
 ويژه نامه ارمغان نطنز ضميمه شهرستان ميباشد.

نشريه فرهنگي،اقتصادي،اجتماعي و سياسي

       شماره 148
         نيمه دوم خرداد 1392

      قيمت 200 تومان
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چرا شاديم؟ چرا اصولگرايان شكست 
خوردند؟ چه کاری نبايد انجام داد؟
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واليتي: فرصت 100 روزه مي خواهم

تشريح برنامه های محسن رضايی در 
حوزه زنان

دستاوردهای دولت احمدی نژاد

تيم ملی فوتبال ايران به جام جهانی پيروزان انتخابات
2014 صعود کرد.

نویسنده کتاب »جلوه  های والیت در آثار امام خمینی )ره(« یادآور شد: یکی از شب  هایی 
که دکتر چمران را مشغول مناجات دیدم گوش به صدایش سپردم البته چیزی مفهوم 
نبود چون فاصله زیاد بود اما خالصه  اش این بود که از خداوند التماس شهادت می  کرد 
و این نشان می  دهد که چقدر لقای الهی برای ایشان نزدیک و با صفا بود و حاضر نبود 
حتی آن را با یک لحظه دنیوی عوض کند، عاشقان اینگونه  اند منتها ما درک نمی  کنیم 
این عشق و آتش فراق را. استاد عرفان دانشگاه اهل بیت)ع( اظهار داشت: یک بخش از 
مناجات وی این بود که خدایا! تو غروب را آفریدی و حیرت انگیزترین اسرار آفرینش 
و  سرخ  شهادت  ساختی.  همگون  حق  مردان  شهادت  با  را  آن  و  دادی  قرار  آن  در  را 
نزد شهید چمران  این  و  را می  دهد  نوید طلوع دیگر  غروب هم سرخ است و غروب 
افراد دیگری چون  پایان خاطرنشان کرد:  در  منصوری الریجانی  است.  تعبیر  باالترین 
شهید مطهری نیز شهید را شمع محفل بشریت دانستند و استاد شریعتی نیز شهادت را 

زیباترین مصداق آزادی می  داند اما تعبیر شهید چمران درباره شهید و شهادت
الریجانی از شهید چمرانخاطره دكرت منصوری  از همه این تعابیر باالتر، زیباتر و عرفانی  تر بود.
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  به قلم مدیر مسئول و سردبیر

به نظر نگارنده ، انتخابات این دوره ریاست جمهوری بر خالف پیش 
بینی بسیاری از تحلیل گران ، دو مرحله ای نخواهد شد و روحانی 
در همان دور اول ، با کسب بیش از پنچاه درصد آراء کار را تمام 

خواهد کرد و اما دالیل این پیش بینی : 
نام  بر کسی پوشیده نیست که در آخرین ساعات مهلت ثبت   -1
 92/2/21 شنبه  روز  ظهر  از  بعد   5:30 ساعت  یعنی  ها  کاندیده 
ناگهان با حضور آیت اهلل هاشمی رفسنجانی برای ثبت نام در وزارت 
کشور ، موجی از شادی و امید در دل مردم جوانه زد ، این موج 
خارج  و حتی  به سراسر کشور  فاطمی  خیابان  از  زمانی  اندک  در 
راه یافت . همان روز قیمت دالر کاهش یافت . موافقان و مخالفان 
سال  هشت  تحمل  از  پس  که  بودند  رسیده  باور  این  به  سرانجام 
سختی و مشقت ، این پیر دیر سیاست و کشور داری می تواند ناجی 
ملت شود . غافل از اینکه همین پیر بودن وی بهانه ای شد برای عدم 
احراز صالحیت وی . سکوت معنادار و باوقار هاشمی در قبال این 
رد صالحیت ، بر ابهت و مظلومیت وی افزود و مردم این دیار که از 
نظر تاریخی و فرهنگی همواره پشتیبان مظلوم بوده اند ، ناخود آگاه 
همه پشت سر هاشمی قرار گرفتند . اصول گرایان و اصالح طلبانی 
که هر کدام به روش خود در صدد تخریب وی برآمده بودند همه 
تغیر جهت دادند . و وقتی که پشتیبانی بی چون و چرای هاشمی از 
دکتر روحانی را می بینند دیگر درنگ و سکوت را جایز نمی دانند 
و از این آخرین فرصت حداکثر استفاده را برده و با تمام توان به 

حمایت از روحانی مشغول می شوند .
دکتر  از  حمایت  اعالم  در  هاشمی  اله  آیت  حمایت  بر  عالوه   -2
روحانی نقش برجسته خاتمی را نمی توانی نادیده انگاشت . بویژه 
اینکه خاتمی از روز نخست اعالم نموده بود که کاندیداتوری بنده 
هاشمی  شخص  گزینه  بهترین  و  داشت  خواهد  هزینه  نظام  برای 
روحانی  از  جانبه  همه  به حمایت  هاشمی  کنار  در  حال  و   . است 
پرداخته و دامنه این پشتیبانی را آنقدر جدی و گسترده نموده که با 
قاطیت از دکتر عارف ، تنها کاندیدای اصالح طلبان درخواست کناره 
گیری می کند و دکتر عارف چه جوانمردانه و اخالق مدارانه به این 
لبیک می گوید و علیرغم خیل عظیم هواداران اصالح  درخواست 
طلب خود بویژه در قشر دانشگاهی و روشنفکران و دانشجویان ، از 
نامزدی خود به نفع جریان اصالح طلب انصراف می دهد و کیست 
که نداند این کناره گیری به نفع روحانی است . بنابراین جمع آرا 
اصالح طلبان که این بار با تجربه تلخ سال 84 رو به رو بوده و با 
پراکندگی  باعث  هاشمی  و  کروبی  و  علیزاده  مهر  و  معین  حضور 
از گذشته همگی  و عبرت  آموزی  با درس   ، بودند  آراء خود شده 
. حتی کسانی که در  آمد  بر خواهند  از روحانی  در صدد حمایت 
خواهند  میدان  به  و  داده  موضع  تغییر  داشتند  تحریم  قصد  ابتدا 
آمد . چرا که صندوق رای را آخرین فرصت برای ابراز وجود و تغیر 
وضعیت موجود می دانند با این حساب می توان گفت آراء اصالح 
روحانی  سبد  به  نیز  میشود  آراء  درصد  بیست  بر  بالغ  که  طلبان 

ریخته خواهد شد .

3- شخصیت خود دکتر روحانی نیز بی تاثیر در جلب آراء نخواهد 
بود . شعار های محوری وی نظر بسیاری از اقشار جامعه را تامین 
گم  را  آن  مردم  که  است  چیزی  امید  و  تدبیر  شعار   . نماید  می 
شده خود میدانند چرا که وضع موجود را ناشی از بی تدبیری در 
مدیریت جامعه می دانند . شعار اعتدال و عقل گرائی و خرد جمعی 
تفریط  و  افراط  از  پرهیز  و  حداکثری  و جذب  ساالری  شایسته  و 
در  وی  نقش   . آید  می  خوش  مردم  مذاق  به  که  است  چیزهایی 
مناظره ها و تبلیغات نیز بسیار تعیین کننده بنظر می رسد . وی 
از  این  و  گیرد  در دست می  را  کلیدی  برای حل مشکالت کشور 
بدور  میشوند  وار  امید  مردم  معناست  پر  بسیار  سمبولیک  لحاظ 
از جنجال و تنش با کلید تدبیر و تعقل می توان قفل های بسته 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را باز نمود . قول هایی که 
وی با پشتوانه سابقه حضورش در مذاکرات هسته ای به مردم می 
دهد خیلی ها را امید وار می سازد چرا که تحریم ها را ناشی از بی 
تجربگی و لجاجت بیهوده تیم مذاکره کننده فعلی می بینند . بنابر 
این می توان چند درصد آراء را نیز بخاطر شخص دکتر روحانی به 

حساب وی منظور نمود . 
و  رضایی  و  قالیباف   ، انتخابات  این  در  وی  اصلی  های  رقیب   -4
جلیلی می باشند . بعید است دکتر والیتی علیرغم شخصیت متین 
و محبوبش  بویژه توانایی باالیی که در آخرین مناظره سیاسی از 
خود نشان داد ، بتواند رائی قابل توجهی را به خود اختصاص دهد . 
بنظر می رسد خود وی نیز خیلی جدی نیست زیرا در حالیکه چند 
روز به انتخابات باقی نمانده هنوز ستادهایش را بویژه در شهرستان 
را در دستور کار  استانی چندانی  نکرده و حتی سفرهای  فعال  ها 
قرار نداده است . بویژه که جامعه نیز هر لحظه انتظار ائتالف 2 + 1 
را دارد زیرا از روز اول قالیباف و حداد عادل و والیتی گفته بودند 
که یکی از آن ها باقی خواهند ماند و دو نفر دیگر به نفع یکی کنار 
خواهد رفت از این میان فقط حداد عادل که در نظر سنجی های 
اولیه بعد از غرضی کم ترین رای را داشته از ادامه رقابت انصراف 
داد و بر خالف انتظار در اعالم انصراف خود نام فرد مورد نظر لیست 
اتالف را اعالم ننمود . بنابر این نمی توان انتظار داشت حتی آراء 
ناچیز وی پس از انصراف به نفع کاندیدای اصول گرا سرازیر شود .

4 - 1 : مهم ترین رقیب روحانی ، دکتر قالیباف می باشد که در 
اکثر نظر سنجی ها تا کنون نفر اول است . او سالهاست به صورت 
تشکیالتی و حساب شده فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز نموده 
و ستاد های وی فعال ترین ستاد ها در سطح استان ها و شهر ها  و 
روستاهاست . ولی نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که پس از 
آخرین مناظره سیاسی ، ریزش چشم گیری در آراء وی بوجود آمده 
است . با حمله گاز انبری روحانی به قالیباف اکثر طرفداران قالیباف 
. قالیباف یک اشتباه فاحش مر  بویژه  قشر دانشجو ریزش کردند 
تکب شد . وی با سابقه ای که از انتشار دو نوار سخنرانی خود در 
جمع دانشجویان و بسیجیان داشت ، دو نوع رویکرد را در رابطه با 
جنبش دانشجویی از 78 تا 82 مطرح نموده بود  متهم به تناقض 

گویی شده بنابراین اساسا به مصلحت وی نبوده که وارد این باتالق 
شود ولی خودش با طرح سوالی از روحانی موجب پاسخی شد که 
وی را به گوشه رینگ پرتاب کرد به عنوان بازنده مناظره شناخته 
شد . بنابراین آراء ریزش شده از سبد قالیباف الزاما به سبد اصول 

گرایان نخواهد رفت و باید آن را به نفع روحانی به حساب آورد .
4 - 2 : آخرین رقیب جدی دکتر روحانی ، دکتر جلیلی است که به 
چند دلیل ناکام خواهند ماند . اوال در آخرین لحظه تصمیم به ثبت 
نام گرفت و حتی کاندیدای مطلوب جبهه پایداری ، باقری لنکرانی 
بود و جلیلی به عنوان نفر ذخیره مطرح بود جلیلی به علت نداشتن 
فرصت کافی و نتوانسته کار تشکیالتی منسجمی در سراسر کشور 
صورت بدهد . یکی از بد شانسی های وی سابقه حضورش در شورای 
امنیت ملی و مسولیت تیم مذاکره کننده هسته ای است که با سوال 
صریح دکتر والیتی با این مضمون که : ))دیپلماسی کالس فلسفه 
نیست که یک طرف بگوید منطق قویتر بوده و خود را پیروز میدان 
بداند شما ظرف مدت شش سال که مسئولیت تیم مذاکره کننده 
هسته ای را به عهده داشته اید چه دست آوردی برای نظام داشته 
اید ؟ (( و در اینجا بود که جلیلی نیز به گوشه رینگ پرتاب شد و به 
عنوان بازنده مناظره جلوه نمود نکته منفی دیگر ایشان عدم تسلط 
در گفتار و منطق الزم در استدالل می باشد پاسخ هر سوالی را در 
سه عبارت کلیشه ای } گفتمان انقالب اسالمی - مقاومت - آزاد 
سازی ظرفیت ها { میدهد و این برای مردم کوچه و بازار که غرق 
در مشکالت هستند قابل فهم نیست . مشکل دیگر وی این است 
که به حق یا ناحق مردم او را احمدی نژاد دوم می دانند و البته این 
تداعی چندان بی  معنا نیست چرا که اوال آیت اهلل مصباح یزدی و 
جبهه پایداری که از حامیان اصلی احمدی نژاد بوده اند با تمام توان 
از وی اعالم حمایت می نمایند . همان هایی که کاشف احمدی نژاد 
بودند و او را معجزه قرن نامیدند و با عاریت گرفتن از خواب شخص 
وی را توصیه شده امام زمان )عج( توصیف نمودند این استاد حوزه 
مدعی شده بود : )) یکی از دوستان حاضر در جلسه نقل می کرد 
قبل از برگزاری مرحله اول انتخابات به محضر یکی از علمای اهواز 
رسیدم . ایشان گفت : نگران نباشید . احمدی نژاد رئیس جمهور 
می شود . ایشان گفته بود که شخصی بیست و سوم ماه رمضان در 
حال احیاء پیش از نیمه شب به خواب می رود. در خواب به او ندا 
میشود که بلند شو برای احمدی نژاد دعا کن ، وجود مقدس ولی 
. می گوید من  نژاد دعا می کنند  برای احمدی  دارند  عصر )عج( 
حتی اسم احمدی نژاد را نشنیده بودم و اصال او را نمیشناختم (( . 

)هفته نامه پرتو سخن 8 تیر 1384 ( 
حاال همین افراد و طرز تفکر پشت سر این جوان پاک انقالبی قرار 
مجلس  در   . میزنند  وی  به  ای  ضربه  دانند چه  نمی  و  اند  گرفته 
شورای اسالمی نیز همان جریان رادیکال بشدت حامی احمدی نژاد 
از جمله آقاتهرانی و رسایی و کوچک زاده به دنبال جلیلی می باشند 
. بنابراین نمی توان انتظار داشت نامبرده بتواند بیش از پنج تا شش 

درصد آراء را کسب نماید . 
   4 - 3 : دکتر رضایی هر چند با برنامه ترین کاندیداهاست ولی 
چون در اکثر انتخابات ها حضور داشته دیگر برای  مردم عادی شده 
و خیلی جدی روی وی حساب باز نمی کنند . مردم هنوز وی را با 
سیاست نظامی اش بخاطر دارند . احتماال چنانچه آراء وی ریزش به 
نفع روحانی نداشته باشد حداکثر می تواند در ردیف سوم یا چهارم 

پس از روحانی و قالیباف قرار گیرد .
4 - 4 : غرضی نیز هیچ جاذبه ای ندارد و بنظر می رسد آراء وی 
 . گیرد  قرار  هفتم  ردیف  در  و  باشد  کمتر  نیز  باطله  آراء  از  حتی 

خودش نیز در جلسه اطاق بازرگانی به این امر اذعان نموده که رای 
نخواهد آورد فقط خواسته از این فرصت تبلیغاتی استفاده ای کرده 
باشد ، بماند که حتی اعالم صالحیت وی برای بسیاری سواالتی را 
بوجود آورد فرضا سعیدی کیا که سابقه مدیریت و وزارت وی کمتر 
از غرضی نبوده چرا رد شده است ؟ ضمنن اینکه در مناظره ها و 
برنامه های تبلیغاتی خود حرفی برای گفتن ندارد . پاسخ هر سوالی 
را با دو عبارت میدهد : دولت ضد تورم تشکیل میدهم . نمیگذارم 
دولت دست در جیب مردم کند ! ولی هیچ راهکاری برای رسیدن 
به این برنامه ها ارائه نمیدهد و مردم که از این همه شعار خسته 

شده اند به این وعده ها دل خوش نمی کنند .
 5 - سخن آخر اینکه روحانی از هم اکنون قوی ترین تیم اجرائی را 
در کنار خود دارد . باید بپذیریم که مهم تر از شخص رئیس جمهور 
تیمی است که قرار است با وی کار کنند کسی که در ستاد خود 
میدان  به  پر  با دست  قطعا  دارد  را در خدمت  وزیر سابق  چندین 
آمده است . آقای نعمت زاده قوی ترین وزیر صنایع به عنوان رئیس 
ستاد وی و اکبر ترکان موفق ترین وزیر در حوزه راه و ترابری و دفاع 
به عنوان قائم مقام رئیس ستاد ، حجت االسالم یونسی وزیر سابق 
ناطق   ، نهاوندیان   ، نوبخت   ، زنگنه   ، جهانگیری  اسحاق  اطالعات 
نوری و به عبارتی مدیران موفق دولت هاشمی و خاتمی همه یکجا 

در اختیار وی قرار دارند و این سرمایه کمی نیست .
بنابر این با توجه به جمیع شرایط فوق بنظر می رسد روحانی در 
همان دور اول پیروز انتخابات خواهد بود و البته با تدابیر خردمندانه 
و حکیمانه مقام معظم رهبری و توصیه خلق حماسه سیاسی می 
برگزاری  و  درصد  هفتاد  باالی  تا  مردم  گیر  به حضور چشم  توان 

انتخاباتی سالم و قانون مند خوش بین بود.

