
  گزارش

مشارکت در انتخابات
 پشتوانه ای برای امنیت ملی

امنیت یکی از ضروری   ترین نیازهای جامعه است که در سایه آن امکان تأمین 
معاش و پیشرفت فراهم می شود و البته هیچ چیز مثل ناامنی نمی تواند ارزش 

آن را معلوم سازد. 
از این رو حضرت علی)ع( آن را در کنار سالمت به عنوان نعمت ناشناخته ای 

می داند که در شرایط نبود و فقدان، قدر آن معلوم می شود. 
امنیت در بعد سلبی آن بر نبود خطر و تهدید استوار است و در بعد ایجابی به 
تأمین و تضمین آسایش و آسودگی برمی گردد و تنها با وجود امنیت است که 
امکان تولید و تأمین معاش و استفاده از مواهب زندگی و لذت آن فراهم و زمینه 

پیشرفت و توسعه مادی و معنوی و حتی تعالی اخالقی ممکن می شود. 
اهمیت امنیت در جوامع انسانی تا بدان پایه است که برای تأمین آن باید هزینه 
و سرمایه سنگینی اختصاص داد و حتی برخی کشور  ها اگر خود قادر به ایجاد 
و حفظ امنیت نباشند به کمک گرفتن دیگر کشور  ها رو می آورند که خطر و 
ننگ وابستگی را به دنبال دارد یا مجبور به اطاعت و تمکین از تهدیدگر شده و 

ذلت تسلیم یا سازش را می پذیرند. 
برای تأمین امنیت، قدرت الزم است که یک بعد آن سخت افزارانه می باشد که 
از گذشته با تکیه بر نظامی گری، توپ و تفنگ فراهم   می شد. البته هزینه های 
سنگین انسانی و ملی را به خود اختصاص می دهد. یک بعد دیگر امنیت هم 
نرم افزاری است که در سایه همراهی همگانی و همکاری عمومی برای ایجاد و 
حفظ امنیت و بازدارندگی در مقابل تهدید و تهدیدگر فراهم می شود و به باور 

وجود قدرت فراگیر برای مقابله با هر دشمن و تهدید متکی است. 
یکی از مؤلفه های قدرت نرم مشارکت سیاسی است که عینی   ترین و گویا  ترین 
نوع آن حضور در پای صندوق رأی می باشد که از مؤثرترین   ها هم محسوب 
می شود.  رأی مردم در انتخابات،  برای دشمنان کشور یک شاخص انسجام 
و همراهی ملی و حساسیت نسبت به سرنوشت خود و کشورشان محسوب 
شده و قدرت آنان را برای مواجهه و رویارویی با هر نوع تهدید و خطر می رساند. 
یا به عبارت دیگر میزان آرا در انتخابات،  پشتوانه حمایت مردمی از کشور را به 
دشمنان و فرصت طلبان نشان داده و همچنین بر بدخواهان معلوم می سازد 
که این میزان از مردم نسبت به سرنوش��ت کشورشان بی تفاوت نبوده و در 

