روزنامهاقتصادیصبح ایران

تقارنسالروزتولددکترمحمدمصدق
باانتخابات96؛

رهبر معظم انقالب:

برنده انتخابات
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احترام به آزادی و
حقوق مردم
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تاکید بخشخصوصي بر مشارکت مردم در انتخابات؛
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همه رای بدهیم و درست رای بدهیم

حس�ین عبده تبریزی -همه باید رای
دهیم و درس��ت رای دهیم .حتی به یک رای
بیش��تر هم نیاز داریم .بار دیگر بر سر دوراهی
انتخابات ایستادهایم .نباید یک اشتباه را دو بار
تکرار کنیم .یک تصمیم نادرس��ت یا تعلل و
بیتفاوتی ممکن است دوباره ...
3

مطالبات قانونی با صندوق رای

عبداهلل مومني -مش��اركت م��ردم در انتخابات يكي از مهمترين
مجراهاي اصالحات در نظام سياسي است كه در نظام انتخاباتي مناسب
و منطقي اين امر به كارآمدي و ثبات نظام سياسي كمک ميكند.
ادامه در همین صفحه

مردمسرنوشتسياسيواقتصاديرامشخصكنند

ابراهيمجميلي*-فردا سرنوشت اقتصادي و سياسي كشور تا حدودي
مشخص ميشود .ضريب مشارکت باال در انتخابات ميتواند ...
ادامه در همین صفحه

حضور در پاي صندوق و بلوغ فكري مردم

علی خرم* -شركت در انتخابات در قرن حاضر در جهان همراه با
روشهايي است كه ملت ميتوانند براي حقوق اجتماعي ...
2

مشاركت باال ،افزايش امنيت ملي کشور

علیرضا رحیمی* -انتخابات مسالهاي است كه مستقيما با تعيين
سرنوشت فرد فرد مردم در ارتباط است همچنان كه ...
2
فرود  4فروند هواپیمای پسابرجامی در مهرآباد؛

صنعت هوایی در مسیر اعتماد

10

گزارش اختصاصي «جهانصنعت» از مذاكره ايران و آمريكا

مهرداد نيكروان

سوريه و عراق ،موضوع گفتوگوهاي پنهاني

اميد به آينده با حضور جوانان در انتخابات
فردا سرنوش��ت توسعه كش��ور براي چهار سال آينده و
ريلگذاري براي سالهاي پس از آن تعيين ميشود .اينكه
رهبري بر مش��اركت حداكثري تاكي��د و تصريح فرمودند
ك��ه برنده انتخابات مردم ايران هس��تند در حقيقت ناظر
ب��ر اين مس��اله بود كه اگ��ر جمعه انتخابات با مش��اركت

حداكثري مردم برگزار شود و نمايش قدرت ايرانيان شكل
گيرد ،روش��ن اس��ت كه ايرانيان همواره عقالنيت را براي
مدي��ران خود انتخاب كرده و ميكنند و در اين مبارزه به
پيروزي رسيدهاند.
نيازي وجود ندارد كه گفته شود مشاركت همه واجدان

برخالف اين موضوع زماني كه ساختاري با نظام
انتخاباتي نامطلوب و ناكاركرد باشد ،نهتنها منجر به
تحقق اصالحات و پاسخگويي در اينگونه ساختارها
نميش��ود بلكه به عنوان بخش��ي از فرآيندهاي
غيرمعمولي ميتواند موجب بيثباتي شود.
اما با توجه به ظرفيتهاي مردمساالرانهاي كه
در قانون اساسي كش��ور ما وجود دارد و با وجود
پارلماني كه منشا مشروعيتبخشي مردم هستند
و اتكاي رياستجمهوري به راي مردم ،مشاركت
مردم در انتخابات و اساسا اصالحات براي ما بخشي
از فرآيندهاي عادي سياسي است و نهتنها موجب
ضرر نيست بلكه به كارآمدي و ثبات نظام سياسي
نيز كمك ميكند.
م��ا با حضورم��ان در پ��اي صندوقهاي راي
ميتوانيم پس از انتخابات ،مطالبات قانوني ،ملي و
دغدغههاي شهروندان را در مسير درست پيگيري
كنيم.شركت در انتخابات يكي از مهمترين ابزارهاي
اصالح وضع موجود اس��ت .اگر ميخواهيم روند

