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حسن روحانی تنها به ستاد انتخابات آمد و برای ریاست جمهوری ثبتنام کرد
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یادداشت

ثبت نام نامزدان
ریاستجمهورییاتحقیرآن

عبدالحسین طوطیایی

شرایط آســان برای ثبت نام نامزدان ریاست
جمهوری موجب رها شــدن شــمار قابل
توجهی از افراد مختلف در این روزها در وزارت
کشــور شده است .از چندین دوره انتخابات
گذشــته تاکنون این شیوه ثبت نام فرصت
مناسبی برای تعدادی از رسانهها نیز فراهم
آورده است .رسانههایی که از فرط محدودیت
مخاطب و ســوژه چه بســا به مصاحبه با
جمعــی از این گــروه ثبتنــام کنندگانی
تن میدهند که از آسیبهای شدید و ارگانیکی
روانی رنج می برند .به راســتی هدف از این
نحوه ثبت نام و آنهم در کشــوری که بنا به
آمار رســمی حدود یک میلیون بیمار روانی
حاد دارد ،چیســت؟ آیا چنین مناســبتی
موجب وهن مســئولیت ریاست جمهوری
در کشــور نمی شود؟ اساسا تا کنون از خود
پرسیده ایم این دسته از هموطنان که باید
در گام اول تحت مراقبت های روان درمانی
قرار بگیرنــد چرا در ثبت نام برای انتخابات
مجلس شورای اســامی غایب و تنها برای
ریاســت جمهوری می آیند؟ جایگاهی که
این خیل بــزرگ را برای ثبت نام می پذیرد
اما در غربالی بســیار ریز به سرند آنها اقدام
می نمایند .چرا وزارت کشور چنین مشقت
غیر الزمی را بر خود تحمیل می نماید؟
از رســانه هایی که در جستجوی مخاطب
و ســوژه از پاســخ های یک بیمار روانی و
مالیخولیایی هم نمی گذرند باید پرسید که
چرا به وزارت کشــور می آیید؟ کوتاهترین
و پر بار ترین کانون برای ســوژهسازیهای
از این دست برای شما اتفاقا بیمارستان هایی
هستند که جمع بیشتری از این گروه تحت
مراقبت و درمان هستند .آیا واقعا این جمع از
آسیب دیدگان در یک تصمیم خود بخودی
برای این ثبــت نام حضور مــی یابند؟ آیا
در بررســی کیفی ثبت نام کنندگان وجود
انبوهی از این آسیب دیدگان روانی موجب
هتک حرمت به گزینه هایی با اعتبار اجتماعی
باال نمیشــود؟ اگر که بیماری روانی نوعی
آسیب است چرا در برابر آسیب های اجتماعی
بجای خندیدن و اســتهزاء آنها ،به کمکشان
نمیشــتابیم؟ از ویژگی های رفتاری مردم
کشورما گاه لوث کردن بعضی مواردی است
که فاقد توانایی برای حل آن هستند .
مدتهاستکهاینویژگیباامکاناتشبکههای
اجتماعی و فضای مجازی نیز مجهز شــده
اســت .نیاز جامعه به کنشــگری در فضای
سیاســی و نیز میل به شاد بودن و خندیدن
در بعضی موارد از قبیل این شیوه از ثبت نام
متاسفانه بهم گره میخورد .
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سرمقاله

چرا روحانی لبخند زد
و رئیسی شعار داد

محمود میرلوحی



فعال سیاسی

روز گذشته حسن روحانی ،رئیس دولت تدبیر
و امید مصمم و مســرور پــای در ره خیابان
فاطمی گذاشــت و درحالی که انگشتانش را
به نشــانه پیروزی نشان میداد ،یکه و تنها وارد
ساختمان وزارت کشور شد تا در دوازدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری نامنویسی کند.
چندی بعد ابراهیم رئیسی ،تولیت فعلی آستان
قدس رضوی در محل ثبتنام نامزدهای انتخابات
ریاست جمهوری مستقر شد ،درحالی که مسعود
میرکاظمــی وزیر نفت دولــت احمدینژاد و
نادر طالب زاده عضو جبهه پایداری به مشایعت
او میپرداختند .علیرغم روحانی که با اعتماد
بهنفسومصممبهایرادسخنرانیپرداخت،رئیسی

