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اصالح طلبان و بازي كاهش مشاركت
جمعه اي كه گذش��ت ملت اي��ران با هر نگاه��ي، چ��ه حق گرايانه يا 
تكليف مدارانه پاي صندوق رأی رفتند. آنهايي كه حق را »واقف شدن 
بر حقيقت امري« و »نصيب و بهره بردن از آن « مي دانستند، ترجيح 
دادند ب��ا درك اين حق براي خ��ود فارغ از هم��ه دلخوري هايي كه از 
عملكرد مجلس دهم و دولت دوازدهم در طول اين س��ال ها داشتند، 
بدون اينكه به كوچك شدن س��فره خود و گرفتار شدن در چم و خم 
زندگي سختي كه در آن گرفتار شده بودند توجه كنند، بزرگوارانه پاي 
صندوق رأی رفتند و ترجيح دادند يك بار ديگر با گروه ديگري كه فكر 
مي كنند آنها مي توانند مشكالت شان را بدون اتكا به غرب و شرق حل 
كنند، رأی دادند. جماعتي هم كه با نگاه تكليف گرايانه براي رفتن پاي 
صندوق رأی لحظه شماري مي كردند، اين تكليف را به معناي »وظيفه 
و امري مي دانستند كه بر عهده آنان گذاشته ش��ده و حتماً بايد آن را 
ادا كنند« و چه شايس��ته اين حق و تكليف را ملت ايران روز جمعه به 

انجام رساندند. 
جمعه ملت ايران سخت ترين امتحان خود را در طول اين سال ها داد. 
از يك سو، دش��من عنودي را مي ديد كه پا بر گلوي آنها مي فشارد و با 
تحريم هاي ظالمانه و به تعبير خودشان »فشار حداكثري كوتاه مدت« 
به دنبال زانو زدن ملتي است كه بيش از 40 سال در مقابل زياده خواهی 
و رفتارهاي ددمنشانه آنها ايستادگي كرده است. دشمني كه وقتي از 
او خبرنگاري سؤال مي كند اين تحريم هاي شما فشار به حكومت ايران 
نيست، بلكه مردم ايران را نشانه رفته است. در پاسخ، آن سناتور خبيث 
امريكايي )مارك كرك( مي گويد، »اشكال ندارد غذا را از دهان ايرانيان 

بي گناه بيرون بكشيم. « 
از س��وي ديگر، ملت ايران شاهد بازي هاي سياس��ي جماعتي بود كه 
هر روز با نزديك ش��دن به انتخابات، به جاي دميدن بر تنور انتخابات، 
تخم يأس و نوميدي را مي پاشيدند و با الفاظ و القاب ناشايستي براي 
بزرگ ترين انتخابات كشور از لحاظ گستره جغرافيايي و تأثيرگذاری 
ملي، منطق��ه اي و محلي آن، واژه ه��اي غلطي همچ��ون »انتخابات 
فرمايشي« را به كار مي بردند. ملت ايران در حالي انتخابات يازدهمين 
دوره مجلس را برگزار مي كرد كه از لحاظ سياس��ي، ش��اهد كم كاري 
همراه با يأس آفريني بخش هايي از نظام مديريتي كش��ور، رفتارهاي 
كينه توزانه امريكا در افزايش تحريم ها در آستانه انتخابات و حتي روز 
انتخابات با تحريم پنج عضو ش��وراي نگهبان، بردن ايران در ليس��ت 
سياه FATF و دادن اين گرا به مردم كه شرايط سختي در پيش روي 
شماست و رفتن پاي صندوق رأی يعني تحمل فشارهاي مضاعف، اين 
دوره از انتخابات را بسيار ويژه كرده بود. اين انتخابات برخالف انتخابات 
گذشته كه جريان اصالحات همه ِعّده و ُعّده خود را به ميدان مي آورد 
تا با كلمه » تَكرار مي كنيم« طيف هاي فكري مختلف را پاي صندوق 
رأی بياورد، اين بار نه تنها چنين كاري را نكردند، بلكه تالش كردند با 
اظهارات دو پهلو و ايجاد تشكيك در روند تأييد صالحيت ها و ... برخي 
از عناصر شاخص و رهبران فكری شان فقط به صورت سمبليك آن هم 
بعداز ظهر انتخاب��ات، پاي صندوق رفته تا خالي از عريضه نباش��د. در 
كنار اين همه پالس هاي منفي براي عدم ش��ركت مردم در انتخابات، 
نبايد از سه عامل ديگر براي دلس��رد كردن مردم جهت حضور پرشور 

