
سرمقاله

یادداشت

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی: 

   این وعده ها مصداق یعنی یک نوع تقلب است
 که  برای به دست آوردن آرا ، دروغ می گویند و تدلیس می کنند

  می شود اسم ریاکاری را بر این افراد گذاشت
روزگذشته پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل مکارم شیرازی، 
متنی به نقل از ایشان منتشــر کرد که درآن بشدت از 
وعده های بی پایه برخی کاندیداها انتقاد شده بود و این 
دسته ازکاندیداها را به دروغ و تدلیس نزدیک دانسته بود. 
درمتن منتشرشده ازســوی آیت اهلل مکارم شیرازی 
تبلیغات انتخاباتی به دونوع تقسیم شده است. نخست 
تبلیغات به معنای صحیح و اســالمی و دوم تبلیغات 
غربی برای رسیدن به هدف با استفاده از هر وسیله ای. 
در ادامه این متن با اشــاره به برخی وعده های دروغین 
ازسوی برخی کاندیداها آمده است: »امروز اگر عده ای 
وارد صحنه انتخابات شوند و وعده های دروغین به مردم 

بدهند، ممکن اســت جمعیت زیادی را مجذوب خود 
کنند. رئیس جمهوری جدیــد آمریکا با همین بازی ها 
وارد میدان شــد و ما امروز می بینیم که برترین کشور 
دنیا به لحاظ مادی، بدترین رئیس جمهوری را انتخاب 
کرد، زیرا دســت به عوام فریبی زد و دروغ پردازی کرد. 
این نوع رفتارها از ما ساخته نیست؛ چراکه طبق گفته 
امیرالمومنین)ع( سیاســتمداری با تقوای ما همواره 

درمقابل با سیاستمداری بی تقوای معاویه قرار دارد.«
در ادامه آیت اهلل مکارم شــیرازی با تأکید بر پرهیز از 
دروغ از تبلیغات انتخاباتی نوشت: »انتظار این است که 

درتبلیغات انتخاباتی دروغ گفته نشود...

آیا وعده های فراتر از 
اختیار مصداق دروغ نیست؟

به بهانه  حضور رئیس جمهوری در جمع معدنچیان آزادشهر استان گلستان

دیروز؛ روز عبور از نگاه اقتدارگرایی

تمثيلي دقيق از ضریب 120 برابري

یکي از اشــکاالتي که به مناظره هاي انتخاباتي مي توان 
گرفت، ارایه پاســخ هاي کلیشــه اي و عادي به اظهارات و 
نقدهاي دیگران بود. مشکل جامعه ما این است که کمتر کسي 
کوشش مي کند که منطق و زاویه نگاه جدیدي را نسبت به 
مسائل پیدا کند. ما همیشه در بند منطق و ارزش هاي سنتي 
و گذشته هستیم و از ورود به ارزش ها و منطق دنیاي جدید 
ترس و واهمه داریم. در حالي که دنیا در حال تغییر اســت و 
چه بسا چیزهایي که در گذشته ارزش بوده، امروز ضد ارزش 
باشــد و برعکس. نمونه این ادعا، نگاه ما به قــدرت و اقتدار 
است. شــاید دیده باشید وقتي که یک صاحب منصب؛ مثال 
یک وزیر وارد یک جمع مي شــود همه مي ایســتند و تا او 
ننشسته نمي نشینند، در حالي که اگر فرد عادي وارد شود، 
کسي به او توجهي نمي کند. اگر کسي جلوي آقاي وزیر بلند 
نشود، ممکن است برایش گران تمام شود. منطق سنتي بر 
این مبناست که صاحب قدرت همیشــه باید فاصله خود را 
با دیگران حفظ کند. همه جلوي او مودب و دســت به سینه 
بنشینند و با کمال ادب و احترام سخن بگویند. در هر جمله اي 
که خطاب به او مي گویند، چند پیشوند و پسوند، مثل جناب 
و آقاي وزیر و ســرور عزیر!... به کار ببرند. در منطق ســنتي 
گمان مي شد که از طریق حفظ این فاصله، ابهت قدرت نباید 
ریخته شود. ولي این منطق و نگاه امروز کهنه شده است. در 
گذشته عذرخواهي از مردم بي معنا بود و نشانه ضعف قدرت 
و فقدان اقتدار محسوب مي شد. همه مردم مي دانند که فالن 

