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قواعد جشن مردم ساالري
انتخابات جشن مردم ساالري است؛ هر 
اتفاقي كه شيريني اين جشن را در كام 
مردم تلخ كند، در منافات با ماهيت انتخابات و در تضاد 
با دستاوردي است كه از رهگذر انتخاب مردم به دست 
مي آيد. يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي نظام جمهوري 
اسالمي، برگزاري منظم انتخابات در ادوار گوناگون است؛ 
در نخستين سال انقالب، در اوج ترورهاي منافقين، در 
كوران جنگ هش��ت ساله و در حس��اس ترين شرايط 
و مقاطع داخل��ي و خارجي، هرگز فرص��ت انتخاب از 
مردم دريغ نش��د. هيچگاه انتخابي ب��ه تعويق نيفتاد و 
هيچ اتفاقي مانع از اين نش��د كه كرسي هاي مجالس و 
رياس��ت جمهوري حتي براي چند ساعت خالي بماند. 
»دوران فترت« واژه غريبي در ادبيات سياسي جمهوري 
اسالمي است؛ واژه اي كه مردم ايران از دوران مشروطه 
تا انقالب بارها به آن برخورده و در مقاطعي مهم، كشور 
از وجود مجلس قانونگذاري محروم بوده اس��ت. گرچه 
ماهي��ت و هوي��ت انتخابات در نظام پيش��ين هم قلب 
ش��د و رفراندوم هاي زوري و انتخابات صوري بارها حق 
حاكميت ملي را به س��خره گرفت. ام��ا پس از انقالب و 
در اتفاقي بي س��ابقه در انقالب هاي تاريخ، در سال اول 
اس��تقرار نظام نوپا و م��دام در معرض تهديد جمهوري 
اس��المي، مردم بارها پاي صندوق هاي راي رفتند تا از 
انتخاب اصل نظام گرفته تا قانون اساس��ي آن، مجلس 
ش��وراي اس��المي و رياس��ت جمهوري انتخاب كنند. 
اعطاي حق حاكميت ملي گرچه خواسته ناكام انقالب 
مشروطه بود، اما بزرگ ترين رهاورد انقالب اسالمي شد 
و چ��ه در دوران حيات مبارك امام خميني و چه دوران 
زعامت حضرت آيت اهلل خامنه اي بارها رهبران نظام از 
اين ح��ق مردم حمايت كردند و پيام صيانت و حفاظت 
از راي و خواس��ت آنها را در تريبون هاي علني و مجامع 

خصوصي بيان كردند. 
جمهوريت نظام ب��ا اين انتخاب هاي منظم اس��ت كه 
تحقق مي يابد و جمهور مردم وقتي محقق مي شود كه 
راي آنها حق الناس شناخته شود. اين تعبير مقام معظم 
رهبري مهم ترين ترمينولوژي جمهوريخواهي ممزوج 
با گفتمان فقهي و مذهبي است كه بيانش از سوي رهبر 
ديني و سياس��ي عاليقدر جمهوري اس��المي مي تواند 
فصل الخطاب و اصل النساب هر انتخاباتي باشد. تمركز و 
توجه ويژه امام و رهبري بر انتخابات نشانه مهمي است بر 
نقش اين ركن اصيل در ساختار نظام جمهوري اسالمي. 
از اين رو هر بار كه فصل انتخاب نو مي شود، جوانه هاي 
تازه مش��اركت مردم و صيانت از راي آنها مي ش��كفد و 
درخت جمهوريت نظام را تنومندت��ر و برگ و بارش را 
بيشتر مي كند. نتيجه انتخابات فرع بر آن است؛ رهبري 
نظام مدافع رقابت انتخاباتي و اعالم نتيجه واقعي است. 
بزرگ ترين ظلم در ادوار گذشته انتخابات، انتساب نتيجه 
مطلوب به رهبري نظام بود؛ درحالي كه نتيجه مقبول 
بر كرسي نشستن خواست مردم است. چنانكه رهبري 
معظم در س��خنراني روز اول فروردين امسال در حرم 
مطهر رضوي فرمودند ايشان در چندين مقطع در مقابل 
عده اي كه مي خواستند عليه راي اكثريت مردم بايستند، 
ايستادگي كردند و نتيجه اعالمي با نتيجه انتسابي تفاوت 
داشت. نظام مردم را در انتخاب بين نامزد خودي و نامزد 
غيرخودي قرار نمي دهد؛ هي��چ نامزد تاييد صالحيت 
شده اي خودي و ديگران، غيرخودي نيستند. اين ظلم 
بزرگ به نظام را بايد زدود و اين انگاره غلط را به كناري 
نهاد كه برخي مدافعان ناآگاه و مخالفان مغرض در عالم 
حدسيات نظر رهبري را اس��تمزاج و در عالم انتخابات 
اس��تدالل مي كنند كه خواس��ت رهبري ب��ه پيروزي 
كدام نامزد است. اين انتخابات مصافي است براي همه 