در انتخابات غافل بود. 
1- در روز انتخابات و روز قبل از آن، ب��ه جاي آنكه رئيس دفتر رئيس 
جمهور همه دغدغه و تالشش دعوت مردم به مشاركت و ايجاد آرامش 
در مردم براي ش��ركت در يك رخداد بزرگ ملي باش��د، ذهن مردم را 
معطوف به FATF مي كند و با هراس افكني به دنبال القاي ش��رايط 
سخت كشور در صورت عدم اجراي لوايح مربوط به FATF است. اين 
رفتار، درست مثل زماني اس��ت كه نيروي رزمنده شما در خط مقدم 
جبهه به دنبال يك يورش برق آسا براي به زانو در آوردن دشمن است 
و كس��ي بيايد با يك خبر دلهره آور او را از ادامه حركت باز دارد. كسي 
نيست از واعظي بپرسد مگرش��ما رئيس بانك مركزي هستيد كه آثار 
چنين لوايحي را بهتر از او مي دانيد. اين در حالي بود وقتي كه كارگروه 
ويژه اقدام مالي )FATF( از قرار گرفتن ايران در ليس��ت س��ياه خبر 
داد، رئيس  كل بانك مركزي در واكنش به اي��ن تصميم تصريح كرد: 
عملكرد بانك مركزي در طول يك سال گذشته اين اطمينان خاطر را 
نزد مردم عزيز ايجاد كرده است كه چنين وقايعي، مشكلي براي تجارت 
خارجي ايران و ثبات نرخ ارز ايجاد نخواهد كرد . آقاي واعظي در كدام 
اردوگاه است و در زير كدام پرچم سينه مي زند كه در روز انتخابات به 
جاي تشويق مردم براي ش��ركت در انتخابات، دل مردمي كه در طول 
دو سال گذشته بي تدبيري هاي دولت در قيمت سكه و ارز را ديده اند، 
خالي مي كند. آيا انتظار است با چنين رفتارهايي غيرمنطقي كه برخي 
دولتي ها از رئيس جمهور گرفته تا مس��ئول دفتر و مشاور كه در طول 
يك ماه گذشته در خصوص انتخابات داش��ته اند، مردم بدون دغدغه 
پاي صندوق رأی رفته و مش��اركتي فوق العاده را رقم بزنند. چرا امروز 
حسام الدين آشنا گناه مثاًل 6 درصد حضور كمتر مردم در اين انتخابات 
را نس��بت به انتخابات س��ال 82 را كه دوران طاليي اصالح طلبان بود 
و مردم تنها 51 درصد ش��ركت كرده بودند به گردن ش��وراي نگهبان 
مي اندازد و با هش��تگ گذاري، مقصر پايين بودن اين مشاركت چند 
درصدي را ش��وراي نگهبان معرفي مي كند؟ چ��را نگاهي به عملكرد 
وحشتناك دولت در سال های اخير و اقدامات ضعيف مجلس اميدي 
كه پز آن را به مردم مي دادند و امروز مردم از شركت در انتخابات نااميد 
شده و انگيزه اي براي حضور پرشور خود نداشتند، نمي كند. آن چيزي 
كه امروز اتفاق افتاد اگر هم نقدي بر آن است محصول عملكرد همين 
آقايان است. هرچند بايد دست چنين ملتي كه با همه اين دلخوري ها 

اين حماسه قابل تحسين را آفريدند بوسيد. 
2- كس��اني كه امروز چند درصد رأی كمتر مردم را به رخ رقيب خود 
مي كش��ند چه انتظاري دارند وقتي انتخاب��ات را »تحريم خاموش« 
مي كنند و يك هفته قبل از انتخابات، خطاب به رقباي انتخاباتي خود و 
در اصل به افكار عمومي اين سخن ناصواب را مي گويند »مجلس آينده 
نوش جانتون ولي بگذاريد ساليق مختلف در انتخابات كانديدا داشته 
باشند« و به نوعي مستقيم به مردم مي گويند آهاي مردم، بدانيد شما 
اين دوره كانديدايي نداريد پس الزم نيس��ت پاي صندوق هم برويد. 
اصاًل مي خواهيد براي چ��ي رأی بدهيد وقتي كانديداي��ي نداريد. آيا 
كساني كه درون حاكميت مسئوليت داشته و چنين رفتاري را ازخود 
بروز داده اند، مي توانند ام��روز كاهش چند درصدي آرا را پتك كنند و 
برسر دستگاه هاي ناظر يا رقيب خود بكوبند. سؤال اينجاست اگر شما 
كانديداي قابل توجهي نداش��تيد پس چرا ليست و سرليست داديد و 
اگر قائل به ليست و... بوديد، پس آن س��لبريتي هايي كه در رنگ های 
مختلف در ادوار گذشته مبلّغ شما بودند، در اين دوره كجا خزيده بودند 
و چرا آنها را به ميدان نياورديد تا تنور انتخابات گرم شود تا هم مشاركت 

