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در این بحبوحه انتخاباتی آن چه 
بیش از همه جلب توجه می کند استفاده و تصاویر یادگاری 
با فقرا، کارگران و مردمی است که به عنوان نماد درد و رنج 
مردم شــناخته می شوند و گویی همیشه باید همین نماد 
آن ها باشــد. دولت ها می روند و می آیند و همچنان این 
دردها باقی است و همچنان بازار عکس های یادگاری با آن 
ها ادامه دارد. ستایش فقر به یک منزلت تبدیل شده است و 

این چیزی نیست که  تنها در این نظام دیده شود.
 در حکومت پیشین هم تصاویری از شاه دیده می شود 
کــه با کفش در خانه های مردم فقیر مســلمان پا به می 
گذاشت و یا دوربین هایی که در حکومت بعثی عراق،  صدام 
حسین را نشان می داد که سیب به کودکان فقیر اهدا می 
کرد. امروز نیز عده ای دوست دارند از شکاف طبقاتی سخن 
بگویند و با تقســیم بندی درصدی افراد جامعه نسبت به 
جمع آوری آرای آن ها اقدام کنند. تا چه اندازه این رویدادها 

تبلیغاتی و تا چه اندازه واقعی اســت بهتر است به ظاهر و 
باطن افراد کاری نداشته باشیم. ولی واقعیت این است که 
نان عده ای در فقر اکثریت  است تا مثل شاه غرور و تبختر 
خود را نشان دهند و یا مثل بعضی از آن برای انتخابات بهره 

برداری نمایند. 
در شــوروی که بســیاری از حاکمان آن مدام بر طبل 
مســاوات و برابری طلبی می کوبیدنــد امری که کامال به 
وضوح نمایان بود فرهنگ عدم اعتــراض بود. کارگران به 
عنوان طبقه حاکم شناخته می شدند و به ظاهر دیکتاتوری 

پرولتاریــا حاکم بود. اما به جزء حزب کمونیســت حاکم 
جریانی حق اظهارنظر و تبلیغات نداشت. بسیاری از کسانی 
که به مناطق مختلف شوروری در کشورهای امروز استقالل 
یافته سفر می کردند به یاد می آورند که فرهنگ اعتراض 
و تشکیل سندیکا و مجامع کارگری به شدت منع می شد 
و بســیاری از کارگران  معنی اصطالحاتی چون شــورای 

کارگری را در کشور شوراها نمی دانستند. 
امروز هم کارگران از بسیاری تشکل های خود بی خبر 
هســتند و برای همین اســت که حضور رئیس جمهور به 

دنبال یک فاجعه چنین حواشــی را ایجاد می کند. حضور 
روحانی شــاید برای اولین بار این فرصت را بدست داد که 
عده ای کارگران با قدرت نسبت به مطالبات خود اعتراض 

کنند.
 آن چه فراتر از این که مسئول اصلی حادثه زغال سنگ 
یورت آزادشهر چه کسانی هستند و این معدن زیرنظر کدام 
نهاد فعالیت می کند آن اســت کــه این فرهنگ اعتراض 
خاموش نشود و رئیس جمهور نیز بتواند نسبت به آن اطالع 
پیدا کند. روحانی شاید به زعم بسیاری نماینده اصلی طبقه 
این کارگران نباشد، اما این حضورش می تواند نمایندگان 
اصلی کارگران را ساماندهی و در جامعه فرآیندی ایجاد شود 
که بتوانند اعتراض و مطالبات خود به صراحت بیان کنند 
بطوریکه هیچ کس نسبت به آن نگرانی نداشته باشد. کاش 
فرصتی فراهم آید که اعتراض جای عکس های تبلیغاتی را 
بگیرد. همان عکس های تبلیغاتی را که زمانی دهقانی را در 
حال اهدای گوسفندی به شاه نشان می داد و بعد مشخص 
شد که هنرپیشه ای از الله زار آن را اجرا کرده است. کاش 
عــده ای بدانند فقر کارگر باید نشــانه ای از اعتراض لقب 
گیرد نه نشــانه ای از تبلیغات و اهدای سیب ،خوردن شیر  

و عکس یادگاری!

