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علی گیوه فروشها
مواد 41
اوایل آخرین ماه سال  59بود که «جبهه مردمی نیررو
های انقالب »رسما اعالم موجودیت کرد و اصرالرال
«جمنا »به دایره المعارف سیاسی کشور اضافره در
این جبهه توسط تع ادی از چهره های اصول گرا کره
دارای سوابق مختلف سیاسی ،مذهبری ،فررهرنر ری،
هنری ،ورزدی و بودن و بره مرنر رور درور در
انتخابات ریاست جمهوری  59تشکیل و سازمرانر هری

د از مهمترین عوامل محرک برای تشکیل این جبهه

دور در انتخابات ریاست جمهوری و دی ری ترال

تجربه ناموفق اصول رایان در انرترخرابرات ریراسرت

همه جانبه برای جلب ن ر عموم مرردم نسربرت بره

جمهوری سال  59بود که به دلیل اختالفات و تدعیف

کان ی ای مورد ن ر که از جمله می توان به پیر ریرری

درونی منجر به دکست آن ها در آن رقابت سریراسری

ج ی برای تشکیل و معرفی تیم کاری اقتصادی برای

د

اطمینان دادن به مردم نسبت به کارآم ی دولرت مر
ن ر برای بهبود معیشت اداره کرد

اه اف تشکیل این جبهه را می تروان در دو مرورد
خالصه کرد :یکی رسی ن به کان یر ای وا ر بررای

ادامه متن را در صفحه  2پیگیری کنید

عکس نوشت
استقبال از رئیس جمهور

کارگر مع ن خالاب به رو انی:
”دی ر آم نت فای ه ن ارد!
ما سال گذدته رفتیم فرمان اری
اعتراض کردیم،یعنی توی رییس
جمهور متوجه نش ی؟!“
مثبت دو دقیقه

جهان یری ” :زمان های 9
دقیقه ای مناظره کم بود ،تا
میخواستیم گررم درویرم
زمان تمام مید “

آچمز

آخون ی ” :قالیباف برا طرر
یارانه  ۳برابری ،کرارانره 991
هزار تومانی و ایجاد  9میلیرون
را
دغل ،رقبای مرنرترقر
”آچمز“ کرده است “

علت شرکت در انتخابات

محمد غالمی
برق 44

1
مناظره یکی از راه ها برای تدارب آرا و دی گاه هرا و
ن ر های افراد مختلف است که به دناخت رف اصلح
کمک می کن مناظره دارای اصولی است کره اگرر
رعایت نشود به مجادله ،تب یل خواه د و در مجادله
التقاط ق و باطل بیشتر می دود و دناخرت اصرلرح
سخت و ا تماال غیر ممکن می گردد

قریب به  01روز به دوازدهمین دوره ی انرترخرابرات
ریاست جمهوری زمان باقی است و از قوق و وظایف
مردم است که با استفاده از بصیرت و تفکر ،فرد اصلرح
را برای ریاست جمهوری ایران انتخاب کنن
در دو هفته گذدته ،دو مناظره با موضوعات اجتماعی و
سیاسی-فرهن ی بین کان ی اهای این دوره ی ریاست
جمهوری برگذار گردی ه است و مناظره ی سروم برا
موضوع اقتصادی؛ در جمعه این هفته برگذار می گردد
تمادای این مناظرات و تفکر و تدارب درسرت آرای
دش نامزد که دای در برخی موارد تدرارب افرکرار
جریان های مختلف مشاه ه دود و همچنین تحلیل و
بررسی این مناظرات گام بلن ی را در تشخیر فررد
اصلح بر می دارد در این دماره ی ”الف“ قص داریرم
تحلیلی کوتاه را از افراد ،جریان ها و گفتمان ها در دو
مناظره ی قبل را به دما دانشجویان عزیز ارائه دهیم
ادامه متن را در صفحه  4پیگیری کنید
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ادامه متن پله پله تا پاستور ...
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میرسلیم :برخی کارخانهها چنان تعالیلن که دَم
دَردان علف سبز د ه!  /چیزی که در این چهار