افزايش پيدا كند و هم پيروز انتخابات شويد. 
3- قريب به دو ماه است بحث ويروس كرونا در كشور مطرح است و هر 
گاه خبرنگاري سؤالی از مسئولي در اين زمينه مي پرسيد، بي مقدمه 
از اصل و اساس چنين چيزي انكار مي ش��د اما چه اتفاقي افتاده كه از 
مسئول و غيرمسئول دولتي، از روز پنج شنبه يعني 24 ساعت قبل از 
انتخابات و در زمان��ي كه تبليغات انتخاباتي تمام ش��ده و مردم بايد با 
آرامش خاطر در خصوص كانديداي م��ورد نظرخود فكر كنند، آقايان 
در خصوص كرونا صاحبنظر ش��ده و با مصاحبه و اظهار نظر، به دنبال 
روشنگري جامعه هستند. وقتي جامعه اي نسبت به پديده اي ترسانده 
مي شود، انتظار داريد مردم آن جامعه، در دوگانه »انتخابات و احتمال 
دچار شدن بيماري«، كدام گزينه را انتخاب كنند؟ آقايان بپذيرند كه 
هدفمند يا غيرهدفمند، مردم را از صندوق هاي رأی دور كرده اند و بايد 

نسبت به اين رفتار خود در پيشگاه خداوند و ملت ايران پاسخ دهند. 

حسن رشوند

انتخابات يازدهم ريل خانه ملت را تغيير داد

اعتماد مردم به بازگشت امید 

آمارهاي اوليه از نتايج انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي نشان مي دهد که نيروهايي که خود را در 
قالب  »جبهه انقالب« تعريف کنند، توانسته اند 
اکثريت کرسي هاي بهارس�تان يازدهم را کسب 
کنند. اين موفقيت اگرچ�ه مي تواند زمينه آغاز 
تحول�ي گس�ترده در س�اختار و تصميم گيری 
کش�ور ش�ود اما در صورتي ک�ه با ي�ك برنامه 
مدون براي رفع مش�كالت کش�ور همراه نشود 
و تمام ت�وان نيروه�اي جبهه سياس�ي انقالب 
صرف اختالفات دروني ش�ود، همان سرنوشت 
فراکس�يون امي�د در انتظ�ار آنان خواه�د بود. 
بعد از يك هفت��ه تبليغات گس��ترده كانديداها روز 
جمعه با حضور گسترده مردم انتخابات يازدهمين 
دوره مجلس ش��وراي اسالمي و همچنين انتخابات 
ميان دوره ای پنجمين دوره مجلس خبرگان برگزار 
شد. نتايج اوليه در تهران و شهرستان ها نشان مي دهد 
كه كانديداهاي جبهه انقالب اس��المي توانسته اند 
اغلب كرسي ها در ش��هرهاي مختلف كشور را از آن 

خود كنند. 
بر اساس اين گزارش، فهرست وحدت اصولگرايان در 
تهران با اختالف زياد از ساير فهرست هاي انتخاباتي 
پيشتاز است. اظهارات رسمي مقامات وزارت كشور از 
جمله سخنگوي ستاد انتخابات كشور بيانگر اقبال 
60 تا 70 درصدي رأی دهندگان تهراني به فهرست 
»ايران سربلند« به سرليس��تي محمدباقر قاليباف 
دارد. اين اقبال در مناطق مركزي و جنوبي شهر باالتر 
است و در شهرستان هاي حاشيه شهر تهران حتي 
به بيش از 80 درصد مي رس��د. همچنين آمارهاي 
موجود حاكي از مش��اركت بيش از 40 درصدي در 
كل كشور و بالغ بر 30 درصد در تهران در انتخابات 

روز جمعه است. 
بر اساس آخرين آمارها در ميان 2۹0 كرسي مجلس 
و 202 ح��وزه انتخابيه، )به اس��تثناي 30 نماينده 

حوزه انتخابيه تهران، ري، ش��ميرانات و اسالمشهر 
و نمايندگان پنج ح��وزه اقليت هاي ديني(، تكليف 
مستأجران 241 كرس��ي مجلس مشخص شده كه 
از ميان آنها، 1۹1 نفر  از نيروهای جبهه انقالب، 16 
نفر اصالح طلب و 33 نفر مستقل هستند؛ همچنين 
تكليف 13 كرسي نيز در مرحله دوم مشخص خواهد 
شد. بنا به گزارش مقامات رسمي وزارت كشور آمار 

نهايي انتخابات تا امروز اعالم خواهد شد. 
     آسيب هاي عملكرد اصالح طلبان 

پيروزي گسترده كانديداهاي فهرست جبهه انقالب 
اگرچه با توجه به عملكرد نا مناس��ب اصالح طلبان 
قابل پيش بينی بود، اما به هيچ عنوان به معناي اين 
نخواهد بود كه همان آسيب ها به سراغ جبهه انقالب 
نيايد. در حقيقت نگاهي به انتخابات هاي گوناگون در 
ادوار مختلف نشان مي دهد كه مردم هيچ گاه با احزاب 
و گروه هاي سياسي عقد اخوت نبسته و با مشاهده 
عملكرد نا مناسب هر كدام بالفاصله انتخاب خود را 
پس مي گيرند. از اين رو ب��ا قاطعيت مي توان گفت 
كه اگر مطالب��ات مردم فراموش ش��ود، نمايندگان 
پيروز انتخابات يازدهم ني��ز در معرض همان خطر 
مشابهي قرار دارند كه فراكسيون اميد را از نگاه افكار 

