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انتخابات مجلس و سخنی با دوستداران ايران
 انتخابات يازدهمين دوره مجلس در ش��رايطي برگزار مي شود كه مردم 
ايران ب��ه دليل حفظ اس��تقالل و پايبندي خود به نظ��ام و عدم پذيرش 
س��لطه بيگانگان همچون گاوهاي ش��يرده خليج فارس، گسترده ترين 
وپيچيده ترين فشار اقتصادي وسياسي وجنگ نرم همه جانبه دشمنان 
نظام را تحمل كرده واس��تقالل و عظمت ايران را حفظ كرده اند، اگر چه 
ممكن است ضعف ها و ناكارآمدی های داخلي نيز به فشار دشمنان دامن 
زده باشد ، اما به رغم آن، ايستادگي مردم دشمنان را در مقابل اراده ملت 
ايران به زانو درآورده و در نقطه مقابل وحدت و انس��جام ملي ايران كه در 
تجليل از شهادت سردار سليماني تبلور يافته و از سوي ديگر اقتدار دفاعي و 
توان بازدارندگي ايران نيز كه در عمليات عين االسد تجلي يافت، جهانيان 

را مقهور خود كرده است . 
مجموعه عوامل فوق س��بب شده اس��ت كه دش��منان نظام اسالمي براي 
تحت الشعاع قرار دادن انتخابات آينده مجلس وكاهش مشاركت مردم ويا 
حتي عدم برگزاري انتخابات ، گسترده ترين جنگ تبليغاتي را به راه انداخته و 
موضوع تحريم انتخابات ويا حتي آشوب آفريني در كشور را محور برنامه هاي 
خود قرار داده اند، به گونه اي كه حت��ي در روزهاي اخير پمپئو وزير خارجه 
امريكا مجددا در حمايت از آشوب ها در آستانه انتخابات سخن به ميان آورده 
است . البته در اين زمينه ترديدي نيست كه فرصت سازي برخي از عوامل 
داخلي براي دشمنان كه به دليل ناكارآمدي خود در سال هاي اخير در عرصه 
اجرايي كشور و مجلس دهم و شوراي شهر تهران ، نقش اساسي را داشته و 
دارند، واكنون با ادبار مردم مواجه شده اند، در اين فضاسازي مؤثر بوده است . 
اين شرايط البته نه تنها مسئوليت دوستداران انقالب بلكه كساني را كه ايران 
و عظمت آن را نيز دوست دارند و به اهميت رأي خود واقفند، سنگين كرده و 

حضور پرشور آنها در پاي صندوق های رأی را الزامي مي نمايد. 
رهبر معظم انقالب اسالمي صبح روز چهارشنبه16 بهمن ماه در ديدار اقشار 
مردم با دعوت همگاني از مردم براي شركت در انتخابات ضمن بيان اهميت 
انتخابات مجلس واينكه انتخابات، فرصتي بزرگ براي ملت و تهديدي براي 
دشمنان است و زمينه ورود افكار جديد و راه هاي نو در چرخه تصميم سازي و 
تصميم گيري كشور را فراهم مي كند ، با تأكيد بر حضور همه واجدان شرايط 
براي حضور در پاي صندوق های رأي ، يادآور ش��دند: ممكن است كسي از 
بنده خوشش نيايد اما اگر ايران را دوست دارد، بايد به پاي صندوق رأي بيايد، 
بنابراين هركس به ايران عالقه مند است و امنيت كشور، حل شدن مشكالت 
و گردش صحيح نخبگاني را دوست دارد، در انتخابات شركت كند. ايشان در 
همين زمينه افزودند: افراد مؤمن و انقالبي با انگيزه قوي در انتخابات شركت 
خواهند كرد اما اگر كسي انگيزه ديني و انقالبي ندارد اما ميهن عزيز را دوست 
دارد الزم اس��ت به پاي صندوق های رأي بيايد.  منشأ اين فراخوان رهبري 
براي حضور حاميان نظام ودوس��تداران ايران در پاي صندوق های رأي در 

نكات زير نهفته است: 
اوالً: در نگاه اسالمي منش��أ تمامي حقوق، خداوند اس��ت و اوست كه نظام 
حقوق و تكاليف را براي زندگي بشر تعريف كرده و از طريق فطرت و ارسال 
شريعت نبوي در اختيار بشريت قرار داده اس��ت. يكي از اين حقوق، »حق 
تعيين سرنوشت« است كه در نظام سياسي اس��الم به عنوان يكي از اركان 
مهم شكل گيري حكومت اسالمي محوريت دارد. از آنجا كه در اسالم، رأي 
و انتخاب ملت در عرصه نصب كارگزاران حكومت اسالمي اعتبار دارد، ملت 
حق دارند كه در انتخابات حاضر شوند و به نامزد مورد عالقه خود رأي دهند. 
هيچ كس نيز در جايگاهي نيست كه بتواند مانع تحقق اين حق گردد. به واقع 
آنچه در نظام هاي غربي مبتني بر منش��أ خيالي چون »قرارداد اجتماعي« 
ش��كل گرفته است، در اس��الم، اس��اس و بنياني محكم دارد و مستظهر به 

