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 حركت به سوي
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وقت��ي به ليس��ت نامزده��اي تاييد 
انتخاب��ات  در  ش��ده  صالحي��ت 
رياست جمهوري دوازدهم نگاه مي كنيم، نخستين 
نكته اي كه در ذهن پديدار مي ش��ود اين است كه 
كش��ور به يك عقالني��ت قابل قبولي رس��يده و به 
س��مت اعتدال حركت مي كند. اين تاييدش��ده ها 
نشان از اين دارد كه كشور به دنبال دردسر و تكرار 
تجربه هاي منفي، تلخ گذش��ته و بح��ران آفريني 
نيس��ت. در چند ماه اخير و به ويژه در ماه هاي آخر 
س��ال 95 ش��ايعه رد صالحيت آق��اي روحاني در 
انتخابات بس��يار پر رنگ بود و اسباب نگراني هايي 
را نيز فراهم كرده بود و اين شايعات دهان به دهان 
مي چرخيد ك��ه اكثريت اعضاي ش��وراي نگهبان 
نظرشان بر ردصالحيت رييس جمهور است. شايد 
از همين رو بود كه در آخرين ساعات ثبت نام دكتر 
جهانگيري در س��تاد انتخابات كش��ور حضور پيدا 
كرد و به عن��وان نامزد رياس��ت جمهوري ثبت نام 
كرد. در كنار همه دالي��ل منطقي كه براي حضور 
آقاي جهانگيري بيان مي ش��ود نمي توان چشم بر 
اين موضوع بس��ت ك��ه يكي از دالي��ل اين حضور 
همين شايعاتي بود كه در چند ماه گذشته شنيده 
مي ش��د. يكي از نگراني هاي اصالح طلبان و جريان 
اعتدالي كش��ور همين موضوع بود و بر همين مبنا 
رييس جمهور را راضي به پذيرش اين استراتژي و در 
نهايت رضايت او را جلب كردند تا آقاي جهانگيري 
هم وارد ميدان انتخابات شود كه در صورت اتفاقات 
دور از ذهن و رد صالحيت رييس جمهور يك گزينه 
قوي و راي آور وجود داش��ته باشد. با انتشار اسامي 
تاييد صالحيت شدگان اما مشخص شد كه مجموعه 
كش��ور ميل حركت به سوي تندروي ندارد. اكنون 
كه ه��م رييس جمهور و هم معاون اولش در ميدان 
انتخابات حضور دارند مي ت��وان اميدوار بود كه در 
مدت تبليغ��ات و همچنين مناظره هاي تلويزيوني 
آقاي روحاني تنها نباشد. حقيقت اين است كه در 
ميان حضور چند كاندي��داي اصولگرا اين احتمال 
وجود داش��ت كه آقاي روحاني ب��ه تنهايي نتواند 
پاس��خ همه را بده��د اما حضور آق��اي جهانگيري 
اين فرصت را فراه��م مي كند تا با توج��ه به اينكه 
ايشان بيش��تر از همه در دولت درگير كار اجرايي 
بودند عملكرد واقعي دولت يازدهم را تش��ريح كند 
و بگويد كه دولت چه چيزي را تحويل گرفته بود و 
چه اقداماتي براي عبور از بحران انجام داده اس��ت. 
بي تردي��د حضور آقاي جهانگيري و تش��ريح آنچه 
كه وجود داش��ته مي تواند اميد را در دل مردم زنده 
كند، زماني كه مردم از دس��تاوردهاي دولت مطلع 
شوند و براي شان روشن شود كه اگر دولت يازدهم 
نبود چه وضعيتي مي توانست در كشور حاكم شود 
جامعه را به آينده و انتخابي كه در س��ال 92 انجام 