عمومي دور كرد. 
    درس هاي شكس�ت اصالح طلب�ان براي 

نيروهاي انقالب
حاال كه اصولگرايان توانسته اند در رقابت هاي سياسي 
با حداكثر آرا مجلس را در اختيار بگيرند، بايد توجه 
به مشكالت اصلي كشور در دستور كار جبهه انقالب 
قرار بگيرد. اكنون فصل كار و تالش آغاز شده و شعارها 

بايد جامه عمل بپوشاند. 
نگاهي به شرايط فعلي كشور نشان مي دهد عطش 
جامعه براي تغيير شرايط فعلي بس��يار زياد است. 
اين عطش مي تواند در مسير ايجاد انتظارات كنترل 
نشده از حاكميت حركت كند يا از طريق يك برنامه 

درس��ت و صحيح تبديل به فرصتي بي نظير براي 
نهادينه ش��دن تفكر انقالبي در نظام اجرايي كشور 
بشود. عالوه بر اين انفعال گروه هاي اصالح طلب به 
دليل عملكرد بد دولت در ش��رايط اقتصادي فعلي 
نيز به اين عط��ش در درون طبق��ات مختلف مردم 
دامن زده و همين مسئله به سقوط محبوبيت دولت 
و اصالح طلبان در جامعه منجر ش��ده است. انفعال 
اصالح طلبان در نيرو سازي به خصوص ميان اقشار 
جوان سبب شده تا نامزد هاي ثبت نام كننده آنها نيز 
اغلب از مهره هاي قبلي و امتحان پس داده باشند كه 
همين مسئله سبب شد كانديداهاي جبهه اصالحات 
اغلب از ميان گروه هاي بسته سياسي و بدون هيچ گونه 
سابقه اي قابل دفاع انتخاب شوند. اين عملكرد بد به 
همراه فشارهاي سنگين اقتصادي سبب شد تا چهره 
اصالح طلبان آن چنان در بين افكار عمومي مغشوش 
شود كه حتي بدنه سنتي اصالح طلبان نيز حاضر به 

رأی به آنان نشوند. 
همين اتفاق چندين درس مهم ب��راي جريان پيروز 
دارد كه بايد روي آن تمركز كنند. متأسفانه نكته اي كه 
برخي نيرو هاي جبهه انقالب روي آن تمركز كرده اند، 
بحث دستاورد هاي قبلي چهره هاي مطرح اين جبهه 
به خصوص در زم��ان تصدي مناص��ب اجرايي بوده 
است. اگرچه اين كارنامه موفق مي تواند به عنوان يك 
برگ برنده در رقابت هاي سياسي ظاهر شود، اما هرگز 
يك برگ تمام كننده نخواهد بود. اگر قرار اس��ت اين 
دستاورد ها در جلب نظر مردم به خصوص طبقات پايين 
جامعه كارساز باشد، بايد در قالب يك گفتمان جدي و 
مشخص بيان شود؛ گفتماني كه بتواند يك پيام روشن 
را به تمام اقشار جامعه برساند. اگر اين پيام روشن و قابل 
قبول نباشد، اين كارنامه به راحتي مي تواند با تكيه بر 

نقاط ضعف آن به يك ابزار برنده تبديل شود. 
     انتظار مردم از نيروهاي انقالب چيست

حال كه نيروهاي انقالب بر اساس داده های موجود 

توانس��ته اند بخش اعظمي از كرس��ي هاي مجلس 
يازدهم را به دس��ت بگيرند وظيفه س��نگيني براي 
عوض كردن شرايط بر دوش دارند. واقعيت اين است 
كه از خرداد ماه سال آينده و پايان مجلس دهم ديگر 
نمي توان به نقد مجلس گذشته اكتفا كرد. از خرداد ماه 
سال آينده است كه مستأجران جديد مجلس يازدهم، 
بايد در مقابل مردم پيرامون اعمال خود جوابگو باشند. 
اگر باز هم توان جبهه انقالب به نقد گذشته ختم شود 
همان ايرادي به آن وارد خواهد بود كه در دوره چهار 

ساله اول دولت روحاني وارد بود. 
از آنجا كه بحث اقتصاد و معيشت مهم ترين دغدغه 
مردم است بايد از هم اكنون بحث اجراي طرح هايي 
براي مقابله با فس��اد و به خص��وص بهبود وضعيت 
معيشتي مردم در دستور كار مجلس شوراي اسالمي 
قرار بگيرد. نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه سقوط 
نرخ مشاركت در برخي از مناطق به خصوص حاشيه 
شهرها فشارهاي معيش��تي گس��ترده بر مردم به 
خصوص قشر فقير بود. اصالح قيمت برخي از كاالهاي 
اساسي و يا تثبيت آنها مسئله اي است كه مي تواند از 

