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 مصباحي مقدم: جلسه فعاالن سیاسی
با روحانی به  مسائل اقتصادي گذشت

بیش�ترين بح�ث در جلس�ه                 فع�االن سیاس�ی ب�ا روحان���ی  
تحريم ه�ا،  كش�ور،  اقتص�ادي  ش�رايط  ب�ود؛  اقتص�ادي 
دول�ت  ك�ه  تدابی�ري  و  گذاش�ته  كرون�ا  ك�ه  تأثیرات�ي 
انديش�یده و پیش�نهادهايي ب�راي اينك�ه دول�ت انج�ام دهد. 
حجت االسالم غالمرضا مصباحي مقدم عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و س��خنگوي جامعه روحانيت مبارز در گفت وگو با تس��نيم، در 
خصوص جلسه دوشنبه حجت االسالم حسن روحاني رئيس جمهور 
با برخي سياسيون و تش��ريح نكاتي كه در اين جلسه مطرح شد، طي 
سخناني اظهار داش��ت: اين نشس��ت از ناحيه دفتر رئيس جمهور به 
عنوان حض��ور نمايندگان احزاب سياس��ي مطرح ب��ود و بنده اولين 
س��خنران بودم و هيچ بحثي از مسائل سياسي نداش��تم بلكه فقط به 
مس��ائل اقتصادي پرداختم، آن هم درباره كرونا و تأثيرات اقتصادي 
كه بر كشور گذاشته و سياست هايي كه اكنون دولت بايد براي پشت 
سر گذراندن ش��رايط كرونا به كار بگيرد، مثل شرايط پولي انقباضي 
چراكه نقدينگي در سال گذش��ته 32/7درصد رشد داشته و سال 99 
نبايد شاهد رشد بي حساب و كتاب نقدينگي باشيم زيرا همين رشد 
نقدينگي عامل اصلي تورم است. همين رشد نقدينگي موجب شوك 
ارزي، افزايش قيمت طال و ساير كاالها مي شود. دولت مي تواند اوراق 
بدهي را از طريق بورس عرضه كند و نقدينگي مردم توسط اين اوراق 
جذب بش��ود. دولت اين گونه مي تواند اين نقدينگ��ي را به مطالبات 
پيمانكاران طرح هاي عمراني بدهد و نتيجه اين مي شود كه طرح هاي 
عمراني پيش مي رود. حجت االسالم مصباحي مقدم همچنين درباره 
مسائل مطرح شده در اين جلسه و سخنان رئيس جمهور گفت: آقاي 
رئيس جمهور صحبت هايي را در پاسخ به كساني كه اظهار نظر كردند 
بيان نمود و گزارشي از وضعيت شرايط كرونا در كشور و كنترل و مهار 
اين بيماري ارائه كرد و از شركت هاي دانش بنيان كه صدا و سيما نيز 

به آن اشاره كرده است، سخن گفت. 
وي تصريح كرد: مهم ترين س��خن آقاي روحاني اي��ن بود كه ما براي 
مديريت كشور نيازمند استفاده از دو يا سه حزب بزرگ هستيم و اگر 
اين احزاب به ميدان بيايند و م��ردم را نمايندگي كنند بهتر مي توان 

كشور را اداره كرد. 
احزاب كه بيايند، كادر تربيت كرده، مس��ئوليت مي پذيرند، مردم را 
نمايندگي مي كنند و پاس��خگوي آنان و واسطه اي بين مردم و قدرت 
خواهند بود. وي در پاسخ به اين سؤال كه حاضران در جلسه از هر جناح 
سياسي بر چه مسائل محوري تأكيد داشتند؟ گفت: بيشترين بحث در 
اين جلسه اقتصادي بود؛ شرايط اقتصادي كشور، تحريم ها، تأثيراتي 
كه كرونا گذاشته و تدابيري كه دولت انديشيده و پيشنهادهايي براي 
اينكه دولت انجام دهد. برخي مسائل سياسي را مطرح كردند ولي اين 

