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تفاوت سلیمانی و این پرادعاها
روزنام��ه وطن امروز نوش��ت: چرا به 
محض انتش��ار فایل صوتی وزیر امور 
خارج��ه و اظهارات ناص��واب او علیه 
سردار مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم س��لیمانی، موجی از خشم و 

اعتراض در جامعه ایرانی علیه ظریف به وجود آمد؟
واقعیت این است که سلیمانی بخشی از هویت ما را تشکیل داده است. 
سلیمانی یکی از قهرمانان هویت بخش ملت ایران است؛ سلیمانی ریشه 

در خاک ایران داشت و از جنس همان اساطیر بزرگ ایران زمین بود.
سلیمانی بخش��ی از غرور مردم ایران بود. هنوز ابعاد دقیق آن حضور 
ده ها میلیونی در مراسم تشییع حاج قاس��م بررسی نشده است و باید 
جامعه شناسان به این موضوع دقت کرده و درباره آن اظهارنظر کنند. 
اما یکی از دالیلی که می شود درباره خلق آن حماسه تشییع گفت، این 
است که مردم ایران بخشی از وجود خودش��ان و پاره ای از تن ایران را 
تشییع می کردند. حاج قاسم سلیمانی هویت ماست. هویتی که ابعاد آن 
ش��امل تعقل، تدبیر، غیرت، مردانگی، وطن دوستی، مذهب، دالوری، 
رشادت و عاطفه و احساس است. اینها ریشه های ما مردم ایران است و 

سلیمانی، قهرمانی با همین ریشه  ها بود.
تصویری که مردم ایران از سلیمانی داشته و دارند، یک تصویر واقعی بر پایه 
همین خصوصیات و ویژگی های این سردار شهید بوده است. اینکه پس از 
شهادت حاج قاسم، روایت های ناصوابی در غیابش علیه او مطرح می شود، 
به دور از مردانگی و شرافت است. این روایت های ناصواب جز بی آبرو کردن 
راوی، نتیجه ای در پی نخواهد داشت و جایگاه سلیمانی فراتر از آن است که 
دامانش با این حرف  ها آلوده شود. اینجا دیگر جنگ روایت  ها معتبر نخواهد 
بود. آنچه س��لیمانی را در مقابل این روایت  ه��ا و غیبت های دزدانه مصون 
نگه می دارد، خون اوست. س��لیمانی را خونش و بدن مطهر پاره پاره اش در 
مقابل این بدگویی  ها مصون کرده است. خون سلیمانی و بدن تکه تکه شده 
او بزرگ ترین و معتبر ترین شاهد این واقعیت است که او جانش فدای ایران 
شد. خون سلیمانی مدال وطن پرستی اوست. او سال  ها در بیابان های عراق 
و سوریه، در لبنان و در فلسطین برای تشکیل جغرافیای اسالم، برای دفاع 
از مظلوم، برای دفاع از مردم ایران، برای تأمین امنیت ایران جانفش��انی  ها 
کرد. روایت های فراوانی در این باره منتشر و گفته شده است؛ روایت  هایی 
که می گوید سلیمانی سال  ها بود کاندیدای گلوله و کاندیدای شهادت شده 
بود. تفاوت سلیمانی با کت و شلوارپوش های پرادعایی که همه چیز را بر مدار 
خودشان می بینند، همین است. او کاندیدای گلوله بود و اینها... او به آرزویش 

که شهادت بود رسید و اینها را ببین به چه حضیضی افتاده اند!
............................................................................................................................

با چراغ خاموش نمی توان رقابت کرد
صبح نو در س��رمقاله خود نوش��ت: زمان کمی تا 
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده اما 
همچنان در میان اصولگرایان فضای عدم قطعیت 
دیده می شود. شورای وحدت که گرایشی از راست سنتی است به شدت 
در عرصه انتخابات فعال است اما تا کنون شورای ائتالف که دارای مرجعیت 
بیشتر و سابقه زیادتری است به صورت علنی نظر خود را بیان نکرده است. 
گرچه اخباری از نظرات این ش��ورا به میان آمده ام��ا همچنان بر خالف 
سال 96 این شورا نامزدهای خود را به صورت علنی اعالم نکرده است. نباید 
فراموش کرد که ادامه این فضا در حالی که اصالح طلبان به صورت علنی 
وارد فضای انتخاباتی شدند و کمپین دارند؛ می تواند وضعیت آنها را بهبود 
بخشد. جامعه منتظر است که نامزدهای مورد تأیید اصولگرایان نظرات و 
برنامه های خود را اعالم کنند تا زمینه برای اقبال اجتماعی به نیروهای 
جریان انقالب فراهم شود. این یک واقعیت است که نمی توان با سکوت و 
خاموشی اقبال جامعه را به دست آورد. جامعه نیازمند شنیدن برنامه های 
ایجابی نامزدهای انقالبی اس��ت که از حمایت احزاب اصلی و دارای وزن 
اجتماعی و سیاسی برخوردار باش��د. انتظار می رود احزاب درون شورای 
ائتالف در این فرصت باقی مانده فضا را به سمتی ببرند که اصالح طلبان 
نتوانند در خاموشی پروژه خود را پیش ببرند؛ اصولگرایان باید بدانند که با 

چراغ خاموش نمی توان رقابت کرد.
............................................................................................................................