سوي مجلس مورد توجه قرار بگيرد. 
مردم انتظ��ار يك تحول ج��دي و ورود افكار جديد 
به نهاد هاي تصميم گي��ري در انتخاب��ات را دارند و 
اگر چنين نكته اي را از سوي جبهه انقالبي دريافت 
نكنند سراغ انتخاب هاي قديمي خواهند رفت؛ همان 
مسئله اي كه بار ها موجب خسارت هاي گسترده براي 

كشور شده است. 
     اولويت هاي مجلس يازدهم بايد چه باشد

به طور حتم يكي از مهم تري��ن چالش هاي ابتدايي 
تشكيل مجلس شوراي اسالمي تعيين هيئت رئيسه 
و رياست مجلس و همچنين تعيين برخي از اركان 
داخلي مجلس است. بديهي اس��ت كه رايزني ها در 
خصوص انتخابات هيئت رئيسه و رئيس مجلس در 
روز بعد از پيروزي انتخابات آغاز خواهد شد و گريزي از 
آن نيست اما نبايد ماجراي بستن ليست هاي انتخاباتي 

در مجلس شوراي اسالمي تكرار شود. 
پيش از انتخابات جدال هاي لفظي بر س��ر ليست 
وحدت موجب ش��د پيام بدي در خصوص اهداف 
جبهه انقالب به جامعه منتقل شود. اگرچه اين روند 
با وحدت دير هنگام و انتشار ليست مشترك به اتمام 
رسيد و انسجام بس��يار خوبي در خصوص جامعه 
رأی دهنده ايجاد شد اما ادامه اين روند مي توانست 
صدمات جدي به جايگاه نيروهاي انقالب در افكار 
عمومي وارد كند. از اين رو بايد جلوي هرگونه تشتت 
و اختالف آرا گرفته و بر ضرورت وحدت براي حلب 

مشكالت كشور تكيه شود. 
از س��وي ديگر باي��د بالفاصله طرح ه��اي جدي و 
اضطراري نيز در دس��تور كار مجلس قرار بگيرد به 
گونه اي كه بتوان در يك فاصله سه ماهه آمار دقيقي 
از دس��تاوردهاي مجلس در حوزه ه��اي مختلف 
ارائه داد. توجه به معيش��ت مردم، ش��فاف سازي 
مبادالت مالي و مقابله با فس��اد، برخ��ورد جدي با 
مسائلي همچون حقوق هاي نجومي و رسيدگي به 
جرائم دولتي بايد در دس��تور كار قرار بگيرد. البته 
اين تالش ها بايد به گونه اي صورت بگيرد تا شائبه 
هر گونه سياس��ي كاري و برخورد جناحی با دولت 
به حداقل برسد چرا كه طرف مقابل نيز تمايل دارد 
كه جبهه انقالبي را مسبب درگيري هاي سياسي 

احتمالي معرفي كند. 

ژه
صادق زيباكالم تالش كرده از مجلس جديد ديوي عليه دولت وی

بسازد. اما در واقع اذعان كرده كه مجلس جديد با وجود جواناني 
انقالبي، براي دفاع از حق مردم در برابر دولت روحاني كارآمد 
خواهد بود. او در روزنامه شرق نوشته: »بي ترديد روزهاي بسيار 
دشواري در انتظار دولت است. اين دوره از بهارستان، شمشير 
را از رو براي روحاني خواهد بست و لبه تيز تيغ مجلس از همان 
ابتدا بر گردن دولت دوازدهم قرار خواهد گرفت. كمترين دليل 
نمايندگان جديد در برخورد با روحاني، ادامه سياست هاي سه 
سال اخير اين جريان و مجموعه رس��انه ها و نهادهاي خارج از 
دولت، مبني برانداختن بار همه مشكالت و ناكامي هاي كشور 

بر سر دولت است. «
در واقع زيباكالم اذعان كرده كه تاكن��ون دولت در مواجهه با 
مجلس كه قرار اس��ت ناظر كار دولت باش��د، روزهاي راحتي 
داشته و روزهاي س��خت تازه در پيش روست. اذعان زيباكالم 
در ادامه، صريح تر مي شود: »»مجلس يازدهم در راستاي تحقق 
خواسته هاي اقشار فقير و زحمتكش، بناي هيچ گونه مسامحه و 
كنارآمدن با دولت روحاني نداشته و سعي مي كند دولت را وادار 
كند نه تنها سياست هايش بلكه بسياري از مديرانش از جمله 
بسياري از وزرا، اس��تانداران، مديران ارشد شركت هاي بزرگ 
دولتي، رؤساي بانك ها، سازمان برنامه وبودجه و... را تغيير دهد 

و به جاي آنان، مديران جوان، انقالبي و پاكدست را كه درد مردم 
دارند، بر سر كار آورد«. 