مدیر مسئول  و سردبیر - مسعود کریمپور نطنزی 
تاریخ : 92/3/21

روحانی اول می شود
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ها  خیابان  به  نتایج  قطعي  اعالم  محض  به  مردم  شب  شنبه 
ریختند و با بوق زدن و شعر خواندن و شعار دادن، شادي خود 

را نشان دادند. 
حجت االسالم حسن روحاني رئیس جمهور منتخب مردم شد. 
18 میلیون راي و بیش از 50 درصد آرا را کسب کرد و توانست 

سه ژنرال اصولگرا و دو کاندیداي مستقل را پشت سرگذارد. 
چه رفت و چه شد و چه مي شود بماند به وقتش اما این انتخاب 
براي اصولگراها درس ها و براي مردم عبرت ها داشت. باید از این 

انتخاب شاد بود. 
از این انتخاب شادیم؛ 

یافت.  تحقق  داشت  انتظار  رهبري  که  سیاسي  حماسه  چون   
و  بودند  کرده  زبان  لقلقه  را  سیاسي  حماسه  ها  خیلي  هرچند 
ذره اي براي شکل گیري این حماسه تالش نکردند و با قرائت 
هاي شخصي و سلیقه اي از مصلحت و رفتارهاي قیم مآبانه نمي 

خواستند این حماسه مردمي شکل گیرد. 
اما آنچه رهبري مي خواست و پیش بیني هم مي کرد با حضور 

مخلصانه مردم محقق شد. مردم حافظان اصلي انقالب هستند. 
از این انتخاب شادیم چون شاهد قوي ترین استدالل براي مهر 
مدعي  آنانکه  هستیم.   88 انتخابات  گزاف  ادعاي  بر  زدن  باطل 
تقلب 11 میلیوني شدند امروز مي بینند که نظام از 260 هزار 
که  اجرائي  نهاد  همان  کند.  مي  امانتداري  و  حفاظت  هم  راي 
انتخابات  این  امروز  به پنهان کاري و تقلب شد،  یک روز متهم 
نیز  نامزد جریان مخالف  و  برگزار مي کند  را در کمال سالمت 

راي مي آورد. 
خیابان  به  مردم  ریختن  هستند.  خوشحال  مردم  چون  شادیم 
کم  خواندن  شعر  و  دادن  شعار  و  زدن  دست  و  کشیدن  کل  و 
دستاورد باارزشي نیست. شادي و لبخند این مردم بي نهایت مي 

ارزد. بي تردید باید به این شادي عمومي فخر ورزید. 
مردم  اعتماد مي درخشد.  است.  گرفته  رنگ  امید  شادیم چون 
اعتماد  و  امید  همین  دولت  یک  سرمایه  باالترین  دارند.  حضور 
و  توهین  و  دروغگوئي  با  دولتي  یک  نکند  خدا  است.  اجتماعي 
فساد و رمالي عمر خود را در بي اعتمادي اجتماعي سپري کند. 

پیام انتخابات چه بود؟ 
 این انتخابات یک پیام ساده داشت و آن هم اعتراض بود. اعتراض 
به وضع موجود پیام صریحي بود که از صندوق هاي راي بیرون 
آمد. اعتراض مردم به وضعیت اقتصادي بود، به مشکالت معیشتي 

بود. اعتراض به دروغگوئي و پنهان کاري بود. 
اعتراض به افراط در شعار و ذبح کردن مصالح نظام پاي ژست 
هاي کودکانه ظاهرگرایان بود. اعتراض به محدود کردن آزادي ها 
بود. اعتراض به سانسور و فشار بر مخالفین بود. اعتراض بر اقتدار 
گري و قیم مآبي بود. اعتراض بر بگیر و ببندهاي سلیقه اي بود.  
براي فریاد کردن این اعتراض نیز به اصولگرایان اعتماد نکردند. 

 و اما دالئل این بي اعتمادي؛ 
چرا اصولگرایان شکست خوردند؟ 

 اصولگرایان باید صراحتا اشتباه خود را بپذیرند و قبول کنند که 
حداقل 4 سال اقلیت هستند و به سبک یک جریان منتقد دلسوز 
آسیب  باید  از طرفي  کنند.  تعامل  دولت حاکم  با  و خیراندیش 
شناسي و تالش کنند تا با هویت سازي مجدد، اشتباهات گذشته 
را  اصالح و با رنگي مردمي تر پاي به صحنه گذارند. و اما چند 

عامل مهم شکست که باید صادقانه پذیرفت؛ 
1-شفایت و صداقت 

  مهترین اصل براي فعالیت هاي اجتماعي شفافیت است. گروه 
هاي سیاسي اگر اعتقاد دارند که جز از طریق مردم نمي توانند 
آرمان ها و اهداف خود را دنبال کنند باید با جامعه شفاف باشندو 
صادق. مردم تاب نمي اورند که یک جریان سیاسي، انها را محرم 

گذشت  که  روزهائي  کند.  دراز  دست  رایشان  براي  ولي  نداند 
آنانکه  داشت.  ها  عبرت  و  ها  درس  سیاسي  هاي  جریان  براي 
براي  گرفته خبري  مه  هاي  اتاق  و  سیاسي  هاي  پستوخانه  در 
آرایش صحنه انتخابات برنامه ریزي کردند و ذره اي نیز به ذائقه 
و مطالبات شکل گرفته مردمي توجه نداشتند، این دوره شکست 

سنگیني خوردند. 
 این انتخابات نشان داد که فعالیت اجتماعی، کار سازماني نیست. 
مردم کارمندان یک جریان سیاسي نیستند که با بخشنامه آنها 
باید درک کنند که  امروز  رفتار کنند. نسخه پیچ هاي سیاسي 
راي مردم به شفافیت است نه مهندسي کردن و صحنه چیدن 
و آرایش دادن. اگر از گعده هاي زیر شیرواني خود بیرون نیایند 
و در اتاق هاي شیشه اي و شفاف با مردم  روبرو نشوند، نه تنها 
حذف مي شوند بلکه شأن سیاسي و حیثیت و هویت جریاني و 

تاریخي خود را نیز از دست مي دهند. 

2- تفرقه اصولگرایان و فهم ناردست از وحدت 
این  در  شکست  مهم  عوامل  از  دیگر  یکي  اصولگرایان  تفرقه    
انتخابات بود. اما به این فهم، وحدت اصولگرائي تنها یکي شدن 
نیست. براي شب انتخابات هم نیست. اینطور نیست که هرکس 
اسم خود را اصولگرا گذاشت باید زیر چتروحدت بیاید. وحدت 
معرض  در  اصولگرائي  خالص  جریان  بودن  یکي  که  است  این 
به وحدت  باید  اصولگرائي، هم  قرار گیرد. جریان  انتخاب مردم 
فکر کند و هم مرزبندي روشن با جریان هاي ظاهري اصولگرا. 
وحدت با اصولگرایان تقلبي نه تنها اعتباري ایجاد نمي کند بلکه 

منجر به بي اعتمادي نیز مي شود. 
اصولگرا هیچ نسبتي با جریان احمدي نژاد نداشته و ندارد. اما 
چون  اصولگرایان از ابتدا موضع خود را نسبت به این گروه روشن 

نکرد امروز احمدي نژاد هم پاي این جریان نوشته مي شود. 
نسبتي  هیچ  متنسک  جاهلین  و  متحجر  خوارج  با  اصولگرائي 
ندارد. جریاني که بخواهد اعتقاد به نظام و والیت فقیه و انقالب 
و غیره را با بي اخالقي دنبال کند اصولگرا نیست. وحدت با این 

جریان هم افزائي نیست، بي اعتباري است. 
مهمتر اینکه وحدت تنها بین سران سیاسي نیست. وحدت باید 

از درون بدنه هاي اجتماعي بجوشد. این نیز به کار اجتماعي و 
فرهنگي و اقتاع سازي نیاز دارد. برخي فکر مي کنند که وحدت 
اجتماعي مثل کنار هم گذاشتن چند دسته چوب خشک است. 

انگار نه انگار که درباره همگرائي موجود زنده حرف مي زنند. 
 البته کنار هم نشستن سران سیاسي، در همراه شدن بدنه هاي 
بزرگان  از  برخي  نمي کند.  کفایت  اما  است  موثر  اجتماعي هم 
اصولگرا تصور مي کنند اگر دو سر دو جریان سیاسي هم سفره 
شدند، بدنه اجتماعي انها نیز هم نفس مي شوند و تمکین مي 
کنند. این تلقي ناشي از بي توجهي برخي اصولگرایان به جامعه 
و هویت هاي مردمي است. بدنه اجتماعي را باید با برنامه ریزي 
و کار مدني و اجتماعي همراه کرد. با ضرب و زور و راضي کردن 
راس آن نمي توان وحدت ایجاد کرد. همین وحدت هاي نمایشي 

است که سابقه ذهني آلوده اي از خود بجاي گذاشته است. 
لیدرهاي  و  زبان شدن سران سیاسي  از طریق هم  باید  وحدت 

هاي  بدنه  شدن  گفتمان  هم  همه  از  مهمتر  و  جریاني  فکري 
اجتماعي میسر شود. این کار هم یک شبه ممکن نیست. بنابراین 
نمي  انتخابات طلب کرد.  تنها شب  نباید  را  اصولگرایان  وحدت 
شود از یک نامزد انتظار داشت شب انتخابات به نفع نامزد دیگري 
که هیچ قرابت فکري و عملي با او ندارد کنار بکشد. او هم کنار 
با تغییر  بکشد بدنه همراه نمي شود. وقتي فاصله ها زیاد شود 
راس جریان و یکي شدن آن، بدنه یکي نمي شود و وحدت نمي 

کند. بدتر اینکه سرخوردگي هم ایجاد مي کند. 
 این آسیب شناسی به کنار؛ اما عهد و قول و پیمان شکني برخي 
در این انتخابات که هیچ بدنه اجتماعي هم نداشتند و صرفا به 

جذب راي شب انتخابات متکي بودند، در تاریخ خواهد ماند. 
با هدف راي آوردن یک اصولگرا نیست. چه بسا  این همه تنها 
اگر همه اصولگراها نیز به نفع یک نفر کنار مي کشیدند بازهم 
این  اگر  دید.  انتخاباتي  شب  نباید  را  وحدت  آوردند.  نمي  راي 
وحدت از ماه ها قبل ایجاد شده بود، هم مرزبندي ها با جریان 
اصولگرائي ظاهرگرا مشخص مي شد و هم رقابت هاي دروني با 
دیگر اصولگراها شکل نمي گرفت. نه وحدت کردیم و نه رقابت 
بد و زشت و زیباي اصولگرایئ  اینطور شد که مردم خوب و  و 

کنار  و  نکردند  اعتماد  و  دانستند  قماش  یک  از  همه  و  همه  را 
گذاشتند. 

3- مماشات با احمدي نژاد 
 اصولگراها چوب مماشات با احمدي نژاد را خوردند. کساني در 
این دوره از انتخابات حضور داشتند که طي 8 سال حکومت این 
انتقادي نداشتند. به دهها مصلحت خود ساخته  دولت کمترین 
سکوت کردند. طبیعي است که مردم باور نکنند که نقد هاي شب 

انتخابات از روي صداقت باشد. 
مهمترین عامل شکست اصولگراها مرزبندي نداشتن با احمدي 
نژاد است. مردم نسبت به وضع موجود اعتراض داشتند. از طرفي 
البته هم  باور هم نکردند که احمدي نژاد از اصولگرایان نباشد. 
حق داشتند. همه کساني که این چند سال مقابل دولت سکوت 

کردند در ایجاد این فهم غلط مقصرند. 
تردیدي نیست که احمدي نژاد نه اصولگرا بود و نه با هیچ معیار 
اصولگرائي قابل دفاع. اما بخش قابل توجهي از بدنه اصولگرائي 
مقابل وي سکوت کردند و همین سکوت نیز باعث شد که مردم 

انتقاد شب انتخاباتي انها را باور نکنند. 
4- بدرفتاري با اصالح طلبان 

اصالحات  دولت  سابقه  نداشت.  تقصیر  کم  اصالحات  جریان   
نابخشودني  گناهي  فتنه  ماجراي  در  اما  کنار  به  همه  و  همه  و 
هاي  آرمان  و  و مالحظات  ادعا  و  قواعد  و حتي خالف  داشتند 
خودشان عمل کردند. اما جریان اصولگرائي حاکم در قدرت نیز با 

پایگاه اجتماعي این جریان به عدالت و انصاف رفتار نکرد. 
بخشي از جریان اصولگرائي جز به حذف اصالحات به چیز دیگري 
فکر نمي کرد. گو اینکه با حذف سران جریان اصالحات بدنه نیز 
حذف مي شود. بي توجهي وصف ناپذیر نسبت به پایگاه اجتماعي 
افراد و گروه ها همواره وبال گردن برخي بزرگان اصولگرا بوده 

است. 
منظور  نیست؛  طلبان  اصالح  فقط  اصالحات  جریان  از  غرض 
جریان اعتراض است. بد سلیقگي در برخورد با جریان معترض 
هاي  تشکل  کردن  محدود  و  ي  رسانه  فضاي  کردن  امنیتي  و 
و  مخالف  هاي  رسانه  بستن  و  ها  دانشگاه  اساتید  و  دانشجویي 
شرط گذاشتن براي توبه کنندگان فتنه و غیره و غیره و سکوت 

قاطبه اصولگرائي باعث شد مردم به گزینه دیگري فکر کنند.
اعتراض  براي  واقعا  بود؛  این  بازار سوالشان  بسیاري در کوچه و 
در  کسي  چه  کرد؟  باید  چه  قانون  چارچوب  در  آنهم  کردن 
زبان  از  دارد  اجازه  رسانه  کدام  زند؟  مي  را  ما  حرف  حاکمیت 
با  ارتباط ما  بنویسد؟ کدام خبرگزاري و سایت خبري حلقه  ما 

حاکمیت است؟ 
با  کنندو  بازسازي  را  خود  تا  دارند  فرصت  سال   4 اصولگرایان 
مردم مجدد  راي  به  راسخ  اعتقاد  و  اتکا  با  و  اصلي خود  هویت 

به صحنه بیایند. 
اما چه نباید کرد؟ 

اعتدال  دولت  نیز  شعارش  است.  آمده  مستقل  روحاني  حسن   
روحاني  حسن  دفاع.  قابل  و  است  روشن  نیز  وي  سابقه  است. 
امروز رئیس جمهور منتخب کشور است و چندي دیگر نیز رئیس 

جمهور قانوني مي شود. 
حسن روحاني را نباید کنار این سر فتنه یا آن سر فتنه گذاشت. 
نباید برچسب جریاني بر او زد. نباید برخي ساختار شکني هاي 
نوشت.  او  بپاي  را  حامیانش  رفتار  و  داران  دوست  و  طرفداران 
این  کرد  کمک  باید  و  است  مردم  همه  جمهور  رئیس  روحاني 
8 سال جبران شود.  بسیج شدن نهادهاي مدني و غیر مدني و 
رسانه اي و جریاني و مانع ایجاد کردن مخالفان براي دولت وي 

اشتباهي است که دودش به چشم نظام و مردم مي رود. 

چرا شاديم؟ چرا اصولگرايان شكست خوردند؟ چه کاری نبايد انجام داد؟

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بعد از همه فراز و فرودها و گفت و شنودهایش پایان یافت و آقای حسن روحانی به عنوان ریاست 
جمهوری اسالمی ایران برگزیده شد. این انتخابات و مشارکت 73 درصدی رای دهندگان تاثیر ویژه ای در فضای بین المللی برای 
تحکیم جایگاه ایران در روابط بین الملل دارد. همچنین لب مرزی بودن رای ایشان تاثیری جدی برای محو تبلیغات دشمن در 
خصوص ادعای تقلب در سال هشتاد و هشت داشته و شکاف به وجود آمده میان عده ای از مردم شریف ایران را ترمیم می کند. 