داده اميدوارتر خواهد كرد. 
با انتشار اسامي نهايي نامزدهاي رياست جمهوري 
آرايش ميدان انتخابات مش��خص ش��ده است و به 
طور كلي مي ت��وان اين پيش بين��ي را كرد كه اين 
آراي��ش در نهايت به س��ود حس��ن روحاني تمام 
خواهد ش��د، چرا كه بدنه اجتماعي و جامعه ايران 
به سوي راديكاليسم و خط تندروي نخواهد رفت، 
زيرا جامعه ايران به اين حقيقت آگاه شده است كه 
تندروي كش��ور را به بن بست مي كش��اند و منابع 
انساني، اقتصادي و توليدي را نيز به هدر خواهد داد. 
در واقع اين تجربه اي است كه جامعه ايران در طول 
سال هاي گذشته كسب كرده و هزينه گزافي براي 
آن پرداخته است و با راي به حسن روحاني اين پيام 
را خواهد داد كه حاضر نيست به گذشته باز گردد. از 
سوي ديگر آرايش انتخاباتي از تقابل توسعه در برابر 
مسائل ديگر خبر مي دهد و بي ترديد اكثريت جامعه 
ايران خواهان توسعه كشور هستند و توسعه گرا ترين 
كانديداي موج��ود در اين ميدان حس��ن روحاني 
است. با توجه به شرايط موجود مي توان پيش بيني 
كرد كار انتخابات در همان مرحله اول به نفع حسن 
روحاني تمام خواهد شد. حسن روحاني در شرايطي 
رييس جمهور شده بود كه اجماع جهاني عليه ايران 
وجود داشت و تحريم ها اقتصاد كشور را به بن بست 
كش��انده بود اما با يك توافق جهاني توانست همه 
اي��ن فضاها را از ميان بردارد و اين دس��تاورد كمي 
نيست. اما اينكه توقع داشته باشيم برجام در عرض 
يك سال همه اقتصاد ايران را زير و رو كند و بهبود 
ببخشد بي شك توقع زيادي است. مهم ترين اتفاق 
پس از برجام اين بود كه كشور در مسير درست قرار 
گرفت و با تداوم اجراي آن مي توان اميدوار بود كه 
ظرف دو سال آينده اقتصاد آسيب ديده كشور كمي 
بهبود يابد. به باور من اين مسائل به تنهايي مي تواند 
جامعه ايران را قانع كند كه به تداوم حسن روحاني 

راي دهد و نتيجه انتخابات را به سود او رقم زند. 
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حل يك معماي اقتصادي 
هنگام ثبت نام، آقاي قاليباف ش��هردار 
تهران سخن مهمي را گفت كه وعده هاي 
دست نيافتني محسوب مي شد و جزو محاالت مي نمود. 
وي گفت كه درآمد كشور را در 4 سال رياست جمهوري 
خود، 2/5 برابر مي كنم. اگر چنين كاري شدني بود، بدون 
ترديد همه ما حاضر بودي��م كه نه فقط براي انتخابات، 
بلك��ه از االن از آقاي روحاني بخواهيم كه فورا اس��تعفا 
دهند يا آقاي قاليباف را عمال به جاي خود بگذارند و نه 
تنها براي 4 سال ديگر ايشان را براي رياست جمهوري 
انتخاب مي كرديم كه حاضر بوديم مادام العمر پس��ت 
رياست جمهوري را دودستي به همراه ملت تقديم ايشان 
كنيم. حتما مي پرسيد كه چرا؟ وقتي كه يك نفر بتواند 
در عرض 4 سال اقتصاد كشور را 2/5 برابر كند، در عرض 
8 سال 6/25 برابر و در عرض 12 سال 15/60 برابر و اگر 
خداوند عمر دهد، در عرض 16 س��ال 39 برابر مي كند. 
حتما مي دانيد كه 16 سال زمان زيادي نيست. تا چشم 
ببنديم گذش��ته است ولي در عوض توليد و درآمد ملي 
در اقتصاد ايران پس از 16 سال حدود 20 هزار ميليارد 
دالر مي شود كه از امريكا و چين و همه كشورهاي ديگر، 
بزرگ تر و قوي تر خواهد شد! اين مثال زده شد تا معلوم 
ش��ود كه گوينده محترم به احتمال قوي اشتباهي اين 
گزاره غيرممكن را گفته اس��ت. ولي گفت وگوي آقاي 
قاليباف با خبرگزاري تس��نيم نش��ان داد ك��ه با علم و 
آگاهي اين را گفته است. وي در اين مصاحبه مي گويد كه: 
»وقتي فردي با بيش از سي سال سابقه مديريت اجرايي 
كه به همه تعهداتي كه داده پايبند بوده، با قاطعيت اعالم 
مي كند كه بعد از 4 س��ال درآمد كشور را دو برابر و نيم 
مي كند يا 5 ميليون ش��غل ايجاد خواهد كرد، مطمئنا 
س��ال ها مطالعه و برنامه ريزي و سابقه مديريتي پشت 
اين حرف وجود دارد... يك��ي از برنامه هاي ما در دولت 
آينده اين است كه ضمن برنامه محرك اقتصادي براي 
خروج از ركود، قيمت اقالم اساسي و كاالهاي مصرفي و 
مورد نياز مردم را به شدت كنترل كنيم... مطمئن باشيد 
اگر نمي توانستم اين كار را بكنم اصاًل نامزد نمي شدم... 
سال 84 بودجه و درآمد شهرداري تهران كمتر از دو هزار 
ميليارد تومان بود. امروز بعد از گذشت 12 سال، درآمد 

