به وضعیت غیر دموکراتیــک قبلی بازگردانند. اما این 
بازگشــت به عقب، بازگشت به همان حالت قبلی نیست 
بلکــه معموال به یک وضعیت فاشیســتی یا اقتدارگرایی 
خالص دولتی می انجامد. چون برخالف وضعیت سنتی با 
یک جامعه بی دفاع و وضعیت سیاســی فارغ از پیچیدگی 
روبرو هســتیم. جامعه ما از بعضی جهات تقریبا وضعیتی 
شبیه به کشــورهای در حال گذار به دموکراسی را دارد. 
در ایران نیز همیشــه میــزان مشــارکت در انتخابات، 
مخصوصا انتخابات ریاســت جمهوری، در سطح باالیی 
بوده اســت. جریان های اقتدارگرا جهت به دست گرفتن 
قدرت و نیروهــای دموکراتیک نیز برای بقای خود دائما 
مجبــور بوده اند با تمام توان در این بازی مرگ و زندگی 
شــرکت کنند. روی کار آمدن هر یک از جریانات رقیب 
تبعات بســیار ناخوشــایندی را برای طرف مقابل داشته 
است به گونه ای که حتی تا مرحله حذف رقیب نیز پیش 
رفته اند.اکنون که در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری 
قــرار داریم برخی از جریان های اقتدارگرا که اعتقادی به 
دموکراســی ندارند، جهت به دست گرفتن قدرت مجبور 
از ورود به روند دموکراتیک شده اند و در انتخابات حضور 
دارند. اما معلوم نیســت که بعد از پیروزی در انتخابات تا 
چه زمانی بــه این روند تن دهند. ولی تــا زمانی که ما 
هنوز نتوانسته ایم دموکراســی را در ایران نهادینه کنیم، 
مجبوریم به این شــیوه ادامه دهیم و از تمام توان برای 
بقای خود بهره بگیریم. چون انتخابات برای ما مسأله ای 

هست مربوط به بودن یا نبودن.

علی محمد مرادی نماینده مجلس شورای اسالمی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت:جلسه 
امروز نمایندگان مجلس با رئیس جمهور در 
فضای صمیمانه ای برگزار و دغدغه ها طرح 

شد.
بــه گــزارش ایسنا،حســینعلی امیری در 
تشــریح جلســه نمایندگان با  رئیس جمهور 
گفــت: نمایندگان حامی دولــت در مجلس 
دهم از فراکســیون های مختلف در مجلس 
نشست صمیمی با  رئیس جمهور در ساختمان 

مشروطه داشتند.
وی افــزود: فراکســیون های حامی دولت 
عالقه مند بودند که  رئیس جمهور توضیحاتی 
را درباره شــرایط عمومی کشــور، وضعیت 
اقتصادی و سیاســی، وضعیــت بین الملل و 
تاثیــرات برجام به اطــالع نمایندگان حامی 

دولت برساند.
معــاون پارلمانــی  رئیس جمهور همچنین 
یادآور شــد: در این نشســت صمیمی آقای 

عارف مطالبی را از قــول نمایندگان مطرح 
کردند و آقای  رئیس جمهور هم به مســائل 
انجام شــده و گشــایش های بعــد از برجام 
اقدامــات انجام شــده، شــرایط اقتصادی و 

عملکرد دولت پرداختند .
وی ادامــه داد:در بخش هایــی هم آقای 
روحانــی رویکردهــای  آینــده را به عنوان 
نامــزد ریاســت جمهوری مطــرح کردند و 
بعد از جلســه هم برخی نمایندگان مســائل 

منطقه ای داشتند که از  رئیس جمهور پرسیدند 
و ایشــان هم پاســخ داد .امیری همچنین 
خاطرنشــان کرد:خوشبختانه جلسه امروز در 
فضای بســیار خوب و صمیمی برگزار شــد 
که از برگزارکنندگان این جلســه فراکسیون 
مســتقالن والیی، فراکســیون امید و کلیه 
نمایندگانی که بانی جلســه بودند شــرکت 
کردنــد و در جهت ارتقاء مجلس گام مهمی 

بود ، تشکر می کنم.