دوگانه غلط برجامی
روزنامه خراسان نوشت: در حالی که رهبر 
انقالب اتحاد و اتفاق کلمه را وسیله قدرت 
و عزت یک ملت می دانند اما در کمتر از 
چند دقیقه پس از بیانات ۱۲ اردیبهش��ت رهبر انقالب در نقد دوگانه 
»میدان و دیپلماسی« و گالیه از برخی اظهارنظرهای دشمن شادکن و 
در حالی که وزیر خارجه در پیامی با تأکید بر این که »مثل همیش��ه 
رهنمود های مقام معظم رهبری ختم کالم است« از رهبر انقالب ، مردم 
و خانواده سردار سلیمانی عذرخواهی کرد متأس��فانه موجی دیگر از 
دوقطبی سازی تحت عنوان »مجری و سیاست گذار « شکل گرفت. در 
واقع رهبر انقالب در صحبت های خود به همین فرآیند اشاره و گزاره ای 
را تبیین می کنند که بیش از آن که ناظر بر مناسبات داخلی باشد ناظر 

بر مناسبات بین المللی است.
در واقع رهبر انقالب تأکید دارند که موضوع هسته ای یا سیاست های 
منطقه ای ایران موضوعی نیس��ت که اصول آن متکی به افراد یا صرفاً 
دستگاه دیپلماسی باشد. بلکه اعمال سیاست هایی است که در مراجع 

باالتر درباره آن تصمیم گیری می شود.
از طرف دیگر از این واقعیت نیز نمی توان گذش��ت ک��ه درباره برجام 
بحث فرآیند تصمیم س��ازی و اجرای آن موض��وع داغ این روزهای دو 
جریان سیاسی و دولتی هاست که مبنای کنایه های بسیاری نیز شده 
است. واقعیت آن است که با مروری بر بیانات رهبر انقالب از بهار 94 تا 
بهار۱400 می توان پی برد تقریباً موضع ایشان درباره برجام، موضعی 
ثابت بوده است؛ تأیید کلیات، اعتماد به تیم مذاکره کننده، گالیه از اجرا 
نشدن برخی شروط، بی اعتمادی به طرف غربی- امریکایی و بدبینی به 
فرجام برجام، موضعی بوده است که رهبر انقالب بار دیگر در فروردین 
و اردیبهش��ت ۱400 نیز به آن اش��اره کردند. به عبارتی شاید به طور 
صریح بتوان گفت وزارت خارجه یا دستگاه دیپلماسی کشور که خود 
در فرآیند تصمیم سازی برای اجرای برجام نیز نقش دارد در مهم  ترین 
وظیفه خود در این باره یعنی اجرای کامل این سیاست ها موفق نبوده 
و نتوانسته ست این خط مشی ها را برای انتفاع کامل و دقیق از برجام 
به درستی اجرا کند. همان طور که در دیدار ماه رمضان دانشجویان با 
رهبر انقالب در سال 9۸ وقتی پای مباحث برجام به وسط کشیده شد 
در واقع به صراحت می توان گفت رهبر انقالب نه از موضوع برجام سلب 
مسئولیت کردند و نه آن را صرفاً عملکرد دولت یا دستگاه دیپلماسی 
دانس��ته اند بلکه برجام از نظر ایشان یک تجربه اس��ت که اگر مجری 
سیاست ها می توانست آن را کامل و جامع پیاده کند شاید االن درگیر 
بدعهدی طرف امریکایی نبودیم؛ موضوعی که به نظر می رسد بیشتر از 
آن که دنبال مقصر در آن باشیم باید به عنوان یک عبرت تاریخی به آن 

بنگریم، موضوعی که نباید عامل تفرقه شود.

اصالح طلب�ان می گوین�د م�ا حامی مش�ارکت 
حداکثری هس�تیم اما در عمل م�ردم را به عدم 
مش�ارکت تش�ویق می کنن�د. آنان ب�ا تخریب 
رون�د انتخاب�ات، ناس�الم و غی�رآزاد نامی�دن 
انتخابات و تخری�ب جایگاه ریاس�ت جمهوری 
مردم را نس�بت ب�ه انتخابات دلس�رد می کنند.