سال رواج پی اکرد و بای جلوی آن را گرفت تخلفها
است
جهان یری :وصله کنی تغیریرر فدرا را در
مناظره سوم خواهی دی تا انتخابات فررصرت
باقی است
الیا

نادران در نامهای رسما سامال ین آدنرا

مشاور رو انی را به مناظره در یکی از دانشر راه
های کشور دعوت کرد
قالیباف :ق مردم است که ب انن م یرراندران

کجا زن گی میکنن ؟ /خواهش مرن از دیر رر

ساز و کار جمنا :در ابت ای تأسیس این جبهه 01 ،نفر از
اعدای هیأت مؤسس ،اساسنامه ای  91مراده ای را
ت وین کردن سپس برا دعروت از  ۳111نرفرر از
نماین گان مجامع اقشار و صنوف ،مجمع ملی جمنا را
تشکیل داده و اساسنامه را به تصویب رسان ن در گرام
بع  ،که به عنوان اولین گام عملی برای انتخابرات بره

ساب می آم  ،مجمع ملی جمنا در جلسه ای کره در

نامزدها این است که جمعه هفته آیرنر ه ،هرمر ری

تاریخ  00اسفن  59برگزار کرد 01 ،نفر از اعدا را بره

داراییهایمان را به اطالع مردم برسانیم

عنوان »دورای مرکزی «جمنا انتخاب کرد و قرار بر
این د که در جلسه بع و در گام دوم 9 ،نفر از ایرن

ستاد انتخاباتی رییسی :هنوز تحریمهای بانرکری

 01نفر برای کان ی اتوری در انرترخرابرات ریراسرت

پابرجاست و تی وزارت خارجه برای پررداخرت

جمهوری منتخب د ه تا ب ین ترتیب گام به گام بره

قوق کارمن ان خود از پیک سیاسی چم انی استفاده

بود نیل

میکن که این خبر از سوی سفیر ایران در ان لیس و

ه ف اولیه که همانا رسی ن به کان ی ای وا
پی ا کنن

اما آن چه که در عمل اتفاق افتاد ،غیر از آن چیزی بود

خود

میرسلیم در دانش اه امیرکبیر :دولت نتوانست با

که سازمان دهن گان جمنا انت ار دادتن اولین مسئلره

فساد برخورد کن ؛ زیرا هی چراقرویری دسرتره

کناره گیری و به تفاهم نرسی ن جمنا با سعی جلیرلری

را نمی برد

ساز و کار جمنا اولین ضربه

را به این جبهه تازه تأسیس وارد آورد با کناره گریرری
واکنش رئیسی به دکایت رو انی :بنر ه هرمره

جلیلی که به عنوان نماین ه »جبرهره پرایر اری«بره

مستن ات این مساله را در اختیار دارم و در راه

د که جمنا خیلی هم در به

دفاع از قوق به یغما رفته مردم یرک قر م نریرز
عقبنشینی نمیکنم /بن ه از اینکه وکریرل مر افرع
معلمان م لوم بادم به خود میبالم
مرعشی :انتخابات واقعا در ایران تعییرنکرنرنر ه
است به دوستانی که هنوز تصمیم ن رفتهان در
انتخابات درکت کنن  ،پیام میدهم ،دوردان موثرر
است

ساب می آم  ،مشخ

منتخبین مجمع ملی اول بودن و علی القراعر ه مری

»فارغ از گروه بن ی های سیاسی«که در بیرانریره

بایست در جلسه دوم برای ارائه برنامره هرای خرود

اعالم کان ی اتوری جت االسالم رئیرسری آمر ه

اضر می د ن اگرچه افراد نامبرده هرک ام دلریرلری

عینا برگرفته از اساسنامه جبهه مردمی نریرروهرای

برای ع م دور خود بیان کردن و جمنا غیبت آن ها

انقالب اسالمی است و اطالعیه مذکور با اطالع و

را موجه جلوه داد ولی در هر صورت ع م دور چهره

مشورت هیأت رئیسه جبهه مرردمری نریرروهرای

های دناخته د ه سیاسی ،ضربه مهلکی به این جبهه

انقالب اسالمی بوده و ایشان به و ت نیرروهرای

وارد کرد

انقالبی متعه و پایبن است همچنیرن در ایرن
بیانیه به ع م دور فتا نیز ادراره در ه و از

