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این معادله ها قابل فهم نیست!
اکبر نبوی

۱ ـ بانک ها ربا می دهند و ربا می گیرند. ربا بر زندگی 
ــاق و رفتار و بینش و  ــی و فردی و عادات و اخ جمع
ــه  نگرش ها، اثرات وضعی و منفی و مخرب دارد. ریش
ی بسیاری از مناسبات درست و هنجارهای اخاقی و 
اجتماعی را می سوزاند. با این حال، کسی با این پدیده 
ضد الهی و ضد انسانی که جنگ با خداست مقابله نمی 
ــیاری از معلول های ربا، غیرت ها  کند. اما در برابِر بس
ــاما و و انقابا در  ــه جوش می آید و فریادهای وا اس ب
ــانه ای طنین می اندازد و  ــون های مذهبی و رس تریب

غوغائیان، بلوایی به پا می کنند که بیا و ببین.
ــلبریتِی بی تعهد به پوشش مناسب را  2 ـ بازیگر و س
ــانه دعوت می  ــه عنوان میهمان و مجری و ... به رس ب
ــلبریتی بی مایه و حقیر،  کنیم. مرتبه اش را از یک س
ــانه ای و موثر بر افکار عمومی ارتقا می  به عنصری رس
دهیم و او را به عنوان یک شخصیت اجتماعی رسمیت 
ــیم. اما در سطح جامعه، به دختران و بانوانی  می بخش
ــش غیر رسانه ای همین سلبریتی بی مایه را  که پوش
ــامی می  دارند، گیر می دهیم و با روش های غیراس
خواهیم آنها را به گلستان »معروف« دعوت کنیم و از 

رفتن به کویر مرگ زای »منکر« بازداریم.
3ـ  کاخ نشینی و زندگی مترفین را در پیش می گیریم 
و الگوهای زندگی را از سطح متعارف و واقعی، به وضعیت 
ــم و در عین حال، از  ــی تغییر می دهی کاذب و غیرواقع
حرص و آز دامنگستر و فزاینده ی جامعه گایه می کنیم 
و خطابه های غرا علیه این پدیده سر می دهیم و با پند و 

اندرز، مردم را به قناعت و ... دعوت می نماییم.
ــتناک و فقر و  ــار فاصله های طبقاتی دهش 4 ـ از کن
ــی خیال و بی  ــتضعفان، ب ــتیصال محرومان و مس اس
ــوس و بنیادبرانداز  ــا پدیده منح ــا می گذریم، ب اعتن
پیوند »قدرت و ثروت« کنار می آییم، اما با یک کولبر 
ــدیدترین شکل  ــتفروش نیازمند و با آبرو، با ش یا دس

ممکن برخورد می کنیم.
5 ـ ...

شرمنده ام. بنده این معادله ها را نمی فهمم!   الف

یادداشت

دشمن می داند آمادگی رزمی ما قابل آزمودن نیست
ــمن خوب می داند آمادگی  معاون اجرایی نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: دش
ــا، آخرین  ــتباه آن ه ــت و قطعا اولین اش ــل آزمودن نیس ــی ما قاب ــی دفاع رزم

اشتباه شان خواهد بود.
ــرتیپ دوم »ابوالفضل سپهری« در مراسم صبحگاه پدافند هوایی اظهار  امیر س
ــمن را به این نتیجه رسانده  ــت: مقاومت و ایستادگی در برابر توطئه ها، دش داش

است که هرگونه حماقتی کند هزینه های زیادی را برای او دارد.
ــت و قطعا  ــمن خوب می داند آمادگی رزمی دفاعی ما قابل آزمودن نیس وی افزود: دش
اولین اشتباه آن ها، آخرین اشتباه شان خواهد بود. امیر سرتیپ دوم سپهری خاطرنشان 
ــرزمین عاجز مانده است  ــمن در مقابل اراده پوالدین فرزندان این س کرد: اگر امروز دش
ــامی با اتکا به قدرت نیرو های  ــت که ایران اس به دلیل مولفه های قدرت بازدارندگی اس

مسلح به دست آورده است.  روابط عمومی ارتش

ظریف دستاورد های بسیاری برای انقالب به ارمغان آورد
رئیس مجلس شورای اسامی در دیدار با وزیر امورخارجه گفت: شما در عرصه 
ــتگی ناپذیر عمل کردید و دستاورد های بسیاری را  دیپلماسی مجاهدانه و خس