مثبت و رو به بهبود فعلي اس��تمرار يابد ،بايد در
انتخابات مشاركت حداكثري داشته باشيم چراكه
ب��ا قهر كردن با صن��دوق راي مثل پاي��ان دوره
اصالحات هيچ دس��تاوردي بر اين رفتار قهرآلود
ما مترتب نيست و حتي اندك دستاوردها نيز از
بين خواهند رفت و عقبگرد خواهيم داش��ت .آيا
ميخواهيم با تمركز بر سازوكار و ساختار ناقص و
معيوب نهاد انتخابات ،تمام كاركرد و دستاوردي
كه اين نهاد ميتواند داشته باشد را كنار بگذاريم؟
مگر جز اين است كه از طريق شركت در انتخابات
ميتوانيم عيب و نقص و خطاها را مرتفع کنيم؟
به جرات ميتوان گفت هيچ تغييري كه مفيد به
حال ملت باش��د طي  40سال گذشته به وجود
نيامده ،مگر با شركت گسترده در انتخابات .پس
چرا چنين امكان ارزشمندي را ناديده بگيريم و از
چنين حقي بگذريم؟
کساني که نميخواهند راي بدهند و در انتخابات
شركت كنند ،اين راي ندادن و شركت نكردن در

نادر کریمی جونی -روزنامههاي آمريكايي
طي ماه گذش��ته اخباري را درخصوص مالقات
پنهان��ي نمايندگان ايراني و آمريكايي در عراق
منتش��ر كردهاند .در اين اخبار كه روزنامههايي
مانن��د هافينگتونپس��ت ،لسآنجلستايمز و
نيويوركتايمز آن را پوشش داده و درخصوص
آن گزارشهاي��ي بازتاب دادهاند ،گفته ش��ده
نمايندگان مقامات ارش��د ايراني با فرستادگان
رييسجمهور اياالت متح��ده آمريكا در بغداد
ديدار و چند دور گفتوگو كردهاند.
باالخ��ص روزنامههاي هافينگتونپس��ت و
لسآنجلستايم��ز در دو گ��زارش جداگانه به

تحليل اين خبر پرداختند و سابقه همكاريها
و گفتوگوهاي پنهاني تهران -واش��نگتن را به
رشته تحرير درآوردهاند .اين گفتوگوها اگرچه
به تازگي و در ماه گذش��ته رس��انهاي شده اما
تاري��خ برگزاري آن در بغداد ب��ه زمان آخرين
دور مذاكرات آستانه درباره تدوين نظام جديد
امنيتي و سوريه و تعيين مناطق حفاظتشده
در اين كش��ور بازميگردد .در واقع و در حالي
كه ديپلماتهاي وزارت امور خارجه كشورمان
در قزاقس��تان بر س��ر پيش��نهاد ايجاد مناطق
حفاظتش��ده غيرنظام��ي چانهزني ميكردند،
نمايندگان نهادهاي ارش��د ايران با فرستادگان

دویچهوله  -وزي��ر خارجه آلمان به دليل
جلوگي��ري از بازديد نماين��دگان پارلمان اين
كش��ور از پايگاه هوايي اينجرليك ،به شدت از
تركيه انتقاد كرد .آلمان انتقال سربازان آلماني
مس��تقر در اين پايگاه به يك مكان ديگر را در
دست بررسي دارد.

ب��ا ادامه تنشه��ا ميان برلي��ن و آنكارا كه
در ماههاي گذش��ته ش��دت گرفته ،تركيه بار
ديگر مان��ع بازديد نماين��دگان پارلمان آلمان
(بوندستاگ) از سربازان آلماني مستقر در پايگاه
اينجرليك ش��د .اين ديدار براي روز دوش��نبه
گذشته برنامهريزي شده بود.

انتخابات ،به نوعي يعني راي دادن به کس��ي که
اتفاقا مخالف مرام و نگاه آنهاست.
روز  ٢٩ارديبهش��ت با اختصاص حداكثر دو
ساعت وقت پاي صندوق راي برويم و طي روزهاي
باق��ي مانده ت��ا انتخابات ،مردده��ا و تحريميها
را تش��ويق به رفتن به پاي صن��دوق راي كنيم.
اصالحات؛ فرآيندي تدريجي و غيرخشونتآميز
است كه مهمترين بستر آن صندوق راي است حتي
اگر اين صندوق كاستيهاي زيادي داشته باشد.
وقتي در مورد انتخابات س��خن ميگوييم به
ميزاني كه مش��اركت گستردهتر باشد حصول به
نتايج و اميد به تحقق خواستهها دستيافتنيتر
اس��ت .پس خواهناخ��واه بايد توج��ه کنيم مثال
دولت��ي با  25ميليون پش��توانه راي با دولتي كه
كمترين پش��توانه مردم��ي را دارد ،توانش براي
حل معضالت متفاوت خواهد بود .در شرايطي كه