رون افول جمنا با آغاز فرآین انرترخرابرات سررعرت

پایبن ی ایشان نیز به جمنا سخن به مریران آمر ه

بیشتری به خود گرفت؛ چرا که پس از مجمع ملی دوم

است

جمنا قرار بر این د که  9منتخب نهایی در انتخابات
ثبت نام کنن و تا قبل از روز انتخابات با تروجره بره

علیرغم عادی جلوه دادن و توجیهات جمنرا بررای

کرنرار

در انتخابات،

اقبال عمومی  4کان ی ا به نفع کان ی ای وا

سفیر کره جنوبی در ایران نیز انتشار یافته است

بود جلیلی با ع م پذیر

رضایی) در مجمع ملی دوم بود در الی که این افراد

فظ کنن در آن بیانیه مالر د ه است که :تعبیر

و ت رسان ن نیروهای انقالبی موفق نبروده اسرت
مسئله و چالش بع ی جمنا اظهار عر م ترمرایرل و
انصراف پرویز فتا ( رئیس کنونی کمیته امر اد امرام
خمینی-ره )-بود؛ آن هم پس از انتخاب وی به عنوان
یکی از  9نفر کان ی ای نهایی جمنا برای انرترخرابرات
ریاست جمهوری گمانی که این انصرراف در اههران
عمومی به وجود آورد ،این بود که اصال جمنرا هریر
ارتباط و هماهن ی با کان ی اهای مورد ن ر ن ادتره و
خودسرانه آن ها را به خود منتصب کرده است چالرش
سوم جمنا ،ع م دور دخصیت های سریراسری (از

جمله سی ابراهیم رئیسی ،محم باقر قالیباف و محسن

دور مستقل دو کان ی ای م ن ر

رفته تا از بابت سب رأی مشکلی ایجاد نشود امرا برا

اما آن چه که در عمل مشاه ه می د درکرسرت

دروع ثبت نام دو نفر از  9منتخب جمنا (رئریرسری و

جمنا بود نتیجتا بای گفت که جمنا تقریبا در هیر

قالیباف) ،با اعالم این که مستقل وارد انتخابات مری

یک از اه اف خود به موفقیت ( تی مروفرقریرت

۳

اقلی) دست نیافت که از دالیل آن می توان بره

منتخب دی ر هم یک نفر (فتا ) ثبت نام نکررد و 9

انتخاب نادرست ه ف ،ع م توانایی الزم در جرذب

نفر دی ر تأیی صال یت نش ن و ب ین ترتیب ترعر اد

اکثری چهره های برجسته سیاسیِ انرقرالبری،

کان ی اهای جمنا در رقابت انتخابات ریاست جمهوری

دتابزدگی و ضربتی عمل کردن در امر انتخرابرات،

عمال صفر بود؛ اگرچه جمنا همچنان دو کرانر یر ای

وجود آراء مختلف سیاسی و نبرود یرکررنر ری و

مالر د ه را به خود نسبت می داد

یکپارچ ی تی در هسته تشکیل دهن ه اولریره و

دون  ،دوک بزرگی را به جمنا وارد کرردنر

از

بألخره ع م توانایی در جذب اقشار مختلف مردمی،
پس از مواجهه جمنا با این چالش ها سازمان دهن گان

به دلیل ناتوانی در اثبات کارایی خود نسربرت بره

مری

مالالبات مردمی (که همان بهبود معیشت است) نام

کردن (علی الخصوص پس از نامه ر ادعرادل -از

برد به هر روی بای به انت ار نشست و مشراهر ه

اعدای هیأت رئیسه جمنا -که در اعتراض به اعرالم

کرد که آیا جمنا قادر به بازیرابری خرود پرس از

استقالل و فراجنا ی بودن دور سی ابراهیم رئیسی

انتخابات خواه بود و به یات سیاسی خود ادامره

خواستار ذف نام ایشان از فهرست جمنا در ه برود)