او سپس مي كوشد اين اتفاق را منفي جلوه دهد و آن را با مقابله 
مجلس هفتم با دولت دوم اصالحات مقايس��ه كند كه به زعم 
زيباكالم به ضرر مردم شد. اما متوجه نيست كه دو سال پس از 
شكل گيري مجلس هفتم، مردم به احمدی نژاد، قطب مخالف 
خاتمي رأی دادند. اكنون هم تقابل ب��ا دولت روحاني اتفاقي 
نيست كه مردم از آن ناراضي باشند و مدت هاست صداي ملت 
از ناكارآمدي دولت بلند است و از قضا اگر مجلس جديد اينگونه 

باشد كه زيباكالم مي گويد، مردم خوشحال خواهند شد. 

ديدار فرمانده كل سپاه 
با خانواده شهیدان پاشاپور و زماني نیا

فرمان�ده کل س�پاه در من�زل ش�هيدان وحي�د زماني ني�ا و اصغر 
پاش�اپور حض�ور ياف�ت و ب�ا خان�واده دو ش�هيد دي�دار ک�رد. 
به گزارش سپاه نيوز، سرلشكرپاسدار حسين سالمي، فرمانده كل سپاه 
با همراهي س��ردار علي فدوي، جانش��ين فرمانده كل و سردار ابوالقاسم 
شريفي، مسئول ايثارگران سپاه در منزل شهيدان وحيد زماني نيا و اصغر 
پاشاپور حضور يافت.  در اين ديدار سرلشكر سالمي ضمن تجليل از مقام 
شامخ شهدا و به خصوص شهيدان زماني نيا و پاش��اپور، اين شهيدان را 
چراغ راه مسير انقالب اسالمي برشمرد كه در مسير مبارزه با ظلم به دست 
شقي ترين انسان ها به شهادت رسيدند. فرمانده كل سپاه همچنين عظمت 
و صبر خانواده شهيدان زماني نيا و پاشاپور را ستود و اين عظمت را عظمتي 

واال در محضر پروردگار عنوان كرد. 

در ديدار وزير خارجه هلند عنوان شد 
 انتقاد روحانی از ناتواني اروپا 

در عمل به برجام
رئيس جمهور با تأکيد بر اينكه توافق هسته اي را به نفع منطقه و جهان 
مي دانيم و اقدام امريكا در خروج از برجام به ضررملت هاي منطقه، 
جهان و خود مردم امريكا بوده است، گفت: همه بايد تالش کنيم برجام 
حفظ شود و ما در اين زمينه راه گفت و گو با اتحاديه اروپا را نبسته ايم. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر رياست جمهوري، دكتر روحاني روز 
گذشته در ديدار اس��تف بلوك، وزير امور خارجه دولت پادشاهي هلند با 
وي، با اشاره به روابط خوب و دوستانه دو كشور در طول قرن هاي گذشته، 
افزود: عالقه مند توسعه روابط سياسي و اقتصادي با هلند هستيم. روحاني 
خاطرنشان كرد: سياست خارجي ما برمبناي تعامل سازنده با كشورهاست 
و عالقه منديم روابط با اتحاديه اروپا گرم تر باشد. رئيس جمهور با اشاره به 
اعمال تحريم هاي غيرقانوني و يكجانبه امريكا عليه ايران، اظهار داشت: 
تحريم هاي ظالمانه امريكا حتي دارو و غذاي مردم ايران را نيز در برگرفته 
و انتظار اين اس��ت كه ملت هاي آزاده دنيا با صداي رسا اين تحريم هاي 

غيرقانوني را محكوم كنند. 
دكتر روحاني در ادامه با اش��اره به خروج يكجانبه امريكا از برجام، افزود: 
ما معتقديم كه توافق هسته اي به نفع منطقه و جهان بود و اقدام امريكا 
به ضرر همه و حتي مردم خود امريكا اس��ت و در طول 21 ماه گذشته از 
خروج امريكايي ها از برجام، متأسفانه اتحاديه اروپا نتوانسته گام مؤثری در 
راستاي روابط دوجانبه و اجراي تعهداتش در برجام بردارد. رئيس جمهور 
همچنين ريشه ناامني در منطقه را حضور و رفتار امريكا نسبت به منطقه 
دانست و تصريح كرد: پارلمان عراق به خروج امريكايي ها از اين كشور رأی 
داده است، حضور نيروهاي امريكايي در سوريه برخالف مقررات و خواست 
دولت اين كشور است و در كشورهاي ديگر از جمله افغانستان نيز مردم با 
حضور امريكايي ها در كشورشان مخالف هستند. دكتر روحاني تصريح 
كرد: اگر امريكا دست از اقدامات تروريستي و دخالت هاي نادرست خود 
بردارد، منطقه ما به طور طبيعي امن خواهد بود. روحاني تأكيد كرد: اصول 
سياست ما اين است كه امنيت منطقه بايد توسط خود كشورهاي منطقه 
حفظ شود و حضور نيروهاي خارجي در منطقه خليج فارس تحت عنوان 
ائتالف هاي مختلف را براي امنيت منطقه مفيد نمي دانيم. وي با بيان اينكه 
كامالً آمادگي داريم با اتحاديه اروپا راجع به مسائل منطقه گفت و گو كنيم، 
افزود: با توجه به اينكه هلند ميزبان حقوقدانان بزرگ دنيا در دادگاه الهه 
است، می توانيم با منطق و زبان حقوقي با هم درخصوص امنيت منطقه 

