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ســروش اکبرزاده عضو شــورای مرکزی اصالح طلبان 
در گفت و گو با ســحر بيان کرد: پس از پيروزي انقالب 
همواره رو به جلو حرکت کــرده ايم. مردم و جريانهاي 
سياســي نيز راي شــان به مرور عقالني تر شده است از 
دوران دفــاع مقدس به ايام ســازندگي و از آنجا به دوم 
خــرداد پا نهاديم. اگر چه تاکيــد در دولت اصالحات بر 
توسعه فرهنگي و سياســي قرار گرفت و دوم خرداد را 
برگشــت ناپذير دانســتيم، اما بي تدبيري خودمان و 
سكوت بخشــي از مردم در انتخابات سال ٨٤  فترتي در 
فرآيند عقالني شــدن سياست و جامعه بوجود آورد که 
عوارض وخرابيهاي آن جبران ناپذير است و بهتر است از 
آن انتخاب به فاجعه تعبير کنيم چرا که اقتصاد و اعتماد 
عمومي و اخالق و سياست را چه در ساحت داخلي و چه 

در عرصه خارجي ويران کرد.
وی ادامه داد: اگر نبود برجــام و عملكرد مدبرانه دولت 
تدبير و اميد، شايد سرنوشت محتومي جز جنگ براي ما 
متصور نبود.... ما براي مرمت کردن خرابيها بايد همچنان 
در صحنه حاضر باشيم ديگر فرصت اشتباه کردن نداريم 
و عقالی طيفهای مختلف سياســی بايــد جامعه را به 
آرامش دعوت کنند تا مردم بتوانند در يک فضای عقالنی 
به منافع ملی رای دهند.اين فعال سياسی ادامه داد: رای 
به روحانی، رای به منافع ملی است و اگر اين امر درست 
تبيين شود، دغدغه ای نخواهيم داشت. برخی از رقباء با 
تكرار مشی آقای احمدی نژاد و هتاکی به ذخائر انقالب و 
حرمت شكنی ميخواهند جامعه را به تنش سوق دهند و 
از آن آب گل آلود، ماهی صيد کنند. ما بايد آرامش خود 
و جامعه را حفظ کنيم و با تبيين دســتاوردهای " فوق 
انتظار" دولــت آقای روحانی، مردم را به صحنه بياوريم. 
البته اين بدان معنا نيســت که کارنامه دولت 20 باشد و 

انتقادی به عملكرد آن نداشته باشيم، خير !
ســروش اکبرزاده اضافه کرد: آنچه که صد در صد قابل 
دفاع اســت؛ انديشــه اصالح طلبی و اعتــدال گرايی و 
عقالنيت ورزی اســت .وگرنه اصالح طلبــی و اعتدال 
گرايــی در مقام تحقق، هيچگاه بی ايراد نبوده اند اما هر 
آدم منصفی تاييد می کنــد که پس از آن همه خرابی و 
عقبگرد، دوباره در مسير درست قرار گرفته و حرکتی رو 
به جلو آغاز کرده ايم. اين موضوع اظهر من الشمس است 
و فكر می کنم علت همراهی بخشی از جريان اصولگرايی 
با آقای روحانی نيز در همين امر نهفته اســت. به اعتقاد 
من اگر رقبای آقای روحانی در اين انتخابات منافع ملی 
را تعقيب کنند و نه منافع جناحی خود را، بايد همگی در 
روز آخر مثل آقای جهانگيری به نفع ايشان کنار بروند و 

خود هم به آقای روحانی رای بدهند.
وی در مورد دستاوردهای دولت اشاره کرد: تنش زدايی 
در عرصه سياست خارجی و گره گشايی از مسايل کشور 
با ديپلماسی و مذاکره و جلوگيری از بروز جنگ و تعبيه 

زيرساختهای الزم برای اقتصاد کشور و قرار دادن دوباره 
کشور در مسير تعالی از دستآوردهای ارزشمند اين دولت 
بوده است و   اين امر بر عقال پوشيده نيست فقط آن را بايد 
برای عموم و به زبان ساده بيان کرد. رقيب آقای روحانی 
هيچكدام از کانديداهای ديگر نيستند چرا که هيچ يک 
عملكردی قابل دفاع تر از آقای روحانی ندارند. عملكرد 
اين دولت در عرصه سياست خارجی و امضاء توافق برجام 
بواقع بايد معجزه هزاره ســوم تلقی شــود. چرا که هيچ 
کشوری پس از آن همه قطعنامه، از ذيل ماده هفت خارج 
نشده و بدون جنگ اين مسير را به پايان نرسانده است. 
اگر يكی از صاحبان حق وتو، برجام را وتو می کرد چنين 