خواه داد یا این که به عنوان یک جنبش انتخابات

دست به انتشار بیانیه ای زدن تا بتوانن مسرائرل بره

محور ،کار خود را با پایان انتخابات ترمرام در ه

وجود آم ه را توجیه کرده و و ت رویه در جمرنرا را

خواه دی

جمنا که خالر فروپادی این جبهه را ا سرا

Anjomaneslami.semnan

1
هی کس تصور نمیکرد آقای رو انی رئیسجمهور دود بنابراین کسی اطراف او نربرود
چون کسی ا تمال نمیداد رئیس جمهور دود لذا من رئیس تبلیغات د م؛ چون کسری
طمع در این ن ادت که با آقای رو انی عکس یادگاری دادته باد چون تصور نمیکرد
اقبالی دادته باد

2
 92-92جمله طرا ی د ه بود که قرار بود آقای

رو انی ب وی مثالً جملهی »هم چرخ سانتریفیوژها بای بچرخ هم چرخ زن گی
مردم«را من طرا ی کرده بودم و میخواستیم به هر صورت که د ه آقای رو انی
ب وی

همچنین من جملهی »من سردار نیستم ،وکیلم«را طرا ی کرده بودم که

آقای رو انی کمی آن را اصال کرد و گفت» :من سرهنگ نیستم ،قوق انم«این
3
جمالت برای من بود
در این برنامه(گفت وی ویژه خبری دبکه دو) بنایمان این بود که وقتی مقرابرل آقرای
عاب ینی(مجری) قرار گرفت ،هرچه عاب ینی میگوی رها کنیم و به تلویزیون رمرلره
چون من ارتباط دادتم ،میگویرم؛ قرالریربراف و

کنیم.

دوستانش دیوانه د ه بودن از اینکه مرا (سرال )59

مهمترین ُسن آقای رو انی در
انتخابات سال  59این بود که سب رای
کان ی اهای دی ر را تخریب کرد.

اگر به سال  59دوباره بازمیگشترم

6

7

دای اساساً فیلمی بررای رو رانری

نمیساختم.

گفته بودیم ،رزمن ه میخواهی  ،رو انی رزمن هتر است (خن ه)؛ چرون واقرعرا
رو انی رزمن هتر نبود اما ما (آن موقع) جوری جلوه دادیم که ان ار رو رانری
رزمن هتر هست! چون مهم این بود که چه چیزی را وانمود بکنیم.

4

5

امی وارم این جمرلره در ههرن هرمره
کان ی اها باد که در راباله با هر چیرزی

صحبت میکنن  ،مردم ن اه نمیکنن که
رد دما چن درص است ،مردم ن اه بره
سفرهدان میکنن و من از جملهای کره
برای رو انی طرا ی د و او آن جمله را

8
روز به روز و با سیالرره

[در سال  ]59گرفرت ،االن اسرترفراده

رسانرههرا ادمرهرایری

میکنم ،مردم به جیبدان ن اه می کنن

انتخاب میدون که بره

نه آمارها.

دومرن و برازیر ررد
نزدیکتران

ترا یرک

سیاستم ار.

حسین دهباشی تاریخپژوه و مستندساز ایرانی و دبیر سایت تاریخ آنالین است .او سازنده مستند انتخاباتیی
روحانی و رئیس حوزه محصوالت تبلیغاتی روحانی در سال  32بود .اخیرا مصاحبه ویدئویی از او منتشر شد
که در آن ،حسین دهباشی نکات بسیار قابل توجهی از فرآیند تبلیغات برای حسن روحانی در سال  32و