گفت و گوهاي خوبي داشته باشيم. 
وزير امور خارجه هلند نيز در اين ديدار، توس��عه روابط دو كشور در همه 
زمينه ها از جمله روابط اقتصادي را مورد تأكيد قرار داد و با اشاره به مالقات 
خود با نمايندگان شركت هاي هلندي در تهران، ابراز اميدواري كرد كه 

كشورش بتواند نقش و مشاركت فعال تری در اينستكس ايفا كند. 
استف بلوك با تأكيد بر ضرورت حفظ برجام به عنوان يك توافق بين المللی، 
افزود: ما به صورت آش��كار و خصوصي به امريكايي ها گفته ايم كه خروج 
آنها از برجام كار درستي نبوده است. وزير امور خارجه هلند با بيان اينكه 
كش��ورش براي حفظ برجام تالش خواهد كرد، اظهار داشت: براي اين 
منظور بايد به گفت وگوها ادامه دهيم و مذاكره مي تواند راه حل مشكالت 

و اختالفات باشد. 

تأملی در رأی دوم اسفند
ادامه از صفحه يك 

3- عدم اطالع رسانی تصميمات بنزينی قبل از اجرای آن و تثبيت هفت ساله 
قيمت آن و رشد تصاعدی نوعی اعتراض ميدانی در آبان ماه و نوعی اعتراض 
نهفته در انتخابات را به همراه داشت. بهره گيری رسانه های متعدد    معاند از 

كشته های آبان ماه و هواپيمای اوكراينی نيز بی تأثير نبود. 
4- حمالت روحانی به شورای نگهبان و به سخره گرفتن انتخابات با ادبياتی 
نظير »انتصابات«، »تشريفات « و جرم شدن »جمهوری « در آينده هم بی تأثير 
نبود. رشد رأی تا يك هفته بعد از سخنان روحانی در نظر سنجی   ها متوقف شده 

بود و رسانه های معاند با صد  ها برابر به آن ضريب دادند. 
5- يك روز قبل از انتخابات دهها اصالح طلب با نامه و پست های مجازی »تهديد 
به تجاوز« به يك خانم در زندان را برجسته كردند و از صبح انتخابات شجريان را 
تمام شده معرفی كردند. اگرچه اين عوامل چندان مؤثر نيست اما تأثير حداقلی 

را نبايد ناديده گرفت. 
6- مجلس فعلی نيز در ذهن اجتماع بی خاصيت جلوه نمود، چه در امر نظارت 
و چه در عرصه قانونگذاری گرهگشا نبود و خروجی برجسته ای نداشت. شايد 
نداشتن اكثريت همسو علت عدم خروجی جدی از آن بود اما در مجموع در 
بين مردم و نخبگان بر س��ر ضعف مجلس اشتراك نظر وجود داشت. معرفی 

۹0نماينده با كليدواژه »فساد « نيز بی تأثير نبود. 
7- به رغم اينكه اصالح طلبان در تهران ليس��ت قوی تر از 13۹4 داشتند اما 
حاميان آنان كمتر مشاركت كردند. نااميدی از فراكسيون اميد مجلس و به 
سخره گرفتن »تكرار خاتمی « هم بی تأثير نبود، به صورتی كه خاتمی حاضر به 

تكرار آن خاطره نشد. درصورتی كه حاميان جناح مقابل يكپارچه رأی دادند.
8- چند ميليون ايرانی خارج كشور در انتخابات رياست جمهوری می توانند 
شركت كنند اما در انتخابات مجلس خير  و وزارت كشور اين تفاوت را لحاظ 

نكرده است. 
حال جريان پيروز در شرايط س��ختی وارد مجلس می شود. تلنبار مطالبات، 
آس��يب ديدن اميد، فش��ار اقتصادی و روانی دش��من و بی ايده  بودن دولت، 
مسائلی هستند كه چشم های ملت برای اصالح را به مجلس دوخته شده است. 
آزمون انقالبيون، آزمونی سخت، بزرگ و تاريخی است. برنامه، توكل، تالش و 

اولويت شناسی كمك كننده است. 
هدر دادن يك ساعت از وقت مجلس خسران است. حرف های تند از تريبون 