قطعنامه ای هرگز امكان صدور و تحقق نداشت.
عض شــورای مرکزی اصالح طلبان گيــالن ادامه داد: 
حاال ابتكار عمل دست ما افتاده و تا اجماع صورت نگيرد 
هيچكس نمی تواند اين توافق را مردود بشــمارد. اين 
ديپلماســی و اين توافق براستی يک معجزه بود که بايد 
مورد ستايش قرار گيرد.رقيب روحانی همچنان که گفتم 
هيچ يک از اين آقايان نيستند چرا که اصوال کارنامه قابل 
ارائه اي در برابر دولت ندارند اما اگر مردم بطور گسترده 
در انتخابات حاضر نشوند، اقليتها تاثيرگذار خواهند بود و 
مسير توسعه دوباره با چالش جدی مواجه می گردد. اما 
رقيب روحانی، عدم شرکت در انتخابات و بی توجهی به 
صندوق های رای است! بخشی از مردم سياست زده شده 
و حق دارند، بخشی ديگر نيز توسط رقيب تحريک می 
شوند تا در يک فضای احساساتی نتوانند درست تصميم 

بگيرند.
ســروش اکبرزاده گفت: وظيفه ما تكــرار اين حقايق و 
واقعيات و آرامش وعقالنی کردن فضای کشور در اين ايام 
است تا مردم بتوانند درست تصميم بگيرند. اصال نيازی 

نيست که به مردم بگوييم به روحانی رای دهند يا عكس 
او را به ديوارها بچســبانيم، همينكه به پای صندوقهای 
رای بيايند، يقين بدانيد که اکثريت آنها به فردای بهتر و 
توسعه کشور و تنش زدايی خاصه در سياست خارجی 
رای خواهند داد و اين يعنی تداوم استقرار دولت تدبير و 
اميد. وی در پاسخ به اين سوال که آيا پس از پيروزي آقاي 
روحاني در انتخابات پيــش رو اصالح طلبان برنامه اي 
براي بازگشت مجدد به عرصه اجرائي کشور دارند؟ بيان 
کرد: جريان اصالح طلبي امروز بيش از هر زمان ديگري 
به عقالنيت رسيده و در تشــخيص منافع ملي اشتباه 
نميكند. کناره گيري آفاي عارف در ســال ٩2 وپيش از 
آن کناره گيري آقاي خاتمي به نفع مهندس موســوي 
در سال ٨٨ و گزينش افراد غير شاخص در انتخابات دور 
گذشته مجلس همه وهمه حكايت از اين امر مي کنند. 
حضور در سكوهاي قدرت به صورت مستقيم اگر براي 
چهره هاي شــاخص اصالحات ممكن هم باشــد ديگر 
مطلوب نيســت. ما انقالب ونظام را از آن خود ميدانيم 
و براي ســالمت اين فرزند حاضريــم داوطلبانه به نفع 
ديگران کنار برويم مشروط بر آنكه آنها که در صحنه باقي 

مي مانند چهار چوبها را رعايت کنند
وی بيان کــرد: امروز آهنگ حرکت دولــت رو به جلو 
اســت وما حضور دولت آقاي روحاني را در تداوم برنامه 
هاي دولت اصالحــات ارزيابي ميكنيم و همين براي ما 
کافيست. همه تحليل گران به اين امرقائلند که جريان 
اصالح طلبي در کشــور يک جريان غيــر قابل حذف 
وتاثيرگذار در معادالت قدرت است. ما خود را از آن نظام 
ونظام را از آن خود ميدانيم ومعتقديم با سياســت هاي 
دولت تدبير واميد و مشــي اصالح طلبانه بيش از همه 
به ثبات نظــام کمک ميكنيم. انتقادات اصالح طلبان از 