پیرامون مشارکت حداکثری مردم در انتخابات های 
مختلف، اصالح طلبان همواره س��ه موضع علنی و 
صریح دارند. اول آنکه خود را حامی و بلکه پرچمدار 
دعوت مردم به حضور در انتخابات می دانند و با زبان 
هم البته مردم را دعوت به مش��ارکت در انتخابات 
می کنند. دوم آنکه اصولگرایان را مخالف مشارکت 
حداکث��ری در انتخاب��ات معرفی می کنن��د، بدون 
آنکه برای این ادعای خود دلیل و قرینه و ش��اهدی 
ارائه کنند. س��وم آنکه مدعی هستند که در صورت 

مشارکت باال حتماً اصالح طلبان رأی می آورند.
این هر سه گزاره با اندکی تأمل و نگاهی به کنش های 
سیاسی و رسانه ای اصالح طلبان رد می شود. در باب 
گ��زاره دوم که اصالح طلبان هی��چ دلیلی ندارند و 
صرفاً برای ساخت دوقطبی، می گویند اصولگرایان 
مخالف مش��ارکت حداکثری هس��تند. حال آنکه 
اصولگرایان مک��رر اعالم کرده اند ک��ه همه مردم 
در انتخابات حضور یابن��د و رأی دادن را به عنوان 
یک تکلیف دینی، حتی فرات��ر از وظیفه ای ملی و 
مدنی می دانند. در مورد گزینه سوم هم انتخابات 
۸4 و ۸۸ ک��ه مش��ارکت حداکث��ری م��ردم بود، 
اصالح طلبان انتخابات را باختن��د. یک نکته مهم 
هم این میان وجود دارد و آن اینکه اصالح طلبان هر 
زمان می دانند در انتخابات می بازند و حامیانشان 
عالقه ای به حضور پای صندوق  ها ندارند، می گویند 
شرایط برای حضور مهیا نیست و بعد انتخابات هم 
می گویند دیدید چون ما لیست و کاندیدا معرفی 
نکردیم، مش��ارکت پایین آمد؟ در حالی که قضیه 
برعکس است و چون می دانستند مشارکت پایین 
خواهد بود، لیست و کاندیدا معرفی نکردند. در واقع 
فضای منفی موجود را که خود در شکل گیری آن 

نقش دارند، مصادره به مطلوب می کنند.
اما ای��ن گ��زارش ب��ه ادع��ای اول اصالح طلبان 
می پردازد. آیا واقعاً اصالح طلبان حامی مشارکت 

باالی مردم در انتخابات هستند؟ 
    انتخابات آزاد نیست، اما شرکت کنید!

در ظاهر این گونه است که اصالح طلبان از مشارکت 
مردم در انتخابات استقبال می کنند؛ شاید باطناً هم 
این گونه باش��د، اما خروجی عملکرد و مواضع آنان 
حداقل به طور غیرمس��تقیم، م��ردم را از انتخابات 
دلس��رد می کند. رهبر معظم انقالب در سخنرانی 
۱۲ اردیبهشت ماه جاری همین تذکر را دادند که: 
»نباید مردم را دلس��رد کرد از انتخابات...« ایشان 
در توضیح چگونگی این دلس��ردی فرمودند: »یک 
عّده ای مردم را دلسرد می کنند با خدشه کردن در 
انتخابات، خدشه کردن در نوع دست اندرکارانی که 
در انتخابات هستند، چه ش��ورای محترم نگهبان، 
چه دیگر دستگاه ها؛ در کار اینها خدشه می کنند؛ 
این غلط اس��ت. ما از اّول انقالب ت��ا امروز که خب 
انتخابات های فراوانی داش��تیم- ده  ه��ا انتخابات 
انجام گرفته- این انتخابات همه سالم انجام گرفته؛ 
ممکن است یک تخلّفات کوچکی در گوشه و کنار 
شده باش��د- و در بعضی از موارد شده- اّما در نتایج 
انتخابات هیچ تأثیری نداش��ته. چون بنده مسئله 
را دنبال کردم؛ در یک مواردی ش��کایت کردند، ما 
دنبال کردیم مس��ائل را- یعنی ی��ک جا هایی بود 
که شکایت ش��ده بود که این تخلّفات انجام گرفته، 
پیگیری کردیم، بررس��ی کردی��م، تحقیق جّدی 
کردیم از نزدیک- هرگز تخلّف��ی که خالف امانت 
باشد یا در نتیجه  انتخابات تأثیر داشته باشد، مطلقاَ 
در انتخابات های ما اتّفاق نیفتاده؛ انتخابات های ما 