شرایط خطر حامی منافع و مصالح جامعه  و کشورشان خواهند بود. 
با چنین کارکردی است که مشارکت یا رأی دادن در انتخابات به عنوان یک 
شاخص قدرت ملی به حساب می آید که چشم طمع دشمنان را برای اقدام به 
زورگویی و تهدید، دور ساخته و امنیت ملی را تقویت و زمینه برقراری تعامالت 
و مناسبات عزتمندانه با دیگر کشور  ها و حتی چانه زنی و مذاکره برای دستیابی 
به منافع را بر سر میز مذاکرات سیاسی فراهم می سازد و به عنوان برگه قدرت 
برای مجاب س��اختن دش��من، رقیب یا حریف بیرونی محسوب می شود.  
عالوه بر این مشارکت باال در انتخابات و افزایش آرا می تواند به اعتبار دولت 
برآمده از انتخابات برای اجرای برنامه   ها و حل مشکالت کشور کمک کرده و 
رضایت مندی در مردم را باال برده و به این ترتیب امنیت داخلی کشور را نیز 
تقویت نماید.  با این نگاه است که مقام معظم رهبری، بار  ها در آستانه برگزاری 
انتخابات ها، خطاب به ملت ش��ریف ایران اس��المی اعالم کرده اند که تمام 
کسانی که دل در گرو پیشرفت کشور و آینده آن دارند )ولو با نظام سیاسی و 
مسئوالن آن هم مسئله و دلخوری داشته باشند( در انتخابات شرکت نمایند. 
چراکه حفظ امنیت کشور و فراهم کردن زمینه های پیشرفت و عزت ملی در 
برابر دشمنان و رقبای آن، جزو اهداف مشترک تمام ایرانیان بوده و با غیرت 
و غرور آنان پیوند خورده است. لذا همان گونه که در مسابقات جهانی، تمامی 
ایرانیان غیرتمند پای تشویق و حمایت از تیم های ایرانی و ورزشکاران خود 
بوده و موفقیت آنان را برای خود غرورآفرین و افتخار می دانند، باید از فرصت 
انتخابات نیز برای افزایش قدرت و امنیت کشور استفاده و آرای خود را پشتوانه  
حرکت کشور در مسیر پیشرفت قرار داده و طمع دشمنان و بدخواهان ایران 
سربلند را برای هرگونه فتنه گری و آتش افروزی، دور سازند. مشارکت و رأی 
دادن در انتخابات در عین اینکه بسیار کم هزینه برای مردم کشور است، اما در 
تأمین قدرت و امنیت ملی بسیار اثربخش و پرفایده بوده و کارکرد آن شبیه 
همان ایثار و فداکاری رزمندگان و لشکریان مدافع مرز  ها و امنیت کشور است 

که گاه برای تأمین آن باید از جان بگذرند و شهادت بپذیرند. 

رسولسنائیراد

زنگ انتخابات  با ثبت نام فله ای زده شد

ادامه از صفحه یک 
در پی ابالغ مصوبه ش��ورای نگهبان درخصوص 
انتخاب��ات  داوطلب��اِن  ثبت ن��ام  ش��رایط 
ریاست جمهوری به وزارت کشور، رئیس جمهور به 
وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات 
بر اس��اس جمع بندی نظریه تفس��یری معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری و طبق قوانین موجود 

عمل نماید. 
در این ابالغیه که با تیتر»دستور مهم رئیس جمهور 
به وزارت کشور درباره مصوبه اخیراً شورای نگهبان « 
عصر دیروز در پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری 
بارگذاری شده ، تصریح ش��ده است: در جمع بندی 
نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تأکید شده 
است که »وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی 
خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس 
قوانین موجود و آیین نامه     ها و مقررات مربوط به آنها 
انجام دهد. » معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در 
نظریه خود آورده است که به موجب اجزای 1و2 بند 
10 سیاست های کلی انتخابات ابالغی مقام معظم 
رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان 
در مرحله ثبت نام صرفاً از طریق  »شیوه های مناسب 
قانونی« مجاز است و این یعنی در صورت خأل و لزوم 
تعیین ش��رایط، این مس��ئله باید در قانون مصوب 
مجلس پیش بینی ش��ود نه هیچ مصوب��ه دیگری. 
فارغ از اینک��ه در این چالش حقوق��ی ، کدامیک از 
طرف های دعوا ) ش��ورای نگهبان – دولت( نظریه 
صائب تری دارند، موضوع این گزارش نیست. دستور 
رئیس جمهور به وزیر کشور تلقی عدم ارتباط روحانی 
با وزرایش را تقویت کرد. همین صبح دیروز و پیش 
از ابالغی��ه رئیس جمهور، وزیر کش��ور در همایش 
هیئت های نظارت بر انتخابات گفته بود:  » قطعاً وزارت 
کشور مصوبه اخیر شورای نگهبان که ثبت نام های 
داوطلبان ریاست جمهوری را ساماندهی می کند، 
اجرا خواهد کرد « کما اینکه رحمانی فضلی پیشتر هم 
این مصوبه را »یک گام رو به جلو « توصیف کرده بود. 
این تعارض در بدنه دولت به عنوان مجری انتخابات 
بار دیگر این حقیقت را آشکار کرد که دولت روحانی 
برخالف شعارش از تدبیر بهره ای نبرده و امور اجرایی 

