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      انگاره ذهني براندازان از خاتمي
عبداهلل گنجي مدير مسئول روزنامه جوان در توئيتي 
نوشت: اصالح طلبان خارج از كشور در دو روز گذشته 
نقدهاي تن��د و بي مالحظه اي نس��بت ب��ه خاتمي 
داش��ته اند. ناراحتي آنان نش��ان مي دهد كه جز صراح��ت در ادبيات 
براندازانه توقع ديگري از خاتمي ندارند و هر سخني خالف انگاره ذهني 
خود بش��نوند، به هم مي ريزند. خاتمي بايد از خود بپرس��د اين توقع 

چگونه توليد شده است؟
........................................................................................................................

     نوبت خداحافظي شماست!
سيدمحمد حسيني در توئيتي نوشت: با خداحافظي خانم  موگريني از 
رياست روابط خارجي اتحاديه اروپا نوبت خداحافظي نمايندگان ذوق 
زده   مجلس شده كه با ايشان سلفي گرفتند، چون از  برجام تنها اسمي 
باقي مانده و تحريم  ها نه تنها لغو تدريجي )بالمّره پيشكش!( نشده بلكه 

تشديد هم شده و وضع معيشتي مردم هم كه حاجت به بيان ندارد... 
........................................................................................................................

    براي رياست جمهوري هم كانديدا شو!
كاربري به نام آدم نوشته كه:  وجداناً به داماد روحاني حق بديد منم ببينم 
پدرخانومم اقتصاد يه مملكت و 80ميليون آدم رو رس��ماً به سخره گرفته 
و با اين حال چندين ميليون از همونا براي بار دوم بهش رأي ميدن، براي 

مجلس كه هيچ، حتي براي خود رياست جمهوري هم خيز برمي داشتم.
........................................................................................................................

    »ديگه« سرتان كالهي نمي رود؟!
احمد قدي��ري در توئيتي آورده كه:  روحاني از »م��ا عمامه داريم كاله 

سرمون نميره« رسيد به »ديگه كاله سرمون نميره« علي بركت اهلل!
........................................................................................................................

     يكي از 3 ابرقدرت مقابل ناتو
 علي عليزاده نوشته كه: نيويورك تايمز درباره اجالس اخير ناتو نوشته 
و پرسيده آيا مأموريت اصلي ناتو مقابله با روسيه، ايران و چين نيست؟ 
»روسيه، ايران، چين« يك جمله ساده نيست. بيان يك تغيير پارادايم 
است. بيان تغيير نظم جهاني. ايراني كه تا ۴۱سال پيش نوكري بود در 

حد سعودي حاال يكي از سه ابرقدرت مقابل ناتو است. 
........................................................................................................................

     اصالحات عليه اصالحات
مرضيه عادل نيا در توئيتي نوش��ته: س��يدمحمد خاتمي: »در همين 
مورد اخير ]ماجراي گرانى بنزين[ دولت بايد بسيار سپاسگزار رهبري 
باش��د.« اين جمله يعنى اصالحات خيلى حالش خرابه، چيزى شبيه 

بيمارى نقص خود. 
........................................................................................................................

    پول لوله كشي بنزين به منازل!
مرتضي قرباني در توئيتي نوشته:  دادستان ديوان محاسبات گفته از سال 8۹ 
تا ۹۳ وزارت نفت، درآمد هاي صادراتي كه بيش از يك ميليارد و ۶۱۲ميليون 
دالاااره به صندوق توسعه ملي واريز نكرده! حوصله ضرب و تقسيم ندارم فقط 

بدونيد با اين پول مي شد تو خونه ها لوله كشي بنزين كنيم!
........................................................................................................................

     تضاد منافع ملت و سلبريتي ها
س��ياوش آقاجاني در توئيتي نوشته: س��لبريتي ها از نامزدي حمايت 
مي كنن كه منافعشون رو برآورده كنه نه منافع طبقات محروم و متوسط 
رو، مثالً معافيت  ماليات هنرمندان رو توي دولت ادامه بده يا در مجلس به 
اين معافيت كاري نداشته باشه، ملت اما بعضاً متوجه تضاد منافعشون با  

سلبريتي ها نيستن و با عشقي يكسويه، طبق منافع اونا رأي ميدن!