نحوه تهیه مستند انتخاباتی وی را افشا کرد.
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ادامه متن مناظرات 49
در دو مناظره ی قبل کان ی ا ها سعی دادتن که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به نق یک ی ر بپردازن نرقراط
پررنگ مناظرات ،چالش هایی بود که اغلب یک سوی آن نماین گان و م افعان دولت یازدهم بودن ؛ مثالً در مناظره
اول به طور مستقیم از سوی قالیباف به وع ه عملی نش ه ایجاد 4 9میلیون دغل توسط دولت اداره در  ،یرا در
مناظره ی دوم انتقاد های بعداً تن ی از سوی آقایان میرسلیم ،رئیسی ،قالیباف نسبت به دولت صورت گرفت
نقش پررنگ دو جریان در مناظرات به چشم می خورد جریان اول؛ جریان نق عملکرد و سیاست های اقرترصرادی
دولت که وع ه ی افزایش رفاه دهک های کم برخوردار جامعه هم از سوی این جرایان مالر می دود مصرادیرق
این جریان در مناظرات؛ آقایان رئیسی ،قالیباف و میرسلیم هستن جریان دوم؛ جریان امی سیاست های دولت که
سعی می کن با مالر کردن مالالبات غیر اقتصادی ،ن ر گروه های میانی جامعه؛ جوانان و نخب ان را جلب کرنر
امیان جریان دوم را می توان؛ آقایان رو انی ،جهان یری و هادمی طبا دانست
می توان مناظرات را با دو فاز متصور د که در این دو فاز بعداً دو اردوگاه که در هر ک ام امیان یرکری از دو
جریان فوق دور دارن در فاز اول هر دو اردوگاه سعی می کنن در لفافه پاسخ ویی به سواالت مرجرری افرراد
اردوگاه مقابل را نق کرده و به صورت غیر مستقیم دخ یا جریان م ن ر خود را نق کنن در فاز دوم مناظررات،
هر دو گروه به سوال مجری بی اعتنا هستن و به صورت مستقیم و بی پرده طرف مقابلشان را به نق می کشرنر
این بی اعتنایی به سوال مجری بعداً انق ر آدکار می دود که مثالً آقای جهان یر در بخشی از مرنراظرره ی دوم
ب ون توجه به سوال مجری ،به صورت انشاوار بیانیه از قبل آماده د ه را می خوان
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نکته ی دی ری که در خصوص مناظرات می توان ب ان توجه کرد ،گفتمان های موجود در مناظرات است بعداً از
کلی واژه های استفاده د ه توسط کان ی ا ها می توان وجود این گفتمان ها را کشف کرد در مجموع دور چرهرار
گفتمان؛ ع الت ،آزادی ،توسعه اقتصادی و پیشرفت به چشم می خورد آنچه که مشهود است این است که می توان
گفتمان آقای رئیسی را ،ع الت دانست که ن اه به گروه های کم برخوردار جامعه دارد ،که البته برای اجتماعی کردن
نماین گی این گفتمان نیاز به تاکی بیشتر و دور ق رتمن انه تری دارد البته قالیباف هم با مالر کردن کلیر واژه
 %4در برابر % 59به نماین گی خود در گفتمان ع الت رنگ بخشی ه است او همچنین با کلی واژه هایی همچون؛ کار
در برابر رف ،نوگرایی در برابر رویکرد سنتی دولت و استع اد خود را برای نماین گی گفتمان پیشرفت نیز نشران
داده است زوج رو انی-جهان یری در غیاب هادمی ،بیشترین استع اد را برای نماین گی گفتمان توسعه اقترصرادی
متکی به روابط خارجی دارن  ،همچنین این دو ،با مالر کردن کلی واژه هایی دور خود را در گفتمان آزادی هرم
نشان دادن میرسلیم و هادمی طبا ظرفیت نماین گی هی یک از گفتمان ها را ن ارن هرچن که با درخشش مریرر
سلیم در مناظره ی دوم می توان او را متمایل به گفتمان پیشرفت تصور کرد