آموزه هاي الهي است. 
ثانياً: مشاركت سياسي فعال در جامعه كه مصداق بارز آن، حضور در عرصه 
انتخابات است، به عنوان يك ضرورت شرعي و تكليف الهي مورد تأكيد قرار 
گرفته است، چراكه اوالً نظام سياسي اسالم بدون حضور ملت در صحنه معنا 
نمي يابد و ثانياً اين حضور، موجب حفظ و تقويت نظام اسالمي كه به فرموده 
حضرت امام، حفظ آن از اهم واجبات است، شده و آن را در برابر تهديدات 
مختلف مصون مي سازد. رهبر معظم انقالب نيز به اين حقيقت چنين اشاره 
دارند: »... هم حق و هم تكليف مردم است كه بيايند و سرنوشت كشورشان 
را به دست خودشان معين كنند؛ زيرا كشور متعلق به مردم است. مردم بايد 
بيايند و با انتخاب صحيح و آزادانه، قانون گذاران شان را در قوه مقننه معين 
كنند؛ مجريان خودشان را با ترتيبي كه در قانون معين شده است، معين 
كنند. اين حق مردم است و متعلق به آنهاست؛ اما تكليف هم هست. اين طور 
نيست كه يكي بگويد من نمي خواهم از اين حقم استفاده كنم؛ نه، سرنوشت 
نظام، بسته به احقاق و استنقاذ اين حق است؛ اين تكليف است؛ بايد همه 

شركت كنند. «)۷۸/11/۲6(
ثالثاً به عنوان يك ايراني شركت در انتخابات و حضور در پاي صندوق های 
رأي كاركردهاي زي��ر را دارد: 1- انتخاب��ات، عالي ترين مظهر حضور مردم 
در عرصه سياس��ي و مهم ترين مجراي تحقق حاكميت مردم اس��ت. نظام 
مردم ساالر، نظام حاكميت مردم بر سرنوشت خويش، نظام داشتن حكومتي 
برخاسته از مردم و پاسخگو در برابر مردم است.  ۲- انتخابات، فرصتي است 
براي مردم كه نظر خودش��ان را درباره شيوه حكومت و مديريت يك دولت 
ابراز كنند و اگر نارضايتي نسبت به آن داشته باشند، كسي يا گروهي ديگر 
را كه صالح تر و با كفايت تر مي شناسند، جايگزين سازند. بدين وسيله نظام 
سياسي، به س��وي اصالح و بهبودي و تكامل تدريجي پيش مي رود.  ۳- از 
مهم ترين كاركردهاي انتخابات، قاعده مند كردن انتقال قدرت سياس��ي از 
گروهي به گروه ديگر اس��ت. فق��دان قاعده اي براي انتق��ال و توزيع قدرت 
سياس��ي و مس��ئوليت اداره جامعه، مصائب سياس��ي گوناگوني به دنبال 
مي آورد. ايمان به وجود و كاركرد انتخابات، به گروه هايي كه براي تصاحب 
قدرت سياسي به رقابت مي پردازند، تضمين مي دهد كه بهترين راه و شيوه 
كسب قدرت، حضور در انتخابات است. كسب قدرت از راه انتخابات ضمن 
دارا بودن مشروعيت الزم از سوي مردم، مسالمت آميزترين شيوه در رسيدن 
به اريكه قدرت است.  ۴- انتخابات، زمينه هاي الزم براي چرخش نخبگان 
و دگرگوني در بخش هايي از گروه حاكم را به طور مس��تمر فراهم مي سازد. 
در يك نظام مردم س��االر، قدرت در چرخش اس��ت و به طور مداوم دس��ت 
به دس��ت مي گردد. هيچ كس براي هميشه از دس��تيابي به قدرت محروم 
نمي شود.  ۵- برگزاري انتخابات مشاركت آميز و رقابتي، احساس مسئوليت 
نظام در مقابل خواس��ت هاي جامعه را افزايش مي ده��د. انتخابات موجب 
 افزايش احساس مسئوليت حاكمان در مقابل خواست هاي جامعه مي شود. 
6- انتخابات در فضا و شور رقابتي، آگاهي هاي سياسي - اجتماعي ملت را 
افزايش مي دهد و فضاي مناظرات و سخنراني هاي تبليغاتي نامزدها، زمينه 

آگاهي مردم از وضعيت كشور در حوزه هاي مختلف را فراهم مي آورد. 
۷- سازماندهي انتخابات واقعي با افزايش مشاركت و گسترش رقابت سياسي 
بين گروه هاي مختلف سياس��ي - اجتماعي، بس��تري مناسب براي رقابت 
تش��كل هاي موجود در جامعه به وجود مي آورد و حتي شرايط و زمينه هاي 
 الزم ب��راي ظهور گروه ه��اي جديد سياس��ي اجتماعي فراه��م مي گردد. 
۸- در نهايت، مهم ترين كاركرد ويژه انتخابات و مش��اركت سياسي مردم، 
خنثي سازي توطئه ها و تهديدات دشمنان اس��ت كه در عين حال، موجب 
افزايش اقت��دار نظام و امنيت ملي كش��ور ش��ده و داراي پيامدهاي مثبت 

منطقه اي و بين المللي براي هر نظام سياسي خواهد بود. 
رابعاً: كاهش مش��اركت مردم در انتخابات مي تواند پيامدهاي زير را داشته 

باشد: 
1-تشديد جنگ رواني دشمن در كاهش مشروعيت ومقبوليت مردمي نظام

۲-كاهش قدرت عمل نمايندگان منتخب
۳-تشديد فشارها و تحريم های دشمنان عليه نظام اسالمي

۴-تأثير انتخاب نمايندگان ضعيف در كارآمدي مجلس
۵-ايجاد زمينه اعمال نفوذ وزرا ودستگاه هاي اجرايي

6-افزايش تعارضات خشونت آميز
۷-تضعيف ضرايب امنيتي استان هاي مرزي

۸-تضعيف قدرت نرم ايران در ساختار سياسي منطقه.