افراد اندك بودند. 
گفتني ا ست در اين نشس��ت الياس حضرتي قائم مقام حزب اعتماد 
ملي، بهزاد نبوي فعال سياسي اصالح طلب، حسين مظفر عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، مجيد انصاري سخنگوي مجمع روحانيون 
مبارز، محمد قوچاني عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران، غالمرضا 
مصباحي مق��دم س��خنگوي جامعه روحاني��ت مب��ارز، حميدرضا 
جاللي پور فعال سياس��ي اصالح طل��ب، پروانه مافي عضو ش��وراي 
مركزي حزب كارگزاران، حسين مرعشي سخنگوي حزب كارگزاران 
سازندگي، علي شكوري راد دبيركل حزب اتحاد ملت ايران، محسن 
رفيق دوست فعال سياسي، احمد توكلي نماينده اسبق مردم تهران 
در مجلس، الهام امين زاده معاون اسبق حقوقي رئيس جمهور، زهرا 
ساعي عضو شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه، علي جنتي عضو 
شوراي مركزي حزب اعتدال و توس��عه، محمود واعظي عضو ارشد 
حزب اعتدال و توسعه و رئيس دفتر رئيس جمهور و وردي نژاد فعال 

سياسي حضور داشتند.
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دبیركل جمعیت حامیان انقالب اسالمي:

 يوم اهلل قدس نقطه حركت به سمت رهايي 
از صهیونیسم است

دبیركل جمعیت حامیان انقالب اسالمي با بیان اينكه يوم اهلل قدس 
نقطه حركت به س�مت چش�م انداز رهايي از دس�ت صهیونیسم 
جهاني اس�ت، گفت: عملك�رد جباران�ه و مخرب ناش�ي از تفكر 
صهیونیستي نشانگر ضدبش�ريت بودن اين جرثومه فساد است. 
علي كيهانيان در گفت و گ��و با فارس درباره ي��وم اهلل روز قدس، اظهار 
داشت: اشغال سرزمين فلسطين به طمع تسخير قدس شريف وبه تبع 
آن مسجداالقصي توسط رژيم غاصب صهيونيسم جهاني براي تشكيل 
يك دولت جعلي و تحميل موجوديت خود به جهانيان مقدمه اي براي 

سيطره اين رژيم به جهان بود. 
وي افزود: عملكرد جبارانه و مخرب ناشي از تفكر صهيونيستي نشانگر 
ضدبشريت بودن اين جرثومه فساد است. رشد و گسترش جغرافياي 
سرزميني و سياسي رژيم صهيونيستي غاصب موجب تنزل انسان ها، 
فارغ از دين و نگ��رش آنها تا حد ي��ك درنده و تحركات ددمنش��انه 

خواهد بود. 
كيهانيان افزود: با پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي به رهبري بنيانگذار 
كبير انقالب حضرت امام خميني)ره( روزنه اميدي در دل هاي آزادگان 
جهان به خصوص مردم ستمديده فلسطين عزيز باز شد و متعاقب آن 
با تخصيص آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به عنوان روز قدس ضمن 
تعيين قداست اين س��رزمين به واسطه قداس��ت ماه مبارك رمضان، 
حضور مردم روزه دار با لباني تش��نه و گرس��نه فرياد مرگ بر اسرائيل 
سردهند تا فريادش��ان با حال معنوي استجابت آزادي قدس شريف و 
ملت ستمديده فلسطين محقق شود تا همدردي تمام ملت ها در جهان 

با مردم فلسطين باشد.   
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 ديدار دانشجويی رهبري
 الگوي پذيرش نقد از سوی مسئوالن

رئیس نهاد رهبري در دانش�گاه ها با اش�اره به ديدار دانشجويان 
با رهب�ر معظم انق�الب تأكید ك�رد: دي�دار بايد ب�ه الگويي براي 
پذيرش نقدهاي جدي دانشجويان توسط مسئوالن تبديل شود. 
به گزارش فارس، حجت االسالم رستمي رئيس نهاد نمايندگي مقام 
معظم رهبري در دانشگاه ها طي يادداشتي در صفحه شخصي خود 
درباره ديدار دانشجويان با رهبر معظم انقالب نوشت: ديدار يك شنبه 
ش��ب رهبر انقالب با دانشجويان اتفاق ارزش��مندي بود و پيام هاي 
مختلفي را به مس��ئوالن منتقل كرد كه قطعاً هم براي كشور و هم 