ارکان مختلف حكومت به قصد نقد واصالح امور اســت 
تا نظام استوارتر باشد. ما باغباناني هستيم که براي حفظ 
نظام بايد شاخه هاي خشــک را از باغ برکنيم وبه جاي 
آنها به تعبير موالنا شاخه هاي تر بكاريم ومعتقديم با اين 
کاربه تثبيت بيشتر نظام کمک کرده و وفا داري خود را 
به واليت فقيه وميراث امام واحل عمال اثبات ميكنيم. لذا 
اولويت براي ما اصالح امور است و الزاما به دنبال حضور 
مســتقيم در ارکان قدرت نيستيم.وی در پايخ به سوال 
ديگری مبنی بر کنار گذاشته شدن مديراني که با دولت 
همراهي نكردنــد؟ بيان کرد: به اعتقاد ما  ابتدا تغييرات 
بايد از خود کابينه آغاز گردد. وزرائي مثل آقاي نعمت زاده 
هم عمر مفيد کاريشان به اتمام رسيده و هم برنامه قابل 
دفاعي ندارند. بايد در اين نوبت شاهد چرخش نخبگان و 
حضور  جوانان و افكار نو در اين عرصه ها باشيم. چرا يک 
جوان اصالح طلب ومدير بــا تحصيالت عاليه را در اين 
مناصب نداشته باشيم. مديران تكراري که ديگر حرفي 
براي گفتن ندارند وزمان بازنشســتگي آنها فرا رسيده 
بايد کنار بروند و به جــاي آنها جوانان بيايند. مگر آقاي 
نعمت زاده و ترکان وبســياري ديگر در بدو تصدي چند 
ســاله بودند؟البته اين جوان گرائي هم ساز وکاري دارد 
ونبايد فقط به صرف سن وســال وقدرت البي کسي را 
کانديد کرد. منظور از جوانگرائي حضور نخبگان وفارغ 
التحصيالن با آي کيوي بسيار باالست. فقط ارتباطات 
وآقا زاده بــودن نبايد مالك قرار گيرد کانديد شــدن 
دختر فالني وپســر فالني  فقط به صرف انتصاب ، کارها 
را خراب ميكند. البي کردن و انتصاب داشــتن ،فرع بر 
شانيت واعتبار وتوانائي افراد است. به هر حال فكر ميكنم 
تغييرات در دولت بعدي آقاي روحاني در جهت کارآمدي 

بيشتر دولت مي بايست صورت بگيرد.

 نمی دانم کــه چرا اين روزها  که روزهــای خاص،پرالتهاب و 
سرنوشــت ساز ما ايرانيان اســت ،مقوالت بنيادين فلسفه ،در 
مذاکرات و مباحثات تلويزيونــی جمعه ها ، راه  و جا پيدا نمی 
کند و قضايا وگزاره های مطروحه دراين بســاط ،بسط نيافته 

وگاه در سطح وقشر،رها و به عمق  اعماق نمی رسد!؟  
نگاه هــا و حرف ها، بوی فلســفه نميدهد و حقايــق و وقايع 
روزگار،مرتبــط و مختص با حوزه مملكت داری ،در مدار و قرار 

بايسته تفكر فلسفی قرار نمی گيرد؟ 
چرا در تمام سطوح آموزشــی ،دانش و»فلسفه سياست«بر 
کارگزاران نظام آموخته نمی شــود؟چرا گفته نمی شــود 
بدون »هرمنوتيک  سياســت«خانه از پای بست ويران است 
و ايــن نقش ونگارهای خواجگان پريشــان نظر، ره به دهی 
نمی برد و به تعبير »فوکو« چون شــكلک های کنار ساحل 

ناپايدار وناپيدا جلوه می نمايد!    
هرمنوتيک در سرشت خويش نوعی تفسير و درست فهميدن 
است . هرمس ،فرزانه خردمندی ست  که خواست خدايان را به 
انســانها می رساند.  در هرمنوتيک و پديدار شناسی  بايد بنحو 
اجمالی و نســبی به پديدارها، عطف عنايت نمود چه بســيار 
مواقعی که پديدارها به واســطه »چيرگی امر همگانی«  پنهان 