ش��هرداري تهران بيش از 20 هزار ميليارد تومان است 
يعني بيش از 10 برابر سال 84. درآمد شهرداري تهران در 
حالي افزايش پيدا كرده است كه ما نه چاه نفت داشته ايم 

و نه هيچ نوع كمك دولتي.«
از آنجا كه هيچ فردي كه حداقلي با آمار و ارقام و اقتصاد 
آشنا باشد نمي گويد كه درآمد اقتصادي را در 4 سال 2/5 
برابر مي كنم. بنابراين از جمالت مذكور متوجه مي شويم 
كه آقاي قاليباف به احتمال زياد منظور ديگري داشته 
است. براي فهم اين مساله قدري توضيح بايد داد. در آمار 
حساب هاي ملي هميشه دو جدول مشابه با دو معناي 
متفاوت وج��ود دارد. براي نمونه تولي��د ملي، مصرف، 
س��رمايه گذاري و... به قيمت هاي ثاب��ت و جاري ذكر 
مي شوند. فرض كنيم در س��ال 1380 توليد كشور به 
قيمت جاري 1000 بوده و در سال بعد به 1200 رسيده 
اس��ت. اگر در اين س��ال تورم 20 درصد باشد، در واقع 
ارزش توليد كشور به لحاظ قيمت هاي جاري 20 درصد 
باال رفته ولي چون تورم هم 20 درصد بيشتر شده، پس 
رشد توليد صفر بوده است. ولي اگر ارزش توليد به 1300 
برس��د، 10 واحد نس��بت به 120 واحد رشد اقتصادي 
داش��ته ايم. يعني حدود 8 درصد. اين را مي گويند رشد 
اقتصادي به قيمت ثابت. فقط اين رشد اهميت دارد. اگر 
رشد اقتصادي به قيمت جاري را بخواهيم در نظر بگيريم، 
ارزش توليد در ايران پس از انقالب دو هزار برابر ش��ده 
است ولي چون تورم هم خيلي باال بود، لذا به ميزان درآمد 
و توليد ش��ايد فقط دو برابر يا اندكي بيشتر اضافه شده 
باشد. اينكه آقاي قاليباف گفته اند در سال هاي 1384 تا 
1395 درآمد شهرداري را 10 برابر كرده و بودجه آن را 
از 2 هزار ميليارد تومان به 20 هزار ميليارد تومان رسانده 
ناشي از اين ذهنيت غلط اس��ت كه وي اين درآمد را به 
قيمت جاري منظور كرده است. اصوال بودجه به قيمت 
جاري است. ولي ايشان توجه نكرده كه در همين فاصله 
زماني قيمت ها نيز حدود 6/5 برابر بيشتر شده است. به 