برای انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی به ارمغان آوردید.
 الریجانی در ابتدای این دیدار با تشکر از اقدامات وزیر امور خارجه کشورمان،

ــما به عنوان  ــف را دیپلماتی ورزیده و باهوش خواند و گفت: ش ــواد ظری محمدج
ــت خارجی کشور، با جدیت، هوشمندی، پشتکار و با اقتدار از مصالح  مسئول سیاس
ــما در عرصه بین المللی موثر بوده است که دشمنان  ملی دفاع می کنید و تاش های ش
ــکر و  ــما زده اند. محمدجواد ظریف نیز در این دیدار ضمن تش ــت به تحریم ش ملت دس
ــت: با تمام توان از  ــس مجلس در وزارت امور خارجه اظهار داش ــی از حضور رئی قدردان
ــت می کنیم. وزارت خزانه  ــوق ملت در عرصه بین المللی دفاع و حمای ــع ملی و حق مناف

داری آمریکا، وزیر امورخارجه کشورمان را تحریم کرد.  خانه ملت

رسانه های منتقد از مزایای دولت محروم هستند
ــتگاه های دولتی در رسانه  ــیون نمایندگان والیی گفت:آگهی  دس  عضو فراکس
ــوی دولت منتشر می شود و کاغذ دولتی هم با حجم زیاد در اختیار  های همس

آنهاست در حالی که رسانه های منتقد از این مزایا محروم هستند.
ــی روزنامه وطن امروز، با بیان اینکه  ــواد ابطحی در واکنش به تعطیل محمدج
ــی کند تا به نحوی منتقدانش را از دور خارج کند، تصریح کرد:  دولت تاش م
ــتن دهان منتقدان و رقیبان به خدا پناه  چندی پیش رئیس جمهور گفت که از بس
ــنیدن حرف های  ــن دولت تا چه حد از ش ــان می دهد ای ــاله نش می برم که این مس
ــت و با  ــانه ها در تقابل نیس ــادی هراس دارد. ابطحی تاکیدکرد: دولت فقط با رس انتق
ــت از نمایندگان  ــکایت دول ــس هم برخورد می کند به گونه ای که ش ــدگان مجل نماین
ــت و تاکنون در هیچ دولتی این  ــابقه اس مجلس به صرف انتقاد از عملکرد آنان بی س

ــت.  مهر چنین نبوده اس

ــت« با انتقاد از  ــی از طراحان »طرح اصاح قانون تابعی یک
ــی و حقوقی مجلس برای  ــیون قضائ تعلل ۱5 ماهه کمیس
ــای جمعی از نمایندگان برای  ــیدگی این طرح، از تقاض رس

رسیدگی مستقیم این طرح در صحن علنی خبر داد.
ــینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و  حس
میمه در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه گزارش هیات 
تحقیق و تفحص مجلس از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی 
ــد  ــئوالن و مدیران ارش ــن کارت در حوزه مس و دارای گری
ــت سال گذشته در صحن قرائت شد، گفت:  پنجم اردیبهش
ــت.یکی این بود  این تحقیق و تفحص 2 خروجی مهم داش
ــت مضاعف، گرین کارت یا  ــه 93 نفر از افراد دارای تابعی ک
ــور در حوزه مدیران و مقامات ارشد  اقامت در خارج از کش
ــائی و لیست اسامی آنها تهیه و تحویل هیئت رئیسه  شناس

مجلس شد.
ــای قانونی در  ــائی خاء ه ــزود: خروجی دوم شناس وی اف
ــف در بین مدیران و مقامات دولتی  خصوص تابعیت مضاع

بود که تهیه »طرح اصاح قانون تابعیت« از نتایج آن بود.
ــیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان  عضو کمیس
ــزود: بیش از 80  ــت، اف ــه طرح مذکور هفت ماده داش اینک
ــن طرح را امضاء کردند و در همان زمان تحویل  نماینده ای

هیئت رئیسه مجلس شد.
ــیون  ــی دلیگانی با بیان اینکه طرح مذکور به کمیس حاج

ــزود: همچین  ــد، اف ــی مجلس ارجاع ش ــی و حقوق قضائ
ــوان طرح  ــر طرحی تحت عن ــده دیگ ــان 23 نماین همزم
ــت را تهیه و ارائه  ــاح برخی از قوانین مربوط به تابعی اص
ــیون هنوز این طرح ها را  ــفانه این کمیس کردند که متاس