نايب رئيس كميسيون اصل90: 
 دولت هزينه هاي زيادي

به مردم تحميل كرده است 
دول�ت ب�ه ژنرال ه�اي خ�ود در كابين�ه افتخ�ار مي ك�رد ك�ه 
هر ك�دام براي كش�ور مسئله س�از ش�دند و عملك�رد زنگنه در 
حذف س�هميه بندي بنزين و كارت س�وخت قابل دفاع نيس�ت. 
امير خجسته، نايب رئيس كميسيون اصل۹0 در گفت وگو با مهر با اشاره 
به اينكه عامالن حذف كارت س��وخت و س��هميه بندي قبلي بنزين كه 
خسارت هاي مالي سنگيني بركشور تحميل كرد بايد پاسخگوي مردم و 
دستگاه هاي نظارتي باشند، گفت: دولت به ژنرال هاي كابينه خود افتخار 
مي كرد كه هر كدام براي كشور مسئله ساز ش��دند و عملكرد زنگنه در 
حذف سهميه بندي بنزين و كار سوخت قابل دفاع نيست. نماينده مردم 
همدان در مجلس افزود: دولت براي حذف مي��راث دولت قبل با كينه 
عمل كرد و فارغ از مزاياي طرح هاي قبلي اقدام به حذف كارت سوخت 
كرد كه در زمان خود هزينه مالي، اجتماعي و سياسي زيادي بابت آنها 
پرداخت ش��ده بود و اكنون پس از كمتر از چهار سال بايد مردم مجدداً 
التهاب و شوك سنگين افزايش سه برابري قيمت بنزين و سهميه بندي 
جديد را تحمل كنند. نايب رئيس كميسيون اصل۹0 با اشاره به اينكه 
وزارت نفت بايد پاسخگو باش��د و مجلس براي پاسخ به مطالبات بحق 
مردم بايد از اختيارات خود براي پاس��خگو كردن وزير نفت در مقابل 
اين همه خس��ارت وارده به مردم اس��تفاده كند، گفت: مردم منتظر 
واكنش نمايندگان خود هستند. با سهميه بندي بنزين و ايجاد كارت 
س��وخت در دولت گذش��ته موج فزاينده مصرف بنزين كنترل شد و 
مصرف روزانه بنزين به ۶0ميليون ليتر تنزل يافت و از قاچاق سوخت 
تا حدودي جلوگيري شد. در چنين شرايطي اگر طرح ايراداتي داشت 
بايد دولت تدبير و اميد اقدام به اصالح آن مي كرد نه اينكه با بهانه هاي 
غيركارشناسي اقدام به حذف اين اهرم كنترلي مهم كند. مجلس نبايد 

سكوت كند و حقايق را به مردم بگويد. 
........................................................................................................................