بحث رو بنــا و زیر بنا بودن اقتصاد، سالهاســت میــان تحلیل گران از  
یکدیگر ســبقت می گیرند و بیشــتر اقتصاد دانان، اقتصــاد را زیر بنا و 
سیاســت را روبنای آن مي دانند که البته برعکسش هم طرفدارانی در 

میان تحلیل گران اقتیاسي دارد.
  از زاویه ي دید مناظره های تلویزیونی هم اگر به موضوع نگاه شــود، پر 
طرفدارترین مناظره ها همان جایی بود که صدای جیرینگ و جیرینگ 
سکه ها در می آمد و بر اســاس بازخوردهای میدانی به دالیل مختلفی 
از جمله بحث معیشــت مردم، آخرین تقابل رســانه ای نامزدها و …. 

بینندگان بیشتری را به تلویزیون ها سنجاق کرده بود.
از نظر شــکلی، مناظره های این دوره چندان چنگی به دل نمی زدند و 
اگر ســخنان تنور گرم کن آقاي جهانگیــری در مناظره اول در تقابل با 
اتهاماتی که آقاي قالیباف نثار دولت مســتقر می کرد نبود، شــاید می 
توانستیم آن را به یک بازی کسل کننده که هیچ برنده ای نداشت  تشبیه 
کنیم اما در مناظره های بعدی، هافبک های دو تیم ســرحال تر و قبراق 
تر در میدان ظاهر شدند و از برگزار نشدن کنسرت ها و مخالفت باشادی 
مــردم تا موضوعات دیگر اجتماعی بر روی دایره مناظره ریخته شــد تا 

مردم آن  کسي را که صداقت بیشتری عرضه می کرد، انتخاب کنند.
در بحث محتوا، اگرچه مناظــره ها میزاني برای تصمیم گیری به مردم 
دادند اما برخی موارد مطرح شــد که به نظر فــرد بازگو کننده  متوجه 
حضورش در دایره نظام نیســت و نمی داند که با گفتن چنین جمالتی 
و زیر ســوال بردن کلیت کارنامه نظام اسالمی چه جفایی در حق نظام و 
انقالب می کند و شــنونده انگشت بر دهان یا قفل بر زبان نهیبي بر خود 

مي زند که آیا صاحبان ادبیات، خروجي فیلتر شوراي نگهبان هستند!
در مناظره آخر، عقالنیت و تدبیر، دادخواستي بر علیه پوپولیسم  تقدیم  
صحن علنی جامعه کردند و هیئت منصفه ی این دادگاه که باید تصمیم 
نهایی را اتخاذ کنند، مردم هســتند و روز دادگاه هم ۲۹ اردیبهشت ماه 
است. امیدوارم  تمامی هیئت منصفه در آن روز در صحن حضور داشته 
تــا تصمیم  نهایی، نظر کلیه ی اعضای هیئت منصفه باشــد و به دور از 

انصاف هم نباشد.
 خواسته ی خواهان، امتداد تدبیر و امید است و خواننده را متهم به رواج 
پوپولیســم و ارائه آمار و اطالعات کذب  به مردم کرده اســت و دادگاه،  
روز ۲۹ اردیبهشت را روز رسیدگی تعیین کرده و از وکالی هر دو طیف 
درخواست شــده تا آن روز تمامی مدارک و مستندات خود را به دادگاه 

عرضه کنند.