ــی نکرد. بررس
ــیون  ــه اینجانب بیش از ۱0 بار به کمیس ــا بیان اینک وی ب
ــدم،  ــتار تعیین تکلیف این طرح ش مذکور مراجعه و خواس
گفت: آقای ملکشاهی رئیس کمیسیون اعام کرد که آقای 
ــام و عضو  ــادی نماینده تربت ج ــی جهان آب ــل رحیم جلی
ــئول رسیدگی به  ــیون قضائی و حقوقی مجلس مس کمیس
ــار از این نماینده  ــده که اینجانب چندین ب این طرح ها ش

خواستم تا طرح مذکور را تعیین تکلیف کند..
طراح طرح اصاح قانون تابعیت تصریح کرد: آقای رحیمی 
ــه مراجعات طراحان این طرح می  ــخ ب جهان آبادی در پاس
ــت. اما وی فقط طرح را معطل کرد  گفت پیگیر موضوع اس
ــری نکرد. حجت  ــی کار دیگ ــن مدت جز وقت کش و در ای
االسام و المسلمین حسنعلی نوروزی سخنگوی کمیسیون 
ــت این طرح با  ــی و حقوق مجلس نیز در باره سرنوش قضائ
ــیون گفت: این طرح هنوز در  ــتعام از مسئولین کمیس اس
ــت و اگر چنین  ــمی کمیسیون مطرح نشده اس جلسه رس
ــیون ارجاع شده باشد، بعد از تعطیات 2  طرحی به کمیس

هفته ای مجلس آنرا پیگیری خواهیم کرد.  الف

حاجی دلیگانی در گفتگو مطرح کرد
ح اصالح قانون تابعیت  تعلل 15 ماهه کمیسیون قضائی برای رسیدگی به طر

ــپاه گفت؛ ایران اسامی از مرحله  ــین فرمانده کل س جانش
ــمن منفعانه در حال تاش  ــی عبور کرده و دش بازدارندگ

برای ایجاد بازدارندگی در برابر این اقتدار است.
سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب 
اسامی در بازدید از روابط عمومی کل سپاه، در جمع مدیران 
ــاره به اهمیت و حساسیت جایگاه ، نقش و  این مجموعه با اش
ماموریت روابط عمومی سپاه در خنثی سازی جنگ رسانه ای و 
عملیات روانی همه جانبه امپراطوری رسانه ای سلطه علیه ملت 
ایران به ویژه نهاد مردمی و انقابی سپاه ،گفت: آرایش رسانه ای 
ــرفته دشمن ضد  پیچیده، متنوع، متکثر، کارآمد، فنی و پیش
ملت ایران تمرکز ویژه ای را معطوف به  سپاه پاسداران انقاب 
اسامی و کارکردهای اقتدار آفرین و امنیت ساز آن برای کشور 

ساخته است که نیازمند شناخت عمیق، دقیق و واقعی است.
ــول قدرت دفاعی  ــوع کلیدی امروز ما تح ــزود: موض وی اف
ــامی و گفتمان مقاومت  ــتاوردهای عظیم انقاب اس و دس

محور و استکبار ستیز آن است.
ــانه ای را مکمل پازل جنگ  ــدوی جنگ نرم رس ــردار ف   س
ــمن توصیف و مقطع کنونی را، شرایط  اقتصادی امروز دش
ــمند قلمداد و تصریح کرد: در این کارزار بزرگ  جنگ هوش
ــانه های متعهد و رسالت آشنا بایستی  ــاز، رس و سرنوشت س
ــرده و با انعکاس واقعیت ها و  ــمندانه و هم افزا عمل ک هوش
ظرفیت های بالنده و غنی درونی ، عاوه بر مأیوس ساختن 

ــمن، روح امید، نشاط، تاش و مجاهدت برای پیشرفت  دش
و بالندگی کشور در جامعه را ارتقا بخشند.

دریادار فدوی رسالت و ماموریت روابط عمومی سپاه را در شرایط 
ــنگین ، حساس  و سخت تر از گذشته  خطیر امروز به مراتب س
ــپاه امروز تابلوی  ــان کرد:  روابط عمومی س ارزیابی و خاطرنش
ــتگی ها و مجاهدتهای  نمایش اقتدار، صابت، قابلیت ها، شایس
ــامی  ــن نهاد انقابی و مردمی در دفاع از انقاب و نظام اس ای
ــتقال، تمامیت ارضی و هویت و  ــت از امنیت ملی، اس و صیان