براي دانشجويان بركاتي خواهد داشت. 
اين ديدار بايد به الگويي براي پذيرش نقدهاي جدي دانشجويان 
توسط مس��ئوالن تبديل شود. نسل جوان و دانش��جوي متعهد و 
انقالبي امروز كه نسبت به آينده كش��ور احساس مسئوليت دارد 
و صدايش صداي مردم اس��ت، از شنيده نش��دن انتقادات، توسط 
مسئوالن گاليه دارد؛ در حالي كه ديدار رهبر انقالب با دانشجويان 
نشان مي دهد كه نه تنها نبايد در كشور، هيچ بن بستي براي شنيده 
ش��دن صداي منتقد، به خصوص منتقدان دلسوزي همچون اين 
جوانان وجود داشته باشد بلكه اتفاقاً بايد بستر طرح انتقادات فراهم 
ش��ود، در اين صورت اس��ت كه نقاط ضعف و قوت نظام اسالمي و 
سازوكارهاي اجرايي و مديريتي آن ش��ناخته مي شود و مي توان 

مسير رسيدن به قله را هموار كرد.

استیضاح رحماني فضلي چگونه منتفي شد
روزنام��ه ش��رق در بخش��ي از گ��زارش 
ديروزش با عنوان چرا وزير  كشور پس از 
آبان اس��تيضاح نشد، نوش��ت: نخستين 
نكته اينجاست  كه حداقل ۱۸ نفر از اس��تيضاح كنندگان وزير كشور 
تقصير زيادي براي او در حوادث آبان قائل بودند. گزارش هاي ارائه شده 
ازسوي  وزير هم تنها آنها را براي به صحن كشاندن او »مصمم تر« كرده 
بود. اين را شهاب الدين بي مقدار، يكي از اعضاي كميسيون  شوراها، به 
»شرق« گفته بود. البته همه نمايندگان اذعان داشتند كه در آن مقطع 
يعني آذر 9۸ تالش ه��اي زيادي در بهارس��تان براي  منتفي ش��دن 

استيضاح وزير كشور وجود داشت.
 علي مطهري، طراح استيضاح، بعد از اولين جلسه با وزير از قانع نشدن 
نمايندگان  خب��ر داد و گفت ك��ه در چنين ش��رايطي رحماني فضلي 
جلسه را ترك كرده تا »دفع الوقت« كند؛ كاري كه به گفته او »تخلف 
آشكار«  بود. يك هفته بعد هم خبري استيضاح كنندگان را شوكه كرد: 
»استيضاح وزير كش��ور از حد نصاب افتاده«. بي مقدار، نماينده تبريز، 
 گفته بود كه استيضاح كنندگان از خود پرسيدند »ما كه زنده هستيم؛ 
پس چه كساني امضاي خود را پس گرفتند؟« پس از اين مشخص  شد 
كه محمدجواد كوليوند، رئيس كميسيون شورا ها نيز براي منتفي شدن 

استيضاح تالش مي كند. 
اس��تيضاح كنندگان ب��راي ب��ار دوم ب��ا  نام��ه اي ك��ه ۱۸ نماين��ده 
استيضاح كننده پاي آن را امضا كردند، به سراغ رئيس مجلس رفتند. 
در حالي كه فقط ۱۰ امضا براي اعالم  وصول شدن استيضاح كافي است. 
علي الريجاني هم با ديدن نامه دس��تور داد كه اس��تيضاح عبدالرضا 
رحماني فضلي اعالم وصول  شود. اما او در آن جلسه صحن را ترك كرد و 
عبدالرضا مصري، نايب رئيس نزديك به جريان پايداري مجلس از اعالم 

وصول  استيضاح سر باز زد. 
........................................................................................................................

گراني وحشتناك و شرمندگي محتكران
روزنامه آفتاب يزد به قلم مجيد ابهري در 
لع��اده ب��ر  خص��وص فش��ار ف��وق ا
اقشارآسيب پذير نوشت: بار ها اهل منبر و 
دلسوزان مردم، ايستادگي در مقابل گرانفروشان ونخريدن كاالي 
آنها را بهترين راه ح��ل اعالم كردند، اما متأس��فانه  گويا مردم از 
قدرت اجتماعي خود غافل بوده يا باور ندارند. مگر مي ش��ود يك 
خودرو آن هم با اين كيفيت به اين قيمت برسد؟  كيلويي چند آن 

را حساب مي كنند؟ 
وقتي در عرض نيم س��اعت سايت فروش بس��ته مي شود خب نتيجه 
همين مي شود كه شد. مس��لمان  نبايد تسليم فريب شود. كساني كه 
بدون توجه به يك بيماري همه گير كاالي خ��ود را مخفي می كنند 
تا با قيمت هاي كالن بفروش��ند،  بهترين مجازات براي آنها نخريدن 
و بايكوت است. نمي ش��ود و مقدور نيس��ت كه بر مغازه هر كس يك 
بازرس گماشت از همين رو  بهترين بازرس خود ما هستيم و بدترين 

