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 نيا به نظرم. "ممممييييكنكنكنكنو پررنگ و پررنگ و پررنگ و پررنگ غ غ غ غ ييييآنها تبلآنها تبلآنها تبلآنها تبل    ييييها را براها را براها را براها را بران انتخابن انتخابن انتخابن انتخابييييد بدترد بدترد بدترد بدترييييم بام بام بام باييييم بر آنها بطور كامل مسلط شوم بر آنها بطور كامل مسلط شوم بر آنها بطور كامل مسلط شوم بر آنها بطور كامل مسلط شوييييتوانتوانتوانتوانيييياگر نماگر نماگر نماگر نم "

جهان سوم  يعقب نگه داشتن كشورها يبرا ياستعمار ياست كه كشورها ين ترفنديترنقصين و بيترجين، رايترموفق

اينست كه در  كشورهاي جهان سوممردم اكثريت خصوصيات  از بارزسه ويژگي  .كنند و خواهند كردياستفاده كرده و م

لذا براحتي مجذوب شعارهاي تو خالي و پوچ  .كنندمي حساسات و دور از عقل عملتابع ابسيار  -1: ها معموالانتخابات

احتي در ، ورزشكاران و افراد معروف جامعه هستند لذا بربازيگران مشهور - هابسيار تابع نظرات سلبريتي - 2. شوندمي

بسيار تابع فضاي مجازي و جو تبليغاتي آن هستند كه  - 3. دارندم برميقد جامعه نيازراستاي منافع قشر مرفه و بي

به نوعي مورد اول و دوم نيز تابع مورد سوم . شودريزي ميهميشه توسط كشورهاي ابرقدرت و استعماري هدايت و برنامه

- به ندرت راي ميمعموال و تحول آفرين  متهور، شجاعمتفكر، ، بابرنامه، دلسوز، اي افراد شايستهدر چنين جامعه. هستند

گيرند و كليد تعقل خود را تحويل سه مردم اين جوامع عمدتا بر اساس عقل و منطق و تفكر تصميم نمي راكهآورند چ

ثال م. تر باشد شانس راي آوردن باالتر استتر و هيجانيچتر، پودر اين شرايط هرچه شعارها، تبليغاتي. دهندعامل فوق مي

- ديدم و احساس ميبودم، بوضوح و روشني تفاوت شعارهاي تبليغاتي را ميساكن خارج از كشور در من در سالهايي كه 

ي كوتاه مدت، هاطريق فالن برنامه بيكاري را از درصد گويد منكانديداي رياست جمهوري مي آنجا يكدر مثال . كردم

ها در صنعت و سازيودجه و فالن نگرش در آموزش عالي و فالن بهينهفالن تغييرات در ب و ايجادميان مدت و بلند مدت 

حاال در ايران چطور است؟ بسيار براي . درصد ميرسانم 1/3 درصد به 5از سال  4بعد از ... تجارت و خدمات و كشاورزي و 

، فساد را !كن ميكنم، فقر را ريشه!كن ميكنمدرصدي را ريشه 11بيكاري اول من در همان سال : من و شما آشناست كه 

 "ريشه كن كردنها"و از هيچ برنامه مشخصي هم براي اين !) در واقع مردم را ريشه كن ميكنم... (و !!! كن ميكنمريشه

سال  8 سال يا 4همين ملت شريف بعد از . هوراااااااااااااااااا: فرياد ميزنند و در طرف مقابل هم ملت شريف. خبري نيست

كنند تا انتخابات بعدي شدن هستند لذا صبر مي كنريشهدر حال نشد بلكه خودشان  كنبينند نه تنها مشكالت ريشهمي

اين دور باطل و بدبختي  .دقيقا همان را انتخاب كنند "ريشه كن ميكنم... "عربده بكشد كه  هركسي كه بلندتر كه

  .ال و شانس در جايي همراه ملت شوديابد تا مگر بخت و اقبهمچنان ادامه مي

ها و شعارها و سابقه كانديداهاي رياست جمهوري را به دقت برنامه 92سال  رياست جمهوري يادم هست كه در انتخابات

تحول آفرين باشد چراكه  اي است كه ميتواندتنها گزينه "قاليباف"بندي رسيدم كه مرور ميكردم و در نهايت به اين جمع

- تضمينتهران هم شهرداري او در  موفقبسيار بسيار كرد و سابقه اجرايي هاي مدوني ارائه ميبراي كارهايش دقيقا برنامه



داد ولي اصوال از هيچ برنامه مشخصي در طرف مقابل هم روحاني بود كه شعارهاي داغ مي. ها بودبرنامه ايناجراي كننده 

فاميل  روحاني همشهري و قضا از. رد و اول و وسط و آخر همه شعارهايش مذاكره با غرب و آمريكا بود و بسكپيروي نمي

ايش تبليغات كنم ولي چون اطمينان صد در صد م و بررسيد من بايد از او حمايت كنشايد بنظر مي. شددور ما مي