دس��ت اندركاران انتخابات از مجريان 
ت��ا رقيبان كه در جه��ت تصحيح اين 

انگاره هاي غلط و مخالف مباني فقهي و اصولي حق الناس 
بودن راي مردم گام بردارند. 

تيترهاي امروز نگاه روز 9 اصالح طلب شاخص  ازشوراي عالي اصالح طلبان 
خواستار دقت در انتخاب نامزدان شدند

عضو شوراي عالي اصالح طلبان درگفت و گو با» اعتماد «  
از اخذ ميثاق نامه اخالقي  و شاخص هاي نامزدان مي گويد
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هرچند با پايان بررس��ي صالحيت ه��ا در هيات هاي 
اجراي��ي انتخاب��ات ش��وراها خبره��اي خوب��ي به 
اصالح طلبان مي رس��د اما نگراني ها از نحوه بس��تن 
ليست هاي نهايي مورد حمايت اصالح طلبان به ويژه 
در تهران و شهرهاي بزرگ هم باال گرفته است.دو روز 
قبل عليرضا رحيمي، رييس هي��ات عالي نظارت بر 
انتخابات شوراهاي اس��تان تهران به »اعتماد« گفته 
بود بيش��تر از 92درصد از كانديداها در تهران تاييد 
صالحيت شده اند و عالوه بر آن اين تاييد صالحيت ها 
قطعي اس��ت و هيات هاي نظارت قرار نيست دوباره 

پرونده هاي تاييد شده را بررسي كنند. او روز گذشته 
هم در آماري تفصيلي تر به خبرگزاري صدا و س��يما 
گفت ك��ه از 10 هزار و 54 نف��ر ثبت نام كنندگان در 
استان تهران، 9288 نفر در هيات هاي اجرايي تاييد 
صالحيت ش��ده و تنها 763 نفر رد صالحيت شدند و 
84 نفر نيز انصراف دادند. به گفته او در شهر تهران هم 
دو هزار و982 نف��ر ثبت نام كردند كه از اين تعداد دو 
هزار و 764 نفر در هيات هاي اجرايي تاييد صالحيت 

ش��دند،  236 نفر رد صالحيت شده 
و 18 نفر ه��م انص��راف دادند. حاال 

بر مبناي زمان بندي انتخابات ش��وراها نتيجه نهايي 
بررسي صالحيت ها ...
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درك سياسي در گفت وگو با احمد نقيب زاده الياس حضرتي: 