مسئول در اجرای کار خود مرتکب قصور یا تقصیر شده، ولي 
او بر بی گناهی خود اصرار می کند زیرا گمان دارد عذرخواهي 
کردن همان و سقوط تا ته دره سیاست همان. لذا حاضر است 
به هر قیمتي شده عذرخواهي نکند و  هزارجور توجیه براي 
تقصیرات خود بیاورد. این مسأله را در قضیه پالسکو و واگذاري 
امالك نجومي دیدیم. همچنین براســاس این نگاه سنتی 
صاحبان قدرت یا نباید جایــي بروند یا اگر رفتند حتما باید 
مردم برایشان هورا بکشند و هیچ کس کمتر از گل نگوید. این 
وضع را عالمت اقتدار مي بینند. ولي در نگاه جدید تمامي این 
مالحظات ضد ارزش شده است. محبوب ترین سیاستمداران 
و قدرتمندترین آنان کساني هستند که پیش از هر کس دیگر 
به تقصیر یا قصور خویش اذعان کرده و از مردم عذرخواهي 
مي کنند. این نشانه اعتماد به نفس آنان است. نشانه اعتماد 
آنان به مردم است. نشانه آزادمنشي و احترام قایل شدن براي 
حقوق مردم است. رفتار دولت و آقاي رئیس جمهوری در این 
چارچوب، نشانه اي از پذیرش منطق جدید و رو به آینده است. 
نشانه اي از اینکه وارد عصر جدیدی شده ایم. آنان به راحتي 
درباره تصادف قطار پوزش خواستند و باالترین مقام راه آهن 
به نشانه احترام استعفا کرد، هرچند از مدیران شایسته کشور 
بود، ولي همین که این حادثه در حوزه مســئولیت او رخ داد 
اقدام به اســتعفا کرد تا مرهمی بر آالم مردم باشد. در قضیه 
فیش هاي حقوقي به سرعت اقدام کردند و ضمن بازگرداندن 
مبالغ دریافتي، عذرخواهي نیز کردند و هیچ کوششي براي 

الپوشاني نکردند. در این زمینه بزرگترین اقدام، رفتن آقاي 
رئیس جمهوری به میان معدنکاراني است که عزادار دوستان 
و همکاران شان هستند. این اتفاق سرآغاز عصر جدیدي در 
سیاست ایران اســت. خواهیم دید که این حضور چگونه به 
افزایش محبوبیت وي منجر خواهد شــد. چون این حضور 
مرز میان مســئول و مردم را به طور کلي برداشته است. اگر 
کارگري نتواند علیه دولتش فریاد بزند، پس چه باید بکند؟ 
آنان که معتقد بودند رئیس جمهوری به این ســفر نرود، در 
چارچوب ارزش هاي ســنتي سیاســت فکر مي کردند. این 
چارچوب شــکني و ارایه زاویه دید جدید، به طور قطع به نام 
آقاي روحاني ثبت خواهد شــد. هرچند درد و رنج از دست 
دادن عزیزان کارگر بســیار سنگین اســت ولي یقین باید 
داشت که فریادي که بازتاب دهنده این درد و رنج باشد و علیه 
رئیس جمهوری زده شود، مثل آبي است که به آتش خشم 
خسارت دیدگان ریخته خواهد شد. هر چند برخی نیروهایی 
که نگاه اقتدارگرا دارند به خیال خود با ایجاد یا تشدید چنین 
برنامه ای قصد شکستن اقتدار رئیس جمهوری را داشتند، ولی 
غافل از این هستند که با این کار خود اقتدار رئیس جمهوری را 
نشان دادند و تیر آنان به سنگ خورد. آقاي روحاني نشان داد 
که سیاستمداري است که توان تبدیل تهدیدات را به فرصت 
دارد. او با نگاه جدید و مدرن به جامعه و سیاست معادالت را 
تغییر خواهد داد. اگر در مناظرات نیز شاهد آثار این رویکرد 

باشیم، مناظره  پایانی دیدني و شنیدني خواهد بود.

آقاي جهانگیري در یکی از برنامه های خود و در توضیح 
وضعیت کشور تمثیل جالبي را به کار برد که شایسته دقت 
اســت. وي با طرح ویرانی ســاختمان پالسکو که بخش 
مهمي از آن ناشي از عملکرد شهرداري تهران بود، چنین 
گفت که ســاختمان در یک دقیقه بر اثر جرقه یا هر چیز 
دیگري آتش گرفته اســت. 2 ساعت طول کشید تا آتش 
همه جا را فرا بگیرد و ســتون هاي ساختمان را ذوب کند 
و ســاختمان به کلي ویران شــود. یعني 120 برابر زمان 
شروع رخداد، ساختمان به تلي از آوار تبدیل شد. سپس 
10 روز طول کشــید تا آواربرداري شود؛ باز هم 120 برابر 
زمان تخریب و اگر بودجه وجود داشــته باشد، 1200 روز 
یا حدود 40 ماه حداقل طول مي کشد که دوباره ساختماني 
مشابه آن ساخته شود. حال بیایید این نسبت ها را درباره 
کارخرابي هاي اقتصادي در دولت گذشته در نظر بگیریم. 
اینکه چقدر طول کشید جرقه تخریب زده شود و سراسر 
کشور را بگیرد تا اینکه چقدر طول کشید تا شاهد آوار شدن 
اقتصاد کشور باشیم سپس چقدر طول خواهد کشید که 
آواربرداري کنیم و در پي آن به بازسازي کشور بپردازیم؟ 
البته دولت مي تواند و توانسته قدري سریع تر از شهرداري 
آواربرداري کند، شاید بتواند به اندازه همان زماني که اقتصاد 
فروریخته اســت آواربرداري کند و این خیلي سریع تر از 
نمونه بسیار کوچک آواربرداري شهردار تهران در ساختمان 
پالسکو اســت ولي در هر حال حتي اگر آواربرداري نیز 3  