جزیره ای دنبال می شود. 
    گام�ی ب�رای پای�ان دادن به آش�فتگی 

ثبت نام ها
مصوبه ش��ورای نگهبان اما چه بود و چه هدفی را 
دنبال می ک��رد؟ یکی از معضالتی ک��ه همواره در 
مقاطع مختلف ثبت نام انتخابات    ها بار    ها به صورت 
یک پدیده ناخوشایند ظهور و بروز کرده بود، حضور 

اشخاص و چهره های فاقد ابتدایی     ترین شرایط ثبت 
نام در محل وزارت کشور برای ثبت نام در انتخابات 
ریاست جمهور بود که بعضاً باعث خنده و مضحکه 
رسانه های داخل و خارج     می شد. شورای نگهبان در 
مصوبه اخیر با استناد به سیاست های کلی انتخابات 
ابالغی مقام معظم رهبری کوشیده بود با تصویب 

مقرراتی مانع از این آشفتگی    ها در ثبت نام باشد. 
چنانکه دیروز آیت اهلل جنتی، دبیر شورای نگهبان 
در همایش هیئت های نظارت بر انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: ما با وزارت کشور همکاری خوبی 
داریم و برای برگزاری سالم انتخابات در یک مسیر 
حرکت می کنی��م و مصوبه تازه ش��ورای نگهبان 
آش��فتگی ثبت نام     ها را پایان می دهد. اما با دستور 
روحانی گویی قرار است وزارت کشور و فرمانداری    ها 
به محل تک��رار خودنمایی افراد و اش��خاص فاقد 
صالحیت تبدیل شود که البته شورای نگهبان بر 
اس��اس قانون و وظایفی که دارد عمل خواهد کرد. 
اما رئیس جمهور ترجیح داده این خودنمایی های 
انتخاباتی همچنان تا درگاه در وزارت کش��ور باقی 
بماند! دبیر ش��ورای نگهبان افزود: آش��فتگی در 
ثبت نام     ها به مش��کل جدی در نظام انتخاباتی ما 
تبدیل شده بود که افراد بدون داشتن حداقل شرایط 
برای ریاست جمهوری، ثبت نام می کردند که شورای 
نگهبان این خدمت را کرد و مصوبه خود را اصالح 
کرد تا در انتخابات پیش رو شاهد چنین مشکالتی 
نباشیم. امیدواریم متولیان اجرای انتخابات به مر 

قانون عمل کنند و سلیقه ای رفتار نکنند. 
    وزیر کشور: مصوبه شورای نگهبان را اجرا 

می کنیم
وزیر کشور هم که روز گذشته در همایش هیئت های 
نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری سخن می گفت، 
تأکید کرد: »قطعاً« وزارت کشور مصوبه اخیر شورای 
نگهبان که ثبت نام های داوطلبان ریاست جمهوری 

را ساماندهی می کند، اجرا خواهد کرد. 
عبدالرضا رحمانی فضلی با اش��اره به مصوبه اخیر 
شورای نگهبان درباره ساماندهی ثبت نام   ها تأکید 
کرد: » ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای 
نگهبان، مدارکی را که شورای نگهبان اعالم کرده 
از داوطلبان دریافت خواهیم کرد، البته صدا و سیما 
و رس��انه     ها باید کمک کنند که موارد این مدارک 
به داوطلبان منتقل ش��ود تا داوطلبان این مدارک 
را همراه خود داشته باشند. البته معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری هم در حال بررسی موضوع است 
ولی قطعاً ما با ش��ورای نگهبان همکاری خواهیم 