عبارت ديگر درآمد شهرداري تهران به 
قيمت ثابت در 12 س��ال مذكور فقط 

حدود 50 درصد افزايش داش��ته است كه توليد كشور 
هم در همين حدود زياد شده است.

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

آيا ستاره سياسي احمدي نژاد غروب كرد؟ 
با اعالم نظرشوراي نگهبان و نبود اسم آقاي احمدي نژاد 
در بين به اصطالح احراز صالحيت شدگان توسط شوراي 
نگهبان پرس��ش كلي اين است كه آيا ستاره اقبال محمود احمدي نژاد 
در آس��مان سياست ايران غروب كرد؟ بدوا در مورد عدم اعالم نام آقاي 
احمدي نژاد در بين اسامي احراز صالحيت شدگان اين پرسش حقوقي 
پيش مي آيد كه به چه علت نام ايش��ان در جمع افراد مجاز به ش��ركت 
در انتخابات رياست جمهوري نبود. ش��وراي نگهبان با تفسيري كه از 
بررسي صالحيت افراد در انتخابات دارد به تفسيري شاذ استناد مي كند 
كه اين ش��ورا بايد صالحيت افراد را-  اح��راز- كند هرچند در اصل 99 
قانون اساسي كه به اين مطلب مي پردازد تصريحي بر- احراز- يا - عدم 
احراز- صالحيت نشده اس��ت اصل 99 مقرر مي دارد... شوراي نگهبان 
نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس 
شوراي اس��المي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را برعهده دارد 
هرچند ش��وراي نگهبان در نظريه مورخ��ه 1370/3/1 خود، نظارت 
موضوع اصل 99 قانون اساسي را استصوابي و شامل تمام مراحل اجرايي 
انتخابات از جمله تاييد و ردصالحيت كانديداها كرده و صالحيت محمود 
احمدي نژاد دو مرتبه يكي در س��ال 84 و ديگري در سال 88 به وسيله 
شوراي نگهبان چه آن را احراز بدانيم و چه تاييد بدانيم مورد تاييد قرار 
داده است؛ از نظر حقوقي وضع فعلي آقاي احمدي نژاد با شوراي نگهبان 
با يك پرسش حقوقي روبه روس��ت. وقتي مرجعي صالحيت فردي را 
تاييد يا به گفته ش��وراي نگهبان- احراز- كرد ديگ��ر نيازي به تاييد يا 
احراز صالحيت فرد نيست بلكه در وضع جديد بايد مساله- رد- اثبات يا 
اعالم شود، اين اصل مسلم حقوقي مورد تاييد و تفسير شوراي نگهبان 
هم در گذشته واقع شده است بدين توضيح كه برابر اصول 135 و 132 
و 89 قانون اساس��ي كه مربوط به اس��تيضاح هيات وزيران يا هر يك از 
وزرا اس��ت در سال 1370 اين پرسش از ش��وراي نگهبان به عمل آمد 
كه... چنانچه هيات وزيران يا هريك از وزرا مورد اس��تيضاح واقع شوند 

مجلس چه بايد بكند: 
الف – بايد به آنها راي عدم اعتماد بدهد. 