مجازات نخريدن. 
كس��اني كه بدون توجه به يك بيم��اري خطرناك و دش��واري هاي 
اقتصادي،  هموطنان را در تنگنا قرار مي دهند، ويروس هاي خطرناكي 
هس��تند كه دش��مني آنها با خ��دا و بندگانش غير قابل انكار اس��ت. 
 همانطور كه جنگ تمام شد و مردم با پايمردي واخالص، ويراني ها را 
آباد نمودند، يك روز نيز با لطف خدا وتالش فرشتگان سفيد  پوش اين 
بيماري نيز مهار خواهد شد. آنگاه شرمندگي و بار خجالت رفتار هاي 
غير اخالقي بر دوش كساني خواهد ماند كه پول و سود  آمال آنها بود 

و صبح نزديك است.  
........................................................................................................................

اقتدار عملي تضمین فعالیت هاي اقتصادي
كمال احمدي طي يادداشتي در سرمقاله 
روزنام��ه كيه��ان با اش��اره ب��ه حركت 
نفتكش ه��اي ايراني به س��مت ونزوئال 
نوشت: حركت نفتكش هاي فوق با پرچم جمهوري اسالمي ايران 
و با جي پي اس روشن، حاوي اين پيام مهم است كه ايران هرگز 
قصد مخفي كاري نداش��ته و هراس��ي ه��م از اقدام��ات ايذايي 
امريكايي ها ندارد زيرا اقدام خ��الف قانوني صورت نداده و مثل 
تمامي كش��ورهاي جهان مي تواند مبادله اقتصادي با هر كشور 
دلخواهش را داشته باشد، البته اين جرئت و جسارت را مديون 
تفكر مقاومت و ايس��تادگي بر آرمان هاي امام و رهبري اس��ت. 
خداوند بر درج��ات امام راح��ل بيفزايد كه وقت��ي در دهه 6۰ 
ماجراي حمله امريكايي ها به ايران مطرح شد آن عزيز سفركرده 
فرمودند: »ما امريكايي ها را در اين امور له مي كنيم چتربازهايشان 
را بين هوا مي زنيم« يا وقتي چند س��ال پي��ش ملوانان متجاوز 
امريكايي به دست غيور مردان سپاه بازداشت شدند رهبر معظم 
انقالب اين اقدام نيروي دريايي س��پاه پاس��داران را شجاعانه و 
همراه با ايمان خواندند و خطاب به آنها خاطرنشان كردند: »كار 
ش��ما بس��يار عالي، جالب و بهنگام بود« يا وقتي پنج ماه پيش 
موشك هاي سپاه پاسداران در واكنش به جنايت امريكايي ها در 
به شهادت رساندن حاج قاسم سليماني، پايگاه نظامي شان را در 
عين االسد شخم زدند، رهبري از اين اقدام شجاعانه به عنوان يك 

سيلي ياد كردند. 
اتفاقاً امريكايي ها در آن حادثه هم برخالف گنده گويي هايشان 
هيچ كاري نتوانس��تند انجام دهند و نش��ان دادن��د فقط زبان 
زور مي فهمند. حاال در موضوع نفتكش ها هم به نظر مي رس��د 
ايران به پشتوانه همان راهبرد مقاومت در حال شكستن علني 

تحريم هاي امريكاست. 
........................................................................................................................

جاده يك طرفه پیرسالي
محس��ن پرهادي در يادداشت ديروز 
روزنام��ه رس��الت نوش��ت: كاهش 
جمعيت، جاده اي يك طرفه اس��ت. 
به عبارت ديگر، اگر هرم جمعيتي كش��ور به پي��ري گراييد ديگر توان 
بازس��ازي خود را ندارد و از نس��ل پي��ر، انتظار رش��د جمعيت، عماًل 
بي معناست. سرنوشت محتوم پيرسالي، تداوم كاهش جمعيت است. 
همين امروز، برخي كشورهاي اروپايي با دشواري و با مشوق هاي فراوان، 
به سختي توانسته اند جمعيت خود را ثابت نگه دارند و برخي حتي مجبور 
شده اند باسياس��ت هاي پذيرش مهاجر، نرخ كاهش جمعيت خود را 
جبران كنند كه در طوالني مدت، آسيب هاي جدي هويتي و اجتماعي 