در این زمینه ها سخنان بسیار می توان گفت.
آنچه در این نوشتار کوتاه می آید، نگاه به خصوصیات آقای روحانی و دولت او است که می تواند بدنه اصولگرایی را در نحوه برخورد 
با او و دولتش یاری نماید. این اشاره به جاست که سابقاً در نوشتاری »نگاهی به گفتمان های انتخابات ریاست جمهوری « گفتمان 

های موجود در انتخابات را تحلیل نمودیم و گفتیم که آقای روحانی در کنار آقای والیتی در »گفتمان کارآمدی« می گنجد.
با توجه به سوابق آقای روحانی و مواضع ایشان در انتخابات و وعده هایی که داده است، چند نکته را به نحو مختصر می توان ذکر 

نمود:
1. آقای روحانی فردی متعادل است. به دنبال اداره کشور با گروه همکار خود در انتخابات و ستاد انتخاباتی اش نیست. به جز اصالح 
طلبان تندرو و اصولگرایان متحجر که جز خود، دیگری را قبول ندارند و دائماً به دنبال دفع حداکثری اند از همگان در دولتش 
استفاده خواهد کرد. دولت اعتدال، دولت کارشناس است و به دنبال تدبیر امور با عقل جمعی خواهد بود. هرچند ممکن است در 

برخی حوزه ها به ورطه تکنوکراسی گرفتار شود که باید مراقب بود و از نقد و نظر کوتاهی نکرد.
2. دولِت کارشناس، اصوالً دولتی بالنسبه کارآمد خواهد بود. استفاده از همه ظرفیت کارشناسی و توجه به بندهای الف وب اصل 
سوم قانون اساسی به صورت توامان وجهه کارشناسی آن است. در این دولت از لجبازی های سالهای گذشته در مسائل کارشناسی 

که صرفاً با البی گری در راهروهای مجلس و با دهن کجی به نمایندگان ملت همراه بود، ان شاء اهلل، خبری نخواهد بود.
3. آقای روحانی فردی منطقی و دارای استدالل است. ممکن است طیف های مختلف اصولگرایان و اصالح¬طلبان با نظری از نظرات 
آقای روحانی مخالف باشند، اما راه بر استدالل و حرف منطقی بسته نیست. سخن گفتن در فضای استداللی، موجبی برای اقناع و 

تفاهم فراهم می کند که فضای امروز کشور بسیار تشنه آن است.
4. آقای روحانی از منظر سیاسی از افراط به دور است. در دروان فتنه موضع به موقع گرفته و چماقی که برخی مانند پتک بر سر هر 
مخالفی می کوبند، در باره او کارگر نیست. از این رو با اصالح طلبان افراطی که در انتخابات مجلس ششم از آنان زخم خورده است 
و عنوان برانداز برایشان صادق است، کاری ندارد. مرتجعینی که منطق جرج بوش در گفتار سیاسی شان موج می زند و هرکس که 
از ایشان نباشد با شیطان اکبر است، نیز در دایره روحانی نمی گنجند. لذا جریان فتنه از یک طرف و جبهه متحجرین از طرف دیگر 

دورترین افراد نسبت به روحانی اند. روحانی اصولگرایی اصالح طلب یا به عبارت دقیق تر اصالح طلبی اصولگرا است.
5. روحانی و دولتش قانون گرا خواهند بود. تسلط او به مبانی حقوقی و اعتقادش به قانون اساسی ¬همان گونه که هست¬ موجب 
خواهد شد، در این دولت از لوایح دو قلو و اختالفات مبنایی با مجلس مانند عدم امضای قوانین مصوب خبری نباشد. حضور روحانی 
در انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی او با آرایی اندکی بیش از نصاب پنجاه درصدی، نشان از قبول کردن نظام قوانین انتخاباتی 

ایران است و تمّرد از رای مردم در کارنامه او نخواهیم دید.

6. آقای روحانی رابطه ای دیرین با رهبر معظم انقالب دارد. در روزهای اخیر شنیده شد که گفته است نه فقط وزرای دفاع و کشور 
و امنیت و خارجه هماهنگ خواهد کرد که برای انتخاب سایر وزرایش نیز با رهبری مشورت خواهد کرد که در صورت صحت این 
خبر، رویه حسنه ای توسط ایشان ایجاد خواهد شد. اختالف نظرهای احتمالی با رهبری و نهادهای زیر مجموعه ایشان در فضایی 

عقالیی حل وفصل می شود و هرگز خانه نشینی و تمرد آشکار را از او شاهد نخواهیم بود.
7. آقای روحانی برخالف تصور برخی، شخصی انقالبی و مستحکم در مقابل جریان ضد انقالب است. سخنران بیست و سوم تیر 
هفتاد و هشت، در جمع راه پیمایان، در کسوت دبیر شورای عالی امنیت ملی، چهره ای قوی و قاطع در مقابل براندازان و دشمنان 

فریب خورده ساخته است. چهره ای که شاید خوشایند بسیاری که به او رای داده اند نیز نباشد.
8. از منظر فرهنگی دولت روحانی شاید بسیار قوی ¬آنچنان که نویسنده می پسندد¬ ظاهر نشود اما آنچه مسلم است، رویه ای 

مناسب تر از شانزده سال گذشته در وزارت ارشاد در پیش گرفته خواهد شد.
بنده به آقای روحانی رای نداده ام، اما دعا می کنم آنچه در آینده مشاهده می کنم، وضعیتی آرام در کشور و به دور از بداخالقی 

های سالهای دولت اصالحات و احمدی نژاد و به دور از تنگ نظری های بسته نگر دوران سازندگی باشد؛ آمین
حجت االسالم جلیل محبی

چند نكته درباره آقای روحانی و دولت او
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آمار باالی بیکاری قشر تحصیل کرده در جامعه به یک مشکل عمده تبدیل شده و کاندیداها سعی دارند با 
تبیین دیدگاه های خود این مشکل را بر طرف کنند .به نظر کاندیداها این مشکل از تعداد باالی متولدین 
دهه ی شصت و البته بی تدبیری دولت است. ولی این جمعیت باالی جوانان به صورت بالقوه یک فرصت 
برای هر کشوری است نه یک تهدید،.اما مشکل چیست و چه قفلی است که کلید آن را همه ی کاندیداها 

دارند جز محمود احمدی نژاد .
مدل زندگی جوانان امروز

سال اول دانشگاه است تازه کنکور داده و در دانشگاه قبول شده البته دیگر کنکور سد بزرگی نیست همه 
در دانشگاه قبول می شوند فقط جایش فرق می کند و اسمش و شهریه اش . اسمش که مهم نیست هر چه 
باشد دانشگاه است دیگر ، شهریه را هم که والدین می دهند آن هم جور می شود باالخره خدا بزرگ است 
، شهرش هم بستگی به خود دانشجو دارد هم می تواند نزدیک خانواده باشد و هم خیلی دور از آنها پس 
فرقی نمی کند و این نظریه موجب شد در دوره دبیرستان هم خیلی درسخوان یا به قول معروف خرخوان 
نباشد و بی دغدغه حال کند کال ، یا با موتور یا با ورزش یا با دوستان )هر نوعش( یا با کامپیوتر ، و یا با 

کلکل با والدین پس از حال کلی در این دوره نوجوانی به هر حال به ترم اول دانشگاهش بر می گردیم:
جلسات اول است و تصمیم گرفته معدل الف بشه و شش ترمه مدرک رو بگیره و به هر حال غوغایی کنه 
پس مرتب سر کالس حاضر میشه و جزوه مینویسه و درس می خونه و همزمان دوست و آشنا پیدا می کنه 
و شناخت محیط دانشگاه و در جستجوی ناشناخته های دانشگاه که این جستجو اونو از مطالعه در ماه اول 
و جزوه نوشتن در ماه دوم و سر کالس حاضر شدن در ماه سوم غافل می کنه و تا بیاد به خودش بجنبه 
ترم تموم شده و کار او تازه شروع میشه قدم اول پیدا کردن استاد و متقاعد کردنش به اینکه برای غیبت 
های پیاپی ماه سوم حذفش نکنه و پس از کامیابی در این امر قدم دوم پیدا کردن یه جزوه خوب و کپی 

گرفتن که با انجام این دو ماموریت سخت مدتی زمان از دست میره و شب امتحان می رسد.
مطالعه: هدف اینه که خوب درس رو بفهمه و کربرد اون رو هم در رشته خودش درککنه ولی به دلیل 
کمبود وقت از فهم می گذرد و تالش خود را بر حفظ متمرکز می کند اگر باز همموفق نبود گزینه تقلب 
را بررسی می کند و یا اصال از خیر آن دو سه صفحه ای که نمی فهمد می گذرد و قید نمره های احتمالی 

اش را می زند .
به هر حال با تالش شبانه روزی خود را به امتحان می رسان و یا خود ۱ده یا دوازدهی می گیرد یا به کمک 

استاد و تحقیق یا می افتد و ترم پایان یافته ایم اسراحت شروع می شود.
همین سناریو تا پایان کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد ادامه می یابد ، در هر دوره ترس از سربازی 

و شوق مدرک باالتر او را به مقطع بعدی سوق می دهد.
در این بین دو مطلب مهم دیگری او را به حفظ رویه سوق می دهد ۱- مدرک دار های این رشته بیکارن 
درس بخونیم چی بشه ۲ - این درس به هیچ درد رشته من نمی خوره)پاسخ اساتید : بله درست میگید 
ولی باالخره باید پاسش کنید ، سیستم اینه دیگه یا نخیر این درس بسیار مفیده ولی به دلیل عقب موندن 

از درس فایده هاشو نمی گم(
سربازی را هم امریه می گیرد پشت میزی مینشیند کار کارمندان آن اداره را در امور تایپ و محاسبات 
ریاضی و جابجای پرونده ها به عهده می گیرد سربازی هم به خیر و خوشی تمام شد و نوبت ، نوبت کار 

است.
جوانی با مدرک که مدکش نشان فهم و توانایی عملی اونیست و فقط توقع اش از دولت را باال برده و حاضر 
به انجام کار یدی نیست مملکت هم مگر چقدر کارمند می خواهد تولید را هم که کارگر انجام می دهد 
که از قضا کارگر کم داریم ما نیاز به هزاران کارگر داریم و چند کارشناس ارشد نه بالعکس آقایان کاندیدا 

حاال مشکل اشتغال تحصیل کرده ها را چگونه حل می کنید؟

کاندیداها و مشکلی به نام  اشتغال

به گزارش »الف«، انتقادي ترین صحبت هاي اقتصادي را حسن روحاني به زبان 
آورد. آن جایي که از ضرورت دادگاهي کردن مسببان وضع موجود سخن گفت؛ 
»امروز حداقل 3 میلیون و 300 هزار بیکار داریم و یک آمار هم می گوید که 
سه و نیم میلیون. اگر فرض کنیم، این سه میلیون مشغول به کار می شوند و در 
تولید، درآمد داشته باشند، معنایش این است که اگر در هر ماه، هر 3میلیون نفر، 
یک میلیون تومان درآمدشان باشند، جمع این رقم در ماه معادل 3 هزار میلیارد 
تومان می شود؛ مردم 3هزار میلیارد تومان به خوبی یادشان هست به خاطر آن 
در  می کنم  فکر  من  رفت،  دادگاه  به  که  نبود  فساد  فقط  میلیارد؛  3هزار  فساد 

دادگاه وجدان مردم خیلی ها باید به دادگاه بروند«.
مسببان  که  کساني  آن  به  را  ها  خانواده  اعضاي  شرمندگي  همچنین  روحاني 
وضع موجود مي خواند یادآور شد و گفت: »باید برای هر سه میلیون نفر، سه 
هزار میلیارد تومان نفع داشته باشیم، در این صورت ضرر نمی کنیم ولی اگر این 
مادرشان شرمنده  و  پدر  و  باشند، خودشان  بیکار  نفر  3میلیون  این  و  جوان ها 
می شوند. من از مردم می پرسم، کدام خانواده است که بیکار نداشته باشند. اگر 
دولتی با تدبیر کار می کرد، این مشکل حل نمی شد؟ نمی شد ما شاهد یک تحول 

بزرگ در کشور باشیم؟ رشد اقتصادی ما کجاست؟«
روحاني همچنین وضعیت عربستان را پیش چشمان مسببان وضع موجود نهاد 
انداز  در چشم  که  بود  »قرار  کرد:  گالیه  کنوني  فزاینده  تورم  و  کم  رشد  از  و 
سال  در  باشد.  درصد   8 متوسط  طور  به  ما  اقتصادی  رشد  حداقل  بیست ساله 
گذشته این رشد 3درصد بود و سال جاری هم که مسئولین می گویند، منفی 
یا زیر منفی است؛ وضع بیکاری و وضع تورم کدام کشور 30 درصد است؟ تورم 
عربستان 2.9 در سال 2002 بوده اما تورم  نقطه به نقطه ما باالی 30 بوده است.«

تعریف روحاني از اقتصاد مقاومتي هم در میان نامزدهاي موجود تقریبا منحصر به 
فرد بود. آنجاییکه اقتصاد مقاومتي را در واقع رشد باال و بیکاري کم و وضع خوب 
دانست و گفت: »اقتصاد مقاومتی به معنای این است که ما کاری کنیم که اهداف 
اقتصادی را دنبال کنیم و به رشد 8 درصد برسیم. اقتصاد مقاومتی آن است که 
نگذاریم بیکار در جامعه باشد. اقتصاد مقاومتی آن است که خرج های بی جای 
دولت را کم کنیم. اقتصاد  مقاومتی آن است که به جای شعار، برنامه ریزی کنیم 
و به صورت مداوم واردات زیاد نشود و در مقابل، تولید داخلی ما افزوده شود. 
اقتصاد مقاومتی به این است که ما با استقامت، اهداف اقتصادی به ویژه اجرای 

سند چشم انداز را با همان قدرت دنبال کنیم.«
یارانه های  با  »همراه  زد  اي  معقوالنه  هاي  حرف  هدفمندي  مورد  در  روحاني 
نقدی، یارانه های کاالیی نیز داده می شود تا اقشار ضعیف دیگر دغدغه معیشتی 
نداشته باشند؛ چرا که اساس اقتصاد دولت من آرامش به مردم و از بین بردن 
نگرانی است. دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد 

سرشار کنند که اصاًل به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند.«
اما در سوي دیگر، علي اکبر والیتي درصحبت هاي رو به دوربین خود در سیما 
بین  مشکالت  بر حل  و  شد  ظاهر  المللي  بین  مقتدر  جمهور  رییس  قامت  در 
المللي به عنوان یکي از راه هاي حل مشکالت اقتصادي داخلي تاکید کرد: » به 
مردم عزیزمان اطمینان می دهم که مسئله هسته ای را با حفظ حقوق هسته 
ای ان شاء اهلل حل خواهیم کرد و توسعه روابط خارجی را خواهیم داد. بدون 
اینکه از حقوق ایران ذره ای گذشت بکنیم با اجرای یک دیپلماسی فعال با توجه 
از  به تجربه ای که از گذشته داریم می توانیم این مشکل را که بخش مهمی 
مشکالت داخلی ما، مشکالت اقتصادی ما، مشکالت معیشتی ما به آن مربوط 

می شود را حل بکنیم«.

المللي، اشاره  والیتي براي محکم تر کردن مدعاي خود در حل مشکالت بین 
زمان  آن  »بنده در  وزارت خارجه داشت:  به عملکرد خود در دوران  هایي هم 
روابط بسیار نزدیکی با تعدادی از سران معروف دنیا داشتم. مثال با آقای دنگ 
ژیائوپینگ رهبر چین، با آقای گورباچف دبیر کل حزب کمونیست شوروی، با 
داشتم.  مالقات  میتران  با  بنده  موقعی  هلموت کهل یک  آقای  با  میتران  آقای 
ایشان به من گفتش که تو هر وقت از اروپا رد می شوی بیا اینجا در کاخ الیزه به 

من سر بزن و به من بگو روابط ایران و فرانسه خوب پیش می رود یا نه که اگر 
خوب پیش نرفت به من گزارش بده که من مواخذه بکنم کسانی را که در این 
زمینه کوتاهی می کنند و یا اینکه با خانم گاندی در رابطه با جلوگیری از میزبانی 

غیر متعهدها در اجالس هشتم یک دیپلماسی بسیار فعالی صورت گرفت.«
والیتي صحبت هاي تیترخور جالب دیگري هم داشت. او که پزشک متخصص 
اقتصادي  به مشکالت  درماني   ¬ پزشکي  ادبیاتي  با  است،  اطفال  هاي  بیماري 

نگاه مي کند:
»بنده عرض مي کنم که برای عالج کوتاه مدت مسائل حاد اقتصادی کشور بنده 
یک فرصت 100 روزه می خواهم و در این فرصت صد روزه می شود مسائل حاد 
را عالج کرد. من به عنوان یک طبیب به این بیمار اقتصادی یا بیماری اقتصادی 
نگاه می کنم. طبیب موقعی که به بیمار نگاه می کند اول یک بررسی بالینی 
می کند، آزمایش می کند تا به مرض علت مرض پی ببرد ولی مدتی طول می 
کشد اگر یک مریضی آمد با طب باال و تشنج و بدی حال عمومی ما ضمن اینکه 
به دنبال علت می گردیم، اول این عالئم شدید را برطرف می کنیم یعنی طب 
این  افزون  این گرانی، تورم روز  باال را به هر وسیله ای شده پایین می آوریم. 