سخنرانی انتخاباتی ابراهیم رئیسی در کرمان حائز نکات مهمی برای شناخت اندیشه 
و راهبرد این کاندیدای ریاســت جمهوری اســت. به طور کلی سخنان رئیسی در طول 
فعالیت انتخاباتی به 3 بخش قابل تقســیم اســت. اول : بخشی که وی با یاد و خاطره 
جنگ، تقدیر از سردار سلیمانی و برشمردن رشادت ها و ایثارگری های رزمندگان اسالم 
سعی دارد تا تقدس جنگ را یادآوری کند و حسی نوستالژیک نسبت به آن ایجاد نماید. 
دوم بخشــی که وی به انقالب اسالمی اشاره دارد. ارزش های انقالبی، سرنگونی بنای 
استثمار و استعمار، مدیریت انقالبی، مبارزه با اشراف و غیره سعی دارد تا فضای انقالبی 
را مجدداً احیا کند. و ســومین بخش از ســخنان رئیســی که به بحث فقر و بیکاری و 
مشکالت اقتصادی اشاره می کند و در ضمن به فساد حاضر در حوزه اقتصادی نیز تاکید 
دارد. ابراهیم رئیسی سعی دارد گفتمان خود را با این سه بخش شکل دهد. او قصد آن 
دارد که نشان دهد راه حل مبارزه با فساد و فقر تنها در گرو ایجاد دو بخش دیگر یعنی 
فضای انقالبی به همراه روحیه جنگی اســت. به بیان ســاده تر راه حل ابراهیم رئیسی 
برای مبارزه با فقر و فســاد بازگشت به حال و هوای دهه ۶۰ یا همان دهه اول انقالب 
اسالمی اســت. اگر به گفتمان رئیسی به عنوان یک پدیده سیاسی بنگریم ناچارا برای 

شناخت آن باید گذشته و آینده را ترسیم کنیم.
آینده

برای ترســیم آینده باید کمی وسعت دید را افزایش داد و آینده خودمان را در بستری 
از جغرافیــای فراخ تر از مرزهای میهن دید. خاورمیانه امروز شــاهد جنگ های داخلی، 
اغتشاشــات قومی و مذهبی در کنار حضور نیروهای نظامی بیگانگان است. ماجراجویی 
دونالد ترامپ و فعالیت های نوظهور روسیه در تغییر تعامالت بین المللی هم مزید بر این 
شــرایط است. شاید ابراهیم رئیسی به همراه تیم مشــاور خود ایران را در بستری این 
چنین، آبســتن وقوع اتفاق های ناخوشــایندی می بینند. پیش بینی چنین آینده ای هر 

کنش گر سیاسی را وا می دارد تا نسخه ی خود را از آینده ارائه کند.
گذشته

دهه اول انقالب مقارن بود با جنگ. جنگ دو جهت داشت: مبارزه با نیروی تجاوزگر 
بعثی و ناچاراً حذف معاندان سیاســی داخلی. ایران دهه شــصت بستر مبارزه بود. تمام 
شئون زندگی مردم با جنگ گره خورده بود. از سویی باید معاندان نظام مردمی نو ظهور 
جمهوری اســالمی از عرصه ی تقابل سیاسی حذف می شدند و از سوی دیگر باید نیرو 
و ســرمایه الزم انسانی و مالی برای مبارزه به عراق متجاوز تامین می گردید. به سخن 
دیگری مبارزه با این دو نیرو تنها در گرو فضای امنیتی میســر بود. بدیهی بود فشــار 
حاصل از جنگ با عراق احتمال بروز اعتراض های اجتماعی را ایجاد می کرد. از ســوی 
دیگر رقبای سیاســی کارگزاران جمهوری اسالمی نیز بیکار نبودند و از مبارزه مسلحانه 
تا برگزاری میتینگ های سیاســی را در دســتور کار خود قرار می دادند. برای جلوگیری 
از وقوع هر اتفاقــی راه حل در گرو ایجاد جو امنیتی بود. با امنیتی کردن جامعه امکان 