زدن به جای عمل مؤثر نيز می تواند مجلس جديد را به چالش بكشد.
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با توجه به توانمندي امروز کشور و ظرفيت هايي 
که در کشور داريم مطمئن هستيم افق روشني 
پيش روي کشور است و ما مي توانيم بحران هاي 
ناشي از تحريم را با موفقيت پشت سر بگذاريم. 
سعيد محمد، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا 
روز گذشته در نمايش��گاه رونق توليد كه به همت 
قرارگاه خاتم و با حضور وزير راه و شهرسازي، وزير 
صنعت، معدن وتج��ارت و بيش از 500 ش��ركت 
توليد كنن��ده داخ��ل در مصالي ته��ران در حال 
برگزاري اس��ت، اظهار داشت: امروز شاهد حركت 
شتابان انقالب اسالمي و تبديل انقالب اسالمي به 
نظام اسالمي، دولت و جامعه اسالمي و در افق باالتر 
تمدن و الگوي الهام  بخش در جهان هستيم. وي با 
اشاره به فشار اقتصادي دشمن گفت: مقام معظم 
رهبري) مدظله العالی( در آينده نگری خاص اقتصاد 
مقاومتي را راه برون رفت كشور از مشكالت تبيين 
كردند و فرمودند تنها راه نجات كشور اين است كه 
قوي شويم. فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا 

افزود:  امسال سال رونق توليد از سوي مقام معظم 
رهبري نام گرفت و مخاطب اين ش��عار همه آحاد 

كشور هستند. 
محمد يادآور شد: تأثير رونق توليد در بيانات رهبر 
انقالب تح��ول در بخش هاي مختل��ف اقتصادي 
كش��ور اس��ت و تأثير آن در باال رفتن ارزش پول 
ملي و كاهش تورم اس��ت. وي ادامه داد: امروز در 
وضعي��ت جنگ اقتص��ادي هس��تيم و فرماندهي 
جنگ اقتصادي براي هدايت بردارها به يك سمت 
گام برمي دارد؛ رهبر انقالب اصالح ساختار بودجه 
كشور و قطع بودجه از درآمد فروش نفت را معرفي 
كردند.  فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا گفت: 
اصالح ساختار ماليات كشور و هدايت دارايی های 
غيرمولد به سمت توليد، پيش نياز قطع وابستگي 

به نفت است.
 محمد افزود: امنيت س��رمايه گذاري براي بخش 
خصوص��ي بس��يار مهم اس��ت و م��ا بايد ش��اهد 
اطمينان بخش��ي به توليدكنندگان درب��اره ارائه 

خدمات زيربنايي به آنها باشيم.  ضرورت دارد جاذبه 
بخش رقيب توليد كننده كه موجب مي شود منابع 
مالي به س��مت توليد نيايد كاهش يابد و با ماليات 
ستاني از بخش هاي سوداگري با افزايش هزينه ها 
منابع خ��ود را به س��مت توليد بياوري��م. فرمانده 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا اظهار داشت:  خروج 
بانك ها از بنگاه داری و اس��تفاده از سرمايه آنها در 
گردش توليد امري ضروري اس��ت و  تس��هيل در 
صادرات غيرنفت��ي از خواس��ته هاي بخش توليد 
براي رونق بخش��يدن به اين عرصه اس��ت. وي با 
اشاره به اينكه درخواس��ت ايجاد شرايط مكانيزم 
تهاتر و پيمان هاي پولي دو و چندجانبه اس��تفاده 
از رمز ارزها و اصالح سيس��تم پيمان سپاري ارزي 
براي عبور از تحريم ها مهم است ادامه داد: قرارگاه 
خاتم در كنار س��اير دس��تگاه هاي فعال در عرصه 
توليد در بخش نفتي مهندس��ي توانسته است در 
توس��عه زيرس��اخت ها خودكفايي را دنبال كند و 
رونق توليد را به منصه ظهور برساند. محمد افزود: 

امروز 5 هزار ش��ركت خصوصي در كن��ار قرارگاه 
خاتم زنجيره ارزش را خلق كردند و اين نمايشگاه 
با حضور 500 شركت برگزار مي شود. وي با تأكيد 
بر اينكه قرارگاه رقيب بخش خصوصي نيس��ت و 
چتر حمايتي بر س��ر بخش خصوصي دارد، گفت: 
100 ش��ركت دانش بنيان محص��والت خود را در 
اين نمايشگاه عرضه مي كنند. در حوزه هاي مترو، 
ICT، ريل��ي و همچنين داخلي س��ازي 70درصد 
تجهيزات س��تاره خليج ف��ارس و ف��از 16 پارس 
جنوبي مواردي اس��ت كه در حوزه اين نمايشگاه 
قابل تعريف است. فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم 
ادامه داد: جمعاً حدود 7 ميليارد دالر طي چند سال 
اخير با همكاري ش��ركت هاي داخلي از خروج ارز 
جلوگيري شده است و با توجه به توانمندي امروز 
كش��ور و ظرفيت هايي كه در كشور داريم مطمئن 
هستيم افق روش��ني پيِش روي كش��ور است و ما 
مي توانيم بحران هاي ناشي از تحريم را با موفقيت 

پشت سر بگذاريم. 

فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا: 

تحريمراپشتسرميگذاريم
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