باید کنترل بشود«.
والیتي عالوه بر تاکید مکرر بر حل مشکالت بین المللي، راه کارهاي مشخص 
تري هم هم براي مشکالت اقتصادي داشت؛ »اگر ما پول هایمان را که در دیگر 
شده  حل  ما  امروزی  مشکالت  از  بسیاری  کنیم  آزاد  را  شده  محصور  کشورها 
است، در دولت آینده بانک مرکزی هر روز یک بخشنامه صادر نمی کند و ثبات 
توسط  که  اصل 44  های  باید سیاست  خواهد شد،  حاکم  جامعه  در  اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی تصویب شده و امروز مغفول مانده است اجرا شود، امروز 
تومان  میلیارد  هزار   500 به   85 سال  در  دالر  میلیارد   90 حدود  از  نقدینگی 
رسیده و دلیل آن این است که پول هایی که به جامعه تزریق شده به کاال و 

تولید تبدیل نمی شود.«
علي اکبر والیتي البته تعریض هاي صریحي هم به دولت فعلي و شاید برخي 
نامزدهاي رقیب داشت »در دولت من مدیر خوب به خاطر سلیقه سیاسی اش 

کنار گذاشته نمی شود که افراد بله قربان گو جای آن را بگیرد.«
و اما سعید جلیلي؛ جلیلي که فعال در نظرسنجي ها با والیتي در رتبه دوم و 
سوم نوسان مي کند، این روزها زیر فشار برخي انتقادات است که او را به نداشتن 
برنامه اقتصادي متهم مي کنند. اما مذاکره کننده هسته اي کشور که حضورش 
و  تعبیر شده  اي  رفراندوم هسته  به  خارجي  هاي  رسانه  از سوي  انتخابات  در 
البته حامیانش هم ظاهرا از ایجاد دوقطبي مقاومت و سازش بدشان نمي آید، 
از مشکالت کشور  برنامه، دلیل خاص خود را دارد؛  اساسا یکي  براي نداشتن 
داشتن برنامه توسط نامزدهاست: »یکی از بحث هایی که موجب بروز مشکل در 
کشورشده همین است که هر کس می گوید من برنامه ای دارم که باید مبنای 
کارها باشد، ممکن است رئیس جمهوری با حداکثر جلب آرا مردم برنامه ای ارائه 
دهد اما آن برنامه مبنای قانون در کشور نخواهد شد بلکه مباحثی باید مبنای 

عمل دولت قرار گیرد که سیر قانونی را طی کرده باشد«.
توضیح مي دهد  اینطور  را  برنامه  نداشتن  از  دفاع  از  منظور خود  البته  جلیلي 
»نقطه عظمت ما روشن است ، ما اسناد باال دستی از جمله قانون اساسی برنامه 
پنجم توسعه، چشم انداز 1404، اصل 44 و قانون هدفمندی یارانه ها را داریم 

که اجرای آنها الزامی است.« 

فقط  این  است.  جلیلي  هاي  صحبت  بیت  شاه  همچنان  هم  ظرفیت  بر  تاکید 
بخشي از سخنان وي است که دیروز در جمع برخي چهره هاي اقتصادي ایراد 
از سایر عرصه ها  اقتصاد بیشتر  با توجه به وضعیت کنونی، عرصه  شد: »شاید 
سازی  آزاد  موضوع  آن  و  است  لمس  قابل  امر  این  که  گرفته  قرار  توجه  مورد 
ظرفیت هاست... چه کنیم ظرفیت ها دچار انحالل و انحراف نشود و نیز علیه هم 
به کار گرفته نشده و با هم هم افزایی داشته باشند. اگر در ظرفیت های مختلف 
از جمله اقتصاد این امر را در نظر بگیریم، یک اقتدار قابل توجه در غالب مباحث 
مختلف از جمله مباحث اقتصادی و رفاه مردم فراهم خواهد شد که الزمه آن این 
است که ظرفیت ها را باور داشته باشیم که مهمترین این ظرفیت ها خود مردم 
و جوانان هستند. اگر بستر مناسبی برای این ظرفیت فراهم کنیم ادعای رسیدن 

به موفقیت ها گزاف نخواهد بود.«
اما یک خبر قابل توجه در مورد رقابت اقتصادي نامزدها. قرار بود نماینده هاي 
مواضع  بیان  به  دو  به  دو  صورت  به  تلویزیون  در  حضور  با  نامزدها  اقتصادي 
اقتصادي ستاد خود بپردازند. آن طور که مرتضي حیدري مجري تلویزیون اعالم 
کرد، این برنامه با نظر ستاد انتخابات به انجام قرعه کشي موکول شد و از هفته 
بعد باید شاهد حضور چهره هاي اقتصادي ستادها در تلویزیون باشیم. با آفتابي 
شدن مسئولین اقتصادي ستادهاي آقایان، شاید بتوان ارزیابي دقیقتري از مواضع 

انتخاباتي آنها و تیم اقتصادي هر کدام داشت.
البته  اقتصادي و  ارتباط آن مواضع  نامزدها و  باشیم به رتبه  نگاهي هم داشته 
تخریب هایي که بر روي هرکدام از آنها صورت مي گیرد. قالیباف 1، والیتي و 
جلیلي 2 و روحاني 3. این وضع و حال این روزهاي انتخاباتي است. ستادهاي 
رقیب، قالیباف را سنتز وعده هاي رنگارنگ، جلیلي را مدودوف احمدي نژاد و 
روحاني را پروکسي هاشمي مي دانند. براي والیتي هنوز نقطه تخریب مشخصي 
تولید نشده؛ اگر خودش کار خودش را با تاکید بیش از حد بر وعده 100 روزه 
خراب نکند. اما نکته امیدوارکننده این است که انتخابات هنوز به مزایده وعده ها 

به ویژه در مورد هدفمندکردن یارانه ها تبدیل نشده است.

روحاني: مسببين وضع اقتصادي موجود بايد دادگاهي شوند 
واليتي: فرصت ۱۰۰ روزه مي خواهم

 جليلي: مشكل، داشتن برنامه توسط نامزدهاست

نماینده مجلس شورای اسالمی یک فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بهره وری را 
به تصویب رساندند. 

به گزارش مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه بررسی یک فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی و بهره وری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. 

طرح  این  اساس  بر  بود.   رسیده  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از  نفر   225 امضای  به  طرح  این 
توسعه مدیریت و سرمایه  و معاونت  راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  ادغام معاونت  نمایندگان خواستار 

انسانی رئیس جمهور و تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بهره وری شدند. 
عملکرد  ارزیابی  و  کشور  کل  بودجه  تنظیم  و  تهیه  سازمان  این  اصلی  وظایف  سازمان  این  تشکیل  با 
دستگاههای اجرایی در اجرای بودجه و تهیه برنامه پنجساله پنجم توسعه است. در صورت تصویب نهایی 

این طرح تشکیالت کلی سازمان مدیریت حداکثر ظرف سه ماه مجددا احیا خواهد شد. 
وکالی ملت با 127 رای موافق، 47 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در مجلس 

یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند

تصویب فوریت احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی
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از آنجا که ما کارمان خیلی درست است توانستیم دستگاهی اختراع کنیم 
و چهارسال بعد را با پیش فرض اینکه هر یک از نامزدهای ریاست جمهور 
رئیس جمهور می شدند پیش بینی کنیم! البته این دستگاه را بیشتر به 
این خاطر اختراع کردیم که سرشوخی را با دکتر روحانی باز کنیم. هر 
چند دکتر احمدی نژاد می رود، اما باالخره یک طوری ما طنزنویس ها 

هم باید نان بخوریم دیگر!
 * اگر غرضی رئیس جمهور می شد:

رئیس  با  تصور کردنش سخته!«؛  اگه حتی،  »تصور کن،  قول شاعر:  به 
جمهور شدن ایشان طنزنویسان به جلسات هیات دولت دعوت می شدند 
و کال همه دور هم می گفتن و می خندیدن؛ نشاط جامعه اینقدر باال 
می رفت که دیگر هیچ بیمار روانی در کشور وجود نمی داشت و همه 

روانشناسان به این دلیل از کار بیکار می شدند!
بعد از چند ماه و با کاهش تورم به زیر صفر، کشور دچار رکود اقتصادی 

می شد و مسئوالن به این فکر می افتادند که حاال باید چیکار کنند؟!
تیمی تشکیل می  بودند  ایشان رئیس جمهور می  در طی 4 سالی که 
شد پاسخ سواالت فلسفی ایشان را بدهد؛ و باالخره معلوم شود که آیا 
فرهنگ در طول حرکت می کند یا در عرض؟! و یا اینکه باالخره فرهنگ 

موجودی زنده است یا خیر؟!
مبارزه  »تورم«  هرگونه  با  ایشان  ضدتورم«  »دولت  دوران  این  طی  در 
می کرد و بعد از رفع تورم اقتصاد، به شکم های متورم همشهریان هم 

پرداخته می شد و دیگر کسی در کشور اضافه وزن نمی داشت!
 * اگر جلیلی رئیس جمهور می شد:

از یکدم همه ظرفیت ها آزاد می شدند! همه آدم ها هم با ظرفیت می 
شدند و دیگر کسی از انتقاد کس دیگری دلخور نمی شد! حتی ظرفیت 
باک خودروها را هم افزایش می دادند تا با یک باک بنزین بتوانی از اینجا 

تا محل اجالس 5+1 بروی ، با کاترین مذاکره کنی و برگردی!
 * اگر عارف رئیس جمهور می شد:

درد  دل  »4سال  که:  گفت  می  دکتر  به  و  رفت  می  دکتر  به  باالخره 
گرفتم!«؛ همه معادن را به جاذبه گردشگری تبدیل می کرد و البته مرام 

لوطی گری و تریپ معرفت را هم در کشور ترویج می داد.
 * اگر محسن رضایی رئیس جمهور می شد:

همون موقع اعالم نتایج کنار می کشید و نفر دوم می شد رئیس جمهور 
؛ آقا محسن در بیانیه استعفایش می نوشت: »لذتی که در نامزد شدن 
هست در انتخاب شدن نیست! من هدفم در این سال ها نامزد شدن بود 
برم مطالعه و  ندارم رئیس جمهور بشم! می خوام  آوردن! وقت  نه رای 
تحقیق کنم و برنامه هام رو ارتقا بدم تا 4 سال بعد با برنامه هایی جدید 

دوباره کاندیدا بشم!«

 * اگر قالیباف رئیس جمهور می شد:
تیم مذاکره 5+1 با احترامی ویژه به ایران دعوت می شدند و بعد گازانبری 

مذاکرات را پیش می بردیم!
 * اگر والیتی رئیس جمهور می شد:

به واحدهای درسی  با عنوان »چگونه مذاکره کنیم!«  یک واحد درسی 
دانشجویان اضافه می شد!!

 * اگر حداد عادل رئیس جمهور می شد:
بعد از چهارسال تازه باورش می شد که این اتفاق افتاده که خیلی دیر 

بود و زمان ریاستش بر قوه مجریه به اتمام می رسید!
 * حاال که دکتر روحانی رئیس جمهور شد:

و  اقتصاد  رشد  بر  شده  زده  های  قفل  کلیدش،  با  کند  می  سعی  ابتدا 
اشتغال را باز کند! اما بعد از مدتی متوجه می شود این قفل ها محکمتر 
از این حرف ها هستند و از دکتر احمدی نژاد می خواهد کلیدها را پس 
بدهد! اما به دلیل اینکه کلیدها پیدا نمی شوند باالخره می روند و از یکی 

از نامزدها گازانبر)!( می گیرند و همه قفل ها را می برند!

این  با ذکر  در مطلبی طنز  خبرآنالین - شهرام شکیبا 
پیش بینی  این  به  دارم  است:»کم کم  داده  ادامه  مقدمه 
تعداد  از  کاندیداها  تعداد  نیست  بعید  که  می رسم 
رای دهندگان بیشتر باشد. اگر همین طوری پیش برود، 
با 10،  باشد،  بیشتر  فرزندانش  تعداد  کاندیدایی که  هر 
یاد  هم  خیلی هایشان  می شود.  رئیس جمهور  رای   12
کرده اند.  انتخاب  رنگ  هوادارانشان  برای  و  گرفته اند 
این روزها نام کسانی را که اعالم کاندیداتوری کرده اند، 
افتادم  احمدی نژاد  از  جمله ای  یاد  یک باره  می خواندم. 
»هلو«!  گفت  او  به  رئیس جمهور  که  وزیری  قضیه  و 
انتخابات  از  رنگ ها  که  است  این  کار  بهترین  دیدم 
پاک شود، باالخص با توجه به انقالبات رنگی و مخملی 
)برای اطالعات بیشتر رک به کیهان( اما به هرحال هر 
کاندیدایی یک نماد و نشانه ای الزم دارد، خب چه چیز 
مثل  که  سبزی جات  و  میوه جات  و  از صیفی جات  بهتر 
به  تا  دنیا  هیچ جای  در  ندارند؟  هم  سوءسابقه  رنگ ها 
حال براندازی هویجی و کرفسی و نخودی و موزی و ... 
سابقه نداشته و خدای ناکرده شائبه دشمنی و براندازی 
برخی سبزیجات، صیفی جات  لذا  نمی آید  پیش  اینها  و 
تبلیغات  کار  به  انتخابات  در  می تواند  که  میوه جاتی  و 

کاندیداها بیاید را معرفی می کنم.
سیب زمینی

برای  است،  بسیار خاکی  اینکه سیب زمینی  به  توجه  با 
کاندیداهای مردمی و خاکی بسیار مناسب است. پیش تر 
نیز نقش و تاثیر موفقیت آمیز و شگفتی آفرین سیب زمینی 
در انتخابات به اثبات رسیده؛ لذا هر کاندیدایی که مایل 
به استفاده از این نماد پیروزمند است،  باید زودتر اعالم 

کند که مشتری زیاد است.
توت فرنگی

با  ارتباط  به  خاصی  عنایت  که  کاندیداهایی  ویژه 
کشورهای غربی و گسترش روابط با آنها دارند.

بادمجان
علی رغم ظاهر غلط اندازی که دارد،  از دیرباز در سیاست 
عرصه  در  بادمجان  فعال  به حضور  است.  داشته  حضور 
تا  شده،  اشاره  نیز  فارسی  شیرین  حکایات  در  سیاست 
حدی که با عنایت به حکایت زیر، خود بادمجان در قدیم 
از رجال سیاسی به شمار می آمده و حتی نامش در عداد 

رقبای پادشاهان آمده است:
گویند وقتی سلطان محمود گرسنه بود، بادنجان بورانی 
پیش او آوردند و آن بخورد و بگفت بادنجان نیک چیزی 
بگفت.  بلیغ  فصلی  بادنجان  مدح  در  ندیمش  است. 
سلطان چون سیر شد، گفت: بادنجان را مضرت هاست. 
گفت:  سلطان  کرد.  مبالغت  آن  مذمت  در  فور  بر  ندیم 
ندیم  من  گفت:  می گفتی؟  چه  زمان  همین  مردک 

سلطانم نه وزیر بادنجان!
این هم سند و مدرک رجلیت سیاسی بادمجان.

شاتوت
جماعت  به  متعلق  اساسا  نامش  اعتبار  به  میوه  این 
سلطنت طلب است و در انتخابات جایی ندارد. حواستان 

باشد.

انگور
به هیچ وجه مناسب  آبرودار  کاندیداهای  برای  این میوه 

نیست؛ چراکه پرونده اخالقی دارد.
آبروی خاندان تاک هم بر باد رفت

دختر رز را عسس صد بار با مستان گرفت
ترب

با توجه به سایر افکت و ساندافکت های ویژه، ترب تنها به 
درد کاندیداهایی می خورد که قصد دارند بعد از انتخابات 

سروصدا راه بیندازند و اعتراض کنند.
هندوانه

توصیه  هیچ وجه  به  کم کار  کاندیداهای  برای  میوه  این 
نمی شود.