در فضاي توانايي و جرات كارهاي بزرگ، با تمام قوا بر عليه او و به نفع رقيب نه  اي دارد ونه برنامهاين آدم  داشتم كه

آن سالها ايران نبودم ولي در فضاي مجازي براي . هاگذاشتم حتي در بين همشهريوقت مي تبليغ ميكردم ومجازي 

بدبختانه بسياري . اثري بودولي حيف كه تالشهاي بي. دوستان و آشنايان و اقوام و همشهريها تالش ميكردم مجاب كردن

شما هيچ برنامه مشخصي از  پرسيدم آيااز دوستان مي. از آنها مجذوب شعارهاي غرب گرايانه حاج حسن شده بودند

چيزي  رهكايد؟ آيا غير از مذاكره مذاكره مذاده يا شنيدهدي... اي و ايشان مثال در حوزه مسكن، صنعت، كشاورزي، هسته

    "هدفهدفهدفهدف"مشخصا مذاكره با غرب به عنوان يك ابزار، خوب است ولي به عنوان يك مشخصا مذاكره با غرب به عنوان يك ابزار، خوب است ولي به عنوان يك مشخصا مذاكره با غرب به عنوان يك ابزار، خوب است ولي به عنوان يك مشخصا مذاكره با غرب به عنوان يك ابزار، خوب است ولي به عنوان يك ايد؟ هايش شنيدهسخنراني ته و از سر

يك !) حتي دوستان دانشگاهي و هيات علمي(بدبختانه جواب اغلب آنها  .آفريندآفريندآفريندآفريندميميميميننننفاجعه فاجعه فاجعه فاجعه چيزي جز چيزي جز چيزي جز چيزي جز معلوم بود كه معلوم بود كه معلوم بود كه معلوم بود كه 

گفتم مگر اينهمه پادشاهان ايران احمدشاه و رضاشاه و محمدرضا شاه مي!!!. "با آمريكا باش و پادشاهي كن" :بود مضمون

نهمه كشور عربي و غير عربي در دنيا متحد و مصدق با غرب و آمريكا متحد نبودند؟ كجا بود پيشرفت و توسعه؟ مگر اي

 مذاكره و تعامل كرد ،؟ معقوالنه است كه با دشمنآمريكا نيستند پس چرا اينقدر عقب افتاده و درمانده و وابسته هستند

و اين شعارهاي احمقانه كه كسي آن  انهتبدبخ. و انتظار داشت چشم اميد سفيهانه است كه به دشمنولي احمقانه و 

كس و چقدر تنها و بي. بود "!!!!!!دبير شوراي عالي امنيت ملي كشور"سال  16كه همان كسي بود داد را ميريب عوامف

  . انداش نشستهترين مقامات امنيتياي در عاليغريب است كشورم كه چنين موجودات وابسته

برابر  4قدينگي برابر شده، ن 3قيمت ارز گذرد اين دولت ميبار خسارت سال از وجود 6اما نتيجه چه شد؟ تا االن كه ... 

حاال نكته جالب اينجاست كه همين .... . ها چند برابر شده و فقر صنعت به فنا رفته و قيمت شده، گيرشده، بيكاري همه

سال از عمر كشور و عقب ماندگي كشور و پيرتر شدن  8راي دادند و باعث هدر رفتن  "خان حسن"افرادي كه به 

. ، االن مدعي و طلبكار هستند كه چنين است و چنانبدون هيچ ثمره خاصي شدنددر اين مدت جمعيت جوان كشور 

دقيقا االن وقتي هست  .درست انتخاب كرده بوديد االن كشور دچار اين وضعيت نبوددرست انتخاب كرده بوديد االن كشور دچار اين وضعيت نبوددرست انتخاب كرده بوديد االن كشور دچار اين وضعيت نبوددرست انتخاب كرده بوديد االن كشور دچار اين وضعيت نبودكسي نيست به اين عقال بگويد اگر كسي نيست به اين عقال بگويد اگر كسي نيست به اين عقال بگويد اگر كسي نيست به اين عقال بگويد اگر 

        !!!!!!!!!!!!ا نه؟ا نه؟ا نه؟ا نه؟ييييد د د د ييييهستهستهستهست    ييييان سومان سومان سومان سومههههد كه جد كه جد كه جد كه جييييخودتان قضاوت كنخودتان قضاوت كنخودتان قضاوت كنخودتان قضاوت كن: بايد از اين دوستان پرسيدكه 

انشاء اهللا مردي كه يادگارهايش در تهران ماندني و تكرار 

برج ميالد، درياچه چيتگر، پل طبيعت، (نشدني هستند 

اتوبان امام علي، اتوبان صدر، توسعه شگفت انگيز متروي 

د با انتخاب درست مردم، فرصت نبتوانو يارانش ...) تهران و 

. دنبهتر و دست بازتري براي خدمت به مردم داشته باش

ين مرد بزرگ، اين مدير قدرتمند و اين مهندس واقعي، ا

    .شايسته انتخاب مردم است