می ماند!
در کسوف هرمنوتيک فلســفی راه های آزموده به محاق می 
افتد  و »راه رهايی«مســدود می شود و آنگاه اين ره که تو می 
روی به ترکســتان اســت! مگر می توان بدون فلسفه از حال ، 
گذشته وآينده سخن گفت!؟ چشم اندازها و برنامه ها و تطابق 
وعده ها و  شــيوه ها  مخدوش می شود. بی قيل وقال ميتوان 
گفت ، جهان پهناور رشد و توسعه آنچه را که  در سير خود به آن 
دست يازيده است ،تنها و تنها  از داالن و دامان فلسفه  می باشد. 
اگر  زمانی »ســهراب«می گفت، من قطاری ديدم که سياست 
می برد وچه خالی می رفت! بواقع  سياســتی را می گفت که در 
فراق و فراغ فلســفه ، به شتابی فزاينده پوچ و پوکيده  می شود 
و درعرصه عمومی وپالتيــک، توخالی و پرهزينه می گردد! به 
تعبير»هانا آرنت« فيلسوف اگزيستانسياليسم )همان شاگرد 
و معشــوقه هايدگر (، اصيل ترين کنش آدمی، سياست ورزی 
اوست وهر کنشــی در افق تاريخی وفرهنگی خود تفسير می 
شود. پرپيداست که سياســت در سپهر هرمنوتيک فلسفی به 
سود بشر و آرمانهای متعالی او به جريان می افتد ودر گسست 
از اين آيتم وپارادايم  هم به کرمی موذی تبديل می شــود که 
شاعر نجيب مشروطيت »ايرج ميرزا «از آن به تلخی وکراهت 

سخن می گويد
تواين کرم سياست چيست داری   

 چرا پا بر دم افعی گذاری !؟
  وقتــی  بنا به هر علت تعقل فلســفی از ميــان ما رخت برمی 

بندد در اين فروبستگی، ديگر  اين خودمان نيستيم که زيست 
وتعيش می کنيم !

 در اين  پوچ انگاری و ابســورديته ما خواســته يا نخواسته ، 
نان به اشــتهای ديگران می خوريم و کبک وار از پی آموختن 
رهروی زاغ ، روان و دوان می شــويم و در نمی يابيم که فرق 
بســيار اســت بين امالء مار و انعكاس مار! در ايــن خانه به 
دوشی و آشــفتگی  می فهميم که »مرد اين بار گران نيست 
دل غمگينم ! « باری، مــی فهميم که بايد اهميت بزنگاه ها و 
نقش تاريخی کار کارستان بزرگان را بشناسيم و امير کبيرها 
و مصدق هــا و...را در نيمه راه  تنها  و مســكين،فرونگذاريم 
! باشــناخت جهان پديدارها در می يابيم کــه بايد به »اصل 
نسبيت«تمكين کنم و »نفی حكمت نكنم بهر دل عامی چند 
!« از دير بازسياســت در ايران ربط و نسبتی با فلسفه سياست 
نداشته اســت لذا از اين جهت به شدت آسيب پذيراست هر 
چند دکتــر روحانی دانش آموخته  حقوق اســت اما حضور 
ممتــد او در مرکز اســتراتژيک مجمع و شــرکت فعال او در 
نشســت های کالن متخصصين درجه  اول توســعه، او را با 
مفاهيم نظری و عملی توســعه وپيشــرفت آشنا نموده است 
،تا جاييكه او همه  چالش ها و مخاطرات توســعه را می فهمد 
و برای برون رفت از آن، پالت فــرم و راهكارهای عينی دارد 
و چون ديگران نيســت که تنها در بوق شــعار می دمند! پی 
گيری امور ،کاشــف از اين امر اســت که اين روزها ميراث  و 
رفتار ناميمون احمدی نژاد به بعضی از نفرات حاضر در صحن  
دوازدهمين دوره رياســت جمهوری، تسری وتسرب نموده 
است! کسانی که در کســوت نامزدهای محترم ، در تصاحب 
کرسی رياست جمهوری  بی پرده و بی پروا رطب و يابس می 
بافنــد و مدام با مجهله گويی ها و کلــی بافی های خود دفتر 
مغلطه بر دفتر دانش می کشــند، تا شــايد سبد آرای خود را 