حقانیت کشور در جهان مملو از پلیدی و پلشتی است.
ــه و تربیت  ــوزش، توجی ــه امر آم ــدوی توجه ب ــادار ف دری
ــپاه در صحنه  ــانه ای مورد نیاز ماموریت س متخصصان رس
ــانه های دشمن را امری مهم و اولویت دار  هم آوردی با رس
ــپاه معرفی کرد و افزود: جوانگرایی و  برای روابط عمومی س
ــازمان برای آگاهی  ــواد رسانه ای در س اهتمام به ارتقای س
ــانه ای متنوع  ــران و نیز تولیدات رس ــر کارکنان و مدی بهت
ــنیداری، دیداری و مجازی و به  در حوزه های نوشتاری، ش
ــاختن ارتباطات و  کارگیری روش های جدید در کارآمد س
ــانه ملی و ظرفیت  ــانه به ویژه رس ــات با اصحاب رس تعام
سازی های نوین رسانه ای و در خور برای ارائه تصویر دقیق، 
ــپاه و پایگاه  ــت و جامع از رویکردها و کارکردهای س درس
ــتی بیش از  ــور بایس ــل و خارج از کش ــی آن در داخ مردم

گذشته مورد همت قرار گیرد.  سپاه نیوز

سردار فدوی: 
از مرحله بازدارندگی عبور کرده ایم

ناوشکن دماوند امسال به نیروی دریایی 
ارتش الحاق می شود

ــال  ــروی دریایی ارتش گفت: ما امس ــده نی فرمان
الحاق ناوشکن دماوند در ناوگان شمال نیروی دریایی 

را خواهیم داشت.
ــده نیروی دریایی  ــین خانزادی فرمان دریادار حس
ــیه مراسم افتتاح مسابقات غواصی بین  ارتش در حاش
ــد،  المللی نظامی 20۱9 که در جزیره کیش برگزار ش
درباره الحاق ناو شکن دماوند به ناوگان نداجا گفت: ما 
ــال الحاق ناوشکن دماوند در ناوگان شمال نیروی  امس

دریایی را خواهیم داشت.
وی افزود: این ناوشکن به طور کامل احیا شده و این 
کار در مدت ۱8 ماه انجام شده است. تمامی ایراداتی که 
در نمونه های قبلی این ناوشکن وجود داشته در ناوشکن 
ــده است. این ناوشکن به سامانه های  دماوند برطرف ش
راداری پیشرفته ای مجهز شده که دست یابی به اهداف 

دور دست را برای آن میسر می کند.
ــه داد: این  ــش ادام ــروی دریایی ارت ــده نی فرمان
ــلیحات جدیدی مجهز شده و در حال  ناوشکن به تس
ــکن دماوند به سیلوهای  پیش بینی برای تجهیز ناوش

پرتاب عمودی موشک هستیم.
ــادار خانزادی تصریح کرد: این روند در ناوگان  دری
ــال در  ــت. ما امس ــوب نداجا هم در حال انجام اس جن
ناوگان جنوب نداجا الحاق ناوشکن دنا و یک فروند ناو 
موشک انداز را خواهیم داشت به انضمام یک فروند ناو 
مین شکار جدیت تجهیزات نوین مین روزی در سطح 
ــت. عاوه بر این یک عامل  ــطح دریا مجهز اس وزیر س
ــاخته ایم که  ــه صورت کاما بومی س ــت را هم ب کراف
ــاهد الحاق این هاور کرافت  امیدواریم در هفت آذر ش

هم باشیم. روابط عمومی ارتش

 ایران حدود یک ماه دیگر 
گام سوم را برمی دارد

ــت: با ادامه  ــازمان انرژی اتمی گف ــخنگوی س س
ــام تعهدات برجامی، طبق  بی عملی اروپایی ها در انج
برنامه اعام شده، ایران حدود یک ماه دیگر گام سوم 

را برخواهد داشت.
ــیما، بهروز  ــدا و س ــزاری ص ــزارش خبرگ ــه گ ب
کمالوندی در حاشیه نشست خبری وزیر امور خارجه 
ــوم ایران  ــع خبرنگاران، درباره جزئیات گام س در جم
ــت: اگر طرف مقابل  ــته ای گف در کاهش تعهدات هس
ــده همچنان به تعهدات خود عمل  در یک ماه باقیمان
ــور به عنوان  ــه قبا رئیس جمه ــاس آنچ نکند، براس
ــت،  ــی امنیت ملی اعام کرده اس ــورای عال رئیس ش
حدود یک ماه دیگر گام سوم کاهش تعهدات برجامی 

برداشته خواهد شد.

