
علي قنبري
معاون وزير جهاد كشاورزي

ظهور دوباره  پوپوليسم
در نخس��تين دور مناظ��رات انتخابات 
رياس��ت جمهوري، چهره برتر و موفق 
مناظرات مع��اون اول رييس جمهور بود كه توانس��ت 
به درس��تي با رفتار هاي غير برنامه اي و تخريبي آقاي 
قاليباف براي بر چسب زدن به دولت تدبير و اميد، مقابله 
كرده و وضعيت واقعي اقتص��اد و جامعه را تبيين كند. 
تبلور آقاي معاون اول در مناظرات در واقع درخشيدن 
دولت يازدهم و جناب آقاي دكتر روحاني بود اگر چه اين 
دو بزرگ امروز در جايگاه رقباي انتخاباتي يكديگر بودند. 
تدبير دولت و جناح اصالح طلب براي داشتن دو كانديدا 
در صحنه رقابت، سياست درس��تي بود كه با شرايط و 
جو حاكم بر انتخابات كش��ور و تغيير لحظه اي مواضع 
نامزدهاي انتخاباتي معقول و پس��نديده بود. اش��راف 
باالي جناب آقاي جهانگيري به آمار و ارقام موضوعي كه 
آقاي قاليباف به آن شديدا معترض بود نقطه قوت دولت 
يازدهم است كه توانسته است به درستي از چهره هاي 
قدرتمند و باتجربه اي مانند ايش��ان بهره گيري كند در 
غير اين صورت اداره كشور با نفت 35 دالري روياي دور 
از دسترسي بود كه هيچ كس در باور خود نمي توانست 
بگنجاند. اعتراض هاي چندباره آقاي قاليباف به حضور 
جناب آقاي جهانگيري غيرقانوني و ناشي از واهمه ايشان 

به شرايط اداره شهرداري تهران است. 
آنچه بيشتر از هر چيز ديگر در اين مناظره نگران كننده 
بود، بزرگ تر ش��دن وعده هاي پوپوليستي و دروغ هاي 
انتخاباتي اس��ت؛ وعده هايي مانند ايجاد ش��غل، ايجاد 
مس��كن و بهبود ش��رايط ازدواج جوانان كه متاسفانه 
بايد گفت به نوعي اس��تفاده ناصواب از وضعيت جوانان 
و مش��كالت آنها براي جلب آراي آنهاست. آقاي دكتر 
روحان��ي در مناظره مش��خصا اعالم كردند ش��ما كه 
مي گوييد يك ميليون شغل ايجاد مي كنيد چرا برنامه اي 

براي چگونگي اين ايجاد شغل اعالم نمي كنيد. 
وعده هايي كه هر لحظه بزرگ تر مي شوند حاكي از غفلت 
صاحبان اين وعده ها از بلوغ باالي جامعه است. جامعه ما 
امروز از چنان قدرت تفكر بااليي برخوردار شده است كه 
مي فهمد دولت نهم و دهم با قيمت نفت باالي صد دالر 
كشور را به قهقرا س��وق داد و دولت يازدهم يك چرخه 
ركود تورمي عميق را با نفت 35 دالري به تعديل و رونق 

هدايت كرد. مردم عواقب كاهش قدرت 
خريد ناشي از تزريق مستقيم پول به 

كليه افراد جامعه به طور يكس��ان را درك كنند و عين 
بي عدالتي بدانند. 

تيترهاي امروز نگاه روز

 با تدبير ناطق نوري و علي الريجاني
 » جبهه اصولگرايان معتدل« براي

 پشتيباني از رييس جمهور آغاز به كار كرد

 ائتالف
اصولگرايان

حامي  روحاني

صبا طاهريان/ اعتماد
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قاليباف بداند 
تندروي نقطه تمايز 

او نيست!

 اميرمحبيان 
در گفت وگو با »اعتماد«:
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ما تضمين روحاني هستيم
محمدرضا خاتمي در گفت وگو با »اعتماد«: 

اين دولت نباشد وضعيت از دوره احمدي نژاد هم بدتر مي شود

 بدهي شهرداري
 موضوع جديدي نيست

پاسخ شهرداري تهران:

 امنيت فرهنگي
به جاي فرهنگ امنيتي

نخستين نشست خبري دومين 
وزير آموزش و پرورش دولت يازدهم

حفظ و حراست از برجام 
مسووليت مشترك همه 

طرف هاي توافق است

بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت 
امور خارجه در گفت وگو با »اعتماد«: 
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الريجاني: دولت پولي ندارد كه يارانه را افزايش دهد
راه  پوپوليست ها بسته شد
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آگهی دعوت
 بدينوسيله از کليه اعضای محترم مجمع 
نمايندگان  ادوار مجلس شورای اسالمی 
جهت شرکت در نشست عمومی مجمع 

دعوت بعمل می آيد .
زمان:

 روز پنج شنبه  مورخ 96/۲/۱4  ساعت ۱۷
 آدرس: خ ولی عصر - نرسيده به پارک وی

 باشگاه وزارت کار ) تالش(

من مي توانم يعني چه؟
بياييد فرض كنيم كه يك اتفاق ناگوار 
در ح��وزه مس��ووليت يك مس��وول 
رخ دهد. مثال هواپيمايي س��قوط كند يا ساختماني 
آتش بگيرد يا... طبيعي اس��ت كه مردم مي خواهند 
بدانند چرا اين اتفاق افتاده، مس��وول آن كيس��ت و 
چگونه مي توان در آين��ده مانع از تكرار اين رويدادها 
شد؟ در چنين شرايطي مسوول مربوط انواع و اقسام 
توجيهات درست و نادرست را رديف مي كند تا خود 
را غيرمس��وول معرفي كند. در واقع ماش��ين توجيه 
روشن مي شود و به راه مي افتد. البته برخي از اين علل 
نيز پذيرفتني اس��ت ولي نكته اين است كه هيچگاه 
كسي نمي گويد »من نتوانس��تم«. همه در پي شرح 
علل وقوع فارغ از مس��ووليت فردي هس��تند. حتي 
حاض��ر به عذرخواهي هم نمي ش��وند. حاال بياييد به 
زمان انتخابات و كس��ب راي وارد ش��ويم. اگر كسي 
مدعي توانايي هايي ش��ود، منطقي اس��ت كه به علل 
اين توانايي خود اشاره كند و نه به اراده خودش. اجازه 
دهيد توضيح داده شود. اگر در يك جامعه بيكاري يا 
تورم باال باشد، به طور طبيعي هر نامزدي مدعي است 
كه بيكاري يا تورم را كاهش خواهد داد. اگر 10 نامزد 
هم باش��ند همين را خواهند گفت. ولي مردم از كجا 
بدانند كه كدام يك از اين افراد بهتر مي توانند اين دو 
هدف را محقق كنند. يك راه ادعا درباره اين است كه 
من مي گوي��م چنين مي كنم پ��س مي توانم! در اين 
زمينه طبيعي است كه هر كس ادعاي انجام هر چيزي 
را مي كند به طور ضمني معتقد اس��ت كه او اين كار 
را انجام خواهد داد. بنابراين چنين چيزي راهي قابل 
قبول نيست. ممكن است كسي بگويد كه من كارهاي 
ديگري را كه گفته ام انجام مي دهم، انجام داده ام، پس 
در اين مورد هم مي توانم انجام دهم. اگرچه اين يك 
گام رو به جلوست ولي كافي نيست زيرا ده ها قول و قرار 
مي توان ارايه كرد كه وي نتوانسته است انجام دهد. راه 
سوم اين است كه اين ادعا دو قسمت شود. يك بخش 
منطق قضيه و بخش ديگر اراده معطوف به انجام آن. 
فرض كنيم كه كسي ادعا كند من مي توانم هواپيماي 
مسافربري بسازم. چون قبال دوچرخه ساخته ام پس 

اين كار را هم مي توانم. خب ش��ايد يك امتياز مثبت 
براي او باشد كه پيش از اين دوچرخه را ساخته است 
ولي كسي نمي تواند صدها ميليارد سرمايه را در اختيار 
او قرار دهد كه هواپيما بس��ازد، اگر نش��د، چه كسي 
مسوول است؟ طبعا كس��ي كه اين ادعا را مي پذيرد. 
فرد مدعي بايد طرح بياورد كه شامل جزييات فراواني 
است و اين طرح بايد تصويب شود. سپس به اراده فرد 
براي تحقق آن پرداخت. وقتي كسي مي خواهد صد 
ميليون وام بگيرد، بايد طرح توجيهي بياورد و مرجع 
بي طرفي آن را تاييد كند. س��پس سرمايه خود را نيز 
به ميان بياورد و ضمانت كافي هم بدهد. حال چگونه 
ممكن است كه كسي رييس جمهور شود بدون آنكه 
يك طرح يك صفحه اي در اقتصاد داش��ته باش��د و 
ادعاهاي بيهوده كند، انتظار دارد كه مردم سرنوشت 
كشور را براي 4 س��ال در اختيار او قرار دهند؟ او بايد 
طرح توجيهي خود را بياورد، س��پس كارشناس��ان 
بي طرف آن را ارزيابي كنند، در صورت تصويب، آنگاه 
راي بگيرد. وقتي كس��ي صرفا تكرار مي كند كه من 
مي توانم، من مي توانم، معناي روش��ن آن اين است 
كه طرح و ايده اي ندارد زيرا كس��ي كه طرح و ايده و 
برنام��ه دارد نمي گويد من مي توانم، مي گويد كه اين 
طرح به اين دالي��ل قابليت اجرايي دارد. كس��ي كه 
مدعي ساختن هواپيماس��ت، نمي تواند به دوچرخه 
ساختن خود اس��تناد كند. او بايد يك طرح جامع از 
هواپيماسازي ارايه كند و هزينه، نيروي انساني، نياز 
به فناوري و نحوه تامين آن، بازار سفر هوايي و... همه 
را در آن لحاظ كند س��پس اين برنامه را جهت دفاع 