کرد .«

رحمانی فضلی با بیان اینک��ه بیش از یک میلیون 
نفر در انتخابات به ش��ورای نگهبان و وزارت کشور 
در روند اجرا و نظارت کمک می کنند، خاطر نشان 
کرد: »تأکید ما بر اجرای قانون و برگزاری انتخاباتی 
سالم است و ما هیچ مشکلی با ناظران استانی شورای 
نگهبان نداریم. وی در پایان با تأکید بر اینکه وزارت 
کشور مصوبه ش��ورای نگهبان را که ثبت نام     ها را 
ساماندهی می کند، اجرا خواهد کرد، گفت: انتخابات 
از نظر من یک جشن سیاسی بزرگ است و ان شاءاهلل 
قدرت را از ی��ک رئیس جمهور ب��ه رئیس جمهور 
دیگری تحت یک امنیت خوب و انتخابات پرشور 

منتقل خواهیم کرد .«
اکنون و با ابالغ رئیس جمهور ، وزیر کش��ور الجرم 
به اجرای دستور رئیس جمهور است و آن »قطعاً« 
گفتن مجری انتخابات برای اجرای مصوبه شورای 
نگهبان چند ساعت بیشتر دوام نیاورد تا بی برنامگی، 
بی تدبیری و اختالف در درون دولت تدبیر و امید 

بیشتر از پیش نمایان شود. 
 پاسخ قائم مقام شورای نگهبان به شبهه روحانی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه مصوبه 
اخیر این نهاد درباره ش��رایط ثبت ن��ام نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری، »قانونگذاری« نیست، 
گفت که ممکن است کسی که شرایط این مصوبه را 

ندارد »استثنائاً« تأیید صالحیت شود. 
سیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در 
همایش هیئت های نظارت بر انتخابات سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به مصوبه 
اخیر ش��ورای نگهبان گفت: تص��ور بعضی     ها این 
است که این مصوبه عجوالنه و برای شب انتخابات 
بوده است؛ در حالی که این مسئله یک دور در سال 
1392 در شورای نگهبان بحث شد و در خصوص 
معیار    ها و ش��رایط رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و 
مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری نظراتی داده 
شد و در سال 1395 هم با ابالغ سیاست های کلی 
انتخابات از سوی رهبر معظم انقالب مطابق جزء 5 
بند 10 »تعریف و اعالم معیار    ها و شرایط الزم برای 
تش��خیص رجل سیاس��ی، مذهبی و مدیر و مدبر 
بودن نامزدهای ریاست جمهوری« بر عهده شورای 

نگهبان قرار داده شد. 
ره پیک با تأکید بر اینکه بر اساس سیاست های کلی 
انتخابات شورای نگهبان موظف به اعالم معیار    ها 
و شرایط شده است، گفت: در سال 1396 این کار 
انجام و اعالم عمومی شد. در یک سال گذشته نیز 
مجلس شورای اسالمی طرحی را برای اصالح قانون 
انتخابات ارائه داد و به این موضوعاتی که در مصوبه 

اخیر شورای نگهبان اشاره ش��ده، پرداخته بود اما 
با توجه به اینکه این مصوبه به س��رانجام نرسید و 
بر اساس نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای 
سیاست های کلی نظام باید »تعریف و اعالم معیار    ها 
و شرایط الزم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی 
و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری« 
توسط شورای نگهبان انجام     می شد، شورای نگهبان 
به همین دلیل همان مصوبه 1396 را در 4 بند مجدد 
مورد بررسی قرار داد و تقریباً همان چیز    هایی را که 
در مجلس بررسی شده بود در این مصوبه لحاظ کرد، 