هلو
لب های  که  دارد  خاصی  حالت  میوه  این  نام  تلفظ  نوع 
مردم حین گفتنش غنچه می شود؛ لذا اساسا جو جامعه 
را تلطیف نموده و باعث می شود تا مهربانی دست زیبایی 
جگر  و  دل   ... و  شوند  پیدا  دوباره  کبوترها  و  بگیرد  را 
در جامعه نهادینه شود. هلو برای کاندیداهای لطیف به 

شدت توصیه می شود.
کاهوپیچ

کاهوپیچ،  پرمغزی  و  پیچیدگی  الیه الیگی،  به  توجه  با 
و  خاص  مشاغلی  گذشته  در  که  کاندیداهایی  برای 

پیچیده و پرابهام داشته اند، مناسب است.
چاغاله بادام

کاندیداها  از  برای هیچ کدام  به هیچ وجه  نامش  به خاطر 
باالخص جوانان اصال توصیه نمی شود.

گوجه فرنگی
سال های  در  فرنگی  گوجه   خاص  نقش  به  توجه  با 
نتیجه  محله،  یک  در  جز  قیمتی اش  نوسانات  و  اخیر 
محله  شورایاری  انتخابات  در  فقط  که  می شود  حاصل 
انتخابات  برای  گوجه فرنگی  می خورد.  به درد  نارمک 
ریاست جمهوری توصیه نمی شود، مگر برای کاندیداهایی 
اداره  محله شان  میوه فروشی  مثل  را  مملکت  اساسا  که 

می کنند.
آلوئه ورا

و  باکالس  اسم  آمده،  ایران  به  تازگی ها  که  میوه  این 
اصالح طلب،  کاندیداهای  برای  لذا  دارد؛  دهن پرکنی 

شیک و پیک و جوان پسند بسیار مناسب است.
کیوی

در حد  و  مناسب  ته ریش  که  است  میوه ای  تنها  کیوی 
که  کاندیداهایی  مورد  در  همین  برای  دارد.  شرعی 
به مناسبت انتخابات تازه تصمیم گرفته اند ریش بگذارند 
مختصری  ته ریش  فقط  عریضه  نبودن  خالی  جهت  و 
برای  کیوی  ضمنا  می آید.  به کار  بسیار  کرده اند،  تهیه 

اصولگرایان اصالح طلب نیز توصیه می شود.
خیارچنبر

در مورد این میوه نظریات متعددی وجود دارد اما همه 
نظریات حاکی از آن است که خیارچنبر در ابتدا همان 
به  بعدا  ولی  است  بوده  صوف  و  صاف  و  طبیعی  خیار 
گروهی  است.  شده  منحرف  راست  مسیر  از  دالیلی 

معتقدند که تشعشعات اتمی در وی تغییر شکل داده و 
گروهی ضربات ناگوار عدیده را باعث این تغییر می دانند. 
به  هرحال خیارچنبر، همان خیار است که منحرف شده؛ 
انحرافی  جریانات  کاندیداهای  برای  میوه  بهترین  لذا 

به حساب می آید.
پیشنهاد ویژه

پیشنهاد ویژه برای کاندیداهایی که می خواهند عالوه بر 
القای مردمی بودن و ساده زیستی، حس وطن پرستی شان 
قطعه  این  به استناد  برسانند  همگان  اطالع  به  هم  را 
دوبیتی از شادروان ابوالقاسم حالت بهترین انتخاب نان و 

خیار و پنیر و گوجه فرنگی است.
شاد ز حس وطن پرستی خویشم

گرچه نصیبم همیشه سختی و تنگی ست
گشته غذایم به رنگ پرچم ایران

زانکه خیار و پنیر و گوجه فرنگی ست«

سرشوخی را با دکتر روحانی باز می کنیم! 

این روزها تبلیغات برای انتخابات ریاست جمهوری شروع شده است و یکی از مواردی که 
در این تبلیغات ها مشهود است، انتقاد از عملکرد هشت ساله دکتر احمدی نژاد است. 

در همین راستا و هر چند گویا این روزها انتقاد از عملکرد دولت نهم و دهم کال ُمد شده 
است؛ اما ما برای آنکه نشان بدهیم غیرممکن وجود ندارد)!( گشتیم و چند مورد خوب 

هم در کارنامه دولت یافتیم! 
طنز  کارشناسان ستون  میان  ای  تخصصی  در جلسات  موارد  این  که  است  ذکر  به  الزم 

عصرایران شکل گرفته بود کشف شد: 
1- دولتی ها توانستند به ما نشان بدهند که علم ریاضیات و حسابداری کال علم مزخرفی 
بوده  و اصال پایه و اساس علمی ندارد! مثال امکان دارد قیمت همه اجناس دو سه برابر 
شود اما تورم 30 درصد باشد! و یا اینکه می شود یک نفر ماهی 600هزار تومان حقوق 
بگیرد و هر ماه بیش از یک میلیون تومان خرج کند!! گفتنی است بر اساس علم ریاضیات 

قبال  چنین موردی غیرممکن بود و 600هزار از یک میلیون کمتر بود! 
2- در این دوره انتخابات ریاست جمهوری؛ تقریبا همه کاندیدا شدند! دلیلش هم این بود 
که آقای دکتر؛ اعتماد به نفس ما ایرانیان را اینقدر باال برده بود که همه فکر می کردند 

می توانند رئیس جمهور شوند! 
3- دستاورد دیگر این بود که مردم متوجه شدند ریاضیاتشان چقدر ضعیف بوده است! 
پیش از این تا میلیارد بلد بودیم. و فکر می کردیم بزرگترین عدد دنیا میلیارد است! مثال 
می دانستیم 1000میلیون تومان می شود یک میلیارد ریال! اما بعد از جریان اختالس 
3000میلیارد تومانی متوجه شدیم ریاضیاتمان چقدر ضعیف بوده! چون نمی دانیم بعد 

از میلیارد چیست!! 
4- در طی این سال ها ادبیاتمان نیز غنی تر از گذشته شد. برخی ضرب المثل ها )همچون 
اون ممه رو لولو برد آب رو بریز اونجا که می سوزه و ...!( که در حال فراموش شدن بودند، 

تولدی دوباره یافتند و ادبیات نفسی تازه کشید! 
البته در این سال ها ضرب المثل های جدیدتری همچون »وعده رو کی داده، کی محقق 

کرده!« و ... نیز کشف و ایضا خنثی شدند! 
5- ابتدا دولت قصد داشت بیکاری را ریشه کن کند که به دلیل هزینه زا و وقتگیر بودن، 
تصمیم به ریشه کن کردن بیکار گرفت! بدین ترتیب برای خودش قانونی تعریف کرد که 
اگر فردی در هفته 2ساعت کار کند یعنی بیکار نیست! ... گویا برخی دوستان تعریفشان از 

کار، همان میزان کاری است که خودشان انجام می دهند!

)طنز(  از »سیب زمینی« تا »هلو« در انتخابات یازدهم!دستاوردهای دولت احمدی نژاد

 آقای رئیس کل، من به شما عالقه مندم!
طال  سال   15 »برای  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 

خریداری کردیم.«
* من به شما عالقه مندم آقای رئیس کل؛ اما آیا مشکل 
مملکت ما اینه؟! مردم سال به سال نمی تونن برن گوشت 
بخرن بخورن، اونوقت شما می ری واسه 15 سال طال می 
خری؟! بعدش هم طالها رو پیش فروش می کنی می دی 

به یک سری مرفه بی درِد بنزسوار؟! این درسته؟!
 میگن طالست!

مشایی: »احمدی نژاد طالی 24 عیار است!«
* شعر غیرمرتبط:

مي گن طالست، مي گن بالست
مي گن پر از ناز و اداست

مي گن تَکه ، عروسکه
مي گن که بار نمکه

 حاال از کجا بفهمیم کی مرفه بی درد هست؟!
واردات پورشه و بنز ممنوع شد.

نیستن؟! حاال  فکر  به  * چرا؟! آخه چرا؟! چرا مسئولین 
به  و  نکنه  رعایت  رو  قرارداد  سقف  بخواد  باشگاهی  اگه 
)منظورمون  کنه؟!  چیکار  باید  بده  پورشه  هاش  بازیکن 
اصال باشگاه پرسپولیس نیست!(؛ از طرف دیگه، اگه بنزی 
در کشور وجود نداشته باشه و همه کاندیداها با ماشین 
نام مراجعه کنن، مرفه بی درد  ثبت  برای  های معمولی 
بودن یا مردمی بودن بعضی از کاندیداها رو در انتخابات 

های بعدی چطوری باید تشخیص بدیم؟!
 یک روح در دو بدن!

مشایی  و سخت  مریدان سفت  از  که  زاده  شریف  بهمن 
و  من  کرده  تاکید  بارها  نژاد  احمدی  شده  مدعی  است 

مشایی یک روح هستیم در دو بدن. )مشرق(
* شعر غیرمرتبط:

گاهی شاید هر کدوم از یه طرف رفتیم و
این همه حادثه رو از چشم هم می دیدیم

من و تو پاش بیفته سپر بالی هم می شیم و
واسه هم زندگی مونم می دیم

 یکی به اشتون بگه سر جلیلی شلوغه!
خبرگزاری ها: مذاکرات جلیلی و اشتون ادامه می یابد

* از مسئولین و اونهایی که زبان خانم اشتون را متوجه 
چند  یک  بگویند  ایشان  به  داریم  درخواست  شوند  می 
کاندیدا  ایشان  باالخره  نشوند؛  آقای جلیلی  مزاحم  وقتی 
هستند و می خواهند برای انجام برنامه های تبلیغاتیشان 
خواد  می  دلش  ایشون  که  وقت  هر  کنن؛   ریزی  برنامه 

نمیشه که قرار مذاکره گذاشت!
  تلفن می زنم جواب نمی دی!

با خاتمي و هاشمي  تلفنی رئیس جمهور  تکذیب تماس 
)خبرگزاری مهر(

* شعر غیرمرتبط:
تلفن می زنم جواب نمی دی

کسی رو مثل من عذاب نمی دی!
دارندگی و برازندگی!

ابوترابی: »کشور بسیار گران اداره می شود.«
* از قدیم گفته اند دارندگی و برازندگی! به حال دارند و 
می خواهند خرج کنند! مثاًل می خواهند برای 15 سال 

طال بخرند! حرفیه؟

میگن طالست!
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فهیمه حسن میری: در جریان انتخابات ریاست جمهوری، یکی از 
برنامه هایی که نامزدها توجه ویژه ای به آن نشان می دادند مساله 
زنان و خانواده بود. بعضی از این وعده ها از نگاه جامعه شناسان، 
مسئوالن نهادهای مربوط به زنان و فعاالن این حوزه برای بهبود 
اوضاع زنان مفید ارزیابی می شد و بعضی وعده های دیگر طوری 
بود که پیش بینی می شد اگر آن کاندیدا به ساختمان پاستور راه 
پیدا کند و وعده هایش محقق شوند احتمال دارد فعالیت هایی که 
انجام شده را بی ثمر کند و آنها را چند گام  تا کنون برای زنان 

به عقب ببرد.
نگاهی  یازدهم،  رییس جمهور  نام  شدن  مشخص  با  و  حاال 
جریان  در  روحانی  حسن  برنامه های  و  قول ها  به  می اندازیم 
برگزاری مناظره ها، گفت وگوها و نشست های مختلف درباره زنان 

و خانواده:
گشت ارشاد

- فرهنگ دنیای وسیعی دارد. در زمینه فرهنگی، بگیر و ببندها 
جای پایی نباید داشته باشد. دنیای فرهنگ، ساز و کار فرهنگی 
دارد. باید در دنیای فرهنگ، مسائل را از طریق فرهنگی و با ابزار 
با نیروی پلیس مشکالت فرهنگی  فرهنگی حل کنیم؛ نمی شود 

را حل کرد.
امنیت کنند. نخواهم گذاشت  - کاری می کنم دختران احساس 
ماموری بی نام و نشان از کسی سوال کند. دختران جامعه خود 

حافظ حجاب و عفاف هستند.
ایجاد فرصت های برابر

نمی تواند  جنسیت  نیست.  قبول  قابل  ما  زنان  برای  تبعیض   -
در  باشد.  جامعه  در  مسئولیت ها  تصدی  برای  درستی  معیار 
نقش  مردان  زنان همانند  باید  تصمیم گیری ها  و  تصمیم سازی ها 

ایفا کنند.
- امروز که نیاز به حرکت جامعه برای رشد داریم باید جمعیت 
امروز در  باید  قرار دهیم. حتی  را مورد توجه  زنان  50 درصدی 
برخی مشاغل مدیریتی سهمی برای زنان قائل شویم. با یک عقب 
این عقب  باید  و  مواجهیم  زمینه  این  در  تاریخی  مزمن  ماندگی 
امید در عرصه مدیریت،  ماندگی جبران شود. در دولت تدبیر و 

جنسیت معیار نخواهد بود.
- دولت آینده، دولتی است که فرصت برابری برای زنان و مردان 
ایجاد می کند. اگر زنان نقش برابری در رشد اجتماعی و توسعه 
دارند، پس باید دارای حقوق و فرصت های برابری در کنار مردان 

باشند.
- عدالت به معنای فرصت برابر در فعالیت های علمی، اجتماعی 
و سیاسی است و دولت تدبیر و امید این برابری را بین مردان و 

زنان برقرار می کند.
خدمات بیمه ای

- پوشش خدمات بیمه ای باید بین همه زنان جامعه به خصوص 
زنانی که سرپرستی خانواده را بر عهده دارند، گسترش یابد. در 
برای  تأمین اجتماعی  امید، پوشش بیمه خدمات  دولت تدبیر و 
زنان  معیشت  ویژه  به  مردم،  معیشت  و  شد  خواهد  برقرار  زنان 

بهبود خواهد یافت.
تفکیک جنسیتی و محروم شدن دختران از انتخاب بعضی رشته ها

- در کجای قانون اساسی مجوز تفکیک جنسیتی در دانشگاه  ها 
و محروم کردن زنان از برخی از رشته  ها عنوان شده است؟ کدام 
اصل قانون این موضوع را تأیید می کند؟ طرح تفکیک جنسیتی 

یک طرح غیرکارشناسی است که با جامعه ایرانی تطبیق ندارد.
اشتغال زنان

استعدادهای  به  برابر  نگاه  و  زنان  جایگاه  تقویت  ما  دولت  در   -
است.  مدنظر  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  پژوهشی،  علمی، 
اینکه زنان بخواهند در خانه یا بیرون از خانه کار کنند اساس این 
گفتار ناپسند است چرا که انتخاب با خود آنان است و زنان برای 

برگزیدن نقش خود نیازی به قیم ندارند.
- در پنج سال گذشته، 23 درصد از حضور زنان شاغل کاسته شده 
با نسبت اشتغال به تحصیل آنها  باید نسبت اشتغال زنان  است، 

برابری کند و در دولت آینده این نسبت نزدیک می شود.
- موضوع زنان باید مورد توجه قرار گیرد زن در یک جامعه فعال 
است و کار می کند، اما در عین حال کاری برابر انجام می دهد و 

حقوقش متفاوت است.
خانواده

افزایش  و  نهاد خانواده  تقویت  امید،  برنامه دولت تدبیر و  -  در 
رضایتمندی در زندگی خانواده را به عنوان یک اصل مورد توجه 

قرار خواهیم داد.
- الیحه حمایت از خانواده، موجب حمایت از خانواده نمی شود. 
باید  می شوند،  جدا  خود  همسران  از  طالق  دلیل  به  که  زنانی 
لوایح  آینده  باشند. در دولت  از ثروت آن خانواده داشته  سهمی 

خاصی برای حمایت از زنان تدوین و به مجلس ارائه می شود.
بازنگری در فقه اسالمی

از  امروز  شرایط  در  اسالمی  فقه  که  است  معتقد  آینده  دولت   -
سوی حوزه علمیه نیاز به بازنگری دارد و ما از حوزه های علمیه 
تقاضا می کنیم که به اصل زمان و مکان توجه بیشتری بکنند. ما 
نمی توانیم بگوییم که یک دختر 9 ساله اگر جرمی مرتکب شد، 

باید مجازات شود، اما پسر 14 ساله مجازات نشود.
- باید رابطه بین بلوغ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فکری با بلوغ 
عبادی مورد بازنگری قرار بگیرد. دولت تدبیر و امید در چارچوب 
به  زنان  از  حمایت  برای  لوایحی  مکان،  و  زمان  به  توجه  با  فقه 

مجلس ارائه می کند.
وزارت زنان

- تشکیل وزارت امور بانوان را در دولت تدبیر و امید پیش بینی 
کردیم تا حقوق ضایع شده زنان را به آنها برگردانیم.