عباس حاجي نجاري

فرمان�ده كل س�پاه پاس�داران در اولين مصاحب�ه تلويزيوني 
خ�ود از هن�گام تص�دي فرمانده�ي كل س�پاه، اع�ام 
ك�رد پاس�خ اي�ران ب�ه امريكا)حمل�ه ب�ه عين االس�د(، 
مح�دود ام�ا راهب�ردي و اقدام�ي كام�ًا دفاع�ي ب�ود. 
به گزارش فارس، شبكه تلويزيوني الميادين كه اين روزها به دليل 
سالروز انقالب اسالمي و برگزاري انتخابات مجلس، در حال پوشش 
ويژه تحوالت ايران است، با سردار سرلشكر حسين سالمي، فرمانده 
كل سپاه پاسداران جمهوري اسالمي ايران مصاحبه كرد. سالمي 
در اين مصاحبه اعالم كرد كه پاس��خ به ترور ش��هيد سپهبد قاسم 

سليماني نظامي و بايد كاماًل واضح و شفاف مي بود تا همه دنيا آن را 
مشاهده كند. پاسخ ايران، هيبت ساختگي امريكا را فرو ريخت. 

فرمانده كل سپاه در اين گفت وگو توضيح داده است كه ايران بايد 
امريكايي ها را در يك نقطه متوقف و ب��ه آنها حالي مي كرد كه بايد 
در مقابل ايران در حساب هاي شان بازنگري كنند. وي گفت: پاسخ 
نظامي ايران به ترور شهيد سليماني »راهبردي« و »محدود« بود اما 
»قدرت و توانمندي« ايران را آشكار كرد. سردار سالمي اين پاسخ را 
در نقطه جغرافيايي محدود توصيف كرد كه »تأثير آن جهاني بود«. 
او گفت: »عمل ما نقطه اي بود اما تأثير آن جهاني بود. وقتي يك عمل 

در مقياس تاكتيك اتفاق مي افتد اما ميدان تأثير جهاني دارد، اين 
عمل استراتژيك است«. 

وي تأكيد كرد كه اقدام ايران عليه امريكا كاماًل دفاعي و مش��روع 
بود. او گفت: »اقدام ما در مقاب��ل امريكايي ها اقدامي كاماًل دفاعي 
بود. يك دفاع مشروع، يك دفاع قانوني، يك حق، چيزي كه ما بايد 

مي گرفتيم«. 
الميادين پيش از سردار سالمي، در روزهاي اخير با »محمد جواد 
ظريف« وزير امور خارجه و »محسن رضايي« دبير مجمع تشخيص 

مصلحت نظام نيز گفت وگو كرده بود. 

سردار سالمي: ايران هيبت ساختگي امريكا را فرو ريخت

رئيس جمهور در اختتاميه جشنواره خوارزمي: 

سردار سليماني افتخار ماست، راست و چپ نمي شناسد

دانشگاه فضاي علم است، نبايد آن را دو قطبي كرد
رئيس جمهور تعليم و تعلم را اس�اس پيشرفت 
بشر و حركت به سمت كمال دانست و با اشاره به 
آمار قابل ماحظه كشور در عرصه توسعه علم و 
دانش، تأكيد كرد: از دو قطبي كردن فضا در همه 
موضوعات بايد فاصله گرفت تا ايران اس�امي 
در دان�ش و علم بي�ش از پيش پيش�رفت كند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر رياست جمهوري، 
دكتر روحاني روز گذش��ته در آيين پاياني س��ي و 
سومين جش��نواره بين المللي خوارزمي و تقدير از 
برگزيدگان اين جشنواره، با بيان اينكه دانشگاه ها بايد 
فضاي علم باشند و آنها را هم دوقطبي نكنند، گفت: 
علم و دانش را نبايد بين جناح ها تقسيم كنيم. وي 
تصريح كرد: هرچيزي را در جامعه دو قطبي نكنيد، 

قطب بندي، حزب و جناح جاي خودش را دارد. 
روحان��ي در ابتداي س��خنان خود گفت: بس��يار 
خوشحالم كه در اين ايام بس��يار فرخنده سالگرد 
پيروزي انقالب اسالمي و فضاي آمادگي مردم براي 
حضور پاي صندوق آرا ش��اهد اين جشنواره مهم 
علمي هس��تيم. براي ما افتخار است كه در جامعه 
امروز عالمان، انديشمندان و فرهيختگان مسير علم و 
دانش را به پيش مي برند. همه ارزش انسان اين است 
كه در نقطه اي كه قرار گرفته است، حركت و تالش 
كرده و شرايط نو را به نسل بعد واگذار مي كند.  وي 
تصريح كرد: امروز يكي از افتخارات در جامعه ايران و 
در جامعه بعد از انقالب مان، آمار علم و دانش است؛ 
يعني اگر مقايسه كنيم با ۴1 سال پيش مي بينيم 
پيشرفت جامعه از لحاظ تعداد دانش آموز، دانشجو، 
 مراكز پژوهشي و علمي، مراكز فناوري، پرديس ها، 
پارك هاي علم و فناوري، مداوم در حال سرعت يافتن 
است. در طول اين مدت مشاهده مي كنيم كه ايران 
در مسير رشد و علم و دانش حركت قابل قبولي را پيدا 
كرده است، همه آمار و ارقام نشان مي دهد كه وضع ما 