در نطق خود  ،گزارههایی شعارگونه را تبیین کرد.
من علت لبخند مشفقانه رئیسجمهور را در این
مهم میدانم که حســن روحانی میپندارد که
پس از گذشت  4سال از زمان تصدیگریاش
بر قوه مجریه ،بیشتر وعدههایی که به مردم داده بود،
جامه عمل پوشانده و توانسته است در عرصههای
گوناگون موفقیتهایی را به دست آورد.
او همواره اعالم کرده و نشان داده است که مبنای
فعالیتش عقالنیت است و حرکتش بر روی ریل
تدبیر با کمک کارشناسان و نخبگان کشور است.
برهمین اساس حسن روحانی انگشت اشارهاش
را به جوهر آبی آغشته کرد تا نشان دهد چنتهای
پر در اختیار دارد .به نظر می رسد در حوزههای
فرهنگ ،اقتصاد ،مسائل بینالملل ،امنیت و حقوق
شهروندی اگرچه وی به هدف غائی دست نیافته
اما توانسته در بسیاری از آنها تغییراتی فراتر از
حد انتظار ایجاد کند .طبیعی اســت که امروز
حسن روحانی به واسطه پشتوانه مردمی دلگرم

شود و مطالبه عمومی مبنی بر حضور در رینگ
انتخابات باعث فزونی یافتن اعتماد به نفس اش
شود.
از سوی دیگر امروز تنها رای دهندگان سال 92
به روحانی خواهان حضور مجدد او بر صندلی
ریاست جمهوری نیستند بلکه حتی کسانی هم
که به روحانی در دوره قبــل رای نداده بودند
از او دعوت میکنند .ضمن آنکه  ،در کشــور
ما مرسوم بوده اســت که همواره افراد طی دو
دوره ،سکان اجرایی کشور را به دست بگیرند.
از همین روی اگر کسی بخواهد در حوزههای
مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی فعالیتی را
به نتیجه برساند ،به تولید گفتمان و تئوری بپردازد
و اقداماتــش را تبدیل به الیحه کند و آن را به
تصویب برساند و در نهایت هم جامه عمل به
آن بپوشاند ،به یک مدت زمان  8ساله نیاز دارد.
آقای رئیسجمهور سال  92وعده حصول برجام
و حل و فصل پرونده هستهای را داد.

پس از گذشت مذاکراتی سخت ،برجام به ثمر
رســید و آثارش به تدریج درحال هویدا شدن
است .اگر در همین مقطع کنونی این موضوع رها
شــود به شدت آسیب پذیر است و میتواند به
وسیله رقبای دولت به ورطه نابودی کشیده شود.
به همین دلیل است که میگوییم روحانی باید دو
دورهای شود .خود روحانی هم احساس میکند
که اگر در  4سال بعدی هم خود سکاندار دستگاه
اجرایی باشد ،برجام نمود بیشتری خواهد یافت و
آثار آن به طور کامل مبرهن میشود .مهار تورم
هم مسئلهای است که توانسته لبخند را بر لبان
رئیسجمهوری بنشاند .دولت دکتر روحانی با
تالش و ممارستهای فراوان تورم  46درصدی
را به عدد  8درصد رساند .هم اکنون اگر شخصی
دیگر بیاید به جای آقای روحانی ،یک بار دیگر
فضای اقتصادی کشور را شوکی دربرمیگیرد.
هنوز شوکها ماهانه ،هفتگی و حتی روزانهای که
در دوران  8سال حکومت دولتهای نهم و دهم

به بدنه اقتصادی کشور وارد میشد را فراموش
نکردهایم.
در طرف دیگر اما آقای رئیســی قرار دارد که
به دلیل عدم برخورداری از پشتوانه کار اجرایی
کارنامه قابل دفاعی ندارد و از همین روی از سر
اضطرار به کلی گویی و بیان شعارهای تکراری
روی آورده است.
من با تمام احترامی که برای آقای رئیسی قائل
هستم احســاس میکنم که ایشان دارای چهره
خاص است چرا که برگ به برگ کارنامه کاری
او حاکی از فعالیتهایش در دســتگاه قضایی
است و در مقایسه با رئیس دولت تدبیر و امید
نه در حوزه اقتصادی ،نه در حوزه فکر و فرهنگ
و هنر و نه در عرصه حقوق شهروندی دغدغه
اکثریت جامعه را ندارد .برای همین میتوان به
معنای لبخند رضایت آقای دکتر روحانی و چهره
عادی از حالت آقای رئیسی پی برد.
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