ب – يا بايد راي اعتماد بدهد. 
البته سوال مفصل است اما آنچه به راي اعتماد يا عدم اعتماد برمي گردد 
همان دو پرسش باالست. شوراي نگهبان در نظريه مورخه 1370/1/21 
خود مقرر مي دارد... با توجه به صراحت اصل 135 قانون اساسي مصوب 
شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 كه مالك كنار گذاشتن 
وزرا را در مورد اس��تيضاح راي- عدم اعتماد- مجلس شوراي اسالمي 
دانسته است و با عنايت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزرا از سوي 

مجلس در آغاز كار آنها هيات وزيران، يا وزير مورد استيضاح هنگامي 
عزل مي ش��ود كه اكثريت نمايندگان راي عدم اعتماد بدهند و صرف 
عدم احراز راي اعتماد اكثريت موجب عزل نمي گردد... با اين پاس��خ 
صريح آقاي احمدي نژاد به احراز صالحيت مجدد نياز نداشت بلكه بايد 
با تكيه بر نظريه شوراي نگهبان- عدم صالحيت- او به ثبوت مي رسيد. 
در م��ورد احراز صالحيت مورد نظر ش��وراي نگهبان هرچند با نظريه 
اكثريت قريب به اتفاق جامعه حقوقي همس��ويي ندارد و با بسياري از 
اصول قانون اساس��ي خصوصا اصل برائت و ديگر اصول مسلم حقوقي 
مانند اصل استصحاب مغايرت دارد مع الوصف در مورد احراز صالحيت 
ظاهرا بار اثباتي برعهده مدعي صالحيت است اما در مورد- ردصالحيت- 
وقتي كه قبال صالحيت فرد از س��وي شوراي نگهبان احراز شده است 
اين بار شوراي نگهبان است كه بار اثباتي رد صالحيت را برعهده دارد و 
بايد- ردصالحيت - را مستند به مدارك كند. يعني با دليل ثابت نمايد 
كه بعد از- احراز صالحيت- توسط اين شورا فرد احراز صالحيت شده 
عمل يا اعمالي انجام داده است كه صالحيت احراز شده قبلي را مردود 
مي نمايد. نگارنده در هيچ زماني عالقه اي به آقاي احمدي نژاد نداشتم 
و به او راي نمي دادم ولي به گفته معروف حقيقت را بيشتر دوست دارم، 
حال كه آقاي احمدي نژاد جواز حضور در انتخابات را از شوراي نگهبان 
نگرفته است آيا س��تاره اقبال سياسي او غروب كرده است؟ نام نويسي 
آقاي احمدي نژاد شوك بزرگي بود كه جامعه را به تكان واداشت اما رد 
صالحيت او را بايد چگونه تعبير و تفسير كرد؟ شوراي نگهبان متوجه 
حساس��يت موضوع بود و به همين اعتبار براي نخس��تين بار جلس��ه 
بررس��ي صالحيت ها يا به اصطالح اح��راز صالحيت ها در قم و ضمن 
مالقات با مراجع ديني صورت گرفت و به ظاهر جلب نظر مراجع مورد 
احترام مردم در اين مورد اخذ ش��ده است. محمود احمدي نژاد طبقه 
يا جريان سياسي خاصي را در جامعه مديريت يا رهبري نمي كرد و به 
همين اعتبار رد صالحيت او همانند نام نويسي غيرمترقبه اش شوك را 
به جامعه وارد نكرد زيرا وي فاقد عقبه سياسي در سطح جامعه است. 
او موج سواري است كه توانس��ت در زمان هاي خاص و با به كارگيري 
ادبيات عامه پسند و وعده هاي طاليي آوردن نفت سرسفره مردم و اينكه 
اشرافيت حاكم بر تفكر رقيب او مانع رنگين شدن سفره مردم است موج 
ايجاد كن��د و در كمال ناباوري يكي از معماران اصلي انقالب - آيت اهلل 

هاشمي رفسنجاني - را شكست دهد. در طول 8 سال 
رياس��ت آقاي احمدي نژاد وي بازهم نتوانست طيف 

يا طبقه و جريان سياس��ي خاصي را مديريت ي��ا ايجاد كند بلكه با به 
كارگيري ادبيات عاميانه جامعه را هيجان زده كرد...
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