امسال از دو سال و چهار سال پيش بهتر است. 
   در شرايط  تحريم راه را گم نكرديم

روحاني به مسئله تحريم ها اشاره كرد و افزود: حاال 
تحريم، فشار و مش��كالت بود و هر چه مي خواهد 
باش��د كه البته اگر ش��رايط تحريم نبود، بي ترديد 
شرايط بهتري داش��تيم اما در عين حال در شرايط 
فشار و تحريم هم راه را گم نكرديم و مسير را درست 
پيموديم. اينكه توانستيم در طول اين شش سال، ۵9 
پله در نوآوري ارتقا پيدا كنيم معنايش اين است كه 
مسير انقالب، مردم و دانش پژوهان صحيح و درستي 

بوده است. بنابراين ما اين توانمندي را داريم. براي 
اينكه اين توانمندي را افزاي��ش دهيم البته اولين 
مس��ئله، مس��ئله اميد جامعه ما به آينده و فضاي 
مناسب در دانشگاه ها است. اگر فضاي دانشگاه علم 
باشد و فضاي تنازع نباشد و علم را تقسيم نكنيم. علم 
و هنر و همه چيز در جامعه ما را نمي شود دوقطبي 

كرد. 
روحاني س��پس به تعريض گفت: مي ترسم كم كم 
ساندويچ فروش��ي، بقالي ها و لباس فروشي ها هم 
دو قطبي شوند و يكي بش��ود اين جناح و يكي آن 
جناح شود و هر كس اين جناح است وارد اين مغازه 
شود و هر كس آن جناح اس��ت وارد آن مغازه شود. 

من مي ترس��م ميوه هم تبديل به دوقطبي ش��ود، 
پرتقال جناح راست، پرتقال جناح چپ، هر چيزي 
را در جامعه دوقطبي نكنيم. چه خبره؟ به چه سمت 
حركت مي كنيم؟ مي خواهيم چه كار كنيم؟ قطب، 
حزب، جناح جاي خودش را دارد، يك استاد خوب، 
استاد خوب است. اين عالم و اس��تاد است بايد از او 
بياموزيم. كالس براي آموختن است براي ياد گرفتن 
است. دانشگاه حتماً بايد كار سياسي هم انجام بدهد 

اما اصل را نبايد فراموش كنيم. 
   رهبران دنيا تاب آوری ملت ايران را تحسين 

مي كنند
روحاني اضافه كرد: فضا را يك مقدار مناسب و آرام 

كنيم. از دو قطبي كردن فض��ا در همه موضوعات 
فاصله بگيريم و بگذاريم در علم و دانش پيشرفت 
شود. بحمداهلل وضع ما خوب است و بايد به آينده 
اميدوار باشيم امروز اميدوار هستيم اينكه تحريم ها 
و فشارها نتوانسته ما را بشكند و نتوانسته ما را عوض 
كند، اين افتخار بزرگي براي ماست.  خدا شاهد است 
در اين يك سال و خرده اي كمتر رهبري در دنيا است 
كه به من برسد و از ايستادگي و تاب آوري ملت ايران 
تجليل نكند؛ همه رهبران غربي و اروپايي، همه شان 
برايشان جاي تعجب و شگفتي است كه يك ملت 
بزرگ و عظيم در برابر اين همه فشار ايستادگي و 

مقاومت و در علم و دانش پيشرفت مي كند. 
روحاني در بخش ديگري از س��خنانش با تأكيد 
بر اينكه نبايد افتخارات كشور را دو قطبي كنيم، 
افزود: سردار سليماني افتخار ماست، جناح راست 
و چپ نمي شناسد. اتفاقاً سردار سليماني كسي بود 
كه اصاًل جناحي نبود. اص��اًل در اين جناح بازي ها 
نبود، با هم��ه جناح ها و با همه خ��وب بود و اصاًل 
تفكرش، تفك��ر جناحي نبود. اساس��اً اين چيزها 
جناحي كردن نيست، معني ندارد كه ما افتخارات 
ملي مان را تقسيم كنيم. اين برش، برش ناصحيح 
و نادرست ايجاد كردن است. اگر درختي هم كه 
ميوه دارد از وسط نصف كنيد و بگوييد ما دو جناح 