بنابراین این  ها چیز جدیدی نیست. 
    ادعای قانون گذاری شورای نگهبان صحیح 

نیست
وی با بیان اینکه بعضی     ها انتقاد کرده اند ش��ورای 
نگهبان قانونگذاری کرده است تأکید کرد: اوالً این 
موضوع قانونگذاری نیس��ت؛ چرا که در سیس��تم 
حقوق��ی هنجارهای الزام آور فق��ط قانون مجلس 
نیست بلکه هنجارهای الزام آور بسیار متعدد است. 
مثالً مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر مصوبه ای 
داشته باشد و تشریفات قانونی را طی کرده باشد بر 
اساسی قانون اساسی باید به آن توجه شود و قطعاً 
الزام آور است و به معنای مصطلح نیز مصوبه مجمع 

قانون هم نیست. 
قائم مقام دبیر شورای نگهبان افزود: بر اساس قانون 
اساسی مجلس خبرگان رهبری نیز مقررات خودش 
را می نویسد و این مقررات به معنای قانون نیست 
چون مجلس شورای اسالمی تصویب نکرده است 
اما الزم آور است. در همین ایام اخیر مجلس خبرگان 
مصوبه ای را راجع به سن و مدرک تحصیلی تصویب 
و به وزارت کشور ابالغ کرد و وزارت کشور نیز آن را 
اجرا کرد. وی ادام��ه داد: آیین نامه ای هم که دولت 
می نویسد اگر ش��رایط قانونی داشته باشد الزام آور 
است و همه باید از آن تبعیت کنند اما این آیین نامه 
قانون نیست. بنابراین این حرف دقیقی نیست که 

گفته می شود این مصوبه قانونگذاری است یا خیر. 
    ش�ورای نگهبان تنها مرجع تش�خیص 

صالحیت
ره پیک تأکید کرد: ش��ورای نگهب��ان تنها مرجع 
منحصر به فرد تشخیص شرایط صالحیت داوطلبان 
ریاست جمهوری است و در هیچ جای دیگر قانون 
اساسی جز این نیامده است و بر اساس همین مقام 
معظم رهبری تکلیف کردند تا معیار    ها و شرایط الزم 
برای این موضوع اعالم ش��ود. وی افزود: در مصوبه 
اخیر شورای نگهبان استثنا نیز وجود دارد که اگر 
شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، 
اقدام به ثبت نام کرد و اعتراض داشت، مثالً 38 سال 
سن داشت اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود 
و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی 
است که باید صالحیت را تشخیص بدهد، صالحیت 
او را مورد بررس��ی قرار می دهد و اگر تشخیص داد 
صالحیت دارد استثنائاً او را می پذیرد و این استثنا 
منطقی است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پایان 
تأکید کرد: این مصوبه نه قانونگذاری است و نه اینکه 
دیر شده؛ بلکه اجرای سیاست های کلی انتخابات 
است و آثار این مصوبه هم این است که از ثبت نام های 
وهن آلود و غیرمنطقی - از کودک پنج ساله تا افرادی 

که واقعاً صالحیت ندارند- جلوگیری می کند. 
     کدخدایی: مصوبه شورا الزم االجراست

کسانی از نظر ش��ورای نگهبان ثبت نام کننده در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری تلقی می ش��وند که 
مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام 

ارائه کرده باشند. 
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در 
صفحه ش��خصی خود به الزم االجرا بودن مصوبه 
شورا اشاره کرد و نوشت: مصوبه شورای نگهبان در 
خصوص شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست 
جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان الزم 
االجراست. بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت 
نام کننده تلقی می شوند که مدارک مذکور در مصوبه 

این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند. 