سنگين تر و به پيروزی نزديكتر کنند !
جامعه ايرانی  به علت آنكه فاقد بنيه و بنيان های محكم فلسفی 
ست  وفلســفه در آن رنگ عاريت و تشــريفات دارد! به لحاظ 
تاريخيت و بيوگرافی اجتماعــی خود،جامعه ناپايدار »لحظه 
ای« و »کلنگی« ســت! بی تحمل وناشــكيبا، لذا برنامه پذير 
نيســت  و تداوم تاريخی در آن معنا ندارد! چنين برهوتی ،گاه 
ميتواند موج آسا، مســتعد  و مقتضی اغوا گريها و رهزنی های 
جريانات پوپوليستی باشد! پوپو ليســتها  آماده اند که بر موج 
احساسات مردم سوار شــوند و به تعبير احمد شاملو، مضمون 

دريده کوك کنند! 
 يادمان باشــد که پوپوليسم بنياد ها را فرو می ريزد و عقالنيت 
را بر می چيند و در نهايت همه چيز را  ساده و فريبنده می کند.

و سامری را جای هارون می نشــاند  تا جاييكه شايد هرگز در 
نيابی که، گشت عقلت صيد سحر سامری !
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سروش اکبرزاده

فاجعه انتخاب ٨٤، معلول بي تدبيري خودي ها وسكوت بخشي از مردم بود
یادداشت

دکنر سيدحجت هرمنوتيک انتخابات
مهدوی سعيدی

مشاور رسانه ای ستاد دکتر حسن روحانی در انزلی تاکید کرد:

تالش برای به پای صندوق رای آوردن کسانی که هنوز تردید دارند
»فرشــاد نوروزپور« مشاور رســانه ای ستاد دکتر حسن 
روحانی در گيالن در ســتاد مرکزی روحانی در شهرستان 
بندرانزلی با اشــاره به فعاليت ســتادهای شهرستانی، ستاد 
انزلی را يكی از فعال ترين و پرشورترين ستادهای استان در 

روزهای اخير دانست.
نوروزپــور در ادامــه با بيان اينكــه دو گفتمان غالب در 
فعاليت های تبليغاتی نامزدهای انتخابات رياست جمهوری 
تعريف می شــود؛ افــزود: يک گفتمان مبتنــی بر برنامه و 
عقالنيت معطوف به عمل است و ديگری مبتنی بر شعارهای 

سطحی و کلی گويی.

قالیباف نماینده بُرشی متناقض در عرصه 
سیاسی-اقتصادی ایران است

ايــن روزنامه نگار گيالنــی در ادامه با اشــاره به برخی 
شــعارهای نامزدهای منتقد دولت، شــعارها و سابقه آنها را 
متناقض دانست و افزود: کسی که در سال ٨٤ شعار و ژست 
دکتر و خلبان گرفته بود و در کنار هواپيما عكس می گرفت 
تا گفتمانی از زندگی شيک و ايده آل برای ايرانيان را ترسيم 
کند امروز از سفره محرومان و مستضعفين سخن می گويد 
و ســعی دارد خود را شــبيه به نامزد ديگری در همان سال 
بكند که با ظاهری متفاوت از چهره آشنای مديران سياسی 
و باشــعار »آوردن نفت بر ســر ســفره مردم« پا به رقابت 

گذاشته بود حاضر شده بود  .
او افزود: خلبان آن روزها اکنون لباس خلبانی را در آورده 
و با پيراهنی ساده به جای سفره مردم، بحث يكسان سازی و 

پرکردن يخچال بازنشستگان را مطرح کرده است.
نوروزپور با بيان اينكه بررسی روند فعاليت و اقدامات اين 
افراد در حدود دوازده ســال اخير نشان دهنده يک تناقض 
رفتاری و علمكردی اســت تصريح کرد: اين رفتار متناقض 
نماينده برشی نه چندان پرتعداد از جامعه سياسی-اقتصادی 
ايران است که امروز از روحانی ناراضی هستند و همه تالش 

خود را برای کنار زدنش به کار بسته اند.
او افزود: اين ها همان کسانی هستند که برای ظاهرسازی 
تسبيح به دســت می گيرند اما همزمان به فكر انبار کردن 
روغن و برنج در ســوله هايشــان بودند تا از وضعيت متالتم 
بازار، ســود بيشتری کسب کنند، پس طبيعی است که اين 
عده از دولتی که کاسبی شان را برهم زده باشد دل خوشی 