سالم و همراه با امانت و سالمت بوده است.«
اصالح طلب��ان در س��المت انتخابات تش��کیک 
می کنند، ب��ه تصریح ی��ا تلویح؛ رون��د برگزاری 
انتخابات و نهاده��ای قانونی مرتبط ب��ا انتخابات 
را تخری��ب می کنند؛ آزادی انتخاب را زیر س��ؤال 
می برند؛ مدعی مهندس��ی انتخابات می شوند؛ و 
بعد به مردم می گویند ما خواهان مش��ارکت شما 
در انتخابات هس��تیم! خیلی طبیع��ی خواهد بود 
که مخاطب��ی که اصالح طلبان را ب��اور می کند، با 
خود بگوید که چرا باید در ی��ک انتخابات غیرآزاد 
و مهندسی شده و ناسالم ش��رکت کنم؟ این گونه 
است که می گوییم عملکرد و مواضع اصالح طلبان، 

موجب دلسردی مردم از انتخابات است، گرچه در 
زبان مردم را به انتخابات دعوت کنند!

اوج چنین رویکردی را هم س��ال ۸۸ شاهد بودیم 
که عماَل مقاب��ل رأی مردم ایس��تادند و حامیان را 
علیه صندوق رأی و انتخابات ب��ه میدان آوردند. در 
حالی که انتخابات اصاًل برای همین است که مردم 
به خیابان نیایند و با هم درگیر نشوند و تکلیف همه 
چیز را صندوق رأی مشخص کند. اما آنان دروغ تقلب 
را میان حامیان خود ج��ا انداختند و بعد هم گفتند 
مردم از انتخابات ناامید شده اند. در حالی که مردم 
با مشارکت باال در انتخابات شرکت کرده بودند و با 
۲5 میلیون رأی رئیس جمهور انتخاب کرده بودند و 

حتی نامزد بازنده هم ۱3 میلیون رأی داشت.
اصالح طلبان م��ردم را فقط وقتی م��ردم می دانند 
و انتخابات را فق��ط وقتی انتخاب��ات می دانند که 
نتیجه انتخاب مردم، آنان باشند. چنانچه رهبری در 
همان سخنرانی مورد اشاره می فرمایند: »بعضی  ها 
هس��تند انتخابات را وقتی قبول دارن��د که نتیجه  
انتخابات همان چیزی باشد که آنها می خواهند! اگر 
آن مطلوب آنها از انتخابات درآمد، انتخابات را سالم 
می دانند و قبول می کنند؛ و اگر چنانچه مطلوب آنها 
درنیامد، انتخابات را مّتهم می کنند و کسانی را که 
انتخابات را برگزار کردند مّتهم می کنند؛ گاهی هم 

مثل سال ۸۸ اغتشاش راه می اندازند.«
    ناکارآمد هستیم، اما به ما رأی بدهید!

اصالح طلبان هنگام انتخابات وعده های بس��یاری 
می دهند. حتی در مورد موضوعاتی هم که در حیطه 
اختیارات مس��ئولیت مورد انتخاب نیس��ت، وعده 
می دهند که چنین و چنان می کنی��م؛ اما در عمل 
توانایی تحقق بخشیدن به وعده های خود را ندارند 
و مردم که می بینند تحولی که گفته ش��ده، از رأی 
آنان به وجود نیامده، به جای ناامیدی از مسئوالن، از 

صندوق رأی ناامید می شوند.
رهبری در ادامه همین سخنان می فرمایند: »بعضی 
از کسانی که وارد میدان انتخابات می شوند اظهاراتی 
می کنند که این اظهارات، اظهارات خوبی نیس��ت، 
حرف ه��ای فریبنده اس��ت، حرف هایی اس��ت که 
هیچ پش��توانه  فکری و پش��توانه برنام��ه ای ندارد؛ 
همین  طوری یک چیزی اّدعا می کنند، یک چیزی 

می گویند، بدون اینک��ه امکانات کش��ور را در نظر 
بگیرند یا حّتی بدانند. خیلی از ب��رادران که در این 
میدان وارد می ش��وند، از بس��یاری از ظرفّیت های 
کشور شاید خیلی مّطلع هم نباشند؛ بدون اینکه حاال 
محاسبه درستی شده باشد، یک چیزی می گویند، 
یک حرفی می زنند، یک وع��ده ای می دهند. اینها 
خوب نیس��ت، بایس��تی برنامه ارائه بشود به معنی 
واقعی کلمه؛ بایس��تی جوری باشد که کارشناسان 
وقتی نگاه می کنند به حرف زدن کسی که داوطلب 
است و حرف می زند با مردم، در دلشان تصدیق کنند 