دادخواست عقالنیت
 بر علیه پوپولیسم

سام سكوتي بداغ

نگاه

با توســعه روند شهرنشــینی و افزایش جمعیت در شهرها ، 
نیازهای انسان به بهداشت و محیط زیست سالم بیش از پیش 
احساس شده و در صورت عدم مدیریت صحیح سالمت جامعه 
به مخاطره خواهد افتاد. یکی از الزامات هر شــهر ایجاد شبکه 
جمع آوری و تصفیه فاضالب اســت تا بدین طریق با کاهش 
اثرات منفی ، شــاخص سالمت جامعه و محیط زیست ارتقاء 

یابد.
بیشتر شهرهای استان گیالن دارای شبکه سنتی دفع فاضالب 
هســتند که دفع نامناسب فاضالب سبب مشکالت بسیاری 
شده است و به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه شناخته می 

شود.
در برخی از دولت ها اساســا ســاماندهی فاضالب شهری به 

دالیل گوناگون مغفول مانده بود و برای تامین هزینه ساخت 
شبکه جمع آوری و احداث تصفیه خانه همواره دولت با کسری 
اعتبار مواجه بود بدین جهت متاسفانه فاضالب های شهری 
، بیمارســتانی و صنعتی راهی نهرها ، کانال های کشاورزی ، 
رودخانه ها ، تاالب ها و در نهایت دریای کاســپین در شمال 
ایران شده که در سالهای اخیر افزایش سرطان های گوارشی 
ناشی از این موضوع است.یکی از اثرات مثبت برجام در دولت 
یازدهم خوشبختانه ارتقای سطح روابط پولی و بانکی کشور 
با دنیا تلقی می شــود. در همین راستا در تاریخ 13۹4/1/18 
جمهوری اســالمی ایران  بــه عنوان عضو ســی و چهارم و 
همچنین عضو هیات موسس بانک سرمایه گذاری زیر ساخت 

آسیا AIIB پذیرفته شد.
در تاریخ 13۹4/4/8 دکتر علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی 
با شرکت در مراسم رســمی امضای اساسنامه این بانک را به 
انجام رســانید و قانون عضویت جمهوری اســالمی ایران در 
بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا در تاریخ 13۹5/6/3 در 

مجلس شورای اســالمی تصویب و در تاریخ 13۹5/6/17 به 
تایید شورای نگهبان رسید.

در همین سال دولت یازدهم موفق شد تا نسبت به درخواست 
وام برای شهرهای شیراز ، مشهد ، کرمانشاه و استان گیالن در 
پنج شهر )صومعه ســرا ، آستانه اشرفیه ، الهیجان ، لنگرود و 
رودسر ( جهت احداث شبکه جمع آوری و ساخت تصفیه خانه 
فاضالب اقدام نماید که مجموع مبلغ پنج شهر گیالن بالغ بر 
30/4۲۲ میلیون دالر است که از این مبلغ ۹1/۲73 میلیون 
دالر برابر با 65% از منابع بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا 
تامین خواهد شــد.در این راستا پنج جلسه عقد تفاهم نامه از 
تاریخ نهــم لغایت چهاردهم اردیبهشــت ۹6 در فرمانداری 
های مذکور به انجام رســید و همچنین جلســات عمومی با 
مردم جهت ارائه توضیحات در خصوص پروژه و اخذ پیوست 
اجتماعی آن برگزار گردید که این مستندات در تیر ماه سال 
۹6 در کشور چین و مقر بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا 

در هیات مدیره بررسی و منجر به تصویب وام خواهد شد.

در صومعه ســرا با انجــام عملیات لوله گــذاری به طول 53 
کیلومتر ، در آستانه اشــرفیه با انجام عملیات لوله گذاری به 
طول 66 کیلومتر در الهیجان با انجام عملیات لوله گذاری به 
طــول 80 کیلومتر، در لنگرود با انجام عملیات لوله گذاری به 
طول 118 کیلومتر و در روسر با انجام عملیات لوله گذاری به 
طول 78 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب شهری و تصفیه 
خانه احداث خواهد شــد هر چند که در برخی از این شهر ها 
مانند الهیجان 57 کیلومتر لوله گذاری و دو ایســتگاه پمپاژ 
از منابع دولتی به انضمام ســاخت تصفیه خانه در روســتای 
سپهر پشت به انجام رسیده و یک ایستگاه پمپاژ نیز در منطقه 
کیا موســوی در دست احداث است که 1۲6 هزار نفر را تحت 