نداشته باشند.
نوروزپور تاکيــد کرد: البته اين به معنــای تاييد درصد 
بندی و تقسيم کردن مردم نيست چرا که حاميان و مديران 
دولت روحانی اساســا نگاه خط کشی نسبت به ملت ندارند 
و دولــت را دولت صد در صد مردم از کارگزار تا مخالف می 

دانند.
او با انتقاد از کســانی که برای مقاصد انتخاباتی هرگونه 
فعاليت اقتصادی و سرمايه گذاری را تقبيح می کنند افزود: 
به  جای برچسب زدن و زالو صفت خواندن فعالين اقتصادی 
و افــراد توانمند بايد آنها را به کارآفرينی و توليد تشــويق 

کنيم.
مشاور رسانه ای ستاد روحانی ادامه داد: به فرض پذيرش 
تقسيم بندی مدنظر آقايان که البته کپی برداری کودکانه از 
کشورهای ديگر است، بايد بررسی کنيم که شعاردهندگان 
عليه اين وضعيت خودشــان چه نقشی در ايجاد آن داشته 
اند.او با اشاره به نقش مديريت شهری در ايجاد شكاف های 
اقتصــادی و اختالف طبقاتی در شــهرها اظهار کرد: مدير 
۱2 ســاله تهران نمی تواند از وضعيتی که حاصل سياست 
تراکم فروشی و برج ســازی های افسارگسيخته شهرداری 
تحت مديريت اوســت اعالم برائت کند که امروز می بينيم 
وضعيت ابتــدا تا انتهای خيابان وليعصــر تهران دو دنيای 

متفاوت است.
او افزود: ايشــان اکنون خــود را مخالف برج ســازان و 
سرمايه گذاران نشان می دهد و انگار تاکنون در هيچ جايی 

از مديريت کشور نقش نداشته اند.

دلیل تمرکز سه نامزد منتقد دولت 
بر مساله اقتصادی چیست؟

مديرمسوول پايگاه خبری گيل نگاه، با بيان اينكه برخی 
حافظه مردم را بســيار ضعيف پنداشته اند افزود: کسانی که 
شعارهای عوام فريبانه و غيرممكن سر می دهند در واقع به 

مردم توهين می کنند.
او سپس با طرح اين سوال که چرا اکنون همه کانديداها 
فقط شــعارهای اقتصادی ســر می دهند؛ گفــت: نگاه به 
عملكرد چهارساله دولت نشان می دهد فضای فرهنگی پويا 
و سالم شده است و امنيت فرهنگی جانشين فرهنگ امنيتی 
شده است، او همچنين شــروع به کار دوباره خانه احزاب و 
از سرگيری فعاليت احزاب و تشكل های مردم نهاد را نشانه 
فضای باز سياســی در کشور به عنوان يكی از دستاوردهای 

دولت يازدهم دانست.
اين فعال رســانه ای با اشــاره به حضــور زنان در عرصه 
های مختلف گفت: عالوه بر دهيار و بخشــدار شاهد حضور 

فرماندار زن در نقطه مرزی هســتيم؛ آيا دخيل کردن اهل 
تسنن در مديريت کشور در دولت قبل هم تحمل می شد؟

او افزود: دخترانی مانند مبينا نژاد گيالنی که در باالترين 
سطح ورزش جهان صاحب مدال شده اند در سايه حمايت و 
نگاه دولت است که به خانه ماندن محكوم نمی شوند و اين 

يعنی گشايش در حوزه های اجتماعی.
اين کارشــناس حقوق بين الملل تحــوالت حوزه روابط 
خارجی در دولت يازدهم را چشــمگير و مثبت ارزيابی کرد 
و افــزود: ويترين تغيير در حــوزه روابط خارجی دولت حل 
پرونده هسته ای و موضوع برجام بود که با اراده ملت، تدبير 