هستيم در اين صورت هر دو خشك مي شود. 
قواعد بازي وحزب بازي براي محيط خاص و دوران 
خاصي است، با هم دعوا و انتخابات مي كنيم و يكي 
برنده مي شود ازاينجا به بعد، ديگر اين قواعد بازي 
به آن صورت رقابت در جامعه بايد تعطيل شود. نه 
اينكه داخل اتاق هايمان برويم و تا انتخابات بعدي 
رقابت كنيم، يعني آيا ما همين طور مي خواهيم 
ادامه بدهيم؟ و همچنان تا انتخابات بعدي و بعدي 
ادامه مي دهيم. مردم اينه��ا را از ما نمي خواهند، 
مردم پيشرفت كش��ور را از ما مي خواهند، مردم 
زندگي راحت، رفاه، معنوي��ت، آزادي در جامعه 
و اس��تقالل به معني واقعي كلمه را مي خواهند، 
مردم تعامل با جه��ان را مي خواهند. مي گويند با 
دنيا تعامل نكنيم يك ديوار دور خودمان بكشيم. 
اينقدر ديوار دور ما هس��ت ديگر نياز نيست شما 
ديوار بكش��يد. آن آقاي پمپئو اينها دائما مشغول 
ديوار كشي هستند ما بايد دنبال پل باشيم نه دنبال 
ديوار، با ملت های ديگر و با دانشگاه هاي ديگر پل 

درست كنيم. 

  گزارش

رئيس قوه قضائيه عنوان كرد
حل آسيب هاي اجتماعي 

با مشاركت نهادهاي مردمي
رئي�س قوه قضائي�ه در آيي�ن رونمايي 
از دس�تورالعمل مش�اركت و تعام�ل 
نهادهاي مردم�ي و ق�وه قضائيه اظهار 
داشت در سايه نشس�ت هاي همفكري 
و ه�م انديش�ي نخب�گان با دس�تگاه 
قضايي و بهره من�دی از عقول مختلف 
در عرصه تصميم گيري و تصميم سازي 

و اج�را، ب�دون تردي�د ق�وه قضائي�ه قوی ت�ر مي ش�ود. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، رئيس قوه قضائيه در 
آيين رونمايي از دس��تورالعمل مش��اركت و تعامل نهادهاي مردمي 
و قوه قضائيه اظهار داش��ت: در س��ايه نشس��ت هاي همفكري و هم 
انديشي نخبگان با دس��تگاه قضايي و بهره مندی از عقول مختلف در 
عرصه تصميم گيري و تصميم سازي و اجرا، بدون ترديد قوه قضائيه 

قوی تر مي شود. 
آيت اهلل رئيس��ي افزود: قوه قضائي��ه بايد به اضافه ك��ردن ظرفيت 
نهادهاي مردمي به ظرفيت خود لبخند بزند چ��را كه بدون نياز به 
افزودن ساختار اداري و نيروي انس��اني جديد، يك نيروي كارآمد 
و ارزش��مند همراه و همكار قوه قضائيه ش��ده و دس��تگاه قضائي از 
قوت چند برابر برخوردار مي ش��ود. رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه 
دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضائيه 
سندي متين و دقيق و مبتني بر قانون است، اعالم كرد: ماه مبارك 
رمضان جلسه ديگري با فعاالن نهادهاي مردمي تشكيل خواهيم داد 
تا دستاوردها، اشكاالت و ميزان اجرايي شدن اين سند مورد بررسي 
قرار گيرد. وي با بيان اينكه سند همكاري سازمان هاي مردم نهاد با 
قوه قضائيه طي شش ماه كار كارشناس��ي تدوين شده است، اظهار 
داشت: مي توانستيم اين جلس��ه را با حضور معاونين تشكيل دهيم 
اما اصرار بر اين بود كه جلسه با اين تركيب يعني حضور همه اركان 
قوه قضائيه تشكيل ش��ود و اين اولين جلسه در اين سطح با بخشي 
خارج از قوه قضائيه است. رئيس قوه قضائيه ادامه داد: پيش از اين هم 
مي توانستيم اين جلسه را برگزار و از يك آرزو و آرمان براي تدوين ساز 
و كار مشاركت سازمان هاي مردمي با قوه قضائيه صحبت كنيم اما 
امروز اين سند و ساز و كار پيش روي ما قرار دارد و مي خواهيم كليد 

اجراي آن را بزنيم. 
آيت اهلل رئيس��ي بر همين اس��اس به همه بخش هاي قوه قضائيه و 
رؤساي سازمان ها و معاونان دستور داد بر اساس اين دستورالعمل 
ارتباط خود با س��ازمان هاي مردم نهاد را تعري��ف كرده و اين حس 
همكاري را به همه بخش هاي قضايي حتي در دورترين نقاط كشور 
تسري دهند تا تعامالت با گروه هايي كه دلس��وز مردم بوده و براي 
خدمت به مردم تالش مي كنند، ضابطه مند و نهادينه شوند. رئيس 
قوه قضائيه با اشاره به جلسات فصلي مقام معظم رهبري با مسئوالن 
دستگاه هاي مختلف براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي اظهار داشت: 
وقتي رهبر انقالب فرمودند  سراغ مردم برويد، ديديم نيروي عظيمي 
با احساس مسئوليت آماده كمك براي حل مسائلي است كه با روال 
اداري نمي توان آنها را حل كرد. آيت اهلل رئيسي افزود: رهبر انقالب 
نسبت به آسيب هاي اجتماعي نگران هستند و بايد به هر حال اين 
آسيب ها حل شود. به نظرم آسيب هاي اجتماعي همچون طالق و 
اعتياد و موضوعاتي كه براي همه ما رنج آور است، با به ميدان آمدن 