پوشش قرار خواهد داد.
با وجود برجام و رفع تحریم های بانکی و ارتقای سطح روابط 
بین المللی انتظار می رود اجــرای پروژه های فاضالب باعث 
بهبود وضعیت سالمت جامعه و محیط زیست ، ارتقای کیفی 

منابع آب برای مصارف کشاورزی و اکولوژیکی شود.

 دیدار روحانی با کارگران  و فرصت اعتراض به جای تبلیغات 

از مزیت های برجام در استان گیالن
ماهان مه رو 

کنشگر محیط زیست

شاهد وزیری
روزنامه نگار

گردهمایی رای اولی های حامی روحانی با حضور 
پرشــور جوانان حامی او در ستاد مرکزی بانوان 
حامی روحانی در خیابان تختی رشــت برگزار 

شد.
سخنران این مراسم مرتضی مبلغ معاون سیاسی 
امنیتی وزارت کشور دولت اصالحات بود. زهرا 
بوذری مسئول کمیته رای اولی های ستاد بانوان 
گیالن نیز به عنوان  نماینده رای اولی در ابتدای 
مراسم پشــت تریبون قرار گرفت از اعتماد اول 

خود و دوستانش به روحانی صحبت کرد. 
***

 بزرگ ترین اختالس های تاریخ کشور و 
تعطیل شدن نهادهای مدنی و احزاب

مرتضی مبلغ ســپس پشــت تریبون قرار گرفت و در 
ابتدا با اشاره به حضور رای اولی های جمع گفت: برای 
اولین بار می خواهید در حساس ترین موضوع دست به 

انتخاب بزنید. 
انتخاب بزرگ ترین هدیه الهی اســت.  پس با تمام  توان 
و وقــت و همت تالش کنید ســایر جامعــه را نیز آگاه 

کنند تا به رای شما برسند.
او بابیان اینکه امروز بســیار بر اقتصاد رکود و بیکاری 
تاکید می شــود گفت: برخی می گویند دولت نتوانسته 
و می پرســند برجام نیز چه چیز بر سفره آورده است. 
همین طور به فساد بانکی و تقســیم کردن جامعه نیز 
بســیار تاکید می شــود. وعده های مختلفی نیز داده 
می شــود، از دادن یارانه ۲50 میلیونی تا ایجاد شغلی 

6 میلیونی.
مبلغ ادامه داد: آنچه امروز شاهدیم 1۲ سال پیش هم 
شــاهد بودیم و کلیشه در حال تکرار است. در آن سال 
نیز شعارهایی مانند »خون مردم را در شیشه کردند و 

خوردند و بردند« مطرح بود.
او در ادامه بابیان اینکه در طول هشــت سال چه بر سر 
مردم آمد، به مشکالت اقتصادی و اجتماعی در دولت 
نهم و دهم اشــاره کرد و گفت: اقتصاد پویا و شکوفای 
دوره خاتمــی به دولت بعدی واگذار شــد. اما در طول 
هشــت سال فقط ۲8 هزار شغل ایجاد شد، بزرگ ترین 
اختالس های تاریخ کشــور در دوره نهم و دهم ایجاد 
شــد. همچنین نهادهای مدنی و احزاب حاشیه نشین 

شدند.
طی کردن نصف راه بیست ساله در چهار 

سال توسط دولت یازدهم
معاون سیاســی امنیتی وزارت کشور دولت اصالحات 
در ادامه افزود: منادیان شــعارهای فعلی هم همان ها 
هستند. اتفاقاً این دولت با دولت قبلی مناظره می کند.

دولت قبلــی یک تن نبود بلکه جریــان و تفکر و نحوه 
مدیریت بود. امروز همان افکار و شــعارها جمع شدند. 
فساد تاریخی و بیکاری و رکود توسط همان ها به وجود 

آمده است.