که این حرف، حرف متقن و خوبی است.«
اکن��ون م��ردم از انتخاب��ات ناامید هس��تند؛ چرا؟ 
بی کفایتی دولت. آنها به درستی از خود می پرسند 
که ما به روحانی برای تحول رأی دادیم، برای بهتر 
شدن اوضاع، اما او چه کرد و آیا وضعیت ما بهتر شد؟ 
اصالح طلبان پس از دولت های متعددی که در دست 
داشتند، از اول انقالب تاکنون، همچنان می گویند به 
ما رأی بدهید تا اوض��اع را خوب کنیم؛ اوالً اوضاعی 
که وجود دارد را شما ساخته اید؛ ثانیاً پس تاکنون در 

دولت چه می کردید؟ این سؤاالت مردم است.
فائزه هاش��می که از طیف خود آنان محس��وب 
می شود، اظهارات اصالح طلبان را در مورد اینکه 
رد صالحیت  ها یا نداش��تن کاندی��دا باعث عدم 
مش��ارکت مردم ش��ده را »فرافکنی« دانس��ته و 
می گوید: »اصالح طلبان بهتر از هر کس می دانند 
که اعمالشان در این سال  ها مردم را از صندوق های 
رأی دور کرد. عمده اصالح طلبان و آقای روحانی 
هر دو س��هم اصل��ی در ع��دم مش��ارکت مردم 

غیراصولگرا در انتخابات9۸ دارند.«
    صحبت از تحریم و مشارکت مشروط 

و مشارکت غیرفعال و...
اصالح طلب��ان در ه��ر انتخابات��ی، از ماه  ها پیش 
از انتخاب��ات صحب��ت از چگونگی مش��ارکت در 
انتخابات می کنند. آیا در انتخاب��ات حضور یابیم 
یا نه؟ حتی صحب��ت از تحریم انتخابات می کنند! 
یا از مشارکت مش��روط می گویند. منت سر نظام 
و حاکمی��ت می گذارند که ما لط��ف می کنیم در 
انتخابات شرکت می کنیم و اگر فالن کاندیدای ما 
تأیید صالحیت شود، می آییم و در غیر این صورت 
نمی آییم. یا مشارکت غیرفعال دارند؛ به این شکل 
که لیس��ت نمی دهیم ولی تحریم هم نمی کنیم. 
بیان این صحبت  ها حتی به شکل نظری هم باعث 
می شود مخاطب فکر کند که پس امکان تحریم هم 
وجود دارد و حتی خود به این نتیجه برسد که نباید 
شرکت کنیم! س��خنانی که در میان اصولگرایان 
اصاًل به آن فکر هم نمی شود، چه برسد که به عنوان 

یک سیاست احتمالی بیان هم بشود!
حضور پنهانی خاتمی در انتخابات مجلس سال 90 و 
عدم دعوت از حامیانش برای حضور در انتخابات نماد 
این رفتار منافقانه اصالح طلبان است. آنها از تحریم 

می گویند و بعد خود در انتخابات حاضر می شوند!
  بی اختیار هستیم، اما به ما رأی بدهید!

و در نهایت اصالح طلبان وقتی از عهده تحقق وعده  ها 
برنمی آیند، زمین و زمان را مقصر می دانند و حتی 
اختی��ارات رئیس جمهور را ک��م می دانند و به جای 
شکستن خود و پذیرش مس��ئولیت این خرابی ها، 
اصل جایگاهی را که در آن هستند، تخریب می کنند. 
در چنین شرایطی طبیعی  است مخاطب با خودش 
بگوی��د رئیس جمهور که طبق ق��ول اصالح طلبان 
کاره ای نیست، پس چرا در انتخابات شرکت کنم؟ 
در حالی که رئیس جمهور مدیر اجرایی کشور است و 
باال ترین سطح اختیارات را دارد و اگر کسی نمی تواند 
از این اختیارات درست استفاده کند، مشکل اوست و 

نه جایگاه ریاست جمهوری.

 اصالح طلبان با زبان دعوت 
و در عمل ضد مشارکت رفتار می کنند!

حجت االسالم حسن شجاعی:
 فعالیت  کارگروه اصالح قانون 

هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس آغاز شد
عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
مجلس از تشکیل کارگروه اصالح قانون 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و آغاز 
فعالیت  ه�ای ابتدای�ی برای ای�ن کار و 
همچنی�ن توس�عه ای�ن قان�ون و رفع 
خألهای ش�یوه های رسیدگی خبر داد.
به گزارش فارس، حجت االس��الم حسن 
ش��جاعی عضو هیئ��ت نظارت ب��ر رفتار 
نمایندگان درباره اص��الح قانون نظارت بر رفت��ار نمایندگان مجلس 
اظهار داش��ت: کارگروهی برای اصالح قانون در هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان مجلس تشکیل و کار هایی هم در این باره انجام شده است.