مردم نهادها حل شده يا به حداقل ممكن مي رسد. 
رئيس ق��وه قضائيه با بيان اينكه خوش��بختانه با تدوين س��ند تعامل 
سازمان هاي مردمي با قوه قضائيه حلقه وصل اين دو مجموعه طراحي 
شده، تصريح كرد: اين س��از و كار خوبي كه طراحي شده بايد اجرايي 
شود تا ضعف ها و قوت هاي آن مشخص شود و اگر الزم شد مي توانيم با 
تكميل آن يا تدوين اسناد ديگر همچون نظام نامه اجتماعي گام هاي 

بعدي را برداريم. 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين: 
تقويت اردوهاي راهيان نور 

از اولويت هاي بسيج است
تقوي�ت پايگاه ه�اي بس�يج سراس�ر 
كش�ور مي تواند به توس�عه گردشگري 
كن�د  كم�ك  كش�ور  در  اس�امي 
و اردوه�اي راهي�ان ن�ور يك�ي از 
الگوهاي گردش�گري اس�امي اس�ت. 
به گزارش س��پاه نيوز؛ س��ردار سرتيپ 
پاسدار غالمرضا سليماني رئيس سازمان 

بس��يج مس��تضعفين در جلس��ه قرارگاه مركزي راهيان نور سپاه و 
بسيج با بيان اينكه كارهاي مفيد و ارزنده اي در اردوهاي راهيان نور 
شكل گرفته است، اظهار داشت: همه ساله شاهد رشد كمي و كيفي 
برگزاري اردوهاي راهيان نور در سراسر كشور هستيم و يكي از مباني 
جمالت مقام معظ��م رهبري)مدظله( كه فرموده ان��د »راهيان نور 
فناوري استخراج گنجينه دفاع مقدس است«، اين است كه راهيان 
نور همه ظرفيت ها را متناس��ب با نيازهاي رواني، نش��اط و هيجان 
جامعه به همراه دارد. وي ترويج سبك زندگي ايراني- اسالمي را يكي 
ديگر از اهداف اردوهاي راهيان نور برشمرد و تأكيد كرد: هر مكتبي 
داراي سبك خاصي براي زندگي انسان هاست و مكتب ما كه برگرفته 
از اسالم ناب محمدي و فرهنگ ساالر ش��هيدان عليه السالم است، 

سبك ديني و اسالمي دارد. 
رئيس سازمان بسيج مس��تضعفين در ادامه به ديدار اخير مداحان 
اهل بيت عليه السالم با رهبر معظم انقالب اسالمي اشاره كرد و گفت: 
امام خامنه اي در اين ديدار خطاب به مداحان اهل بيت عليه السالم 
فرمودند كه ش��ما بايد متناس��ب با فرهنگ ديني، جامعه را هدايت 
كنيد و در جمالتش به ضرورت ترويج سبك زندگي ايراني-اسالمي 

در كشور تأكيد كردند. 
س��ردار س��ليماني با بيان اينكه تقويت بيش از پيش اردوهاي راهيان 
نور جزو اولويت هاي بسيج محسوب مي ش��ود، اظهار داشت: بسيج در 
جنگ نرم، بايد كنشي عمل كند نه واكنش��ي و به همين دليل، يكي از 
اصلی ترين اولويت هاي بسيج در سال 99 تقويت پايگاه هاي بسيج سراسر 
كشور اس��ت و همين موضوع مي تواند به تقويت سبك زندگي ايراني-

اسالمي در محله ها كمك كند. وي با اش��اره به اينكه زائران راهيان نور، 
دانشجويان دانشگاه دفاع مقدس هستند، ابراز داشت: تقويت پايگاه هاي 
بسيج سراسر كش��ور مي تواند به توسعه گردش��گري اسالمي در كشور 
كمك كند و اردوهاي راهيان نور يكي از الگوهاي گردش��گري اسالمي 
است. سليماني تصريح كرد: در حال حاضر ۵۴ هزار پايگاه مقاومت بسيج 
در سراسر كشور وجود دارد و هر مسجد و پايگاه مقاومت بسيج مي تواند 

يك كاروان راهيان نور يا كاروان اربعين حسيني تشكيل دهد. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در ادامه خاطرنشان كرد: تقويت 
هيئت هاي انديشه ورزي در راهيان نور اهميت زيادي دارد و مي تواند 
قابليت هاي جديدي براي اردوهاي راهيان نور متناسب با بيانيه گام 
دوم انقالب اسالمي به همراه داش��ته باشد. سردار سليماني، تشييع 
پيكر مطهر سردار شهيد حاج قاسم س��ليماني را يكي از مراسمات 
باشكوه در كش��ورمان برش��مرد و افزود: مردم سراسر كشور در اين 
مراسم سنگ تمام گذاشتند و همه روزه شاهد حضور تعداد زيادي از 