دولت و تصميم نظام به سرانجام رسيد.
او مخالفان برجام را مثال کســانی دانســت که سالها در 
کوچه ای بن بست می دويدند و سر خود را به ديوار انتهای 
کوچــه می کوبيدند و افزود: طبيعی اســت که اين افراد از 
حل پرونده هســته ای و جلوگيــری از تحميل هزينه های 
اضافی بر ملت ناراحت باشند.او سپس وضعيت اقتصاد ايران 
پيش از آغاز به کار دولت يازدهم را، سقوط در چاه توصيف 
کرد و گفت: نه چهار ســال که چهارده سال هم زمان کمی 
برای پر کردن اين چاه اســت و طبيعی است که تالش های 
دولت برای پرکردن اين چاه و رســاندن آن به سطح ناديده 

گرفته شود.
نوروزپور با انتقاد از کســانی که دولت را به شعار و حرف 
زدن متهم می کنند گفــت: اتفاقا تالش دولت برای جبران 
کاســتی ها مصداق بارز عملگرايی اســت؛ چرا که دولت به 
جای پرداختن پول مســتقيم به بخشی از مردم برای فريب 
آنان به مقاصد سياســی، در حوزه های اساسی و زيرساختی 
ســرمايه گذاری کــرد تا ديگر امكان بازگشــت به عقب در 

اقتصاد نباشد و اين يعنی عمل گرايی همراه با عقالنيت.

مشارکت پایین در انتخابات تنها رقیب 
روحانی

مشــاور رســانه ای ســتاد روحانی در ادامه خطاب به 
خطاب به حاضرين در ستاد انتخاباتی روحانی گفت: همه 
واجدين شــرايط شــرکت در انتخابات ٩۶ يک مسئوليت 
دارند و آن مسووليت در برابر فردای ايران است. او افزود: 
ادامه دولت تدبيــر و اميد در دولت دوازدهم صرفا تمديد 
کابينه نيســت بلكه حرکت از يک پيچ تاريخی اســت که 

نيمی از آن در ســال ٩2 طی شده است.او ادامه داد: بايد 
به رســالت و نقش تاريخی خود واقف باشيم، به اين مسير 
ايمان و اعتقاد داشــته باشــيم ديگران را بــه حضور در 
انتخابات دعوت کنيم تا روز بعد از انتخابات حســرت کم 

کاری خود را نخوريم.
اين روزنامه نگار در ادامه تنها رقيب روحانی در انتخابات 
2٩ ارديبهشــت را مشارکت پايين در انتخابات اعالم کرد و 
گفت: بايد با تمام افرادی که ترديد دارند صحبت شود تا در 

معرض شعارهای عوام فريبانه قرار نگيرد.
او افــزود: بــا فرض مشــارکت تقريبــا ۶0 درصدی در 
انتخابات، روحانی حــدود ۱٨ ميليون رای می خواهد و در 
اينجا حساسيت و اهميت تالش های انتخاباتی بيش از پيش 
معنا پيدا می کند.او با اننقاد از کســانی که نتيجه انتخابات 
را از پيــش تعيين شــده می دانند افزود: ايــن تصور اينكه 
هميشــه دولت ها هشت ساله هســتند و يا اين که از قبل 
تصميم گرفته شده شــخص ديگری رئيس جمهور شود را 
پاشيدن بذر نااميدی در جامعه دانست و گفت: اساس روی 
آوردن مردم در انتخابات ٩2 به روحانی همين اميد به بهبود 

شرايط بود.

یادآوری گذشته برای درک تغییرات 
ملموس 

نوروزپور در ادامه با انتقاد از کسانی که چشم بر تغييرات 
ملمــوس در دوران فعاليت دولــت يازدهم می بندند افزود: 
کافی است صف های جلوی سوپر مارکت ها که برای مرغ٬ 
روغن و حتی پودر لباسشــويی کشــيده می شــد را به ياد 

بياريم.
او ادامــه داد:   يادمان نرفته نفس هايی که به خاطر نبود 
دارو قطع شــد  و در همان وضعيت عده ای مشغول تجارت 
و کاســبی با جان مردم به خاطر وضعيت ناشی از تحريم ها 
بودند، پس طبيعی است که اين کاسبان امروز مخالف دولت 

روحانی باشند.
نوروزپــور در پايــان از عالقه مندان به آينده کشــور و 
کسانی که تصميم خود را برای استمرار دولت تدبير و اميد 
گرفته اند خواســت همه تالش و همت خود را برای آوردن 
کســانی که هنوز ترديد دارند پای صندوق های رای به کار 

بندند.