کنترل هرگونه ناسازگاری  و تقابل و درگیری میسر می گردید.
امروز

اگر دو چشــم انداز گذشته و آینده را مقابل ابراهیم رئیسی قرار دهیم بدیهی است که 
حال و هوای امروز او همین سخنان است. او برای جلوگیری از آینده نا معلوم به گذشته 
رجوع می کند. او معتقد است که با روش های مرسوم در دهه شصت امکان کنترل آینده 
را دارد و ایــن روش همانطور که گفته شــد همان امنیتی کردن فضای جامعه اســت. 
بدیهی اســت برای اجرای این برنامه بیش از هر چیز به نیروی انســانی نیاز است. این 
نیروی انسانی همانهایی هســتند که امروز بخشی از سخنان رئیسی در خطاب به آنها 
اســت. آن هایی که از رنج فقر و فساد موجود کارد به استخوانشان رسیده و چیزی برای 
از دست دادن ندارند. ترسیم گذشته و آینده در کنار حال وهوای امروز رئیسی و یارانش 
چندان خوشــایند نیست. اگرچه دغدغه رئیسی و یارانش درست است و امکان گسترش 
ناآرامی های خاورمیانه به داخل مرزهای ایران وجود دارد، اما باید پرسید آیا راه دیگری 
برای مقابله با آن وضعیت ناخوشــایند وجود ندارد؟ آیا نمی توان با اتکا به دیپلماســی 
و سیاست ورزی درســت از آن واقعه جلو گیری کرد؟ این همان راهی است که حسن 
روحانی پیش روی ما گذارده است. او و هم فکرانش معتقدند مهمترین اقدام در مواجهه 

با جنگ و درگیری، جلوگیری از آن و دور ماندن از ماجراجویی است. 

وزیر اطالعات از کشف و ضبط چندین هزار 
تی شــرت تبلیغاتی علیه رئیس دولت یازدهم 
خبر داد و گفت: اظهاراتم در شــبکه خبر برای 
آن بود که می خواســتم این پــروژه فتنه آمیز 

را بسوزانم.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم و المسلمین 
ســید محمود علــوی روز چهارشــنبه پس از 
جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران افزود: 
همکارانم متوجه شــدند کــه چندین هزار تی 
شرت تولید شده که چهار نمونه آن نیز کشف و 
ضبط شده است.وی ادامه داد: بر روی یکی از 
آن ها نوشته شده »دولت حرف خداحافظ« و بر 
روی دیگری نوشته شده »4 و چهارسال رکود 
و بیکاری« و یک نمونه به انگلیسی نوشته شده 
»من به روحانی رای نمی دهم«.وزیر اطالعات 
گفت: برنامه این بود افرادی این تیشرت ها را 
در مناطق شمالی تهران بپوشند و با هماهنگی 
تعدادی از جوانان که نشــان می دهند موافق 

کاندیدا هستند علیه کاندیدا وارد عمل شوند و 
افرادی را تحت عنوان موافــق دولت وادار به 
برخورد با آن ها کنند و امکان تصویربرداری نیز 
داشتند تا از این صحنه فیلم برداری و در فضای 
مجازی مطرح کنند کــه موافقین و مخالفین 

دولت درگیر شده اند.
علوی تصریح کرد: آن ها بنا داشــتند از این 
عملیات روانی برای انتخابات و اهداف سیاسی 

خود استفاده کنند.
وی افزود: بعنوان عضو هیات اجرایی انتخابات 
تالش دارم تا بر اساس رعایت قانون عمل کنم 
و در جهت حفظ امنیت انتخابات حرکت نمایم. 
وزیر اطالعات اضافــه کرد: افرادی که در این 
زمینه ســرمایه گذاری کرده بودند وقتی دیدند 
ســرمایه شــان از بین رفت برای فرار به جلو 
عنوان کردند که طرفداران دولت می خواستند 
این کار را انجام دهند ولی این تیشــرت ها را 
دولــت برای چه باید علیه خــودش بزند و چه 