اخبار

آیت هللا رئیسی:

غفلت در رعایت حجاب لزوماً مخالفت با ارزش ها نیست
ــه با بیان اینکه بی دقتی و غفلت  رئیس قوه قضایی
برخی افراد در رعایت حجاب لزوما به معنای مخالفت 
این افراد با ارزش های نظام، اسام و انقاب نیست، 
ــتگاه های مسئول در عمل به  بر لزوم بازنگری دس
وظایف قانونی خود در زمینه حجاب و عفاف تاکید 
ــازمان بازرسی کل کشور دستور داد که  کرد و به س
ــتگاه ها در این زمینه،  ضمن نظارت بر عملکرد دس

گزارش الزم را ارائه کند.
ــیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی  آیت اهلل س
ــیدن ایام با فضیلت ماه ذی حجه را  قضایی، فرا رس
تبریک گفت و با ابراز امیدواری نسبت به بهره مندی 
همه مومنان از این ایام نورانی تصریح کرد: آنچه مقام 
معظم رهبری در هفته جاری مورد تاکید قرار دادند، 
توجه به کار جهادی بود که الزم است این روحیه در 
ــور بویژه در میان مسئوالن و کارگزاران نظام به  کش

یک فرهنگ و گفتمان غالب تبدیل شود.
ــدام ایاالت متحده  ــه در ادامه، اق رئیس قوه قضایی
ــورمان را  ــم وزیر امور خارجه کش ــکا در تحری آمری
»غیرخردمندانه« توصیف کرد و افزود: تحریم وزیر 
ــتیصال و  ــان دهنده اوج اس محترم امورخارجه، نش
ــت رسیدن آمریکا و موجب سرزنش همه  به بن بس
ــت  ــت. بر همین مبنا الزم اس ــدان عالم اس خردمن
ــق اهدافش،  ــمن در تحق ــت دادن دش برای شکس
ــناخت دشمن و تاش برای افزایش  کار جهادی، ش
ــرلوحه کارهای  اعتماد به نظام و کارآمدی آن را س

خود قرار دهیم و تردید نکنیم که آینده بسیار روشن 
و موفقیت آمیزی را پیش رو خواهیم داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در 
تاریخ تمدنی کشور ما موضوع حجاب، حیا و عفاف 
ــه دار  ــاله کاما ریش در بین زنان و مردان یک مس
ــت و مردم ما همواره در طول تاریخ تمدن خود  اس
ــان کرد: حجاب  عفیفانه زندگی کرده اند، خاطرنش

ــرعی الهی است اما همچنان  ــلم ش یک فریضه مس
ــخنرانی های  ــه مقام معظم رهبری در یکی از س ک
خود در خراسان شمالی فرمودند، نباید تصور کنیم 
کسی که نسبت به حجاب غفلت یا بی دقتی دارد، 
لزوما مخالف ارزش های نظام، اسام و انقاب است. 
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصویب سند عفاف و 
ــورای عالی انقاب فرهنگی در  ــوی ش حجاب از س

ــال 84 و تعیین وظایف هر یک از دستگاه های  س
ــی، اجتماعی، انتظامی و قضایی در  اجرایی، فرهنگ
این زمینه، یادآور شد: در این سند برای 26 دستگاه 
ــت. به عنوان مثال، وزارت  وظایفی تعیین شده اس
ارشاد 2۱ وظیفه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
ــرورش 2۱ وظیفه و  ــه، وزارت آموزش پ ۱7 وظیف
سازمان صداوسیما، وزارت کار، وزارت ارتباطات و ... 
هر یک وظایف فراوانی را به عهده دارند که کمترین 

آنها 5 وظیفه است.
ــی افزود: اکنون بعد از گذشت ۱4 سال باید  رئیس
ــه عملکرد خود  ــا بازنگاهی ب ــتگاه ه همه این دس
ــند تا ببینند آیا به وظایف قانونی خود  ــته باش داش
ــل کرده اند یا خیر که البته به اعتقاد ما به این  عم

وظایف عمل نشده است.
ــی کل کشور در  ــازمان بازرس  بر همین مبنا از س
ــان امور و  ــن جری ــه نظارت بر حس ــرای وظیف اج
ــح قانون می خواهم که ضمن نظارت  اجرای صحی
ــتگاه ها در این زمینه، گزارش الزم  بر عملکرد دس