وی افزود: ارتقای جایگاه هیئت نظ��ارت بر رفتار نمایندگان مجلس و 
افزایش اثرگذاری این هیئت مدنظر مجلس یازدهم است.

وی تصریح کرد:  مطالبه رهبر معظم انق��الب از هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان مجلس اثرگ��ذاری و کامل بودن اجرای این قانون اس��ت، 
چراکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مظهر خودنظارتی در 

داخل مجلس محسوب می شود.
عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تصریح کرد:  اگر هیئت 
نظارت بر رفتار مجلس بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند، از منافع 
مردم در مجلس صیانت کرده و می تواند مانع بروز تخلفات و فسادهای 
مختلف ش��ود، هرچند س��ازوکارهای فعلی این هیئت از قانون فعلی، 
کامل و دقیق و جامع محسوب نمی شود. شجاعی تصریح کرد: نیازمند 
بازنگری کلی در قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هستیم 
که این بازنگری در بخش های مختلف صالحیت، شیوه های رسیدگی 

و... است که در آینده صورت خواهد گرفت.
وی با اش��اره به دیدار اعض��ای هیئت نظارت بر رفت��ار نمایندگان 
مجلس با آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضائیه گفت: با توجه به اینکه 
ابهام در مورد رفتار نمایندگان زیاد است و هیئت نظارت چارچوب 
الزم برای رس��یدگی دقیق به این قانون را ندارد به نظر می رس��د 
اصالح قانون هیئت نظارت ضروری اس��ت، آیت اهلل رئیسی در این 
دیدار خواستار آن ش��دند که مقرراتی تهیه و تنظیم و تدوین شود 
که به صورت دقیق رفتار نمایندگان را مشخص کند که این کار ها 
در راستای ایفای وظایف نمایندگی است یا خیر؟ یا اینکه احیاناً  اگر 
رفتار هایی خارج از وظایف نمایندگان مجلس صورت گیرد تخلف 

محسوب می شود یا خیر؟
............................................................................................................................

امیر »محمدرضا عزیزی « معاون 
هماهنگ  کننده نیروی دریایی ارتش شد 

دری�ادار دوم محمدرضا عزی�زی به  
عنوان معاون هماهنگ کننده نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 

منصوب شد.
به گزارش مهر، به پیشنهاد امیر دریادار 
حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران و تصویب 
امیر سرلشکر س��یدعبدالرحیم موسوی 
فرمانده کل ارتش، امیر دریادار دوم محمدرضا عزیزی به عنوان معاون 

هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش منصوب شد.
امیر دریادار دوم عزیزی، در سال ۱365 در دانشگاه علوم دریایی 
امام خمینی)ره( نیروی دریایی ارتش پذیرفته شد و در رشته عرشه 
و فرماندهی تحصیل کرد. وی مشاغل مهمی همچون افسر عملیات، 
فرمانده ناو موش��ک انداز، فرمانده ناو پشتیبانی و فرمانده ناوشکن 
در منطقه یکم امامت این نی��رو در بندرعباس را در کارنامه دارد و 
پس از گذراندن دوره دافوس به عنوان افسر منتخب برای طی دوره 
پدافند ملی به کشور سوریه اعزام و در آکادمی عالی نظامی سوریه 
موفق به اخذ مدرک دکتری شد و از سال ۸9 تا اواخر سال 94 به 
عنوان استاد در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش مشغول تدریس 
شد و در سال ۱396 به عنوان معاون طرح و برنامه و بودجه نیروی 

دریایی ارتش منصوب شد.
............................................................................................................................

عضو فراکسیون انقالب :
 دولت روحانی در مذاکرات وین 

به حداقل  ها راضی می شود
عضو شورای مرکزی فراکسیون انقالب 
ب�ا بی�ان اینک�ه دول�ت روحان�ی در 
مذاکرات به حداقل  ها راضی می شود 
گفت: دولت روحانی هیچ س�رمایه ای 
ندارد که بر س�ر آن مذاکره کند زیرا 
هم�ه س�رمایه  ها را باخت�ه اس�ت.

به گزارش مهر، احمد علیرضابیگی عضو 
شورای مرکزی فراکسیون انقالب اسالمی 
مجلس اظهار داشت: موضع جمهوری اسالمی ایران در مورد تحریم  ها از 
سوی رهبری ابالغ شده است که موضع دقیق و قطعی ایران در مذاکرات 
اس��ت. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اس��المی اظهار داشت: 
مذاکرات وی��ن و عملکرد تیم مذاکره کنن��ده، راهبرد »حرف قطعی« 

مبنی بر لغو همه تحریم  ها و راستی آزمایی را مخدوش کرد.
وی ادامه داد: رئیس جمهور معتقد است در زمان باقی مانده از عمر دولت 
یازدهم این مذاکرات می تواند منجر به لغو تحریم های امریکایی شود. 