تركان: زمان و شيوه سهميه بندي بنزين 
مناسب نبود 

ط�رح  اج�راي  درب�اره  رئيس جمه�ور  پيش�ين  مش�اور 
س�هميه بندي بنزي�ن گف�ت: اي�ن كار در زم�ان مناس�بي انجام 
نگرفت و وقتي ك�ه اين اتف�اق افت�اد، به گونه اي بود كه ش�رايط 
ب�راي م�ردم از س�ال اول دولت آق�اي روحاني س�خت تر ش�د. 
به گزارش تسنيم، اكبر تركان مشاور سابق رئيس جمهور، در خصوص 
اجراي طرح سهميه بندي بنزين گفت: اين كار در زمان مناسبي انجام 
نگرفت و وقتي كه اين اتفاق افتاد، به گونه اي بود كه شرايط براي مردم 
از س��ال اول دولت آقاي روحاني س��خت تر ش��د و بلكه آن زمان بايد 
آغاز مي شد و با يك شيب جلو مي رفت. زمان اين كار نامناسب بود و 
همچنين كار توجيهي صورت نگرفته بود و براي مردم هم توضيح داده 
نش��ده بود. وي همچنين درباره اقدام رهبر معظم انقالب در حمايت 
از قانون و تصميم س��ران قوا تصريح كرد: اين اق��دام يكي از فرازهاي 
۳0ساله رهبري ايشان بود. مقام معظم رهبري در موقعيتي خطير وارد 
شدند و گفتند كه من از تصميم سران قوا حمايت مي كنم. وي تصريح 
كرد: وزير نفت چند روز قبل از اجراي اين طرح گفته بود كه هيچ اتفاقي 
در راه نيست، اين ها موجب سلب اعتماد مردم مي شود، وزير نفت فرد 
اول اين كار است يا اطالع نداشت يا اينكه زمان اجرا را نمي دانسته ولي 
به هرحال اين كار مناس��ب نبود. بايد با مردم حرف زده مي شد، مگر 
مي خواهيم »كار بي تربيتي« كنيم كه يواشكي انجام دهيم؟ بايد همه 
نظر مي دادند و مي توانستيم جمع بندي كنيم. اكثر كارشناسان با اصل 
اين موضوع موافقند ولي در شيوه اجرا اختالف نظر وجود دارد، مردم 

قانع نشده بودند و فرهيختگان جامعه هم شوكه شدند.

براي تأمي�ن نيازهاي دفاعي هيچ نگاهي ب�ه بيرون مرزها 
نداريم و امروز تجهيزات دفاعي مورد نياز كشور در تمامي 
س�طوح و حوزه ها، در يك فاصله زماني منطقي و كوتاه، با 
كيفيت مورد قبول و استاندارد در اختيارشان قرار مي گيرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت دفاع، س��ردار سرلشكر 
باقري رئيس س��تاد كل نيروهاي مسلح در حاش��يه بازديد از 
نمايشگاه دستاوردهاي دفاعي سازمان صنايع دفاع با تبريك 
موفقيت هاي به دست آمده توس��ط وزارت دفاع گفت: امروز 
مي توانيم اعالم كنيم كه در دفاع از كشور به خودكفايي كامل 
رسيده ايم و اين موضوع موجب ايجاد يك بازدارندگي كارآمد 
و امنيت و دفاع پايدار براي كش��ور و اقتدار براي ملت سربلند 
ايران شده است. وي با اشاره به سرعت و پيشرفت بسيار مناسب 
تولي��دات وزارت دف��اع در دوره جديد اي��ن وزارتخانه افزود: 
بحمداهلل در دو س��ال اخير اين رشد و تكامل، از سرعت بااليي 
برخوردار بوده و به صورت چش��مگيري توانسته است بخش 

اعظم نيازمندي ها را تأمين كند. 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح بيان كرد: آنچه در اين صحنه 
حائز اهميت بوده و موضوع مهمي تلقي مي شود اين است كه 
همه اين توليدات بر اساس يك الگوي مدون سالح و تجهيزات 
و با نظر تمامي خبرگان و فرماندهان نيروهاي مسلح تهيه شده 
و نقشه هاي راه عميق و فكر شده اي است كه كار را از ابتدا تا انتها 
كاماًل ترسيم كرده و همه گام ها مشخص و قابل قضاوت است. 
باقري به كارگيري شركت هاي دانش بنيان داخلي را در توليد 
تجهيزات دفاعي حركتي ارزشمند دانس��ت و گفت: استفاده 
مناس��ب از ش��ركت هاي دانش بنيان و ظرفيت دانشگاه هاي 
كشور موجب حذف هرگونه موازي كاري و كم شدن وابستگي 