را ارائه کند.
وی با بیان اینکه در این زمینه کمبود قانون نداریم 
ــا حجم باالی  ــور م ــکات کش و اتفاقا یکی از مش
ــت،  ــررات در زمینه های مختلف اس ــن و مق قوانی
ــرای قانون  ــدم توجه به اج ــکل اصلی را در ع مش
ــت و تاکید کرد: روسای سازمان ها، نهادها و  دانس
دستگاه ها باید هوشیار باشند و فراموش نکنند که 

امروز دشمن تمام داشته های ما را که همان باورها 
و ارزشهایمان است هدف قرار داده و اگر دستگاهها 
ــل کنند، به هیچ عنوان  به وظیفه قانونی خود عم

نباید نگران عملکرد مردم بود.
ــی با بیان اینکه امروز مساله اصلی ما مبارزه  رئیس
ــت،  ــض و تجاوز به حقوق عامه اس ــاد، تبعی با فس
ــی در جایی  ــن حال تصریح کرد: اینکه کس در عی
ــود، مجوزی برای  ــاد اقتصادی می ش مرتکب فس
ــی که از چراغ  ــت. کس ــکنی دیگران نیس قانون ش
ــد بگوید به جای برخورد  قرمز عبور می کند، نبای
با من بروید با مفسدان برخورد کنید. هر دو، نقض 
قانون است و باید با آن برخورد شود. البته طبیعی 
است که حساسیت ما نسبت به جرایم بزرگ تر که 
ــتر  ــوق مردم را مورد تعرض قرار می دهد بیش حق
است اما باید این فرهنگ در کشور نهادینه شود که 
ــرم کوچک و بزرگ فرقی ندارد و هر گونه نقض  ج
قانون، ضد ارزش است. بنابراین فساد اقتصادی عده 
ای نباید مجوز کم کاری، رشوه گرفتن و ترویج بی 

حیایی در جامعه شود.
ــوان یکی از پایه  ــوه قضاییه، حیا را به عن رئیس ق
ــت و در پایان اظهار کرد:  های اخاقی جامعه دانس
حیا برای زنان، مردان، صاحبان تریبون، مسئوالن 
ــور از مبانی  ــور کش ــدرکاران ام ــت ان ــه دس و هم
ــت که باید مورد توجه قرار گیرد.  بسیار مهمی اس

اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه

جریان های سیاسی برای انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شعارها و وعده هایی را تدارک می بینند اما 
ــیاری امروز قضاوت درباره جریانات سیاسی را  بس
معطوف به عملکرد آنها در گذشته می کنند؛ یعنی 

سنجش میزان عمل به شعارهایی که داده اند.
در انتخابات ریاست جمهوری 92 اصاح طلبان در 
حالی سمت حسن روحانی رفتند که او شخصیتی 
ــناخته شده در جامعه نبود و عما شانسی برای  ش
ــت ولی به مدد وعده های اغواکننده  پیروزی نداش
ــت اصاح طلبان و  ــه انگیز، در کنار حمای و وسوس
ــمی رفسنجانی گوی سبقت را از رقبا  مرحوم هاش

ربود و پیروز انتخابات شد.

وعده هایی برای »زندگی خوب« مردم
ــی، افکار عمومی همان  از تمام وعده های انتخابات
ــوب به یاد دارد ولی او برای پیروزی  »کلید« را خ
ــعارها و حرف های اثرگذار زیادی هم بیان کرد.  ش
این جمات، وعده های حسن روحانی در سال 92 
ــت که تحقق یکی از آنها می توانست، »زندگی  اس
ــردم زندگی  ــتند م ــوب« خیلی ها که می خواس خ

مرفهی داشته باشند را فراهم کند:
»برنامه مدون من عاوه بر راه حل های ]بلندمدت[ 
ــل های کوتاه مدت  ــکات؛ راه ح برای رفع این مش
ــکات و معضات  یک ماه و ۱00 روزه برای حل مش
اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی پیش 
بینی شده است که ما می توانیم در یک فرصت کوتاه 
ــیم.« )حضور در برنامه  ــاهد تحول اقتصادی باش ش

تلویزیونی . مقابل با دوربین، 7 خرداد ۱392(
ــال96  ــک کنفرانس مطبوعاتی در س ــی در ی وقت
درمورد سرنوشت این وعده پرسیدند، گفت »مگر 
ــد که بگوید ۱00 روزه  ــته باش ــی عقل نداش کس
ــکات را حل می کنم« و اینگونه وعده 4سال  مش
ــکات را  قبل خود را پس گرفت: »من نگفتم مش