بر جاي خواهد گذاشت. اما چه بايد كرد؟
 امروز هم ك��ه زنگ هش��دار به صدا درآمده، سياس��ت هاي مش��وق 
فرزندآوري به درستي اجرا نمي شود و متأس��فانه در برخي حوزه ها، با 

قوانيني متضاد روبه رو هستيم. 
باال رفتن س��ن ازدواج، افزايش نرخ طالق، پايي��ن بودن ميزان 
مرخص��ي و قوانين حمايتي براي مادران ش��اغل، ت��داوم برخي 
قوانيني كه براي فرزند چهارم محدوديت ايجاد مي كنند، تبليغات 
فرهنگي غلط و اقتصاد نا بسامان، هر يك واگني از قطاري هستند 
كه اگر ترمز لكوموتيو آن به سرعت كشيده نشود، مقصد آن بيراهه 
خواهد بود. چند سالي است كه طرح هاي مرتبط با اين موضوع در 
مجلس خاك خورده اند و بدتر از آن، دولت هم اليحه اي به مجلس 
نياورده است. بايد هرچه زودتر، از اصالح قوانين شروع كرد. همين 

امروز هم دير است.

88498443سرويس  سياسي

»الزام نامزدهاي احتمالي به برنامه محوري« جاي خود را به »تبلیغات متعصبانه انتخاباتي« داده است!

مسببان وضع موجود در سوداي رياست جمهوري 1400

حدود يك سال به 

امیرعباس   رسولی
   گزارش

انتخابات رياس�ت 
جمهوري سیزدهم 
باقي مانده است و مدت باقي مانده را برخي از 
طیف هاي سیاسي فرصتي براي توسعه قدرت 
جريان متبوع خود در سطح قوه مجريه براي 
دس�تیابي به هدف نام آش�ناي »تالش براي 
تغییر همزمان ماهیت- كارك�رد انقالب در 
س�طح داخلي و بین الملل�ي« مي دانند و بر 
همین مبنا بدون توجه به مشكالتي كه جامعه 
ب�ا آن دس�ت و پنج�ه ن�رم مي كن�د، تنور 
رقابت ه�اي انتخابات�ي را گ�رم مي كنن�د!

نفس پرداختن ب��ه انتخابات س��ال آينده 
رياس��ت جمه��وري نمي توان��د مذم��وم 
باشد مش��روط به مباحث انتخاباتي حول 
»پيش��گيري از تَك��رار اش��تباهات مهلك 
گذشته و عبرت گرفتن آن« باشد و به جاي 
بحث با محوري��ت» تخطئ��ه كانديداهاي 
احتمالي رقيب« در باب، ۱- پرهيز نامزدها 
از ب��ه كارگيري عمليات رواني- رس��انه اي 
به وي��ژه در مناظرات انتخابات��ي به عنوان 
تنها راه جلب آراي عموم��ي و 2- ضرورت 
برنامه محور ب��ودن نامزدهاي انتخاباتي در 
عرصه هاي مختلف داخل��ي و خارجي و به 
ويژه در حوزه اقتصادي و معيشتي و معرفي 
تيم وزراي احتمال��ي، موضوعات طرح و به 

سطح رسانه ها كشانده شود. 

   دست و پا زدن براي باقي ماندن
در قدرت

طي روزهاي اخير برخي از رسانه هاي نشانه دار 
و وابس��ته به يك جريان خاص تالش كرده اند 
تا همچن��ان از يك ابزار تكراري براي پيش��برد 
اه��داف انتخاباتي خود اس��تفاده كنن��د و آن 
ترس��اندن مردم از تفكر رقيب است. مضاف بر 
آنكه بيش از يك سال مانده به انتخابات رياست 
جمهوري سيزدهم، پيروزي احتمالي رقيب را 
آغاز سرنوشت ش��وم ملت ايران دانسته و گويي 
در دولت هاي برآمده از آراي آنها يك شبه همه 
مش��كالت اقتصادي، معيشتي و فرهنگي پايان 
يافته است. انگار نه انگار كه امروز بعد از گذشت 
حدود هفت سال از دولت متبوع آن سيل گراني، 
ركود و تورم و بيكاري همچنان زندگي مردم را 
دچار فروپاشي مي كند. آن هم در شرايطي كه 
بايد رأي مجدد به ه��م پياله هاي دولت كنوني، 
اس��تمرار وضع موجود و تمديد يك دوره چهار 