به خارج شده است. 
   وزير دفاع: نگاهي به بيرون مرزها نداريم

سرتيپ امير حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز 
در ادامه اين بازديد گفت: مسئوالن، فرماندهان و مردم شريف 
ايران اسالمي مطمئن باش��ند، در مجموعه وزارت دفاع براي 
تأمين خرد تا كالن محصوالت دفاعي كه ني��از صحنه رزم را 
تأمين و برآورده مي سازد، هيچ نگاهي به بيرون مرزها نداريم 
و امروز تجهيزات دفاعي مورد نياز كش��ور در تمامي سطوح و 
حوزه هاي رزم زميني، هواي��ي، دريايي، الكترونيك، پدافندي 
و... به محض احساس نياز توسط نيروهاي مسلح، در يك فاصله 
زماني منطق��ي و كوتاه، با كيفيت مورد قبول و اس��تاندارد در 

اختيارشان قرار مي گيرد. 
نخستين سامانه هوشمند مديريت ارتباط با نيروهاي مسلح 
با حضور سردار باقري و سرتيپ حاتمي وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح در سازمان صنايع دفاع وزارت دفاع رونمايي 
شد. اين سامانه مشتمل بر چهار زيرسامانه است كه در بستر 
امن اطالعاتي نيروهاي مسلح، موضوعات مرتبط با تجهيزات 
نظامي و دفاعي را طي فرايندي هوش��مند از سطح نيروهاي 
عمل كننده و حوزه ه��اي عملياتي نيروهاي مس��لح با حوزه 
»آماد« و از حوزه »آماد« با س��ازمان صناي��ع دفاع به صورت 

»برخط« برقرار مي كند. 
طراحي و اس��تقرار اين سامانه هوش��مند در پي آن است كه 
دقت و س��رعت پاس��خگويي به مطالبات و درخواس��ت هاي 
نيروهاي مس��لح را افزايش داده و اين امكان را فراهم كند تا 
نيروهاي مس��لح فرآيند پاس��خگويي به مطالبات خود را به 
صورت دقيق رديابي و در آن مش��اركت فعال داش��ته باشند. 

اين س��امانه هوش��مند با هدف ارتباط و تعام��ل تنگاتنگ و 
لحظه اي در راستاي راهبرد ويژه وزارت دفاع براي پشتيباني 
از نيروهاي مسلح طراحي شده اس��ت. در حال حاضر شرايط 
بهره برداري از اين سامانه هوشمند ارتباطي براي معاونت هاي 
»آماد« نيروهاي مس��لح مهيا شده اس��ت. همچنين رئيس 
ستاد كل نيروهاي مس��لح در جريان اين مراسم از نمايشگاه 

توانمندي هاي سازمان صنايع دفاع بازديد كرد. 
   فاصله ايده تا توليد محصول دفاعي

 بسيار كوتاه شده
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مس��لح در بازديد از نمايشگاه 
دستاوردهاي دفاعي س��ازمان صنايع دفاع با بيان اينكه امروز 
فاصله طرح اي��ده تا تولي��د محصول دفاعي ب��ه جهت وجود 
بس��ترهاي فناورانه و ايجاد س��ازوكارهاي حرفه اي و خالقانه 
در وزارت دفاع بسيار كوتاه شده اس��ت، گفت: در واقع يكي از 
مهم ترين اهداف وزارت دفاع و درخواست نيروهاي مسلح با اين 

رويكرد محقق شده است. 
وى ب��ا قدرداني از زحم��ات و مجاهدت ه��اي كاركنان و 
متخصصان س��ازمان صنايع دفاع وزارت دف��اع در توليد 
محصوالت راهبردي و ارزشمند دفاعي اظهار داشت: همت 
و تالش متخصصان و كاركنان سازمان صنايع دفاع در اين 
دوره بر اين است كه با هوشمندسازي، سبك سازي، افزايش 
دقت و برد، ارتقاي كيفيت و كاهش قيمت، نيازهاي دفاعي 
امروز كش��ور را بر اس��اس انواع و تنوع تهديدات موجود، 
تأمين و آخري��ن دس��تاوردهاي پيش��رفته را در اختيار 