مكالمه صوتي اين اپليكيشن به شكل كلي در ايران قطع شد

فيلترينگ امكان تماس تلگرام

قدرت، ابزار سياست است نه خود سياست جهانگيري با درخواست بزرگان اصالحات آمد
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انتخابات ايراني در قامت اصولگرايي
به نظر مي رسد كه ما بايد همه چيزمان 
با ديگران ف��رق كند، از جمله انتخابات 
ما. يك تفاوت جالب آن اين است كه ورودي نامزدهاي 
آن از همه جا بيشتر است، ولي خروجي آن پس از تاييد 
صالحيت ها بسيار محدودتر و غيرمنتظره است. يك 
تفاوت جالب ديگرش اين است كه دور مقدماتي ندارد، 
همه يك راس��ت مي روند فينال! به همين دليل جناح 
اصولگرا به جاي آنكه در ميان طرفداران خودش رقابتي 
را ش��كل دهد و بهترين نامزد موردنظرش را انتخاب و 
سپس معرفي كند، زحمت خود را كم مي كند و يك جا 
رقابت ميان آن��ان را از دور مقدماتي حذف و به مرحله 
فين��ال منتقل مي كند!! ولي انتخاب��ات ما يك تفاوت 
مهم ديگر ه��م دارد. نامزده��اي انتخاباتي و حاميان 
آنان درباره همه چيز حرف مي زنند جز درباره مسائل 
اصلي. انتخابات ما از اين نظر مثل جلسه خواستگاري 
مي ماند كه خانواده عروس و داماد مي نشينند دور هم 
از هر چيزي از جمله سياست، كس��ب وكار، آب وهوا، 
فوتبال و... سخن مي گويند، جز درباره اينكه اصوال چرا 
به اين مهماني آمده اند؟ آخر جلس��ه كه ديگر چيزي 
براي گفتن نمي ماند و همه خسته و مانده شده اند يك 
نفر دل را به دريا مي زند كه بله آمده ايم كه اگر بش��ود، 
گل پسرمان را به غالمي يا همان نوكري خود بپذيريد. 
بعد هم معلوم مي شود وقتي كه اين ازدواج سر مي گيرد 
همه مي بينند كه اين بازيگر نقش غالم يا نوكر در روز 
خواستگاري ممكن است در دوران زندگي چه بر سر اين 

عروس بيچاره در  آورد. 
با اين مالحظات به نظر مي رسد كه نامزدهاي انتخاباتي 
هنوز وارد بحث اصلي نشده اند چرا كه دوست ندارند 
درباره اين موضوع حرفي بزنند. مباحث اصلي كشور 
كدام هستند؟ اشتغال و توليد، برجام و روابط خارجي، 
بحران هاي زيست محيطي و منابع طبيعي )مثل آب و 
جنگل، آلودگي هوا و ريزگردها و...( و وضعيت مسائل 
اجتماع��ي از جمله اعتياد، طالق، حاشيه نش��يني و 
باالخره فساد و ناكارآمدي نظام اداري. اكنون مي توان 
پرسيد كه در ميان نامزدهاي اصلي انتخاباتي تاكنون 
كدام ش��ان در اين موارد نظر صريح و روش��ني را ابراز 

كرده اس��ت؟ در يك كالم، هيچ ك��دام. در اين ميان 
مواضع آقاي روحاني به نس��بت روشن است، چون در 
مقام دولت در جريان برخورد با اين مسائل است، ولي 
مواضع سايرين به كلي نامفهوم است، هرچند در بيشتر 
موضوعات هيچ موضعي ندارند و فقط عليه دولت شعار 
داده اند. با چنين وضعي مردم بايد در اين انتخابات! چه 
چيزي را به ديگري ترجيح دهند؟ آيا بايد براس��اس 
شكل و ظاهر نامزدها راي دهند؟ طبيعي است كه بايد 
براساس برنامه راي بدهند، ولي هيچ كدام از رقبا هيچ 
برنامه اي ارايه نداده اند. البته منظور از داشتن برنامه، 
نوشتن يك جزوه صد صفحه اي نيست كه هيچ كس 
آن را نمي خواند بلكه منظور بيان چند جمله مشخص 
درباره سياست هر نامزد در موضوعات فوق است. براي 
نمونه اين افراد بايد درباره برجام موضع گيري صريح 
و روش��ني داشته باشند. آيا برجام را براي كشور مفيد 
مي دانند يا خير؟ اگر بلي، در گذشته چرا نگاه منفي به 
آن داشته اند و چرا اكنون تغيير موضع داده اند؟ آيا اين 
بي صداقتي و فرصت طلبي سياسي تلقي نمي شود؟ اگر 
آن را مفيد نمي دانند، پس بگويند با برجام چه خواهند 
كرد؟ آيا آن را لغو مي كنند؟ يا به قول برخي ها آن را در 
آتش مي اندازند؟ در اين صورت با مس��اله تحريم هاي 
ش��ديد چه كار خواهند كرد؟ با توقف صدور نفت چه 
مي كنند؟ در مورد بحران منطقه اي به ويژه وضعيت 
س��وريه و حضور ايران در آنجا چه سياستي را پيگير 
خواهند ش��د؟ آيا براي يمن و س��وريه طرح صلحي 
دارند؟ براي اش��تغال از كج��ا مي خواهند منابع الزم 
را تامين كنند؟ آيا با جذب س��رمايه خارجي اين كار 
را خواهند ك��رد؟ اگر خير پس از كجا؟ اگر بلي، تامين 
اين هدف با سياست خارجي تنش آفرين اين افراد در 
تعارض است. درباره اصالح نظام اداري و مبارزه فساد 
چه برنامه اي دارند؟ در اين زمينه برنامه دولت دفاع از 
شفافيت است. ولي آيا منتقدان هم حاضر هستند كه 
از شفافيت دفاع كنند؟ اگر از شفافيت دفاع نمي كنند، 
چگونه مي خواهند اين غول فساد را ريشه كن كنند؟ و 
مهم تر از همه اينكه پرونده و سابقه خودشان در تقويت 