پروین داداندیش، معاون امور زنان ستاد انتخاباتی  حسن روحانی 
اشاره  زنان  برای  امید  و  تدبیر  برنامه های دولت  از  بعضی  به  هم 

کرده است که در جدول زیر مهمترین آنها را می خوانید:
اشتغال زنان

- الزم است دولت به حقوق شغلی زنان چه در بخش دولتی و چه 
بخش خصوصی نظارت کند تا حقوق آنها تضعیف نشود.

آنان  از  کدام  هر  که  خانه دارهستند  ایرانی،  زنان  درصد   61  -
مسوولیت های مختلفی مانند خرید مایحتاج خانواده و پخت غذا 
را بر عهده دارند. این در حالیست که اگر زنان این کارها را انجام 
ندهند، مردان باید برای انجام شدن این امور پول پرداخت کنند. 
در دوران دولت های قبلی ارزش کار زنان خانه دار محاسبه شد که 
در آن زمان حدود 200 هزار تومان بود، اما در حال حاضر این 

مبلغ بسیار بیشتر شده است.
- الزم است ارزش کار زنان خانه دار به صورت علمی محاسبه و 
در تولید ناخالص ملی لحاظ شود، اما در حال حاضر سازمان آمار، 
زنان خانه دار را جزو بیکاران محسوب می کند و همین امر موجب 

افزایش آمار بیکاری شده است.
- زنان زیادی در استخدام برخی وزارتخانه ها هستند، ولی مدیران 

کمی از این وزارتخانه ها را تشکیل می دهند.
خانواده

-  دولت تدبیر و امید شش راهبرد در زمینه خانواده دارد که تقویت 
ایجاد رضایتمندی در زندگی خانوادگی،  نهاد خانواده و ضرورت 
یکی از این راهبردهاست و آقای روحانی راهکارهایی برای این کار 
آنها چارچوب هایی مشخص  اجرایی کردن  برای  پیشنهاد داده و 

کرده است.

دولت  جمهوری،  ریاست  کاندیدای  این  دیدگاه های  اساس  بر   -
تامین کند  را  نیازمند  اساسی خانواده های  نیازهای  است  موظف 
که این نیازها بر اساس قانون اساسی، شامل خوراک، پوشاک و 

مسکن می شود.
ایفای بهتر نقش های  -  توانمندسازی اعضای خانواده به منظور 
خانوادگی از جمله برنامه های روحانی است و در این جهت آموزش 
منظور  به  آموزش  در کل  و  زندگی، مشاوره حقوقی  مهارت های 
توانمندسازی همه اعضای خانواده مد نظر است. احیای اخالق و 
فرهنگ اکرام و سالمندان و حمایت از معلوالن جسمی و ذهنی 
در خانواده ها از دیگر برنامه های این کاندیدای ریاست جمهوری 

است، چرا که این خانواده ها نیازمند حمایت هستند.
مشکالت  بعضی  که  بوده ایم  شاهد  اخیر  سال  هشت  در    -
سیاست  اقتصاد،  زمینه  در  غلط  تصمیم گیری های  اقتصادی، 
داخلی و سیاست خارجی باعث وارد شدن فشار به زنان و خانواده 
قرار  خود  کار  دستور  را  برنامه  این  روحانی  بنابراین  است،  شده 

داده است.
برمی گردد  مدیریت  سوء  به  ها  خانواده  مشکالت  از  بسیاری   -
یکدیگر  با  زمینه  این  در  اجرایی  و  قانونگذاری  قضا،  دستگاه  و 

همکاری الزم را ندارند.
از  و  است  خانواده جمع بندی شده  قوانین  که  است  سال   10  -
سوی دستگاه قضا به دولت ارسال شده ولی دولت ها نسبت به این 
موضوع بی توجهی داشته اند و هنوز این قانون تصویب نشده است.

زناشویی  زندگی  رضایتمندی  افزایش  و  خانواده  نهاد  تقویت   -
مهمترین برنامه دکتر روحانی در حوزه زن و خانواده است و برای 

این منظور به فراگیر شدن مشاوره های خانوادگی نیاز داریم.
حل مشکالت حقوقی زنان

- آقای روحانی معتقد است الیحه حمایت از خانواده با محوریت 
»ازدواج مجدد مردان« باید از نظر فقهی متناسب با شرایط روز 

و با بهره گیری از دیدگاه های  علما و مراجع تقلید بازنگری شود.
- برخی از قوانین نیاز به ضمانت های اجرایی قوی دارند که باید 
درصدد  جمهوری  ریاست  کاندیدای  این  شود.  محقق  امر  این 
تصویب قوانین جدید به منظور رفع ظلم و خشونت در خانواده و 

اجتماع نسبت به زنان است.
- برخی از قوانین که این استنباط و نگرش در موردشان وجود 
دارد که تبعیض آمیز هستند و به شرع نسبت داده می شوند، در 
قرآن آمده است و جزو قوانین شرع است. نظر روحانی در مورد 
این قوانین، این است که باید این مسایل در حوزه های علمیه حل 
شود. این قوانین باید با استناد به اجتهاد از طریق مراجع در حوزه 
علمیه بررسی شود و با توجه به شرایط زمانی و مکانی در مورد 
ریاست جمهوری  اختیارات  در حوزه  مساله  این  بدهند.  نظر  آن 
شده،  استنباط  اسالم  از  غلط  به  که  قوانین  از  برخی  اما  نیست 

می توانند تغییر کنند.
رویکرد نسبت به کنوانسیون های بین المللی زنان

- برخی کشورهای اسالمی به منظور پیوستن به کنوانسیون ها از 
حق شرط )حق تحفظ( استفاده می کنند، به گونه ای که برخی از 
قوانین را که مطابق با شرع نیستند، نمی پذیرند یا تنها بندهایی از 
آن را مورد پذیرش قرار می دهند. در دولت  اصالحات پیوستن به 
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس مطرح و به شورای 
نگهبان ارسال شد. با توجه به اختالف نظر دولت و شورای نگهبان 
مصلحت  تشخیص  مجمع  به  موضوع  کنوانسیون،  این  زمینه  در 
مجمع  در  موضوع  این  حاضر  حال  در  و  شد  داده  ارجاع  نظام 
تشخیص مصلحت نظام است. با توجه به آنکه دکتر روحانی یک 
حقوقدان است، به طور حتم راهکارهایی به منظور تصمیم گیری 

درست برای این کنوانسیون پیشنهاد می دهد.
بیمه زنان خانه دار

پیش  خانه دار حدود 10 سال  زنان  برای  همگانی  بیمه  قانون   -
البته  است.  درآمده  اجرا  به  آن  از  کمی  بخش  اما  شد،  تصویب 
خانه دار  زنان  تمام  بتوانیم  امید  و  تدبیر  دولت  در  که  امیدواریم 
اولویت  اول زنان سرپرست خانوار در  بیمه کنیم و در مرحله  را 

قرار دارند.
زنان روستایی

رفع  و  کارگر  زنان  جامعه  در  شغلی  ناامنی  و  تبعیض  رفع   -

محرومیت از چهره زنان روستایی از طریق اختصاص سهم معین 
برنامه های  از  روستایی  زنان  به  روستایی  تسهیالت  اعتبارات  از 
دیگر ایشان است. تاکنون شعارهای زیادی در حوزه زنان روستایی 
داده شده، ولی عملیاتی نشده است و در دولت قبل نیز به زنان 
روستایی بی مهری شد، آن هم در شرایطی که فقر و بحران های 

اقتصادی روی زنان روستایی تاثیر بیشتری می گذارد.
مزارع  در  مردان زحمت می کشند، هم  روستایی همانند  زنان   -
و بیرون از خانه کار می کنند و هم در داخل خانه ولی برای این 
کارها هیچ مزدی دریافت نمی کنند و در حالی که خودش ثروت 
این ثروت نمی برد. زنان کارگر  از  به وجود آورده است، سهمی 
دارند،  نیاز  این شغل  به  و چون  محروم تری هستند  قشر  از  هم 
مجبورند هر کاری را با حقوق کمتری و بدون بیمه انجام دهند 

که این شرایط باید تغییر کند.
افزایش جمعیت

-  زن و شوهر خودشان باید تصمیم به فرزندآوری بگیرند و بدین 
منظور بین خود تقسیم کار کنند و دولت نمی تواند در این زمینه 
مداخله کند، چرا که دخالت دولت در برخی مسائل خانواده اثرات 

معکوسی را در پی دارد.
- خودداری از عرضه لوازم جلوگیری از بارداری نمی تواند سیاست 
خوبی برای افزایش جمعیت باشد؛ چرا که در این شرایط افرادی 
که توانایی مالی خوبی دارند، می توانند به این وسایل دسترسی 
پیدا کنند؛ اما خانواده های دارای مشکالت اقتصادی ممکن است 
ناآگاهانه و ناخواسته فرزندآوری کنند و همین امر اثرات نامطلوبی 

را در پی دارد.
اثر  بر  مادران  میر  و  مرگ  اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای  در   -
زایمان و نوزادان بسیار باال بود، اما در حال حاضر این آمار کاهش 
گرفته  صورت  تالش های  برای  حتی  که  گونه ای  به  است،  یافته 
در این زمینه در کشورمان جایزه بین المللی دریافت کردیم. در 
این شرایط اگر بخواهیم سیاست های جمعیتی را بدون توجه به 
دهیم،  ادامه  اشتغال  و  آموزش، مسکن  بهداشت،  زیرساخت های 
به نتیجه مطلوب نمی رسیم؛ اما در دولت تدبیر و امید تمهیداتی 
مطرح  کشور  قدرت  ابزار  عنوان  به  جمعیت  که  شده  اندیشیده 

باشد.
تشکیل وزارتخانه زنان

- با توجه به اینکه راهبردها و برنامه ها نیاز به ساختاری مناسب به 
منظور اجرایی شدن دارند، روحانی پیشنهاد تشکیل وزارت زنان را 
داده است، چرا که از زمان تشکیل دفتر ریاست جمهوری تاکنون 
فعالیت های انجام شده در این حوزه در حد تغییر نام مرکز فعال 
در حوزه زنان ریاست جمهوری و وظایف و کارکردهای آنها بوده 
است. در دولت اصالحات به زنان و خانواده بیشتر پرداخته می شد، 
اما در دولت نهم و دهم زنان زیرمجموعه خانواده قرار گرفتند. این 
در حالی است که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری الزم است 
به صورت خاص طرح شود. بنابراین باید به موضوع زنان به طور 

جداگانه پرداخته شود.
- دولت تدبیر و امید یک نهاد اجرایی قوی و عالی در حد وزارت 
راه اندازی می کند، چرا که در این شرایط وزیر زنان می تواند هنگام 
و  باشد  داشته  حضور  زنان  برای  دولت  هیات  در  تصمیم گیری 
برنامه های تدوین شده در این حوزه ضمانت اجرایی خواهد داشت. 
عالوه بر آن در عملکرد این وزارتخانه مجلس شورای اسالمی ایران 

نظارت می کند و بودجه کافی برای آن تصویب می شود.
امنیت

-  یکی از راهبردهای روحانی، حل مشکالت ویژه دختران جوان و 
زنان است. ایجاد امنیت اجتماعی و مقابله با خطرات و آسیب های 

متوجه زنان، از جمله راهکارهای ایشان است.
-  دکتر روحانی معتقد است که نابرابری بین دختران و پسران 
از  حمایت  الیحه  که  است  این  روحانی  نظر  برود.  بین  از  باید 
طرح  اجرای  شیوه  و  مردان  مجدد  ازدواج  محوریت  با  خانواده 
امنیت اخالقی و اجتماعی در خیابان ها، مورد انتقاد بوده و باید 
مورد بازنگری فقهی متناسب با شرایط روز از سوی علما و مراجع 
باعث می شود که دختران  ناامنی روانی  این  تقلید صورت گیرد. 
جوان وارد حوزه ازدواج نشوند. ایشان نظرشان این است که این 

ناامنی ها، چه در اجتماع و چه در خانه، باید از بین برود.

نیاز  تکریمی  و  توصیفی  پاسخ های  به  زنان  حوزه  مشکالت  حل 
ندارد

شده  شناخته  مشکالت  مشهورترین  جمله  از  بیکاری  هرچند 
کشورمان است، این آمار روی بسیار ناخوش تری هم دارد که البته 
کمتر مورد توجه قرار گرفته و طرح شده است و آن چیزی نیست، 
جز درصد بسیار باالی بیکاری در میان زنان ـ به نسبت مردان ـ 
که نه تنها بی توجهی دولتمردان به حوزه زنان و مشکالت مربوط 
جنسیتی  تبعیض  نشانگر  فراتر،  حتی  بلکه  می رساند،  را  آن  به 

حاکم در عرصه مدیریت کشور است.
برنامه های  در  که  ضعفی  نقاط  جمله  از  »تابناک«،  گزارش  به 
دوره  یازدهمین  کاندیداهای  تبلیغات  برای  شده  دیده  تدارک 
به  توجهی  بی  می خورد،  چشم  به  جمهوری  ریاست  انتخابات 
مسائل و مشکالتی است که حوزه زنان با آن روبه رو بوده و هست؛ 
مشکالتی که بیشتر ریشه در گذشته های دور داشته و به تعبیری، 

می تواند ناشی از نگاه حاکم مردساالر حاکم از دیرباز باشد.
البته این بی توجهی برای برخی کاندیداها که بداهه وارد میدان 
انتخابات شده و برنامه ریزی نداشتند، چندان بد هم نشد تا تنها 
زنان،  حوزه  مشکالت  مطرح  درباره  پرسش های  به  ایشان  پاسخ 
به کلی گویی ها خالصه شده و بناچار تکیه کالم را بر بدیهیاتی 

همچون نقش واالی زنان در عرصه خانواده، مادری  بگذارند.
پاسخ هایی از این دست که نشان می داد مفروض ذهن این نامزدها، 
جاری بودن روندی طبیعی در کشور است که در آن نه خبری از 
افزایش چشمگیر رشد طالق وجود دارد و نه حتی باال رفتن سن 
ازدواج، کاهش شکل گیری بنیان خانواده، رشد نرخ تجرد قطعی 
دختران و مسائل بسیاری از این دست به چشم می خورد؛ حال 
آنکه آمارها روایت دیگری از شرایط حاکم بر جامعه ایرانی دارند!