نيروهاي مسلح قرار دهند. 
     به قدرت بازدارندگي مطلوبي دست يافته ايم

حاتمي با اش��اره به تحريم ه��اي ظالمانه و فش��ار حداكثري 
نظام س��لطه عليه ملت بزرگ ايران اس��المي افزود: نيروهاي 
مسلح و صنعت دفاعي كش��ور در كوران شديدترين تحريم ها 
و دش��مني ها با تدابي��ر و رهنمودهاي حكيمان��ه امام راحل 
عظيم الشأن و فرمانده معظم كل قوا حضرت امام خامنه اي عزيز 
)مدظله العالي( توانست با بهره گيري تام و تمام از ظرفيت هاي 
ملي، راهب��رد نجات بخش »ما مي توانيم« را تحقق بخش��يده 
و ام��روز مفتخريم كه به ق��درت بازدارندگي مطلوبي دس��ت 
يافته ايم و دشمنان ايران اس��المي به خوبي مي دانند كه نظام 
اس��المي در دفاع از آرمان هاي واال و منافع ملي خود مذاكره و 

مسامحه نخواهد كرد. 
وزير دفاع ارتباط س��ازمان ها و صنايع دفاع��ي وزارت دفاع با 
خطوط مقدم نيروهاي مسلح را براي دريافت بازخورد مناسب 
از كيفيت تجهيزات دفاعي بس��يار بااهميت برشمرد و ادامه 
داد: بايد بتوان با اس��تفاده كنندگان محص��والت و تجهيزات 
دفاعي در نيروهاي مس��لح كه حافظان نظ��م و امنيت واقعي 
كشور هستند، ارتباطي روان، سريع، كاربردي و در عين حال 
صميمانه و دوس��تانه برقرار كرد تا مشاهدات ميداني كاربران 
تجهيزات دفاعي بالفاصله به متخصصان صنعت دفاعي منتقل 
شود تا توليدات به صورت كاماًل عملياتي و اثربخش در صحنه 
رزم مورد استفاده قرار گيرد. حاتمي با بيان اين نكته كه امروز 
فاصله ط��رح ايده تا تولي��د محصول دفاعي ب��ه جهت وجود 
بسترهاي فناورانه و ايجاد سازوكارهاي حرفه اي و خالقانه در 
وزارت دفاع بسيار كوتاه شده است، بيان كرد: در واقع يكي از 
مهم ترين اهداف وزارت دفاع و درخواس��ت نيروهاي مسلح با 

اين رويكرد محقق شده است.

دفاعی

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح:

نیازهايدفاعيراازبیرونتأمیننمیکنیم

نگاهي به ش�رايط ثبت نام كنن�دگان مجلس 
و ورود احزاب به انتخابات نش�ان مي دهد كه 
به رغم پيش بينی تغيير سني  ثبت نام كنندگان 
در بين كانديداها و جوان تر شدن آنان همچنان 
فقر ايده براي حل مشكالت فعلي مي تواند به 
مهم ترين آس�يب مجلس آينده تبديل شود. 
روز گذشته با پايان ثبت نام كانديداهاي يازدهمين 
دوره مجلس شوراي اسالمي رقابت هاي سياسي 
در كشور وارد فاز تازه اي شد. حاال تمام كانديداها 
در انتظ��ار تصميم گيري هيئت ه��اي اجرايي و 

نظارت براي احراز صالحيت هستند. 
به ط��ور حتم ه��م اكنون دغدغه ه��اي جدي و 
مهمي در اداره كش��ور وجود دارد كه مجلس با 
توجه به جايگاه قانوني خ��ود مي تواند به اغلب 
آنها پاس��خگو باشد. در ش��رايطي كه كشور زير 
ش��ديدترين فش��ارهاي تحريمي ق��رار دارد و 
اقتصاد روزانه كشور با مشكالتي همچون نوسان 
مداوم قيمت ها ي��ا كمبود بودجه ب��راي تأمين 
نياز طرح هاي عمراني قرار دارد، انتظار اصلي از 
مجلس به وجود آوردن يك ش��وك مثبت براي 
اداره كشور است؛ شوكي كه بتواند فضاي اجرايي 
كش��ور را از خمودگي فعلي خارج كرده و ايران 
را به مدار مثبت توس��عه برگرداند. نكته مثبتي 
كه درب��اره اين دوره از انتخاب��ات مجلس وجود 
دارد، پوست اندازي فضاي سياسي كشور در بين 