نحوه ی ظهور امیان دولت در مناظره ی دوم به صورتی بود که گویی در مقابل امیان دولت ا مر ی نرژاد
قرار گرفته ان و در صحبت هایشان گریز های زیادی به نق های دولت ا م ی نژاد زده و بعداً نق های وارد
به خود را با آن نق ها توجیه می کردن این رکت مصا به ی آقای رئیسی بع از مناظره را در پی دادرت
که اداره کرد؛ خوب است ص ا و سیما یک مناظره برای همیشه بین دولت فعلی و دولت قبل برگذار کنر ایرن
واکنش ع م مایت و ع م نماین گی رئیسی از دولت قبل را نشان می ده همچنین رئیسی در قسمت هایی از
مناظره به طور صریح به فرا جنا ی بودن خود نیز تاکی کرد این موضوع بر خالف جهان یری است که در هرر
دو مناظره خود را نماین ه اصال طلبان معرفی می کن
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قالیباف در مناظره اول از  ۳جهت امتیاز کسب کرد؛ او محور تهاجم به زوج دولت(رو انی-جهان یری) بود و از
این بابت گام نخست و ضروری را بردادت امتیاز دوم او مله ی موثر به جهان یری و رو انی بود که واکنرش
های منفعالنه ای از سوی مقابل را در پی دادت  ،امتیاز سوم قالیباف در مناظره اول م لومیت نادی از رقابرت
نابرابر 0نفر به  9نفر است اما قالیباف در مناظره دوم ،نسبت به مناظره ی اول افول دادت ،هرچن که باز هرم
در ابت ا و انتهای مناظره توانست خود ق رتمن نشان ده جهان یری در مناظره ی اول  ،از طرفی خرود را
نماین ه اصال طلبان نشان داد و از طرف دی ر رو انی را به ادیه ران در الی که قرار برود در سرایره ی
رو انی رکت کن او در مناظره دوم ضعیف عمل کرد و نمی توان هی نقاله قوتی از او نام برد رو انری ،در
مناظره ی اول دو امتیاز منفی دادت ،اول؛ دکست توسط قالیباف و دوم؛ به ادیه رفتن توسط جهان یری او
با بیان گفتمان آزادی در مناظره ی دوم و همچنین م لوم نشان دادن دولتش با این سوال که ”آیا این دولرت
هی کار مثبتی نکرده است؟“ کمی خود را ا یا کرد رئیسی در هر دو مناظره سعی بر این دادت کره خرود را
درگیر دوقالبی های مالر نکن و با منش خاص خود وارد جنجال ها نشود و سعی در ارائه ی برنامه ی خرود
دادته باد اما در مناظره ی دوم گام را ان کی در نحوه انتقاد از دولت فراتر نهاد و از این ن ر در مناظرره دوم
موفق ظاهر د هادمی طبا در هر دو مناظره یکنواخت عمل کرد و از از دولت مایت می کرد و بعداً دولرت
قبل را هم مورد نق قرار می اد ولی در کل در فدای مناظره محو گردی و درگیر موضوعات اصلی مناظره نش
اما ب ون دک پ ی ه ی مناظره ی دوم آقامیرسلیم بود که کار را از مال ات مناظره اول نسبت به دولت سیرار
فراتر گذادت و مستقیم و تن به نق دولت رو انی پرداخت
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نا رضایتی مردم در اواخر دولت خاتمی غیرقابل انکرار برود،
چون پس از دولت سازن گی تغییرات چشم یری در دولرت
اصال ات صورت ن رفته بود و در واقع همان سیاست هرای
آقای هادمی دادت تکرار می د عالوه بر آن برا وجرود
ثبات اقتصادی ،کشور آن رد اقتصادی ای را کره برایر ،
ن ادت؛ سیاست زده کردن دانش اه ها وچن درقره کرردن
جنبش دانشجویی یکی دی ر از عوامل نارضایتی از دولرت
وقت به دمار می رفت که باعث به وجرود آمر ن طریرف
مخالفی در جریانات دانشجویی علیه خاتمی د
با مشخ د ن کان ی ا ها جناب آقای هادمی رفسنجانری
اصلی ترین گزینه مالر در این بین به دمار می آم و از
طرفی کسی ا تمال این را نمی داد که ا م ی نژادِ کرمرترر
دناخته د ه بتوان رقیب اصلی او باد  ،سخنان نوبرخرت و
محصولی در مناظرات تلویزیونی به خوبی داه این مر عرا
است و کسی هادمی را رها نمی کن که بیای به ا رمر ی
نژاد رای ب ه
با وجود جوّی که علیه خاتمی در فدای دانش اهری وجرود
دادت و با طر مسئله عبور از هادمی توسط ا م ی نرژاد،
طبیعی بود که اغلب جریانات دانشجویی از وی مایت کنن ،
عالوه بر این ها دعار های ع الت خواهانه او هم آرای قشرر
مستدعف و طبقه پایین جامعه را به سمت خود جلب می کن
و هم ن ر رودنفکران طبقه متوسط را
همه این عوامل دست به دست هم می دهن تا در پایان یک
رقابت تن ا تنگ ،سرانجام ا م ی نژادِ ع الت طلب بره 09
سال سکان داری تکنوکرات ها پایان ده
رئیس ج ی پاستور در الی ه ایت کشتی دولت را به دسرت
می گیرد که دولت قبلی در زمینه سیاست خارجی و برر سرر
مسئله انرژی هسته ای به کلی عقب نشینی کرده است بیانیه
سع آباد ،توافق نامه بروکسل و پاریس و پرلرمرب در ن
تاسیسات هسته ای در دولت خاتمی دواه این م عا اسرت
دایان هکر است که این توافق ها در زمان ریاسرت جرنراب
آقای سن رو انی در دورای عالی امنیت ملی و با درور