بهره برداری دولت از آن می برد.
علوی گفت: ما در برخی از مراسم کاندیداها 
حضور افرادی را مشاهده کردیم که یک نمونه 
از این تی شــرت ها را پوشیده بودند و در حال 
پیگیری موضوع هستیم.وی ادامه داد: پیام من 
به کاندیداها این است سالمت جامعه، وحدت، 
انسجام و امنیت جامعه مهم تر از اهداف سیاسی 
اســت و نتیجه هر چه باشد رای مردم محترم 
است ولی اینکه خواسته باشیم با دروغ، جعل و 
اعمال خالف رای مردم را با روش های امنیتی 
و توطئه به نفع اهداف سیاسی خود دنبال کنیم 
چه ارزشی دارد.وزیر اطالعات افزود: این پروژه 
ســوخت و آن ها سعی کردند برای فرار به جلو 
آن را به دولت نســبت دهند ولی این پروژه از 

ناحیه کسانی بود که در مقابل دولت بودند.
وزیر اطالعات در پاســخ به اینکه آیا شورای 
نگهبان با توجه به جایگاه نظارتی خود می تواند 
وارد این موضوعات شود؟ گفت: نمی توانیم این 

گونه مسائل را به نامزدها نسبت دهیم، ممکن 
اســت ســتادهای آن ها چنین اقداماتی کرده 
باشند و یا طرفداران آن ها باشند که کاندیداها 

روحشان خبردار نباشد.
وزیــر اطالعــات همچنین به شــایعات و 
خبرهای کذب درباره بازداشت معدنکاران اشاره 
کــرد و گفت: با توجه به خبرهای منتشــره در 
خصوص بازداشت برخی از معدنچیان تصریح 
می کنم یک نفر هم در خصوص معدن گرگان 
و گلســتان نه از خانواده ها و نــه از کارگران؛ 
بازداشت نشده است و این خبر از اساس دروغ 
اســت.علوی افزود: چرا افــرادی برای اهداف 
سیاســی متوســل به دروغ می شــوند، حتی 
اعالمیه ای را بعنوان آیت اهلل نورمفیدی منتشر 
کردند و ایشــان نیز اعتراض داشتند و تکذیبیه 

آن را در سایتشان قرار دادند.
وی ادامه داد: دستگیری و بازداشت افراد در 

معدن گلستان دروغ محض است.

                                 وزیر اطالعات:

پروژه فتنه آمیز تی شرت های تبلیغاتی را سوزاندیم
به گزارش ایسنا،غالمرضا تاجگردون اظهار کرد: مجموع 
عملکرد صدا و سیما در ایام تبلیغات انتخاباتی رفتار مناسبی 
را نشان نمی دهد. این موضوع در جلسه هیات اجرایی هم 
مورد بحث و بررســی قرار گرفت، اخیرا نیز برنامه طنزی 

پخش شد که تماما نقد دولت فعلی و وزرا بود.
وی با بیان اینکه صدا و سیما باید رویکرد یکسانی نسبت 
به همه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد، 
یادآور شد: همه فعالیت های صد او سیما محدود به مناظره 
تلویزیونی نیست، بلکه باید به کل این برنامه ها توجه کرد.

تاجگردون خاطرنشــان کرد: اکثریــت اعضای هیات 
اجرایی انتخابات نسبت به عملکرد صدا و سیما ابراز نگرانی 
کرده انــد، اگرچه قانون در این زمینه قــدری ابهام دارد و 

انتظار برخورد مناسب در کوتاه مدت را نداریم.
نماینده مردم گچساران در مجلس افزود: چند روز است 
پوشــش فعالیت های رئیس جمهور را به شکل جداگانه 
نداریم البته اگر  وزرا افتتاحی دارند باید نشــان داده شود 
که این کار انجام نمی شــود. در واقع می توان پوشــش 

فعالیت های دولت را داشت.

صدا و سیما در ایام انتخابات رفتار نامناسبی 
نشان می دهد

حسینعلی امیری معاون پارلمانی  رئیس جمهور:

غالمرضا تاجگردون عضو هیأت اجرایی 
مرکزی انتخابات ریاست جمهوری: 