اصالح طلبان و اصولگرايان است. 
عملكرد احزاب سياس��ي به خص��وص در طول 
سال هاي گذشته سبب ش��ده تا اين تغيير خواه 
ناخواه در دس��تور كار رأي دهندگان مجلس قرار 
بگيرد، با اين حال و به رغم اين اميدواري س��ؤال 
اين است كه چه تهديدي مي تواند مجلس آينده را 

به سرنوشت مجلس فعلى دچار كند. 
   چ�را مجلس بايد قابلي�ت تصميم گيری 

سريع را داشته باشد
اساساً در شرايط بحراني يك نقطه تصميم گيري 
متمركز مي تواند ب��ه خوبي براي واكنش صحيح 
به دور از هر گونه اتالف وق��ت تصميمي بگيرد. 
ش��ايد نمونه ايج��اد چنين نقط��ه متمركزي را 
براي تصميم گيري بتوان در تصميم مقام معظم 
رهبري براي ايجاد يك نقطه براي تصميم گيري 
كليدي مانند شوراي هماهنگي اقتصادي سران 

قوا ديد. 
اين ش��ورا در موضوع��ات اقتص��ادي مي تواند با 
توجه به ش��رايط فعلي تصميماتي را اتخاذ كند 
كه بالفاصله با تأييد رهبري به قانون تبديل شده 
و امكان اجرا را مي يابند. اگرچه تجربه تلخ بنزين 
و آشوب هاي آن سبب شد تا بسياري وجود چنين 
ش��ورايي را دورزنن��ده نظام قانونگذاري كش��ور 
بدانند اما اين دور از انصاف است كه تمام خروجي 
اين شورا را غيرسازنده بدانيم، همان گونه كه در 
مهرماه س��ال ۱۳۹7 بانك مركزي به اتكاي يك 
برنامه منسجم و تصميمات ش��وراي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا بود كه بالفاصله دخالت خود 
را براي كنترل بازار ارز آغاز كرد و توانست آرامش 

نس��بي را ب��ه آن بازگرداند. در غي��ر اين صورت 
اتخاذ چنين تصميمي مي توانست گرفتار مسير 

بوروكراسي بسيار سنگين شود. 
مجلس ش��وراي اس��المي و تركيب آن در آينده 
نمي تواند شرايط فعلي كش��ور را در نظر نگيرد و 
بدون توجه به فوريت مس��ائل تنها به بحث هاي 
سياسي سرگرم باشد. س��ؤال اصلي اين است كه 
مجلس آينده چگونه مي تواند در شرايط فعلي و با 
توجه به مسائل موجود در تصميم گيري هاي خود 

به سرعت و بلوغ و كمال الزم برسد. 
    چرا تجربيات سياسي و اجرايي 

به كمال نمي رسد
يكي از مشكالت اصلي نظام سياسي در كشور و 
به خصوص در فعاليت هاي سياسي عدم انباشت 
تجربه هاي سياسي اس��ت. اين مسئله به آنجا باز 
مي گردد كه نظ��ام جمهوري اس��المي ايران به 
عنوان يك نظام نوپا هنوز به قوام كافي در حوزه 

فعاليت هاي سياسي نرسيده است. 
عدم قدم��ت طوالني و تجربه ناموف��ق احزاب در 
ايران موجب شده است كه انباشت تفكر سياسي و 
حزبي صورت نگيرد. در ميان ايرانيان و در فرهنگ 
م��ا فعاليت جمع��ي و گروهي جايگاه مناس��بي 
ندارد. فرديت در معناي منفي آن، تبديل ش��دن 
اختالفات فكري به اختالف ش��خصي، هيجاني و 
احساس��ي عمل نمودن، عدم پذيرش يكديگر و 
آستانه پايين تحمل باعث شده تا تمايل زيادي به 
جمع گريزي ايجاد و به راحتي هر گروه متالشي يا 
دچار انشعاب گردد. عدم تعميق فرهنگ حزبي و 