طرا ی د ه بودن نرسی ه است و اجرای آن با مشرکرالتری
همراه بوده است

استحاله در احمدی نژاد

موثر محم جواد ظریف و کمال خرازی در مذاکرات صرورت
گرفته است
نارا تی مردم و رهبری از این موضوع باعث د که مسئرلره
فک پلمب تاسیسات هسته ای به عنوان یک خواسته مرلری
مالر وعملی دود طولی نکشی که صنایع هسرتره ای برا
ق رت دروع به کار کردن و در پی آن پیشرفرت کشرور در
علوم نانو  ،سلول های بنیادی ،فناوری مودکی ،ماهواره های
فدایی و سایر زمینه ها به خوبی گویای پیشرفت وسیع علمی
در این دولت بود
ه فمن ی یارانه ها که یکی از رویا های دولت های پیشریرن
بود نیز در این دولت اجرا د  ،عالوه بر این ها توزیع سرهرام
ع الت و مسکن مهر نیز از جمله اق امرات ایرن دولرت در
راستای مایت از مستدعفان و گستر ع الت به دمار مری
آی اما آنچه که از سخنان تحلیل گران بر می آی این اسرت
که این اق امات آن طور که بای به ه فری کره بررای آن

اواخر دولت نهم افرادی در کنار ا م ی نژاد قرار می گیررنر
که نه در لقه اول او ،اما تاثیر گذارن  ،با دروع دولت دهرم
این افراد در لقه اصلی دولت واقع می دون و بیش از پیش
در رون ایجاد استحاله در رئیس جمهور موثر از جملره ایرن
افراد می توان آقایان مشایی ،بقایی و را نام بررد بر ون
دک دور این افراد نا دایست درون کابینه دولت دوم مهر،
ا م ی نژاد را دچار بروز اعتماد به نفس کاهبی کرد کره بره
خاطر ایشان در مقابل سران قوا و تی کم مقام مرعر رم
رهبری بایست و از اجرای قانون جلوگیری به عرمرل آورد
طوری که بعدی معتق ن ا م ی نژاد مقرام ریراسرت قروه
مجریه را تا ودی باال تر از سایر قوا می دانسته اسرت در
الی که این خالف قانون اساسی جمهوری اسالمی است
پر واضح است که این خود مختار پن اری رئیس دولت بررای
او هزینه هایی در بر دادت ،برای مثال :راباله بین قوه مجریه
با سایر قوا را بر هم زد ،یا باعث ایجاد بری نر رمری و نرا
هماهن ی در اداره کشور د یا اینکه تنها در دولت ا رمر ی
نژاد بودجه چن دوازدهم تاسیس د ه است که این قانون برای
زمان جنگ و وادث طبیعی در ن ر گرفته د ه بود
وقتی به این مسائل تحریم های عام انه آمرریرکرا و جروّ
نابسامانی که علیه کشور بع جریان فتنه  22به راه افتراد برا
مسائلی چون رد بی ان ازه نق ین ی در جامعه و هرمرراه
د  ،تورم باال رفت ،قیمت ارز و طال باال رفت و ن ام مرالری
کشور دچار نابسامانی د تا جایی که قیمت همه چیز در بازار
در دو روز پیاپی متفاوت بود
این سوء م یریتی که در دولت دوم رخ داد ،هزینه هایی را نیز
برای اصول رایان و جریانات امی ا م ی نژاد در پی دادت
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