وزیر امور خارجه نیز امیدوار به بازگشت امریکا به مذاکرات است.
علیرضابیگی تصریح کرد: امریکا، برجام که یک معاهده بین المللی بود 

را ترک کرد و باید خسارت این اقدام خود را پرداخت کند.
وی اظهار داشت: متأسفانه امروز اظهارات مقامات مذاکره کننده ایران 
و امریکا متضاد است. مذاکرات با نگرش سیاسی و انتخاباتی در جریان 
است چون تمام دستاورد هشت ساله روحانی برجام بوده که فرجامی 
نداشته است لذا دولت روحانی در مذاکرات به حداقل  ها راضی می شود. 
اقتصاد کش��ور به واس��طه تنزل مواضع ایران در برجام به یک اقتصاد 

شرطی تبدیل خواهد شد و نابود می شود.
عضو شورای مرکزی فراکسیون انقالب اسالمی مجلس بیان کرد: در 
صورت تعلیق تحریم  ها ایران مجبور اس��ت همواره رفتارهای خود را 
مطابق با میل و درخواس��ت امریکا و اروپا تنظیم کند تا رضایت طرف 

غربی را به دست آورد تا تعلیق تحریم  ها ادامه پیدا کند.
علیرضابیگی گفت: امریکا بعد از خروج غیرقانونی از برجام و تحمیل 
تحریم های س��خت به ایران، برای بازگش��ت به این پیمان هزینه ای 
پرداخت نکرده، بلک��ه خود را با قلدری به ایران تحمیل کرده اس��ت 
لذا باید منتظر باش��یم که امریکا تالش کند تا از مکانیزم ماشه علیه 
ایران استفاده کند. وی تأکید کرد: محتمل  ترین دستاورد مذاکرات 
وین برای امریکاست که بدون شرط و هیچ مقدمه ای با استقبال اروپا 
و ایران به برجام بازگشته اس��ت و جمهوری اسالمی نیز متعهد شده 
اس��ت برجام نیمه جان را بپذیرد. عضو کمیسیون شورا ها و سیاست 
داخلی تأکید کرد: هیچ تضمینی وجود ندارد که امریکا چنین بازی ای 
را مجدد ش��روع نکند و اقدام به ترک برجام نکن��د. احیای برجام در 
چنین مسیری راه را برای امریکا هموار می کند تا با دست باز تحریم  ها 

را علیه ایران اعمال کند.

گزارش 2  |  مهدی پورصفا

عدم وج�ود برنامه ج�دی ب�رای کاندیداهای 
انتخابات ریاس�ت جمهوری یکی از مهم  ترین 
معضالت این رقابت سیاسی در سال های اخیر 
محسوب می شود به گونه ای که سبب انتقاد مقام 
معظم رهبری از عدم وجود برنامه های مشخص 
نیز شده اس�ت. بدیهی اس�ت برنامه محوری 
ثم�رات و نتای�ج فراوان�ی ب�رای رقابت های 
انتخابات ریاست جمهوری دارد که مهم  ترین 
آن عدم ایجاد دو قطبی در کش�ور و همچنین 
امکان انتخاب دقیق تر کاندیدا ها است. امری 
که می تواند فضای انتخابات ریاست جمهوری 
را تا حدود زیادی از سردرگمی فعلی خارج کند.

کمتر کس��ی اس��ت که نداند در ش��رایط فعلی 
مهم  ترین اولویت کشور رس��یدگی به مشکالت 
فراوانی اس��ت که در نظام اجرایی موجب اتالف 
فراوان سرمایه های کش��ور و همچنین نارضایتی 
بخش های گس��ترده ای از طبقات مختلف مردم 

شده است.
در چنین شرایطی که نظام اجرایی با بحران های 
مختلفی روبه رو است نمی توان انتظار داشت بدون 
برنامه یا هدفگذاری مشخص این مشکالت حل 
شود یا شرایط به سمت بهبود حرکت کند. همین 
نکته اتفاقاً در سخنان مقام معظم رهبری به شکل 
دیگری منعکس ش��د و آن هم تأکید بر ضرورت 