اين مشكل چه بوده است؟

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

»شادي و غم در عسلويه«
اگر »پروژه هاي ملي« را با »چش��مان ملي« نبينيم راه 
توسعه كش��ور را هموار نكرده ايم. اين جناح و آن جناح 
هم ندارد. فازهاي 17و18، 19 )دو فاز(، 20 و21 پارس جنوبي و چهار 
طرح پتروشيمي كاويان )فاز دوم(، مرواريد، انتخاب و تخت جمشيد كه 
روز يكشنبه با حضور رييس جمهور در عسلويه افتتاح شد، پروژه هاي 
ملي بودند. پروژه هايي كه 20 ميليارد دالر براي ساخت آنها هزينه شده 
و گاه بيش از 10 س��ال )فازهاي 17و18( زمان برده است. در حالي كه 
قرار بود 52 ماهه س��اخته ش��ود! به عنوان روزنامه نگاري كه از افتتاح 
نخستين فازهاي پارس جنوبي )فازهاي 2و3( در بهمن سال 81 تاكنون 
در مراسم بهره برداري از فازهاي اين بي نظيرترين ميدان گازي جهان 
حضور داشته است، در بزرگ ترين افتتاحيه صنعتي كشور احساسي از 

»غم و شادي« داشتم. 
1-  شب قبل از مراسم افتتاحيه، وزير نفت به ميان خبرنگاران آمد و 
حرف هاي مهمي زد. مهم ترين حرف را اما من از زبان يكي از مديران 
ارش��د ستادي وزارت نفت شنيدم. مديري كه نوع كارش به گونه اي 
بوده كه هم در دولت گذش��ته و ه��م در دولت فعلي در صنعت نفت 

حضور داشته است: »قرار است با افتتاح يك باره اين فازها، در منطقه 
قدرت نمايي كنيم. يعني ما هر طور شده توسعه مان را انجام مي دهيم 
و پروژه هاي مان را تمام مي كنيم. حتي با وجود تحريم.« حاال كه دو 
روز از مراسم گذشته است خبرها را خوانده ايد. يكي مي گويد در دوره 
من اين فازها فالن درصد پيشرفت داش��ته اند و ديگري مي نويسد 
ك��ه اين دولت با پروژه ه��اي دولت قبل عكس ي��ادگاري مي گيرد! 
حواس مان هس��ت؟! فارغ از دولت ها، به جنبه ملي اين اظهارنظرها 
توجه داريم؟! نش��نيديم كه وزير نفت، از تم��ام وزرا و مديران عامل 
شركت ملي نفت ايران كه در اجراي پروژه هاي پارس جنوبي ايفاي 
نقش كرده اند، به تقدير نام برد؟ نشنيديم كه صراحتا اعالم كرد 10 
ميليارد دالر از سرمايه گذاري 18 ميليارد دالري شش فاز، قبال انجام 
شده است؟! بايد به خاطر اقتضائات سياسي، باز هم حاشيه ها را آنقدر 

پر رنگ كنيد كه متن ديده نشود؟! كسي از منتقدان 
نوش��ت كه چرا فاز 19، به جاي 35 ماه )آن طور كه 

معاون اول دولت قبل و نخستين وزير نفت دولت دهم( قولش را داده 
بودند، نزديك به 80 ماه طول كشيد؟ 

نگاه اقتصادي
رضا زندي
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