ساله و احتماال هشت ساله مصيبت بار است. 
اساس��اً اغماض از ضعف ناتواني و ناكارآمدي 
دولت فعلي و پرداخت احساس��ي و متعصبانه 
و نه نگاه آسيب شناسانه نس��بت به انتخابات 
گذشته به معناي آن است كه همچنان بايد در 
رقابت هاي انتخاباتي پيش رو شاهد تهمت زني 
و هتاكي نامزدها نسبت به هم و ايجاد فضاي 
هيجاني در جامعه بدون ارائه برنامه كاربردي 

در اداره كشور باشيم. 

   تبلیغ زودهنگام به جاي برنامه مدون
تغيير سبك رأي دهي و افزايش سطح آگاهي 
مردم ب��ر پايه »ض��رورت برنامه مح��ور بودن 
نامزده��اي انتخاباتي« جاي خ��ود را به تالش 
تبليغاتي حول »فرد« داده اس��ت در حالي كه 
ايج��اد جو زودهن��گام انتخاباتي آس��يب هاي 

فراواني را به همراه خواهد داشت. 
رهبر معظ��م انقالب ني��ز درب��اره پرهيز از 
تبليغ��ات زودهنگام انتخابات��ي مي فرمايند: 
»حرف، جنجال سازِى تبليغاتي و لفاظي هيچ 
كمكي به حل مشكالت نمي كند، همچناني 
كه ش��ما ديديد. تو همين قضاياي انتخابات، 
خب، تبليغات انتخاباتي مثاًل بايد يك ماه يا 
2۰روز قبل از شروع انتخابات انجام بگيرد، اما 
از پيش از عيد نوروز تبليغات انتخاباتي شروع 
ش��د! همين تلويزيوني هم كه م��ورد انتقاد 
بعضي از دوستان اس��ت، متأسفانه منعكس 
مي كرد.« ايشان چنين مطالبه اي را تقريباً در 
تمامي انتخابات تكرار كرده اند و از جريانات 
سياس��ي و نامزدها خواس��ته اند تا از ورود به 
چنين فضاي پرهي��ز كنند و به جاي تخريب 
رقيب به ارائه راهكارهاي عملياتي پيش بيني 
ش��ده براي پايان دادن به مش��كالت كشور 

متمركز شوند. 
   ضرورت تبدي�ل برنامه مح�ور بودن 

نامزدها به مطالبه ملي
انتظ��ار دم دس��تي از جريان��ات سياس��ي و 

رسانه هاي وابسته آن است كه به جاي تبليغ 
نامزدهاي سرد و سوخته خود كه به اصطالح 
عاميانه امتح��ان پس داده عرصه سياس��ي- 
اجرايي كشور هستند يا به كارگيري يك روش 
متداول و كم اث��ر »تخريب نامزدهاي رقيب« 
كه امروز ضرورت برنامه محور بودن نامزدهاي 
انتخاباتي را تبديل به يك مطالبه ملي كنند. 
برنامه محور ب��ودن نامزده��اي انتخاباتي در 
انتخابات ۱4۰۰ تبديل به ي��ك مطالبه ملي 
نخواهد شد مگر آنكه شخصيت هاي برجسته 
سياسي و مهم تر از آن رس��انه هاي مكتوب و 
مجازي از هم اكنون »احساس��ي گري در رأي 
دهي به نامزده��اي انتخاباتي« ب��ا محوريت 
سلبريتي ها و س��ر دس��ت گرفتن شعارهاي 
پرطمطراق اجتماعي- فرهنگي را با استدالل 
طرد كرده و به جاي آن عقالنيت در رأي دهي 
را يك سال و اندي مانده به انتخابات به عنوان 