ژه
محم��د ش��ریعتمداری که هم اکن��ون وزیر تع��اون، کار و وی

رفاه اجتماعی در دولت حس��ن روحانی اس��ت، در نشست 
روز   شنبه »جبهه اصالحات ایران « از دولتی گفت که تصمیم 
دارد تش��کیل بدهد. او از جمله کاندیداه��ای اصالح طلب 
در انتخابات ریاس��ت جمه��وری 28 خرداد 1400 اس��ت. 
عبارت »دولت سوم خاتمی را تشکیل می دهم « از سخنان 
شریعتمداری تیتر رسانه های اصالح طلب و از جمله روزنامه 
اعتماد شده است. اعتماد می نویسد: »شریعتمداری در این 
جلسه آدرس   هایی از دولتی که در نظر دارد ارائه کرد؛ دولتی 
که او نام آن را »دولت سوم خاتمی « گذاشته و معتقد است با 
ادامه مسیری که سیدمحمد خاتمی حد فاصل سال های 76 
تا 84 پیش گرفته بود، می تواند مشکالت کشور را حل وفصل 
کند. البته ش��ریعتمداری عالوه بر ای��ن از تجربیاتی که در 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته، به عنوان نمونه های 

موفق کار خود یاد کرده است .«
ش��ریعتمداری در این جلس��ه از آمارهای ناامیدکننده ای 
گفته اس��ت. از افزایش جمعیت زیر خط فقر و ناامیدی 70 
درصد مخاطبان وزارت خانه اش – وزارت رفاه- نس��بت به 
آینده گفته اس��ت. اما آنها را نه حاصل مدیریت خود، بلکه 
اثر تحریم   ها دانسته است. اما در عین حال، او برای اشاره به 
دوران موفق مدیریتی خود و همکارانش از دو دولت روحانی 
که در هر دو آنها وزیر بوده است، عبور کرده و می گوید: »یک 

دوره مدیریت موفق در دوره 42ساله جمهوری اسالمی ایران 
دوره هشت ساله ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی بوده و 
هیچ کس هم نمی تواند این موضوع را رد کند...  زمانی که این 
تجربه موفق پیش روی ماست چرا باید بگوییم که نمی توانیم 
کشور را اداره کنیم؟ من اطمینان دارم اگر کشور مدیریتش 
به س��بکی که من در نظر دارم تغییر کند می توان شرایط را 
بهبود بخشید .«  اعتماد سپس می نویسد: »شاید طالیی   ترین 
بخش از اظهارات روز   شنبه محمد شریعتمداری پس از یاد 
کردن از دولت اصالحات به عنوان یک دولت موفق آنجا بود 
که به اعضای »جبهه اصالحات ایران « وعده داد که می تواند 
»دولت سوم خاتمی « را تشکیل دهد تا با استفاده از تجربیات 

آن دولت موفق تر هم عمل کند .«
ش��ریعتمداری در حالی از دو دولت روحانی عبور می کند و 
از دولت سوم خاتمی می گوید که اگر قرار بر نسبت شخص 
او با دولت   ها باشد، او یقیناً با دولت روحانی نسبت بیشتری 
دارد تا دولت خاتمی؛ حتی اگر مدح و ثنای او در مورد دولت 
خاتمی را درست بدانیم! او در دولت خاتمی هشت سال وزیر 
بازرگانی بوده است. در دولت روحانی عالوه بر مسئولیت دو 
وزارتخانه و معاونت اجرایی و سرپرست وزارتخانه ای دیگر 
و...  ریاست ستاد انتخاباتی روحانی را هم در انتخابات سال 
96 برعهده داشت. در حالی که در انتخابات دوم خرداد 76 او 
از حامیان ری شهری، رقیب خاتمی بود. از سویی او در سال 