ــر به دولت  ــم، من گفتم اگ ــد روزه حل می کن ص
برسم گزارش صد روزه ای از کارهایی که کردم به 
مردم ارائه می دهم. کسی که مشکات را یک شبه 
حل می کرد رفته است. من چهار سال منتظر این 

سؤال بودم که این دروغ را آشکار کنم.«

مردمی که قرار بود نیازی به 45500تومان 
نداشته باشند

»دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان 
ــه اصًا به یارانه  ــار کند ک مردم را از درآمد سرش
ــند.« )برنامه  ــته باش 45 هزار تومانی نیازی نداش

گفتگوی ویژه خبری، 6 خرداد ۱392(
ــن روحانی در حالی است که طبق  این وعده حس
ــغ یارانه باید  ــان اقتصادی، مبل ــرآورد کارشناس ب
ــت تا ارزش  ــاالنه افزایش ۱0 درصدی می داش س
ــد؛ اما همزمان با رشد نرخ تورم و  آن حفظ می ش
کاهش بیش از 25 درصدی قدرت اقتصادی مردم، 
ــاق افتاد و ارزش  ــول ملی نیز اتف کاهش ارزش پ
یارانه 45 هزار تومانی آذر 89 به کمتر از ۱5 هزار 

تومان در دو سال اخیر رسیده است.

ارتقای پاسپورت ایرانی و پول ملی
ــاح طلبان  ــه دولت منتخب اص ــده دیگری ک وع
ــت ارزش ریال و پاسپورت ایرانی  داده بود، بازگش
به جایگاه اصلی خود بود. روحانی ۱8خرداد92در 
ــیرودی گفته بود: »اگر می  ــهید ش ــگاه ش ورزش
خواهید ریال ایرانی به جای اول خود برگردد، اگر 
می خواهید گذرنامه ایرانی به احترام خود برگردد، 

پای صندوق آراء بشتابید.« 
ــر آن قدر کاهش  ــال های اخی ارزش پول ملی در س
ــد  ــت که دولت همین چند روز پیش مجبور ش یاف

ــذف 4صفر از پول  ــرل این افول، طرح ح برای کنت
ملی را تصویب کند. هرچند کارشناسان معتقدند این 
ــدام نیز تاثیر زیادی در حفظ یا ارتقای ارزش ریال  اق
ــت و صرفا جنبه روانی و مقطعی دارد.  نخواهد داش
جایگاه پاسپورت ایرانی نیز طی سال های گذشته نه 
تنها افزایش نیافته بلکه طبق اکثریت قریب به اتفاق 

آمارها از افول چشمگیری نیز برخوردار بوده است.

چرخی که نچرخید
روحانی همچنین ۱6 خرداد ۱392 در برنامه تلوزیونی 
رویکردها و برنامه های شبکه چهار سیما به صراحت 
گفته بود: »سانتریفیوژها باید بچرخد و زندگی مردم 
ــد کشور توسعه می  نیز باید بچرخد؛ باید یادمان باش
ــته ای نمی خواهیم، به  خواهد؛ ما برای بمب که هس
دنبال توسعه ایم و اگر دنبال توسعه هستیم باید درست 
رفتار کنیم و این بسیار تدبیر می خواهد.«  طبق برجام 
صنعت هسته ای ما محدود شد با این بهانه که زندگی 
ــدن اوضاع اقتصادی  مردم بچرخد ولی آمار از بدتر ش
ــتی مردم حکایت می کند. براساس آمارهای  و معیش
ــال 40.4 درصد  ــمی مرکز آمار، تورم تیر ماه امس رس
شده است؛ در حالی که تورم خرداد ماه 37.6 درصد، 
تورم اردیبهشت ماه 34.2 درصد و تورم فروردین ماه 
هم 30.6 درصد بوده است. به عبارتی، در طول چهار 
ماه گذشته نه تنها وضع تورم بهبود نداشته بلکه حدود 
۱0 درصد هم به تورم اضافه شده و این یعنی هر ماه 
از قدرت خرید مردم کاسته و سفره هایشان کوچکتر 

می شود و چرخ زندگی کندتر می چرخد.