برنامه محوری کاندیداهای حاض��ر در انتخابات 
ریاست جمهوری بود. ایشان در یک توصیه مهم به 
افرادی که وارد عرصه انتخابات می شوند، گفتند: 
»این افراد از سخنان و وعده های فریبنده و بدون 
پش��توانه فکری و بدون در نظر گرفتن امکانات و 
یا بدون اطالع از آنها حتماً پرهیز کنند... کسانی 
که وارد عرصه انتخابات می شوند باید یک برنامه 
واقعی ارائه دهن��د به گونه ای که کارشناس��ان با 
ش��نیدن این برنامه، آن را تصدیق کنند«. به این 
ترتیب می توان انتظار داش��ت ک��ه در آینده هر 
کاندیدایی باید با یک چشم انداز روشن در حوزه 
برنامه ریزی وارد انتخابات شود در غیر این صورت 
نمی توان به هیچ کاندیدایی اطمینان کرد. اساساً 
یکی از مهم  ترین مشکالتی که در کشور در طول 
انتخابات های گذش��ته همانند یک آسیب جدی 
باعث عدم پاس��خگویی درباره عملکرد آنها شده 
همین بحث فقدان برنامه است. عمدتاً شعارهای 
کاندیدا ها پیرامون مس��ائل کلی و مبهم متمرکز 
شده و کمتر به مسائل جدی در حوزه های حساس 

کشور پرداخته شده است.
تاکنون عمده ت��وان نیروهای انقالبی بر وحدت 
کاندیدا ها در انتخابات متمرکز ش��ده اما بحث 
برنامه محوری نیز باید م��ورد توجه قرار بگیرد. 
انتظ��ار از نیروهای انقالبی این اس��ت که عالوه 

بر تالش برای ایجاد اتحاد و انس��جام سراسری 
از متخصصان و صاحبنظران هر حوزه برای ارائه 
یک برنامه همه جانبه برای رفع مشکالت کشور 
بهره گرفته ش��ود. شکی نیس��ت که در صورت 
پیروزی در انتخابات نیز اصلی  ترین درخواست 
م��ردم از نیروه��ای انقالبی تمرکز ب��ر حل این 
مشکالت است و حل این مش��کالت نیز بدون 

برنامه امکان پذیر نیست.
اصوالً برنامه محوری در جریان رقابت های انتخاباتی 
از س��وی کاندیدا ها می تواند منافع فراوانی برای 
کشور داشته باشد. کاهش التهابات کاذب سیاسی 
در سطح جامعه و در واقع انتقال منازعات سیاسی 
از سطح توده  ها به عمق افراد فرهیخته و مدیران 
اجرایی، ارائه تصویر واقعی از معضالت و مشکالت 
موجود و ترس��یم برنامه هدفمند ب��رای حل آن، 
پرهیز از کیش پرس��تی و اسطوره س��ازی افراد و 
امکان نقد سالم و پاسخگو کردن دولت به مردم، 
پرهیز از درگیری های هزینه ساز جناحی و ایجاد 
سازوکار مناسب برای رسیدن به حداقلی از اجماع 
نخبگان که ضرورت حل مش��کالت جامعه امروز 
ایران است، مشخص ش��دن وزن سیاسی واقعی 
احزاب و شخصیت های سیاسی، تعمیق مشارکت 
در میان اقشار مختلف به ویژه جوانان تحصیلکرده 
و ایجاد فضای امید برای برون رفت از مش��کالت 

و تأکید بر عملکرد اف��راد »نقش محور« به جای 
»فردمحور« در مدیریت کالن کش��ور و تس��ریع 
در چرخش نخب��گان در جامعه هم��ه از مزایای 
حض��ور برنامه مح��ور گروه ه��ا در انتخابات های 

گوناگون است.
متأس��فانه در ش��رایط فعلی آنچ��ه از کاندیدا ها 
مشاهده ش��ده، نبود برنامه جدی برای حضور در 
عرصه انتخابات اس��ت. همین مس��ئله نیز سبب 
انتقاد مقام معظم رهبری از این ش��یوه حضور در 
انتخابات شده است. البته در این میان برخی تدابیر 
هم در مرحله تأیید صالحیت ممکن است که در 
خصوص ارائه یک برنامه جدی از سوی کاندیدا ها 
بتواند تأثیر داشته باشد. به عنوان مثال یک ایده 
جدی وجود دارد ک��ه برنامه ه��ای کاندیداهای 
انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان 
مورد بررس��ی قرار گرفته و به عن��وان یک متغیر 
مهم در بررسی صالحیت ها تأثیر داده شود. ولی 
به رغم این که چنین ایده هایی عملی ش��ود یا نه 
برنامه محوری گزینه ای است که باید از سوی خود 
کاندیدا ها اجرایی شود و در غیر این صورت ارزش 
چندانی نخواهد داش��ت. برنامه ای که در نهایت 
مهم  ترین ناظران آن خود م��ردم خواهند بود که 
بر اساس این برنامه یک کاندیدا را در صندوق رأی 

انتخاب خواهند کرد.

نگاهی به دغدغه انتخاباتی رهبری در سخنرانی اخیر ایشان

»برنامه محوری« گزینه ای که همچنان مغفول است

کبری آسوپار
   گزارش یک

جوان