مردم در مزار مطهر شهيد حاج قاسم سليماني هستيم. 
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   اصاح طلبان راديكالي كه تا ديروز بر آتش تخريب     
انتخابات مي دميدند و موج سواری مي كردند، از آن 
موضع عقب نشستند و با صدور بيانيه اي حاميان 
خود را دعوت به حض�ور در انتخابات كردند. اين 
دعوت يك روز پس از آن صورت گرفت كه حسن 
روحاني در نشست خبري خود، سخنانش عليه 
سامت انتخابات در ايران و نيز انتصابات ناميدن 
تلويحي انتخابات را پس گرفت و با بيان توضيحاتي 
در مورد آنچه علي�ه انتخابات گفته بود، رس�ماً   
س�خنان قبلي خود را تعويض و تأكي�د كرد كه 
هيچ گاه انتخابات را زير س�ؤال نب�رده و نخواهد 
برد و اگر انتخاب�ات را انتخابات نمي دانس�ت، از 
مردم براي مش�اركت در آن، خواهش نمي كرد. 
تغيير رويكرد دولت و حاميان تندرويش طی فقط 
چند روز،  جالب توجه و قابل بررسي است. خصوصًا 
كه در روزهاي اخير، اين طي�ف از اصاح طلبان، 
حزب كارگزاران سازندگي را به دليل ارائه ليست 
انتخابات�ي به ش�دت مورد انتق�اد ق�رار دادند. 
يك گروه ۸0 نف��ره از  اصالح طلب��ان اغلب تندرو 
در بيانيه خود، ضمن دعوت مردم به مشاركت در 
انتخابات، مجدداً ادعاي خود درباره نداشتن كانديدا  
را تك��رار كردند: »تبليغ��ات انتخاباتي يازدهمين 
دوره مجلس ش��وراي اسالمي در ش��رايطي آغاز 
شده اس��ت كه اصالح طلبان به عنوان يك جريان 
سياسي داراي پايگاه وسيع اجتماعي در اكثريت 
قاطع حوزه هاي انتخابيه امكان معرفي كانديداهايي 
كه آرمان هاي آنه��ا را نمايندگي كند، ندارند. « در 
ادامه بيانيه، مي ت��وان دريافت ك��ه زيرآبي رفتن 
برخي نمايندگان مجلس در چهار س��ال گذشته 
و نداش��تن فعاليت جناحي   در صح��ن علني، در 
حالي كه در انتخابات 9۴ با ليس��ت اصالح طلبان 
وارد مجلس ش��دند، از داليل اصلي ليست ندادن 
شوراي سياس��تگذاري اصالح طلبان در انتخابات 
پيش رو اس��ت: »اصالح طلبان با آسيب شناس��ي 
عملكرد خ��ود در انتخابات مجل��س 9۴ تصميم 

گرفتند در اين دوره صرفاً از نامزدهاي اصالح طلبي 
حمايت كنند كه لياقت و سالمت شان مورد پذيرش 
فعاالن و طرفداران در هر حوزه انتخابيه باش��د، به 
هر قيمت و با هر نامزدي ليست ندهند، با مكانيزم 
ش��فاف و دموكراتيك ت��ر رأي س��نجي مقدماتي 
)سرا( نامزدهايش را انتخاب كنند و با برنامه هاي 
س��نجش پذير و دقيق و نيز با تغذيه و پايش بهتر 
عملكرد راه يافتگان به مجلس عملكردشان را ارتقا 

بخشند. «
اين بند بيانيه و اشاره به آسيب شناسي انتخابات 
قبلي، يعني در انتخابات گذشته اينگونه نبوده اند. 
اين در واقع تأييد تلويحي انتقادات به ضعف عملكرد 

اصالح طلبان و فراكسيون اميد در مجلس است. 
در ادامه، موضع جال��ب توجه اين اصالح طلبان در 
مورد قوي تر شدن كشور با مشاركت بيشتر مردم در 
انتخابات را شاهد هستيم: »ايران عزيز براي مواجهه 
با بحران هاي داخلي و خارجي كه به نحوي بي سابقه 
كيان اين ملت را هدف گرفته اند، نيازمند بيشترين 

ميزان همبستگي و مشاركت ملي است. «
 و با اش��اره به مواردي از جمله بحران هاي ناشي از 
فقر، فساد، تورم، بيكاري، تشديد تحريم ها و تأثير 
اينها بر امور كشور خاطرنش��ان شده است: »عبور 
از اين وضعيت بحران خيز و خطرن��اك، جز از راه 
احياي اميد و بسيج تمام ظرفيت هاي اجتماعي و 

ملي ممكن نيست. «
در ميان اسامي ۸0 نفري كه در پايان اين بيانيه نام 
آنها آمده، اس��امي افرادي از جمله محسن آرمين، 
محمدعل��ي آخون��دي، زه��ره آقاج��ري، ابراهيم 
اصغرزاده، جواد امام، س��يدمصطفي تاجزاده، علي 
تاجرنيا، محسن تركاشوند، جالل جاللي زاده، سعيد 
حجاريان، مصطفي درايتي، داود سليماني، فيض اهلل 
عرب س��رخي، عليرض��ا علوي تبار، فخرالس��ادات 
محتشمي پور، محمدجواد مظفر، بدرالسادات مفيدي، 
عبداهلل مؤمني، عبداهلل ناصري و حسين واله به چشم 

مي خورد. 