يك اولويت اساسي تبليغ و نشر دهند. 
   حذف الگوهاي كاذب 

ارائه برنامه مدون و جامع توس��ط نامزدهاي 
انتخاباتي و تبديل كردن آن به مطالبه ملي با 
يادآوري هزينه هاي سرسام آور آراي احساسي 
به برخي از رؤساي جمهور مي تواند مؤثر باشد 
و به صورت مستمر و مستند به افكار عمومي 
گفته ش��ود كه رأي دهي به ش��عارهايی نظير 
»توس��عه آزادي هاي اجتماع��ي و فرهنگي« 
كه در كليدواژه هايی مانند » آزادي پوش��ش 
براي جوان امروز ايران مهم تر از كسب و كار و 
مدرك دانشگاهي است« كه يك سوءاستفاده 
انتخابات��ي- تبليغاتي اس��ت نتيج��ه اي جز 
گسترده شدن مشكالت اقتصادي و فرهنگي 
كش��ور ندارد، به طوري كه يكي از شعارهاي 
اصل��ي دول��ت كنوني ك��ه توس��ط برخي از 
ش��خصيت هاي برجس��ته هيئت وزيران نيز 
دنبال شد، توسعه آزادي هاي فردي و اجتماعي 
بود؛ شعاري كه تنه به تنه ابتذال و الابالي گري 
مي زد و حمل كنندگان چنين شعاري عمدتاً 
س��لبريتي هاى وابس��ته به يك نامزد بودند. 
طبيعي است با توجه به معروفيت اين قشر از 
جامعه و شهرت كذايي كه آنها پيدا كرده اند و 
تبديل به الگوي مهم براي قشر جوان جامعه 
شده اند، حمايت آنها از يك نامزد كه نه كارنامه 
و نه برنامه قابل دفاعي براي پست مهم رياست 
جمهوري ندارد، كش��ور را در آستانه شرايط 

بحراني و غير قابل بازگشت قرار مي دهند. 
طبيعي است كه فاصله گرفتن برخي از اقشار 
جامعه از رويه ثابت گذش��ته ب��راي رأي دهي 
بر اساس معيارهاي احساس��ي- آني اقدامي 
زمانبر بوده و حتي نياز به اصالح سبك زندگي 
در بس��ياري از خانواده هاي ايران��ي دارد ولي 
در عين حال در زمان يك س��ال و اندي باقي 
مانده ني��ز مي تواند بس��ياري از اقدامات مؤثر 

را اجرايي كند.

تصویر سیاست

آن رگ گردن و اين حكم قضايی!
فريدون احمدي، نماينده مردم زنجان در مجلس شوراي اسالمي را مي توان 
در صحن  ارديبهشت 99  روز دوشنبه 29  او  دانست.  روزها  اين  روز  چهره 
علني مجلس و در قالب نطق میان دستور حمالت تندي را متوجه دستگاه 
قضايي كرد. احمدي در مجلس گفت كه: »قوه قضائیه نه تنها مأمن و پناهگاه 
بر  نهادن  سرپوش  براي  ابزاري  عنوان  به  بلكه  نیست  مظلومین  و  مردم 
سوءمديريت هاي كشور عمل مي كند.« او حتي احمد توكلي را هم كه پیگیر 
مجازات او و نماينده ديگري بود، خطاب قرار داد و گفت: »آقاي توكلي اگر 
امروز شرايط خیلي  آن خواهید گذشت؟  از  باشد، شما  كار  در  پل صراطي 
افراطي تر از اول انقالب است. از استخوان هاي پوسیده مرحوم خلخالي نسلي 
جديد رويیده است كه خلخالي مرحوم هم در گور به آن مي خندد.« صبح 
توئیتي  در  قضائیه(  قوه  )خبرگزاري  میزان  خبرگزاري  سردبیر  سه شنبه، 
نوشت: »آقاي فريدون احمدي كه ديروز در مجلس رگ گردنشون در مورد 
رسید،  دستش  به  نوشته  يك  كه  پیش  هفته  از  بود،  كرده  باد  قضائیه  قوه 
نطقي  همچین  قوه  علیه  تريبون  پشت  كه  مي گشت  فرصتي  چنین  دنبال 
كند. از االن به ساعت هاتون نگاه كنید تا خبرش كه آمد، دلیل عصبانیتش را 
متوجه شويد« و قبل از ظهر، خبرش آمد: فريدون احمدي و محمد عزيزي 
نیازمندی های  توزيع  نظام  اخالل  در  معاونت  به جرم  )نماينده هاي مجلس( 

عمومی هر كدام به 61 ماه حبس محكوم شدند.