استنباط منفي از آن به گونه اي است كه عضويت 
در يك حزب يا حزبي بودن داراي بار منفي است 
به  طوري كه »فرا جناحي« ب��ودن به عنوان يك 
ارزش مثبت تلقي مي ش��ود و لذا برخي نخبگان 
و فعاالن سياسي كشور يكي از افتخارات خود را 

»حزبي نبودن« مي دانند. 
اين عدم حزبي بودن و عدم انباشت تجربه سياسي 
س��بب فقر ايده براي اداره كشور ش��ده است، به 
عنوان مثال نگاهي به ليس��ت ثبت نام كنندگان 
نش��ان مي دهد كه افراد مختلف تنه��ا براي وارد 
شدن به ميدان است كه ثبت نام كرده اند و عماًل 
هيچ برنامه مشخصي براي هنگام ورود به مجلس 
ندارند. اغلب سخنان نيز در عناوين كلي همچون 
خدمت به م��ردم، مبارزه با فقر يا بهبود ش��رايط 
اقتصادي حاصل مي شود و روشن نيست كه چه 
راهبردي براي اجرايي ش��دن اين ش��عارها قرار 

است، اتخاذ شود. 
بخش مهم ديگري از اين فق��ر نيز به همان عدم 
انس��جام كار تش��كيالتي بازمي گردد كه سبب 
مي ش��ود تا همگرايي الزم بين انديشه ها صورت 
نگي��رد. يكي از معض��الت فرهنگي ك��ه نه تنها 
در اي��ران بلكه در جهان اس��الم س��ايه افكنده، 
شخصي انديشيدن و سليقه اي انديشيدن است. 
هنر ش��نيدن، هنر درك، هنر تب��ادل و ارتباط، 
هنرفراگي��ري، هنر جمع��ي انديش��يدن و هنر 
همگاني انديش��يدن از لوازم تش��كل اجتماعي 
است، اگر فعاالن سياسي در جريان انديشه هاي 
يكديگر ق��رار نگيرند و پل ه��اي ارتباطي برقرار 

نكنن��د، چگونه مي توانند به تش��كل، انس��جام 
وسيستم برس��ند. بس��ياري از ايده ها براي حل 
مشكالت موجود از دل همين ارتباطات است كه 

متحول مي شود. 
نگاهي به چهره هاي ثبت نام شده در انتخابات 
به خوبي نش��ان مي دهد كه اغلب افراد تالش 
مي كنند تا با پرستيژ شخصي خود در انتخابات 
شركت كنند، اين در حالي است كه در جريان 
رقابت ه��اي انتخاباتي در بريتانيا ش��اهد اين 
هستيم كه احزاب و گروه هاي سياسي كتابچه 
سياس��ت هاي خود را براي اج��را در مجلس 
منتشر كرده اند، البته نظام سياسي در انگلستان 
بر اساس تشكيل دولت در پارلمان است و اين با 
نظام جمهوري در ايران تفاوت اساسي دارد، اما 
با توجه به اختيارات مجلس در نظام جمهوري 
اسالمي مي توان انتظار كار مؤثر در اين سيستم 

را هم داشت. 
     ايده حكمران�ي، مهم ترين نياز مجلس 

آينده
از زمان انتخابات مجلس سوم به اين طرف ما شاهد 
يك دسته بندي متفاوت در نظام سياسي كشور 
بوده ايم. اصالح طلبان با تكيه بر بحث آزادي هاي  
اجتماعي و سياسي توانس��ته اند در ادوار مختلف 
پيروزي هاي مختلفي را براي خود كس��ب كنند. 
اصالح طلبان با بريدن از عملكرد خود در دهه ۶0 
و واگذار كردن انتخابات مجلس چهارم به سمت 
نوعي رفرم سياسي بر اساس تحوالت تئوريك و 
عملي در فضاي بين المللي از جمله فروپاشي اتحاد 

جماهير شوروي حركت كرده اند و تاكنون نيز بر 
همين مسير استوار بوده اند. 