این در حالی است که دکتر رضایی نظری متفاوت به این مقوله 

دارد؛ او که توجه به مسائل زنان را از سه منظر »نقش زنان در 
»تبعیض  و  خانواده«  اقتصاد  و  »زنان، جامعه  اقتصادی«،  توسعه 
رفع  برای  کاملی  برنامه  داده،  قرار  کنکاش  مورد  جنسیتی« 

مشکالت زنان ایرانی عرضه کرده است.
جمهوری  ریاست  نامزد  این  توجه  مورد  محورهای  به  نگاهی  با 
مشکالت  به  تنها  نه  رضایی  که  یافت  درخواهیم  زنان،  حوزه  در 
داشته  توجه  تبعیض جنسیتی  زنان همچون  تاریخی  و  ریشه ای 
بزرگ  نقش  به  بلکه  دیده،  تدارک  را  آن  از  رفت  برون  راهکار  و 
و کلیدی ایشان در خانواده هم پرداخته و حتی در رویکردی به 
غایت نکو، از نقش ایشان در شکل گیری توسعه اقتصادی و حتی 
قرار  در صورت  که  دهد  نشان  تا  نشده  غافل  نیز  سیاسی کشور 
برون  رویکردهای  از  یکی  مجریه،  قوه  ریاست  جایگاه  در  گرفتن 
رفت از مشکالت اقتصادی کشور را، در توجه به این پتانسیل باال 
استعداد  این  کردن  بالفعل  و  کشور  مانده  مغفول  بیشتر  البته  و 

بزرگ خواهد یافت.
سخن از نیمی از جمعیت کشور است که هر چند در عرصه هایی 
مانند تحصیل، استعداد چه بسا باالتری نسبت به مردمان از خود 
نشان داده اند، اما بسیار کمتر از ایشان از حقوق اجتماعی بهره مند 
بوده اند تا جایی که به جرأت می توان گفت که سرنوشت بیشتر 
ایشان پس از گذار از مدارج  تحصیلی و به دنبال آن، تبدیل شدن 
به کارشناس و متخصص، بیکاری و کنج خانه نشستن شده است، 
برای  چندانی  مجال  خود،  مرد  هم ترازان  بر خالف  حتی  چراکه 
حضور در سایر عرصه های اجتماعی نیافته و حتی از نعمت بهره 

مندی از تفریحات نیز محروم مانده اند.
بدانیم دختران  که  آور تر می شود  رنج  زمانی  آشکار  تبعیض  این 
ایرانی حتی در مسیر تشکیل خانواده نیز گرفتار مشکالت حاشیه 
ای بسیاری هستند، چراکه تکیه سنتی جامعه ایرانی ایشان را در 

جایگاه انتخاب شونده قرار داده و به تبع آن، مشکالت اثرگذار بر 
تمایل مردان به ازدواج، با شدت گاه بسیار شدیدتری بر سرنوشت 
زنان اثر خواهد گذاشت تا نهایت امر، حتی اگر سرنوشت ایشان به 
ازدواج ختم شود، تبدیل به زنان خانواری شوند که در زندگی رایج 
شهرنشینی امروز، بر خالف گذشته هیچ نقشی در اقتصاد خانواده 
نداشته باشند؛ وضعی که به گواه آمار و ارقام، هجده میلیون زن 

خانوار ایرانی با آن روبه رو هستند.
همین آمار کفایت می کند که طرح اشتغال خانگی زنان، طرحی 
نخست،  گام  در  و  کرده  جلوه  ایرانی  جامعه  واقعیات  بر  مبتنی 

شرایط را برای کم رنگ کردن تبعیض شکل گرفته فراهم کند.
رنگ  پر  نقش  کننده  تضمین  و  کامل تر شده  زمانی  رویکرد  این 
زنان در قوام خانواده و تربیت کودکان خواهد شد که بدانیم دکتر 
»طرح  ایرانی،  زنان  برای  دیده  تدارک  برنامه  تشریح  در  رضایی 
کوثر«، آموزش و یادگیری و توجه به بیمه بانوان را از محورهای 
خانه  در  که  بانوانی  معتقدیم  »ما  افزوده:  و  کرده  ذکر  برنامه اش 
مشغول به کار هستند، باید حق مستمری برای خانه داری بگیرند، 
بر  باشند. عالوه  داشته  از همسر  باید  نیز  دیگر حقوقی  از طرف 
توانمندسازی  راستای  در  رویکرد،  این  از  باید جدای  دولت  این، 
و مهارت افزایی بانوان فعالیت مستمری داشته باشد تا در نهایت، 
شرایط برای رونق کسب و کارهای خانگی فراهم شده و در سایه 
این بخش  به کمک  و هم  زنان حفظ شود  تدبیر، هم شأن  این 
بزرگ از جمعیت کشور، بخشی از مشکالت اقتصادی کشور مرتفع 
شده و گام مؤثری در شکل گیری توسعه اقتصادی فراهم برداشته 

شود«.
در  رضایی  گانه محسن  ده  محورهای  از  بخشی  البته  موارد  این 
با محاسبات خود میزان مستمری  تنها  نه  طرح کوثر است؛ وی 
زنان خانوار و چگونگی ارائه آن را مد نظر داشته است، بلکه عالوه 
تأکید  از اجرایی کردن مصوبات مغفول مانده حوزه زنان  بر آن، 
داشته و افزوده: »سهم برابر زنان در بهره برداری از منابع ملی و 
امکان تأسیس شرکت های خصوصی، تأسیس دانشگاه مجازی در 
زمینه مطالعات زنان و خانواده، ایجاد فرصت های برابر برای زنان 

رعایت  سیاسی،  و  اجتماعی  اقتصادی،  فعالیت های  عرصه  در 
عدالت جنسیتی در تخصیص پست های مدیریتی باال به زنان و ... 
از جمله برنامه های من برای اصالح مشکالت حوزه زنان است و 
باید اضافه کنم که تکلیف طرح های بر زمین مانده حوزه زنان و 

خانواده را روشن خواهم کرد «.
رضایی با تأکید بر این  که حل مشکالت حوزه زنان به پاسخ های 
ارائه  را  نیاز ندارد، الزمه حل مشکالت زنان  توصیفی و تکریمی 
و به کارگیری طرح های اجرایی دانسته و می گوید: »ما در حوزه 
دولت  در همین  نداریم. حتی  و الیحه کم   و مصوبه  قانون  زنان 
دهم هم برنامه های بسیاری خوبی در این زمینه به مرحله تصویب 
وقتی  که  اینجاست  اصلی  مشکل  ولی  رسید  بودجه  تخصیص  و 
همه  آنچه  خالف  بر  می گیرد،  قرار  اجرا  مرحله  در  منشوری 
سیاست گذاری ها و نگاه های شکل دهنده آن، زنانه است؛ اما چون 
در حوزه های مدیریتی و اجرایی نگاه و عملکرد مردساالرانه وجود 
نمی شوند؛  اجرا  قوانین  و  داده  رخ  سلیقه محوری  عمل  در  دارد، 
باالی  پست های  در  زنان  به کارگیری  با  می توان  که  اینجاست 
مدیریتی و اجرایی، از بروز این سلیقه های مخرب جلوگیری کرده 
تأکید  که  راستاست  این  در  و  کرد  تضمین  را  قوانین  اجرای  و 
گذشته  از  پر رنگ تر  بسیار  را  زنان  نقش  آینده  دولت  در  داریم 

خواهیم کرد
 

تمام وعده های حسن روحانی به زنان ، از بیمه زنان خانه دار تا تشکیل وزارتخانه زنان

تشریح برنامه های محسن رضایی در حوزه زنان
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سرانجام یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید.این انتخابات به دلیل زمینه ها،تبعات ونتیجه 
های مترتب برآن ،حساسترین و متفاوت ترین انتخابات سی وپنج ساله پس ازانقالب است.

1- در این انتخابات اتفاق بزرگی افتاد که حوادث پس از خود را تحت الشعاع خود قرار داد تاجایی که شاید بتوان 
این اتفاق را علت تامه در نتیجه انتخابات دانست .این اتفاق ثبت نام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و سپس اعالم 
خبر شگفتی ساز عدم احراز صالحیت وی توسط شورای نگهبان بود.اکنون که انتخابات تمام شده است، کیست 
که نداند اعالم این که : من به روحانی رای می دهم توسط هاشمی یکی از دالیل ایجاد موج مثبت تبلیغاتی به 
نفع دکترحسن روحانی بود .موجی که بعضی بحق از آن بعنوان سونامی یاد می کنند. سونامی یی که در کمال 
با فاصله ای 12 میلیونی در  از پنجاه ساعت،قالیباف، نفرهمیشه ردیف اول نظرسنجی ها را  ناباوری در کمتر 
ردیف دوم قرار داد و آرای کسی را که گمان می رفت نامزد نهادهای حاکمیتی باشد به طرز وحشتناکی تقلیل 

داد و خفیف نمود.
او  از  و  نامزد مورد نظر خود دکتر عارف دست کشیدند  از  نادر، اصالح طلبان  اتفاقی  انتخابات در  این  2- در 
خواستند به نفع گزینه ای اصولگرا که اعالم می کرد بر روش اعتدالل حرگت می کند و به اردوگاه اصالح طلبان 
تعلقی ندارد کنار برود . می شود گفت این ویژگی یکی از برجسته ترین ویژگی این انتخابات بود و هست که 
اصالح طلبان در رویکرید بسیار عقالنی و درست با هاشمی که در تعریفهای رایج اصالح طلب نیست و متفاوت 
از اصولگرایان هم عمل می کند و بر اجماع همه نیروهای وفادار به انقالب تاکید و تکیه دارد و روش اعتدالل را 
بهترین روش پیشبرد اهداف انقالب و نظام می داند بر روی حسن روحانی که عضو جامعه روحانیت مبارز تهران 
است اجماع کردند و این البته پدیده مبارکی است.پدیده ای که بی شک با تدبیر ودرایت هاشمی وآینده نگری 

خاتمی رقم خورد و انقالب و ونظام درآینده سخت بدان محتاح است.
3- اگرچه در باشکوهترین انتخابات تا سال 1376 نیز تقلبهایی گسترده روی داد که یک نمونه اش در لرستان بود 
که متاسفانه جناب خاتمی دراقدامی اشتباه مسبب این تقلب را که استاندار وقت - معاون فعلی رییس جمهور و 
رییس سازمان محیط زیست - بود را بخشید اما در این انتخابات کمتر تخلف قابل ذکری رخ داد. قسمت عمده 
این امر به گفته رهبری در صبح روز انتخابات برمی گردد که ایشان در هشداری جدی و مفید وموثر که در 
انتخاباتهای قبلی جای آن خالی بود با حق الناس خواندن رای مردم دست اندرکاران را به امانتداری در برخورد 

با آرای مردم سفارش کردند.
4- دراین انتخابات نامزدهای اصولگرا به رغم همه وعده های قبل و حین انتخابات مبنی بر ائتالف وکنار رفتن 
دیگران به نفع کسی که وضع بهتری نسبت به بقیه نامزدها درنظرسنجی ها پیدا خواهد کرد، نتوانستند با هم 
ائتالف کنند.حدا عادل هم که به هردلیل از صحنه رقابت کنار رفت به نفع کسی نبود. اما این اتفاق در اردوگاه 
اصالح طلبان افتاد و دکتر عارف دراقدامی ستودنی از صحنه رقابت کنار کشید. هرچند اعالم نکرد این کنار رفتن 
وی که به توصیه هاشمی وخاتمی وتشخیص خود او بود، بنفع روحانی است. عالوه بر این نامزدهای اصولگرا در 
رویکردی باور نکردنی حتی در مناظره ها به نقد و رد دیدگاههای همدیگر پرداختند. امری که در بین دو نامزد 

رقیبشان دیده نشد.
5- رای گسترده مردم به روحانی برای هچ کس حتی خود او قابل پیش بینی نبود وی دیرتر از بقیه نامزدها ¬ بجز 
مهندس غرضی-تصمیم به حضور در این عرصه گرفته بود و لذا فرصت چندانی برای تبلیغ نداشت. همین عدم 
آمادگی باعث شد در بعضی از شهرها و استانها حتی ستادی برای تبلیغات نداشته باشد.بیشترین رای روحانی 
متعلق به اصالح طلبانی بود که قصد داشتند به دکتر عارف نامزد مورد نظر خود را ی بدهند. اصالح طلبانی که 
به روحانی رای دادند برای جبران شکست دو انتخابات قبلی از اصولگرایان حاکم به صحنه آمدند و سرانجام رای 

خود را حاکم کردند و نامزد خود را از صندوقهای رای در آوردند.
خدای را براین توفیق و پیروزی که پس از 8 سال گل لبخند را برچهره بخش عظیمی از جامعه شاهد بودیم 

سپاس می گذاریم وجبین بندگی بر خاک می ساییم و سرافرازی این ملت شریف را به دعا می نشینیم.
غالمعلی رجائی

مهمترین انتخابات و چند نکته
جامعه شناسان معتقدند جامعه که در دوره هاي مختلف فراز و فرودهایي را 

طي مي کند معموال و به صورت طبیعي رو به اعتدال دارد.
به این معني که عواملي در جامعه موجب افراط و تفریط هایي در برخي از 
دوره ها مي شوند اما ریل اصلي حرکت جامعه به سمت و سوي اعتدال است 

و طبیعت حرکت اجتماعي اقتضاي اعتدال دارد.
فکر مي کنم که انتخابات پرشکوه 24 خرداد سال 92 به عنوان یک نقطه 
ملت  تاریخ  در  میانه روي  به  بازگشت  و  اعتدال  سوي  به  در حرکت  عطف 
انتخابات 24 خرداد یک پیروزي بزرگ هم بود  اما  ایران ثبت خواهد شد. 
نه یک پیروزي که پیروزي هاي فراوان  بنگریم  به دیده دقت در آن  اگر  و 
انتخابات پیروزي  این  با خود به همراه داشته است.  را  و قرب هاي فراواني 
ملت ایران بود که یک بار دیگر به صورت باشکوه و گسترده یي عزم و اراده 
خود را در چارچوب انتخابات به نمایش گذاشت و کشور و اقشار مختلف و 
بخش هاي مختلف جامعه و جمعیت هاي شهري و روستایي زنان و مردان 
وارد  فکري مختلف  با طیف هاي  افراد  و  و کهن ساالن  میانساالن  و  جوانان 
عرصه انتخابات شدند و یک نمایش بزرگ را با صحنه هاي بسیار زیبا و باشور 
و با حماسه به نمایش گذاشتند. یکي از ویژگي هاي انتخابات جمعه گذشته 
این بود که مردم و طرفداران کاندیداهاي مختلف در عین اینکه پراحساس 

و با شور و نشاط بودند از آرامش خاصي برخوردار بودند.
بار دیگر  نظام سیاسي جمهوري اسالمي است که یک  انتخابات  پیروز دوم 
به  پیشرفت  و  تغییر  براي  را  توان خود  و  دنیا ظرفیت  برابر چشمان  در  و 

نمایش گذاشت.
این نظام سیاسي که مورد توجه و نقد تحلیلگران در دنیا است نشان داد که 
پس از سه دهه و با وجود حفظ آرمان ها و ارزش هاي انقالبي توان تبدیل 
اهداف و خواسته هاي مردم را از تصمیم به اقدام در قالب و چارچوب هاي 
دموکراتیک داراست. بنابراین دوستداران این نظام در دنیا خوشحال شدند 
و بسیاري از منتقدین و تحلیلگران شگفت زده شده اند و دشمنان آن نسبت 
به بن بست رسیدن آن نا امید شدند. این انتخابات به عنوان یک پیروزي و 
موفقیت براي رهبر معظم انقالب هم تلقي خواهد شد. تعیین هدف ایجاد 
حماسه سیاسي از چند ماه پیش تشویق به ملت به حضور در آن، تاکید بر 
عدم مداخله نهادهاي مختلف در انتخابات و حس بي طرفي و فراخوان مردم 
پاسخ  ایران هم  مردم  و  انجام شد  رهبري  از طرف  انتخابات  در  به حضور 
شایسته یي به آن دادند و این جمله مقام رهبري در چهارشنبه گذشته که 
با نظام مخالف هستند در  به هر دالیلي  آنهایي که  اقشار ملت حتي  همه 
انتخابات شرکت کنند، جمله یي به یاد ماندني است. جا دارد این انتخابات را 

به عنوان یک حماسه بزرگ به مقام معظم رهبري تبریک گفت.
پیروز دیگر این انتخابات وحدت و انسجام ملي بود. در طول سال هاي گذشته 
وارد شده  در سطح کالن  در کشور  ملي  انسجام  و  به وحدت  خدشه هایي 
بود و اگر واگرایي اجتماعي در بخش هایي از گروه هاي سیاسي و اجتماعي 
زمینه  انتخابات  این  که  مي کنم  فکر  مي شد  دغدغه  یک  به  تبدیل  داشت 

مختلف  گروه هاي  و  ملت  اقشار  بین  در  انسجام  و  وحدت  بزرگ  ساز 
سیاسي خواهد بود.آرامش بیشتري را جامعه نسبت به سال هاي گذشته در 
اقتصاد، سیاست و فرهنگ احساس خواهد کرد. یک موضوع بسیار  عرصه 
مهم در انتخابات سال 92 این است که در حالي که در دو انتخابات قبلي 
انتخابات  این  بود در  ایجاد شده  اجتماعي و هویتي  شکاف هایي در عرصه 
دوباره طبقات مختلف اجتماعي و نخبگان و توده ها به هم نزدیک شدند و به 
یک مسیر و به یک رویکرد مشترک رسیدند. بنابراین همه گروه هاي سیاسي 
با احترام متقابل به هم مي توانند احساس پیروزي کنند که در این انتخابات 
و کاندیداي این انتخابات با حفظ حرمت ها و مرزها با آرامش لین انتخابات 

را پشت سر گذاشتند.
بود، فکر  اعتدال و میانه روي عقالنیت و صداقت  انتخابات  این  پیروز دیگر 
مي کنم که ملت ایران نشان داد که خادمین خودش را ولو اینکه در حاشیه 
این  با  ارج مي گذارد و  آنها  به  باشند تشخیص مي دهد و  انزوا  باشند و در 
انتخابات و رایي که مردم دادند مخالفت خودشان را با پرخاش، افراط و ریا 
آقاي روحاني نشان دهنده  به جناب  از جامعه هم  اقبال نیمي  ابراز کردند. 
شناخت عمیق مردم از شرایط کنوني و اقبال به اعتدال و میانه روي و اخالق 
اقشار جامعه چه در  بین  ایشان در  آراي  بود و رشد سریع  و فرد محوري 
بین نخبگان و چه در بین آحاد مردم در شهر و روستا نشان داد که مردم 
حل مشکالت و عبور از معضالت متعددي که در عرصه هاي مختلف دامنگیر 
جامعه است را از طریق یک شخصیت اخالقي ارزشمند و میانه رو خواهانند 
و از طریق نگاه و رویکردي که در عرصه داخلي معطوف به تحول و پیشرفت 
و عقالنیت و در عرصه بین المللي و روابط بین الملل معتقد به تنش زدایي و 

تعامل است، مي دانند

پيروزان انتخابات

انتخابات ریاست  در پی حماسه با شکوه و تاریخی ملت در یازدهمین دوره 
جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی پیام تشکر و قدردانی خطاب 
به مردم ایران صادر کردند. به گزارش الف به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبری،در پی حماسه با شکوه و تاریخی ملت در یازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
و روستا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی پیام تشکر و 
قدردانی خطاب به مردم ایران صادر کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در این 
پیام با اشاره به حضور متراکم و خیره کننده ایرانیان مومن و غیور در صحنه 
حماسی انتخابات، این حضور عظیم را نشان دهنده رشد فزاینده سیاسی و 
بافته ها و گزافه  السحر  باطل  و  بر مردمساالری دینی صادقانه  پای فشردن 
انتخابات، ملت  پیروِز حقیقی  تأکید کردند:  و  های دشمنان حسود خواندند 
بزرگ ایران است که به حول و قوه الهی توانست گامی استوار بردارد و گوهر 
نفوذناپذیر و چهره ی پر نشاط و مصّمم و دل سرشار از امید و ایمان خود را 

به نمایش بگذارد. 
متن کامل پیام رهبر معظم انقالب به این شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
ملت عزیز ایران! 