نگهب�ان«  ش�وراي  اختی�ارات  كاه�ش  از  »نگران�ي 
ش�بهه ای  )ي�ا دروغ�ي( ب�ود ك�ه توس�ط برخ�ي اف�راد در 
روزه�اي تصوي�ب اصالحی�ه قان�ون انتخاب�ات مطرح ش�د. 
ه�ادي طح�ان نظی�ف عض�و حقوق�دان ش�وراي اس�المي 
ط�ي يادداش�تي ب�ه بح�ث اختی�ارات ش�وراي نگهب�ان 
اش�اره ك�رد. مت�ن اي�ن يادداش�ت ب�ه ش�رح زي�ر اس�ت:
»نگران��ي از كاهش اختي��ارات ش��وراي نگهبان« ش��بهه اى  )يا 
دروغي( بود كه توس��ط برخي افراد در روزهاي تصويب اصالحيه 
قانون انتخابات مطرح ش��د، در حالي كه مشكل طرح، اصاًل بحث 
كاهش اختيارات ش��ورا نيس��ت. اعضاي ش��ورا بارها بر ضرورت 
نقش آفريني احزاب در فرآيند انتخاب��ات تأكيد و امكان واگذاري 
بخشي از فرآيند احراز صالحيت توسط احزاب را مطرح كرده اند. 
اين موض��وع مي تواند با پيش بيني درس��ت در قان��ون انتخابات 
نيز اضافه گردد. از طرف ديگر ش��وراي نگهبان ب��ه موجب اصل 
99 قانون اساس��ي ناظر انتخابات اس��ت و همان طور كه بارها از 

صالحيت قانونگذاري مجلس دفاع كرده از صالحيت نظارتي خود 
نيز موظف است حراست كند، ضمن اينكه طبق قانون انتخابات، 
شوراي نگهبان مرجع نهايي نظارت بر انتخابات است. مرجع نهايي 
معنايش چيست؟ معنايش اين اس��ت كه يك جايي بايد فرآيند 
نظارت خاتمه يابد و صحت انتخابات ي��ا نتيجه نهايي صالحيت 
داوطلبان اعالم شود. شوراي نگهبان آخرين حلقه نظارتي و مرجع 
تجديدنظر نهايي است. در اين فرآيند ابتدا هيئت هاي اجرايي را 
داريم، س��پس هيئت نظارت اس��تان را داريم، باالتر از آن هيئت 
مركزي است و نهايتاً شوراي نگهبان كه براي شكايت و اعتراض از 
هر مرحله مي توان به مرجع باالتر شكايت كرد. اگر شما بفرماييد 
مرجع تجديدنظر بر تجديدنظر چيست؟ دوباره همين سؤال نسبت 
به بعدي و بعدي نس��بت به بعدي ادامه مي يابد، لذا بحث كاهش 
اختيارات اصاًل مطرح نيست، بحث اين است كه در يك جايي ديگر 

بايد كار تمام شود. 
نكته دوم اينكه واگذاري بخشي از تشخيص صالحيت داوطلبان 

به دادگاه اصاًل منطقي نيس��ت. خيلي از م��واردي كه مويد عدم 
صالحيت افراد است طبق قوانين جرم انگاري نشده يا قابل اثبات 
در دادگاه نيست. كس��ي كه در قبال دريافت يك واحد مسكوني 
از اس��تيضاح وزير منصرف مي ش��ود، اين موضوع اگ��ر به دادگاه 
ارجاع شود، معلوم نيست قابل اثبات باشد ولي چنين آدمي حتماً 
صالحيت ندارد كه عهده دار امر قانونگذاري و نظارت باشد، چون 
واقعاً حرمت مردم را نگه نداشته و در قبال يك چيز خيلي دون و 

سخيف امضاي خودش را پس گرفته است. 
كار دادگاه تشخيص جرم است تا صدور حكم نمايد اما مگر در نظام 
حقوقي ما رانت خواري جرم انگاري شده است؟ يا اينكه فردي كه در 
برخي از عزل و نصب ها در حوزه انتخابيه اش اعمال فشار مي كند، آيا 
اين موضوع جرم يا در دادگاه قابل اثبات است؟ اما اين دخالت هاي 
نابجا باعث به هم ريختن نظام اداري مي شود و زمينه فاميل بازي و 
پارتي بازي را فراهم مي كند كه چنين فردي صالحيت نمايندگي را 

ندارد. وظيفه شورا اثبات جرم نيست، احراز صالحيت است. 

آيا شوراي نگهبان نگران كاهش اختيارات خود است؟
   شوراي نگهبان