   چ�را اصاح طلب�ان راديكال موضع ش�ان 
تغيير كرد؟

اصالح طلبان در اين انتخابات، حداقل دوپاره شده اند؛ 
بخشي ليست داده اند و بخشي تأكيد بر بي ليستي 
داشتند. اين دس��ته دوم تاكنون بر نداشتن كانديدا 
به دليل آنچه ردصالحيت هاي گسترده مي ناميدند، 
تأكيد مي كردند. انتخابات را به دليل گرفتن فرصت 
انتخاب��ات از مردم، انتخابات��ي درون جناح اصولگرا 
تعريف مي كردند و حتي همچ��ون همه زمان هايي 
كه احتمال رأي نياوردن شان باالست، خدشه هايي 
بر سالمت انتخابات هم وارد كردند. حال همان افراد، 
مردم را دعوت به مش��اركت در انتخابات مي كنند 
و جاي اين پرس��ش را باق��ي مي گذارند ك��ه »اگر 
اصالح طلبان كانديدا ندارند، پس مردمي كه دعوت به 

مشاركت مي شوند، بايد به چه كساني رأی بدهند؟!
شنيده ها حاكي از آن اس��ت كه فشارهايي هم روي 
ليدرهاي اصالحات و بزرگان شوراي سياستگذاري 
اصالح طلبان وجود دارد كه از ليست هاي اصالح طلب 
موجود حمايت كنند. شهيندخت موالوردي، عضو 
شوراي عالي اصالح طلبان اين احتمال را رد نمي كند 
و درباره اينك��ه در روزهاي آين��ده احتمال حمايت 
شوراي عالي سياس��تگذاري يا چهره هاي شاخص 
آن از نامزدهاي احزاب اصالح طلب وجود دارد يا نه، 
مي گويد: »من نمي توانم از جانب اعضاي ديگر شورا 
اظهارنظري كنم، اما درباره اين موضوع، صحبتي نشده 
است كه منعي براي آن در نظر گرفته شود. حمايت و 

عدم حمايت، هر دو محتمل است. «
مي توان به اين تحليل رس��يد كه خط و نشان هاي 
هفته هاي گذشته چهره هاي شاخص اصالح طلب 
براي انتخابات و در واقع عليه انتخابات، نوعي تحت 
فشار قرار دادن شوراي نگهبان و كل حاكميت براي 
تأييد صالحيت شدن كانديداي رد شده شان بود. آنها 
از سويي اين فشار را علني كردند تا فشار افكار عمومي 
بر شوراي نگهبان وارد شود و از سوي ديگر در پشت 
پرده به چانه زنی با شوراي نگهبان روي آوردند تا بار 

ديگر به تئوري قديمي حجاريان، يعني فشار از پايين 
و چانه زني در باال مصداق و تحقق ببخشند. 

در روزهاي آخر منتهي به انتخابات، آنان ديدند كه 
اين سياست نتيجه اي نبخشيده و در آستانه واگذاري 
مجلس به رقيب هستند. از سويي دريافتند هجمه هاي 
آنان عليه انتخابات، صرفاً حاميان خودشان را نااميدتر 
كرده و حاميان رقيب پاي صندوق رأي حاضر خواهند 
شد. بنابراين ناگاه ورق برگشت و مواضع تغيير كرد. 
روحاني سخنانش عليه انتخابات را پس گرفت و تغيير 
داد. اصالح طلبان راديكال بيانيه دعوت به مشاركت 
در انتخابات دادند. ليس��ت هايي منتشر شد و بعيد 
نيست در روز آخر، باز هم دستور »تكرار« برسد. شايد 
چند ليسته شدن رقيب نيز آنها را به نتيجه گيری از 

انتخابات اميدوار كرده است. 
    دعوت صادقانه؟!

دعوت صادقانه اما دعوتي اس��ت كه چشم به نتيجه 
انتخابات نداشته باشد و حتي مخالفان خود را هم به 
خاطر ايران و به خاطر باال رفتن مشاركت در انتخابات، 
دعوت به حضور مي كند. آنچنان كه پيش از اين و در 
16 بهمن ماه جاري، رهبر انقالب با تكرار موضع قبلي 
خود در مورد انتخابات، فرموده بود: »هر كسي به ايران 
عالقه مند است ]بايد رأي بدهد[. قبل ها هم ما اين را 
عرض كرده ايم، حاال هم تكرار می كنيم؛ ممكن است 
يكي، از شخص اين حقير خوشش نيايد، خب نيايد 
عيبي ندارد، ]اّما[ ايران را، كشورش را دوست دارد يا 
نه؟ ]پس[ بايد در انتخابات شركت كند. هر كسي كه 
امنيت كشور را دوست دارد، هر كسي كه حل شدن 
مشكالت كشور را دوست دارد، هر كسي كه گردش 
نخبگاني صحيح را در كش��ور دوس��ت دارد بايد در 
انتخابات شركت كند؛ همه بايد شركت كنند. البّته 
بنده مطمئّنم كه افراد مؤمن و انقالبي و عالقه مند به 
سرنوشت انقالب، با انگيزه  بيشتري شركت می كنند 
اّما آن كس��اني هم كه انگيزه  انقالبي ندارند، انگيزه  
ديني ندارند، خب كشورشان را كه دوست دارند؛ اينها 

هم بايد در انتخابات شركت كنند.«

president

 تكاپوی انتخاباتی اصالح طلبان  پس از تخريب!