صحنه حماسی و پرشور انتخابات در روز جمعه ی 24 خرداد، آزمون خیره 
در  را  اسالمی  ایران  امید  پر  و  مصمم  ی  چهره  که  بود  دیگری  ی  کننده 
معرض نگاه دوستان و دشمنان نهاد. رشد فزاینده ی سیاسی و پای فشردن 
متراکم  با حضور  است که  تابناکی  بر مردم ساالری دینی صادقانه، حقیقت 
شما در پای صندوق های رأی، یک بار دیگر در عمل به اثبات رسید و باطل 
السحر بافته ها و گزافه های دشمنان و حسودان و طمع ورزان شد. حماسه 
ی حضور شما پیوند مستحکم ایران و ایرانی را با نظام اسالمی به رخ همه 
پی  در  امنیتی  و  اقتصادی  و  ترفند سیاسی  با صد  که  بدخواهانی کشید  ی 
گسستن یا سست کردن این اعتماد و پیوند مقدس اند. ایرانِی مومن و غیور 
در انتخابات دیروز، ظرفیت عظیم خود را در مواجهه ی متین و خردمندانه 
هر چه  و چیره دستی  زیبایی  با  استکبار،  و  بازیگران سلطه  روانی  با جنگ 
تمام تر به تصویر کشید و کشور خود و منافع ملی خود و آینده پر تالش و 
امیدوارانه خود را بیمه کرد. پیروز حقیقی انتخابات دیروز ملت بزرگ ایران 
است که به حول و قوه الهی توانست گامی استوار بردارد و گوهر نفوذ ناپذیر 
و چهره ی پر نشاط و مصمم و دل سرشار از امید و ایمان خود را به نمایش 
بگذارد. اینجانب با خشوع و خاکساری در برابر لطف و رحمت خداوند حکیم 

و علیم، جبهه ی سپاس بر زمین می سایم و خود و شما را به ذکر و شکر و 
قدرشناسی این نعمت بزرگ فرا میخوانم و با سالم و عرض اخالص به حضرت 
ولی اله االعظم روحی فداه و تبریک به ملت عزیز و به رئیس جمهور منتخب 
جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ حسن روحانی نکاتی را به ایشان و همه 

آحاد ملت عرض میکنم: 
1-اکنون که حماسه ی سیاسی و نقطه اوج آن در جمعه ی بیست و چهارم 
خرداد با پیروزی ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی به سرانجام رسیده است، 
هیجان و التهاب روزها و هفته های رقابت، باید جای خود را به همکاری و 
رفاقت داده و طرفداران نامزدهای رقیب در آزمون بردباری و متانت و دانایی 
آورند. هیچ احساسی، چه شادمانی  به دست  را  نیز جایگاه شایسته ی خود 
و چه ناشادمانی، نباید کسی را به رفتار و گفتاری دور از شأِن خردمندی و 
ابزار خواسته های  را  نگذارید بدخواهان، احساسات مردم  وادار کند.  فرزانگی 
پلید خویش کنند. وحدت ملی و رفق و مدارا پشتوانه  ی امنیت کشور و خنثی 

کننده  ی ترفندهای دشمنان است. 
2- رئیس جمهور منتخب، رئیس جمهور همه  ی ملت است. همه باید برای 
به آرمانهای بزرگی که رئیس جمهور و همکاران وی در دولت،  یافتن  دست 
متعهد و مسئول تحقق آنند، به آنان کمک و با آنان همکاری صمیمانه کنند. 
3- اکنون پس از هفته ها گفتن و شنودن، نوبت کار و اقدام است. رئیس جمهور 
منتخب، تا روز پذیرش رسمی مسئولیت، دارای فرصت ارزشمندی است که 
شایسته است بیشترین بهره از آن برده شود و کارهائی که شروع مسئولیت 

خطیر ریاست جمهوری، بدان نیازمند است، بی درنگ آغاز گردد. 
4- تحقق حماسه  ی انتخابات، بدون شرکت و رقابت و تالش دیگر نامزدهای 
ریاست جمهوری امکان پذیر نبود. الزم میدانم از همه شخصیت های محترمی 
که پای در این میدان نهاده و با تالش خستگی ناپذیر خود، صحنه ی مسابقه 
ئی شور انگیز را آفریدند، صمیمانه تشکر کنم و آنان را باز هم به نقش آفرینی 

در عرصه های گوناگون انقالب و نظام اسالمی فرا بخوانم. 
5- و نیز الزم میدانم از همه ی آحاد ملت که این بار نیز حادثه ای ماندگار 
خلق کردند، بویژه از حضرات مراجع معّظم و علمای اعالم و نخبگان دانشگاهی 
و سیاسی و فرهنگی که در ترغیب به مشارکت، نقش های ارزنده ایفا کردند، 
و نیز از دست اندرکاران برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر 
و روستا بویژه وزارت کشور و شورای محترم نگهبان که زحمات طاقت فرسای 
این هفته های پرکار را صبورانه تحمل کردند و با امانت کامل، این بار سنگین 
را به سرمنزل رساندند، و نیز از مأموران پر تالشی که امنیت این پدیده ی 
و  کردند  تضمین  آن،  نقاط  اقصی  تا  وسعت،  این  با  کشوری  در  را  حساس 
همچنین از همه ی دستگاههای همکار آنان، صمیمانه تشکر کنم و اجر وافر 

الهی را برای آنان مسألت نمایم. 
6-الزم میدانم به شکل ویژه از رسانه ی ملی و دست اندرکاران محترم آن که 
شور انتخابات را رهین تالش هنرمندانه و مبتکرانه ی خود ساختند و راوی 
صادق و صریح گرایش ها و اندیشه ها و هدفهای نامزدان ریاست جمهوری 
شدند و چگونگی دست بدست شدن قدرت در نظام جمهوری اسالمی را، به 
شکل آشکار در برابر چشم جهانیان گذاشتند، تشکری بسزا و بلیغ کرده، اجر 
و توفیق آنان را از خداوند مسألت نمایم. در پایان بار دیگر با خشوع و ابتهال، 
نعمت های بزرگ الهی را سپاس گفته و با تکریم یاد امام بزرگوار و شهیدان 
و ایثارگران عالی مقام، آینده ئی هر چه بهتر را برای این کشور و این ملت 

آرزو و مسألت میکنم. 
و الّسالم علیکم و رحمه اهلل 
سّیدعلی خامنه ای 
25 خرداد ماه

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تقدیر از حضور 
حماسی مردم در انتخابات 24 خرداد، از حجت االسالم 
روحانی رئیس جمهور منتخب ملت خواست با تحقق 
در  روز  هر  دولتش  تدبیر  با  را  امید  نور  وعده هایش 

جامعه مشعشع تر کند.
به گزارش تعامل، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با صدور 
 24 انتخابات  سیاسی  حماسه  مناسبت  به  بیانیه ا ی 
خرداد، پیروزی حجت االسالم حسن روحانی را به وی 
تبریک گفت.متن پیام رئیس مجمع تشخیص مصلحت 

نظام به شرح ذیل است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

هاتف آن روز به من مژده  این دولت داد که در آن جور 
و جفا، صبر و ثباتم دادند مردم بزرگوار و شریف ایران 
اسالمی؛آنچه روز جمعه 24 خرداد با قدم ها و قلم های 
شما در صحیفه تاریخ این سرزمین رقم خورد، اوج شور 
اجتهاد  برای  تعبیر  بهترین  و  اسالمی  و  ملّی  شعور  و 
سیاسی بود که خاتمیت اسالم را در توجه به شرایط 
زمان و مکان در دنیا جاودان کرد. حضوری که اگر چه 
زمزمه های  اّما  بود  دوام  بر  اسالمی  انقالب  امتداد  در 
همدلی،  آئینه    این  بر  تا  می رسید  گوش  به  شومی 
بنشانند. ناامیدی  و  یأس  غبار  همکاری،  و  همراهی 

اینجانب خاضعانه از همه شما مردان و زنان، دختران و 
پسران و پیر و جوان از همه قشرها و صنوف در شهرها 
را  تعبیر رهبری  و روستاها که »حماسه سیاسی« در 
عینیت بخشیدید، تشّکر و قدردانی می  نمایم و خود 
وعده های  تحقق  شیرینی  و  سیاسی  شادمانی  در  را 
الهی با شما مردم زمان شناس و فهیم، سهیم می دانم 
جناب  والمسلمین  حجت االسالم  مردم،  منتخب  به  و 
آقای دکتر حسن روحانی تبریک می گویم و امیدوارم 
با سرمایه ارزشمند اعتماد و اطمینان مردم و حرکت 
در مسیر تحقق وعده های انتخاباتی و برنامه های ارائه 
در  روز  هر  خویش  دولت  تدبیر  با  را  امید  نور  شده، 

جامعه مشعمشع تر نماید.
فراوانی  درس های  آن  معنادار  نتایج  و  انتخابات  این 
واکاوی  ابعاد سیاست داخلی و خارجی داشت که  در 
بر  منطبق  تحلیل های  ضرورت های  از  آن  یادآوری  و 
سردمداری  مدعیان  و   جهانیان  واقعیت هاست.به 
توانید  نمی  را  ایران  مردم  که  داد  درس  نحل  و  ملل 
تعامل  و شعار  نمایید  تحریم محصور  دیوارهای  پشت 
و  متمدن ترین  صاحبان  حضور  بدون  ملت ها،  با 
بدون  بهار  مانند  ایرانیان،  یعنی  آنها،  بافرهنگ ترین 

سرسبزی است و خزانی بیش نیست.
به همسایگان مرزهای جغرافیایی این کشور، درس داد 
که باید قدر همجواری با مهربان ترین و با درایت ترین 
ملت منطقه را بدانند و بیهوده بر طبل اختالف نکوبند 
و صالح مملکت خویش را در همکاری با ایران بجویند.

که  داد  درس  کشور،  داخل  در  اندیشه ساز  بزرگان  به 

و  طردها  حذف ها،  بداخالقی ها،  دگم اندیشی،  تحّجر، 
انحصارطلبی ها ، متاعی بی بها و مقطعی است و جایی 
این سرزمین ندارد و  در طاقچه ی ذهن و زبان مردم 
مهربانی، تعامل و اعتدال، بهترین زبان برای گفتگوی 
با مردم است و به ویژه جوان ایرانی خوب می داند که 
چگونه در برگه های آرای خویش به سفیران عطوفت 
که  داد  درس  تاریخ  تحریف کنندگان  دهد.به  سالم 
مردم پازل های بریده شده از قیچی تحریف و سانسور 
نمی گذارند  و  می کنند  پیدا  جامعه  واقعیت های  در  را 
شادمانِی  وزماِن  شود  نهادینه  تاریخ  در  تحریف 
برای  ممکن  فرصت  اولین  تا  دروغ پراکنی ها  مقبولیِت 
مبین  دین  در  آنچه  و  است  عمومی  بیزاری  اعالم 
اسالم ناپسند است، برای همه عقول، با همه اختالفات 
کینه جوسازان  است.به  ناپسندتر  جناحی،  و  سلیقه ای 
نیاز  هنگام  به  مردم،  که  داد  درس  دشمن تراشان  و 
اِر« را با »ُرَحَماء بَْیَنُهْم« در یک آیه  اء َعلَی الُْکَفّ »أَِشَدّ
به  با جهانیان،  تعامل  تبیین  برای  و  تالوت می نمایند 
این کالم نورانی قرآن پایبندند که »َو ال تَُسُبّوا الَّذیَن 
یَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلَلّ َفَیُسُبّواْ اهلّل َعْدًوا بَِغْیِر ِعلٍْم«انتخابات 
یک  بلکه  نبود،  سیاسی  رویداد  یک  فقط  خرداد   24
همراهی  یک  و  اقتصادی  هشدار  یک  فرهنگی،  اتفاق 
اجتماعی برای اعالم انزجار از کلّه شقی، قانون گریزی و 
فراز و فرودهای افراط و تفریط و برگشت به راه اعتدال 
اساس  و  نبوی  رسالت  جانْ مایه  که  است  عقالنیت  و 

تعالیم ائمه هداست.
السابقون  از  الحمدهلل  که  مردم  محترم  منتخب  به 
منطقی  دفاع  راز  و  رمز  با  آشنایان  از  و  قوم  عقالی 
از  و  ایران  ارضی  تمامیت  و  اسالمیت  جمهوریت،  از 
فرزندان فهیم حوزه و دانشگاه است، مشفقانه و برادرانه 
توصیه می نمایم که فرصت ها و امتحان الهی چون ابرها 
می گذرند و باران نیز، اگر طریق افراط بپیماید، سیالب 
هم  و  چشم انداز  هم  ببارد،  معتدل  اگر  و  می شود 

واقعیِت طبیعت را عوض می نماید.
اصالح طلبی،  صدف های  که  می دانند  خوب  ایشان 
سرزمین  این  در  سیاسی،  مستقل های  و  اصول گرایی 
برای  دلشان  که  است  درخشان  مرواریدهای  از  پُر 
سربلندی ایران می تپد و رویگردانی مردم از تنگ نظری 
کردن  خانه نشین  و  انسانی  ظرفیت های  از  دراستفاده 

سرمایه های ملی و دینی است.
ایران  عزیز  مردم  آحاد  به  دیگر  بار  یک  اینجانب 
برگزاری  از دست اندرکاران  »دست مریزاد« می گویم و 
انتخابات که از ماهها پیش زمینه های خلق این حماسه 
امیدوارم  و  می  نمایم  تشکر  کردند،  فراهم  را  سیاسی 
آغاز  و  رقابت ها  پایان  در  روحانی،  دکتر  آقای  جناب 
فصل رفاقت ها، در راه رسیدن به »حماسه اقتصادی« 
از  بودند،  داده  انتخاباتی  تبلیغات  در  را  وعده اش  که 

ظرفیت های مدیریتی وکارشناسی استفاده نمایند.

پیام هاشمی رفسنجانی به روحانی:رهبر معظم انقالب: حماسه حضور مردم باطل السحر بافته های دشمنان و حسودان شد
 به وعده هایتان عمل کنید
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تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی یک بر صفر برابر کره جنوبی به عنوان تیم اول گروه به جام جهانی ۲۰۱۴ صعود کرد.
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کمپ گردشگری 
متین آباد نطنز

رفتن به سفرهایی با قصد دیدار از طبیعت بیشتر برای تغییر آب  
و هوا ، تفریح ، استراحت ، رفع خستگی ، کسب آرامش روحی و 
تجدید نیرو برای کار مجدد است . بعبارتی دیگر گردشگری مبتنی 
بر طبیعت گردی ، مسافرت به منظور کسب لذت از نواحی طبیعی 
جانوری  و  گیاهی  وحش  حیات  نزدیک  مشاهده  و  نخورده  دست 
می باشد.اکوتوریسم یا گردشگری در طبیعت، نوعی گردشگری با 
پایداری  راستای  در  و  زیست  محیط  در حفظ  اولیه  اصول  رعایت 
گونه ها و زیستگاههای طبیعی می باشد. کمپ متین آباد بعنوان 
اولین کمپ طبیعی Eco camp در ایران بر اساس گردشگری 
کمپ  است.  شده  ایجاد  پایدار  اکوتوریسم  اولیه  مبانی  بر  و  پایدار 
جنوب  45کیلومتری  و  نطنز  شمال  کیلومتری   25 در  آباد  متین 

شرقی کاشان قرار دارد
 پنل های خورشیدی
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