مبلغ بابیان اینکه دولــت یازدهم یک خرابه را تحویل 
گرفته اســت ادامه داد: کارشناســان می گفتند که دو 
دهه طول می کشــد تا خرابی های هشت سال برگردد 
امــا می بینیم که دولت در عرض چند ســال چه کرده 

است.  
این دولــت اگر هیچ کاری نکرده بــود و فقط برجام را 
انجــام می داد می توانســت بر تارک درخشــان ایران 
بدرخشــد. این دولت نصف راه بیست سال را در چهار 
سال طی کرده اســت و طبیعتاً می تواند در چهار سال 

بعد نیز این  مسیر را طی کند.
او افزود: اگر شــورای امنیت علیه کشــوری قطعنامه 
صادر کند، سالیان ســال طول می کشد تا از آن خارج 
شــوند  اما دیپلمات های ما توانستند این مصیبت را از 

کشور دور کنند. 
او در ادامه با اشاره به شعار »با یک افزایش یک میلیون 
تن پتروشیمی 600 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم 
ایجاد می کنیم« گفت: این شــعار بر بی کفایتی تاکید 
می کنــد  چون بــا این مقــدار هرچقدر هــم صنایع 

پایین دســتی ایجاد شود، حداکثر 10 تا 15 هزار شغل 
ایجاد می شود. 

به دنبال کسی هستیم که اهل حصر و 
گازانبری ولوله کردن نباشد

معاون سیاســی امنیتی وزارت کشور دولت اصالحات 
صحبت های خود را در گردهمایی رای اولی های حامی 
روحانی این طور ادامه داد: در این چند روز باقی مانده از 
پا ننشینید. ما دنبال رئیس جمهوری هستیم که عزت 
ایران را تداوم ببخشــد و معتقد به آزادی بیان و فضای 
باز سیاسی باشد، دنبال کسی هســتیم که ایران را به 
کمیتــه امداد تبدیل نکند، که بــا هیجان و حرف های 
شعاری بیگانه باشد.، دائماً اهل تخریب و دروغ پردازی 

نباشد٬ اهل حصر و گازانبری ولوله کردن نباشد.
دولت تدبیر و امید دنبال اشتغال است نه 

لوله کردن
محمدصادق حســنی نماینده رشت هم دقایقی برای 

حاضران صحبت کرد.
عضو فراکســیون امید مجلس دهم نیز خطاب به رای 

اولی هــای حاضر در گردهمایی گفــت: آمدید تا ثابت 
کنید که دولت تدبیر و امید دنبال آزادی مردم اســت، 
دنبال اشتغال است نه لوله کردن و با حضور حداکثری 
خود نشــان می دهید کــه دنبال دولــت تدبیر و امید 

هستید.
حســنی بابیان اینکه تخصص من اقتصاد اســت ادامه 
داد: مــا تک محصولی هســتیم و تنهــا درآمد ما نفت 
است. قیمت هر بشــکه در ابتدای دولت یازدهم 104 

دالر بود. 
در سال ۹5 میانگین نفت 44 دالر بود. با این تغییرات 
شــاهد تعادل بازار بود.  آیــا ثبات اقتصــادی در این 
چهار سال مشهود نیســت؟ با این کاهش قیمت نفت 

مشکالت حاد ایجاد نشد و قحطی اتفاق نیفتاد.
در گردهمایــی رای اولی هــای حامــی روحانی که با 
حضور پرشــور جوانان در ســتاد مرکزی بانوان حامی 
روحانی برگزار شــد، میالد قربانــی خواننده نابینای 
گیالنــی نیز برای حاضرین چند قطعه موســیقی اجرا 

کرد.

برگزاری گردهمایی رای اولی ها در ستاد دکتر روحانی رشت

دولت تدبیر و امید دنبال اشــتغال است نه لوله کردن