سال طول کشیده باشد، ســاختن این بناي اقتصادي به 
طوري که مشابه وضعیت  سال 1384 شود، زمان زیادي 
مي طلبد. آنچه که در طول 8 ســال به اقتصاد این کشور 
رفت، مثل اقدام کینه توزانه خواستگاري بود که پاسخ منفي 
گرفته بود و براي آنکه دختر را تا پایان عمرش از زیبایي و 
زندگي محروم کند، یک پارچ اسید روي صورت او ریخته 

است تا هیچ گاه نتواند روي آرامش و خوشي را ببیند.
 مشکل اینجاســت که مدعیان »ما مي توانیم« درك 
درستي از آنچه که مدعي هستند، ندارند. اگر فقط و فقط 
یک دلیل بــراي فقدان صالحیت آنان براي اداره کشــور 
بتوان ارایه کرد، همین نوع ادعاهاست. آنان اگر قول دهند 
که در صورت رئیس جمهوري شــدن میان کره شمالي و 
کره جنوبي صلح برقرار کنند! پذیرفتني تر است تا بگویند 
در عرض 4 سال اقتصاد کشــور را 2/5 برابر مي کنند؛ چرا 
پذیرفتني تر است؟ به این دلیل که رسیدن به صلح میان 
دو کشور متخاصم با تمهیداتي از نظر منطقي ممکن است، 
ولي رسیدن به رشد ســاالنه 26 درصدي در 4 سال مداوم 

به طور کامل غیرممکن است.
چرا مدعیان »ما مي توانیم«، هیــچ گاه »نمي توانند«. 
اجازه دهید مثالي بزنیم؛ حداکثر ســرعت پیاده روي بشر 
براي چند ســاعت، بیش از 10 یا 15 کیلومتر در ساعت 
نیست. حاال اگر کســي مدعي شــود که من مي توانم با 
سرعت 30 کیلومتر در ساعت پیاده روي کنم یا بدوم، قطعا 

باید به درك و عقل او شک کرد. اگر بگوید 150 کیلومتر 
یا حتي 1500 کیلومتر در ســاعت خواهــم دوید حتي 
ارزش فکر کردن به ادعایش نیــز وجود ندارد. اگر بگوید با 
سرعت 15000 کیلومتر در ســاعت خواهم دوید )یعني 
در یک ســاعت 4 بار دور کره  زمین را خواهد دوید!( چه 
خواهیم گفت؟ درك برخي از نامزدهاي ریاست جمهوري 
از عدد و واقعیت چنین اســت. وقتي کسي بگوید به ازاي 
هر میلیون تن تولید مواد پتروشیمي 600 هزار شغل در 
کشور ایجاد مي شود به این معناست که فرق 600 شغل 
و 600,000 شغل را نمي داند. کسي که تا این حد ناآشنا 
به ماهیت آن چیزي است که ادعا مي کند )شغل( چگونه 
مي تواند درکي از پدیده هاي عیني چون شغل داشته باشد. 
واقعیت این است که تقدس و اعتبار عدد و رقم در جامعه 
ایران از میان رفته اســت. آن قدر از میان رفته که هر کس 
مي تواند هر ادعایي را طرح کند و هیچ مرجعي هم نیست 
که به او یــادآوري کند چنین ادعاهایــي واهي و مصداق 
فریبکاري است. اگر یک نامزد اصالح طلب مرتکب چنین 
خطاهاي فاحشي شود، طرفداران او دلزده و مأیوس شده و 
از اطراف او پراکنده خواهند شد، مگر اینکه به سرعت خطاي 
خود را اصالح و عذرخواهي کند. حال چگونه مي شود که 
یک مجموعه سیاسي از نامزدي حمایت کنند که مرتکب 
این حد از خطاي مفهومي مي شود و در عین حال در برابر 
خطاي فاحش او سکوت و به طور ضمني از او حمایت کنند؟
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از معلمان سراسر کشور: 

   اگر عواملی زمینه ساز یأس مردم شوند  قطعا کشور لطمه خواهد خورد
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 خيابان های تهران
 اسير سایه ها

شهرداری ها همچنان برای کسب درآمد تراکم می فروشند

   گزارش تصویری »شهروند«  از هجوم آهن و سیمان به پایتخت 

حسن روحانی دیروز به صورت غیرمنتظره در جمع معدنچیان یورت حاضر شد و اعتراض های آنها را شنید  

من رئیس جمهورم، باید فریاد ها را بشنوم
  روحانی: مدیریت معدن یورت در اختیار یک نهاد بود، مسئوالن این معدن چرا مهر سکوت بر لب زده اند

  گزارش »شهروند«  درباره اهالی روستا ی »وطن« در آزاد شهر استان گلستان که 5 نفرشان در معدن زمستان یورت جا ماندند
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