مشاركت مناسب باشد ،اشخاص دولت متناسب با
گرايشهاي خودشان را پيدا ميكنند.
در جريان انتخابات مشاركت گسترده ،يكي از
دغدغههاي اصلي شهروندان آگاه و مسوول است
و نگرش حاكميت بايد معطوف به ايجاد مشاركت
گس��ترده عموم ش��هروندان و تعمي��ق مجاري
مشاركتي باش��د .برخالف احزاب كه مسالهشان
به درس��تي اين است كه فرد و شخصيتي دقيقا
با مش��خصات مورد توجه يك جريان يا اشخاص
ذينفوذ در انتخابات حضور پيدا کند .در انتخاباتها
به خصوص در رياستجمهوري بهطور جدي توجه
احزاب و جريانات سياسي بايد به اين مساله باشد
ک��ه طرفهاي مقابل تفكر و گرايش عموم مردم
و طبقه متوس��ط به عنوان حامالن دموكراس��ي
چه کساني هستند و پيشينه و سابقه و تجربيات
گذشته مديريتي و سياسي آنها به چه شكل بوده

گزارش «جهانصنعت» از مذاكره ايران و آمريكا

سوريه و عراق ،موضوع گفتوگوهاي پنهاني

رييسجمه��ور اياالت متحده آمريكا مش��غول
مذاكره بودهاند.
در اين گزارشها تاكيد شده كه موضوع اصلي
اين مذاكرات همكاري ايران و آمريكا در صحنههاي
سوريه و عراق بوده است .ناظران احتمال ميدهند
عدم مزاحمت آمريكا در برقراري و ايجاد مناطق
حفاظتش��ده و امن در سوريه كه تصميم اخير
مذاك��رات بحران س��وريه در قزاقس��تان بوده ،از
دستاوردهاي اين مذاكرات پنهاني در بغداد بوده

است .در واكنش به اين گزارشها اگرچه مقامات
اي��االت متحده س��كوت اختي��ار كردند و حتي
س��خنگويان وزارت خارجه آمريكا و كاخ س��فيد
هم حاضر به موضعگيري نشدند اما در ايران تنها
واكن��ش به س��خنگوي وزارت امور خارجه تعلق
داشت كه بدون اشاره به گزارشهاي روزنامههاي
آمريكايي ،هرگونه مذاكره با آمريكاييها را خارج
از گفتوگوهاي هستهاي رد كرد.
ناظراندرباره چشمانداز موفقيت اينگفتوگوها

انتقاد شديد وزير خارجه آلمان از «باجخواهي» تركيه
به نظر ميرس��د اين اقدام آنكارا در واكنش
به اعطاي پناهندگي به ش��ماري از س��ربازان
تركيه از سوي آلمان صورت گرفته كه متهم به
حمايت از كودتاي نافرجام تابستان سال گذشته

ميشوند .روزنامه آلماني «نوي اوزنابروكر» ديروز
از قول زيگمار گابري��ل «باجخواهي از پارلمان
آلمان» را گذشتن از مرزهاي تحمل اين كشور
توصيف كرد.
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جعبه سیاه

ت من و تو ما نشویم! رای می دهیم تا «راه» را انتخاب کنیم!
چه کسی گف 

مش��اركت در انتخابات ش��وراهاي شهر و روستا كه ضامن
توسعهيافتگي و مدرن شدن محلهها ،شهرها و كالنشهرهاي
كشورمان است ،اهميتي بيبديل دارد.
حضور پرشور جوانان در انتخابات فردا اميد به آينده را
به نمايش ميگذارد.

مطالبات قانونی با صندوق رای

www.jahanesanat.ir
ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺁ
ﮔ
ﻬ
ﻰ
ﻫﺎ
ﺟﻬـﺎﻥ ﺻﻨ ﻯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻌـﺖ

شرايط در انتخابات فردا تا چه حد اهميت دارد چراكه در
اين مدت نه فقط نامزدها بلكه چهرههاي ش��اخص جامعه
نيز بر اين اهميت تاكيد كردهاند .اما ذكر اين نكته و توجه
به آن مهم است كه در كنار انتخابات رياستجمهوري كه
بر چهار سال آينده و سالهاي پس از آن تاثير ميگذارد،

تنظیف

ادامه از همین صفحه

و چه کارنامهاي داشتهاند.
انتخابات رياس��تجمهوري يعن��ي رقابت و
هم��اوردي دو گفتمان کلي در کش��ور؛ جرياني
كه نگرش آن بر ميزان راي ملت اس��ت ،اس��توار
است يعني همان جرياني كه مبنا را مردمساالري
ميداند و براي آزادي و توس��عه سياسي جايگاه
خاصي قائل است و در برابرش جرياني كه با نگرش
اقتدارگرايي به دنبال آمريت و تمركزگرايي در اداره
امور كشور است.
با مشاركت گسترده در انتخابات ،دولتي كه به
مردمساالري،دموكراسي،عقالنيتومنافعهمگاني
گرايش داش��ته باشد روي كار ميآيد .طبيعتا در
جهتگيري عمومي مردم ،عقل موردپسند مدنظر
است نه جرياني كه با اقتدارگرايي به دنبال آمريت
سياسي است تا نتيجه آن حاكميت دولت جناحي
و ماجراجويي شود كه منافع قشري و تكجرياني
برايش مهم باشد.
اختصاصي