 نقش اصالح طلبان در پیروزی روحانی و 
مسئولیت عملکردش

ــان اصاحات  ــت که اگر جری ــا واقعیت این اس ام

ــی کمی برای  ــانس خیل ــن روحانی ش نبود، حس
کسب آرای مردم داشت. روحانی هم در سال92و 
ــال96 از حمایت همه جانبه اصاح طلبان و  هم س
پایگاه اجتماعی آنها برخوردار بود و آنها بودند که 
ــیج رسانه ها و موضعگیری های خود، روحانی  با بس
را به پاستور رساندند. بدیهی است اصاح طلبان که 
ــته بر محمل وعده های روحانی  در سال های گذش
ــخگو باشند که چرا با  سوار شده بودند، باشد پاس
ــال از دولت نتوانسته اند زندگی خوبی  گذشت 6س

برای مردم رقم بزنند. 

حاشیه سازی های اصالح طلبانه
ــرف  ط از  ــئولیت ناپذیری  مس ــا  صرف ــئله   مس
اصاح طلبان در قبال زندگی مردم نیست بلکه این 
ــیدن مسائل حاشیه ای  ــت که آنها با پیش کش اس

نمکی بر زخم مردم می شوند. 
ــت در کنار  ــال در حالی که قیمت گوش ــرای مث ب
سایر اقام اساسی طی 6ماه اخیر به طور انفجاری 
ــیده  افزایش یافته و به باالی ۱00 هزار تومان رس
و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده، دولتمردان 
به حاشیه ها دامن زده و اصاح طلبان به این آتش 

می دمند.
ــخنان بهمن ماه خود در دیدار وزیر،  روحانی در س
ــات و فناوری  ــران وزارت ارتباط ــن و مدی معاونی
ــه پس از فیلتر هر  ــات گفته بود: »دیدیم ک اطاع
ــکن آن ایجاد شد و هر چه تاش  امکانی، فیلترش
کردیم بطور روزانه فیلترشکن های جدید ارائه شد 
ــیبی که به ویژه به جوانان  و در نتیجه، زیان و آس
ــکن ها  ــتفاده از فیلترش ــدان ما از ناحیه اس و فرزن
ــتر از زمانی است که به طور عادی  ــد، بیش وارد ش
ــتفاده  مثًا از همان نرم افزاری که فیلتر کردیم، اس

می کردند.... متأسفانه در مسئله حجاب، اول از زن 
ــه قرآن ابتدا مرد را از  ــروع می کنیم در حالی ک ش
ــا می رویم و به خاطر  ــگاه هرز دور می کند، اما م ن

حجاب دختران و زنان را دستگیر می کنیم.«

»زندگی« از نگاه یک جوان مجرد چیست؟
ــر شد،  ــاس آماری که چند روز پیش منتش بر اس
شمار ازدواج ها طی سال های ۱387 تا ۱397 بیش 
از 37درصد کاهش داشته و گرانی های سرسام آور 
و ورود برخی فرهنگ های وارداتی در فرآیند ازدواِج 
ــاِت اجتماعی  ــده با وجود تمای ــبب ش جوانان، س
ــگام در خانواده های  ــت از ازدواج بهن ــرای حمای ب
ــدان برای  ــاعدِت فرزن ــویق و مس ایرانی، تواِن تش
ــاس این  ــاط زندگی از بین رود. بر اس ــروع بانش ش
ــن باالی 40 سال را  ــی س آمار، علم جمعیت شناس
ــماری  برای زنان تجرد قطعی می داند و طبق سرش
ــال ۱395، ۱0درصد زنان 35 تا 39 ساله کشور  س

مجردند.
حال اصاح طلبان و دولت باید پاسخگو باشند که 
ــه دنبال زندگی کردن  برای مثال یک جوان که ب
ــوان را به  ــت که چرا بان ــت، منظورش این اس اس
ــگاه ها راه نمی دهید یا اینکه وضع معیشت،  ورزش
اشتغال و امنیت شغلی طوری است که ایجاد یک 
زندگی خوب با رفاه قابل قبول را با مشکل مواجه 

می کند؟
جریان های سیاسی برای انتخابات یازدهمین دوره 
ــعارها و وعده هایی را تدارک می بینند و  مجلس ش
ــد، امر  ــعارها و وعده ها چه باش ورای اینکه این ش
ــق با دغدغه ها و نیازهای  محتوم اینکه باید منطب
ــازی های  ــد و دوقطبی  س اصلی و واقعی مردم باش
ــخگویی  ــئولیت گریزی و عدم پاس کاذب برای مس
ــور و آن جریان سیاسی  ــی برای کش عاقبت خوش

خاص به دنبال نخواهد داشت.

دستاورد مشترک روحانی و اصالح  طلبان برای »زندگی و سفره مردم« چه بود؟