در طرف ديگر اصولگرايان سرنوش��تي متفاوت 
داش��ته اند. اصولگراي��ان با تكيه ب��ر ضعف هاي 
اصالح طلب��ان در ح��وزه مديريتي و خس��تگي 
جامعه از درگيري هاي مداوم سياسي توانسته اند 
ابتدا شورا هاي شهر و روس��تا علي الخصوص در 
تهران و پس از آن مجلس ش��وراي اس��المي را 
به كنترل خ��ود دربياورند. پ��س از اينكه برخي 
تحوالت از جمله تحريم هاي اقتصادي سبب شد 
تا قافيه را به طرف مقابل واگذار كنند، هم اكنون 
در انتظار انتخابات رياس��ت جمهوري و مجلس 
شوراي اسالمي هستند اما در ش��رايط فعلي به 
نظر مي رسد كه هر دو راهبرد فوق در نگاه مردم 

رنگ باخته است. 
با شرايط فعلي كشور و افكار عمومي مي توان به 
اين جمع بندي رسيد كه هر دو جريان اصالح طلب 
و اصولگرا امروز با مس��ئله اي روبه رو هستند كه 
ش��ايد بتوان آن را فقر ايده براي حل مش��كالت 
كشور عنوان كرد. به رغم اينكه جهت گيري هاي 
اصلي كش��ور در هر حوزه به دقت براي رسيدن 
به اهداف تش��ريح شده اس��ت، اما كوچك ترين 
ايده اي براي عملي كردن ارائه نمي ش��ود. بخش 
مهمي از اين مشكل به س��اختار كهنه و سالمند 
گروه هاي سياس��ي برمي گردد. اين مش��كل در 
اصالح طلب��ان بيش��تر از اصولگرايان به چش��م 
مي خورد و عماًل تئوري پردازي سران آنان كهنه، 
نامرتبط با مطالبات نسل امروز و برآمده از دانش 
كالسيك و تجربه فرومانده در دهه ۶0 است. در 
مي��ان اصولگرايان هم به رغ��م اينكه تالش هاي 
جدي براي حل اين مش��كل ص��ورت گرفته، اما 
هنوز ميدان به اندازه كافي براي جوانان باز نشده و 
ما شاهد هستيم همچنان جوانان نقش مهمي در 

تصميم گيري هاي اساسي ندارند. 
اصولگرايان و اصالح طلبان بايد بدانند كه اكنون 
جامعه در آرزوي آينده اي شيرين نشسته است كه 
روزي فرارسد و تحقق اين آينده شيرين و تحقق 
اهداف كش��ور جز با ايده هاي نو براي اجراي آنها 

امكانپذير نيست. 
به طور حت��م در انتخابات هاي آين��ده جريان و 
گروهي قادر به حل مشكالت فعلي خواهد بود كه 
بتواند مشكل مهم كشور را كه همان فقر ايده است 
به طور كامل حل كند، البته در اين ميان جريان 
انقالبي به دليل ماهيت سدش��كن خود ش��انس 
بيشتري براي حل اين مش��كل دارد، اما استفاده 
از اين فرصت در شريطي امكانپذير است كه فقر 
ايده به عنوان بزرگ ترين بحران سياسي موجود 

در كشور پذيرفته شود. 
مجلس آينده براي مؤثر بودن ني��از به ايده هاي 
جدي��د در اداره كش��ور دارد تا نظ��ام جمهوري 
اسالمي ايران بتواند بار ديگر به ريل توسعه وارد 
شود. اين مس��ئله را مي توان جدا از تمام مسائل 
اولويت اصلي براي نظام جمهوري اس��المي و در 

رأس آن مجلس دانست.

نگاهی به مهم ترين عامل كارآمدی و ناكارآمدی نمايندگان آينده خانه ملت

فرصت جوان شدن مجلس نبايد به تهديد تبديل شود

جوان

   گزارش