ميگويند اگرچه تهران -واش��نگتن به نمادي از
خصومت آش��كار و گاه رو به تزايد تبديل شدهاند
اما همانگونه ك��ه در موضوعهايي مانند پرونده
گروگانهاي آمريكاي��ي در لبنان ،اخراج عراق از
كويت ،سقوط صدامحس��ين و آخرين مورد كه
پرونده هس��تهاي ايران بود ،همكاريهاي جدي
و ثمربخش��ي ميان ايران و اياالت متحده شكل
گرفته و به نتيجه رس��يده اس��ت .از اين پس نيز
ميتوان به انجام گفتوگو و عالوه بر آن همكاري
آشكار يا پنهان ميان تهران و واشنگتن بر سر منافع
مشترك اميدوار بود.
جهان

بن��ا بر اي��ن گ��زارش ،وزير خارج��ه آلمان
ميگوي��د در صورت پافش��اري آنكارا بر چنين
رفتاري ،ارتش آلمان بايد به دنبال بديلي براي
پايگاه اينجرليك تركيه براي اس��تقرار سربازان
خود باشد.

1
16

ادامه از همین صفحه

مردمسرنوشتسياسيواقتصاديرامشخصكنند
 ...عالوه بر نش��ان دادن بلوغ ملت ايران ،نش��اندهنده رشد
و توس��عهيافتگي جامعه باش��د و قدرت کش��ور را در تعامالت
بينالمللي و سياس��ي تعيين کند .اين در حالي اس��ت که در
سراسر جهان هم مردم به اين رشد و بلوغ رسيدهاند که انتخابات
فرصت��ي براي ابراز نظر و بيان قضاوت آنها در مورد فرآيندهاي
اقتص��ادي پيشروي کش��ور اس��ت و آنها با حضور بيش��تر در
انتخاب��ات ميتوانند بر آينده خود و نس��لهاي بعد از خود ،اثر
بهتري داشته باشند.
در اي��ران نيز مردم بايد بدانند سرنوش��ت کش��ور به معناي
سرنوش��ت خود آنها بوده و تمريني براي دموکراس��ي است .در
اين ميان با توجه به اينکه ايران کش��وري در حال توسعه است
و بنابراين به افزايش س��رمايهگذاريهاي داخلي و خارجي نياز
دارد ،ميتوان با حضور حداکثري در انتخابات ،يک پيام روشن
به جهان مخابره کرد که نگاه دنيا را به ايران تغيير خواهد داد
در حالي که ميتوان عالوه بر دست يافتن به امنيت و وفاق براي
توس��عه کشور ،پيامي دلگرمکننده به سرمايهگذاران خارجي و
داخل��ي انتق��ال داد تا با حضور بيش از پيش آنها در پروژههاي
اقتصادي ،شاهد آينده روشن ايران باشيم.
يکي از نکات اساس��ي ديگر که ميتوان در اين مقطع به آن
اشاره کرد ،اين است که انتخابات فرصتي براي نمايش وحدت،
يکپارچگي و عزم ملي براي توسعه کشور است و حضور گسترده
مردم در اين انتخابات سرنوشتساز ميتواند روال حرکت دولت
بعد را به درستي تعيين کند چراکه در صورت حضور حداکثري
مردم در انتخابات ،عالقه مردم به آينده کشور مشخص ميشود
و خواستههاي مردم نيز بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد.
در اين ميان زماني که يک رييسجمهور با راي باالي مردم
انتخاب ميشود ،رييسجمهوري متعهدتر و جوابگوتر نسبت به
مطالبات و خواستههاي مردم است و راي باالي مردم ميتواند
پش��توانهاي گرم براي دولت او فراهم کند که سرعت موفقيت
دولت در دس��تيابي به رفاه ،رش��د اقتصادي و آينده بهتر ايران
را صدچندان ميکند .بنابراين به طور حتم ،اين ما هستيم که
خطمش��ي آينده کش��ور و جامعه را تعيين ميکنيم و بايد در
صورتي که هنوز در تشخيص نامزد اصلحتر براي رياستجمهوري
دچار ش��ک و ترديد هستيم به نامزدي راي دهيم که نظرات و
عملکرد او بيشتر به عقيده ما نزديک است نه اينکه به طور کلي
خود را در سرنوشت و آينده پيشروي کشور سهيم ندانيم.
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