از آن ارايه كند. 
كس��ي نمي تواند انجام و تحقق ادعاهايي را بكند كه 
منطقا و از منظر علمي غيرممكن است. از همه مهم تر 
اينكه هر اقدام مثبتي مستلزم پرداخت هزينه است. 
كسي نمي تواند وعده اي دهد كه حتي اگر شدني هم 

باشد، به هزينه هايش اشاره نكند. اگر 
كسي بگويد 5 اتوبان بزرگ در تهران 

احداث مي كنم بايد چند نكته ديگر را هم پاسخ دهد؛ 
اول اينكه پول آن را از كجا مي آورد. 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

انتخاب با جانمايه اخالق
اخ��الق مهم ترين پدي��ده اجتماعي و فرهنگي اس��ت. 
پديده اي كه ريشه در ذات بشريت و آدمي دارد و در وجود 
او نهادينه شده. پديده اي كه يكي از اركان اصلي تمامي مكاتب بشري و 
اديان الهي به شمار مي رود و تا بدانجا مهم است كه بدون دست يازيدن 
به آن نمي توان از دروازه خوش��بختي و رستگاري عبور كرد. در تمامي 
جوامع بش��ري به اخالق و اخالق گرايي تاكيد فراواني شده و به واسطه 
ريشه هاي فطري اش، جايگاهي بس فراخ به قدمت تاريخ بشريت دارد. 
آنچه س��بب شده تا درباره اين پديده افسانه هاي مطول و عبرت آموزي 
در تمامي مكاتب نقل شود كه يكسره اهميت اخالق را در ميان توده هاي 

بشري تئوريزه مي كنند. 
در اديان الهي به ويژه اس��الم نيز به اخالق نيك و اخالق گرايي تاكيد و 
اهتمام بسيار شده و همين ويژگي سبب شده تا در كتاب آسماني قرآن 
فرازهاي بس��يار كليدي و تاثيرگذاري را درباره اخالق داش��ته باشيم و 
مهم ترين فرستاده خداوند براي بندگان سرشار از اندرزها و توصيه هاي 
اخالقي باشد. حتي اصلي ترين و مهم ترين پيامبر و مامور خداوند بر روي 
زمين و خاتم پيامبران نيز اسوه اخالق و سمبل اخالق گرايي بوده و همه 

اين المان ها به اهميت اين پديده اشاره دارد. 
در دين و فرهنگ ما نيز اخالق جايگاه و پايگاه مستحكمي دارد، تا آنجا 
كه حتي در سخت ترين و دشوارترين شرايط نيز توصيه به حفظ و مراقبت 
از آن شده. در حقيقت اين پديده به اندازه اي مهم است كه نمي توان آن 
را پاي هر موقعيتي ولو دش��وار و حتي بحراني ذبح ك��رد و از ياد برد. در 
يك رقابت كليدي، مهم و نفسگير، نيز اخالق ركن و اساس كار محسوب 
مي شود و نبايد به هيچ قيمتي ولو پيروزي بر رقيب اخالق را از ياد برد و آن 
را قرباني كرد. ورزش به عنوان پديده اي كه با عنصر رقابت نضج مي گيرد، 
عرصه اي براي تبلور اخالق مداري است. در تاريخ ورزش ايران چه بسيار 
قهرماناني كه در دشوارترين و مهم ترين عرصه ها از رقابت هاي جهاني 
گرفته تا المپيك، اخالق را با پي��روزي و حتي قهرماني تاخت نزده اند 
ومعامله نكرده اند. جهان پهلوان غالمرضا تختي در مس��ابقات جهاني 
توليدو در س��ال 1962 امريكا مقابل مدويد سرش��ناس قرار مي گيرد، 
رقابتي كه اسطوره بزرگ از آن مبارزه چنين ياد مي كند »زانويم آسيب 
ديده بود و درد مي كرد. وقتي شب قبل تختي از علت ناراحتي من با خبر 
شد و وقتي همديگر را ديديم، نگاه عجيبي در صورتش بود. تختي در روز 

مس��ابقه اصال به سمت پاي من نرفت. اين پاك ترين و 
صادقانه ترين مبارزه در تمام زندگي من بود.« عسكري 

محمديان، كش��تي گير پرافتخار ايراني هنگامي كه در المپيك 1988 
سئول در فينال مغلوب سرگئي بلوگالزوف شد...

نگاه اجتماعي
مسعود سلطاني فر

وزير ورزش و جوانان
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رييس جمهور با كارگران در روز كارگر سخن گفت

رنج  تان را مي بينم
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مير سليم درباره شايعه استعفا:پرونده در آخرين مراحل تجديد نظر است

كنار نمي كشم
واكنش منتجب نيا به اتهام پراكني ها:

حق توهين و افترا نداريددفاع آمرين حمله به مطهري

2

2

سالروزميالد حضرت زين العابدين )ع( و همچنين روز معلم را تبريك مي گوييم