97 با خطر جدی استیضاح توسط مجلس مواجه شد اما با 
استعفا توانست از اس��تیضاح مجلس در سمت وزیر صمت 
بگریزد و سپس این وزیر استیضاحی و مستعفی در اقدامی 
تأمل برانگیز و عجیب از سوی حسن روحانی به  عنوان وزیر 
پیشنهادی کار معرفی شد! دالیل استیضاح او که با استعفا 
از آن فرار کرد، بدین شرح بود: عدم کنترل و مدیریت بازار و 
افزایش بی رویه قیمت   ها و احتکار کاال، عدم مدیریت صحیح 
بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، عدم پیش��گیری از 
گران فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی 
وابسته به دولت هس��تند، عدم انجام کامل وظایف قانونی 
در مبارزه با قاچاق کاال و ارز، وجود فساد و رانت در واردات 
خودرو و ثبت س��فارش برای دریاف��ت ارز و عدم نظارت بر 
صنایع خودروسازی کشور که سبب گران فروشی، احتکار 

خودرو و به هم ریختگی بازار. 
موضوع اما خوبی دولت خاتمی و بدی دولت روحانی نیست؛ 
موضوع این اس��ت که مردم اکنون با اثرات دولت روحانی به 
طور مستقیم دست و پنجه نرم می کنند و نمی شود در مورد 
محس��نات خیالی دولت تدبیر و امید گفت؛ اما از پایان عمر 
دولت خاتمی 16 س��ال می گذرد و مردم چندان یادش��ان 
نیست در آن سال   ها چه گذشت. لذا می ش��ود از آن دوران 
قصه گفت و مردم را جذب کرد. وگرنه حاصل مدیریت امثال 

شریعتمداری   ها همین دولت روحانی است. 

کارشناس مسائل سیاسی:
ظریف ظلم بزرگ به حاج قاسم را جبران نکرد

متأس�فانه در ماج�رای فای�ل صوتی وزی�ر خارج�ه، ظل�م بزرگی به 
حاج قاس�م س�لیمانی اس�طوره ملی و دینی ما ش�د. حرف دشمنان 
حاج قاس�م و ایران به نحو بس�یار تأس�ف برانگیزی تکرار ش�د، حاج 
قاس�م دوب�اره ت�رور ش�د، ام�ا ظری�ف ای�ن ظل�م را جب�ران نکرد. 
به گزارش تسنیم، حمیدرضا مقدم فر کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگوی 
مجازی با جمعی از نیروهای انقالب در پاس��خ به س��ؤالی راج��ع به موارد 
مطرح شده در فایل صوتی آقای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
گفت: این که نّیت ایش��ان از این صحبت  ها چه بوده محل داوری ما نیست، 
اگرچه می توان گمانه زنی   ها و تحلیل  هایی درباره آن داشت، اّما امر مسلّم این 
اس��ت که صورت این اظهارات و به خصوص برداشت  هایی که به ذهن تبادر 
می کند، متأسفانه نسبتی با »واقعیت«، سخن »کارشناسی« و ایده و حرف 

»علمی « ندارد. 
وی تأکید کرد: دیپلماسی فی نفسه و به خودی خود اوالً ممکن نیست و ثانیاً 
ارزشی هم ندارد، یعنی اگر شما قدرت ملّی را که یکی از مهم  ترین وجوه و ابعاد 
آن قدرت شما در میدان نظامی و امر دفاعی است نداشته باشید، اساساً کسی 
برای شما تره هم خرد نمی کند چه رسد به آنکه در طرف مقابل شما پشت 
میز مذاکره بنشیند و دست کم حرف هایتان را بشنود، لذا اگر اکنون همه دنیا 
مجبور است عزت و اقتدار ایران را به رسمیت بشناسد و با او گفت وگو کند، یک 

بخش بسیار بسیار مهمش به دلیل قدرت ایران در میدان است. 
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه  دیپلماسی بدون میدان یک امر  
ناممکن و پوچ است، اما از آن طرف دیپلماسی ابزاری است که اگر نخواهد به 
کمک میدان بیاید و قدرت میدانی را تثبیت یا تقویت کند هم اساساً به چه 
دردی می خورد، گفت: وقتی یک دیپلمات ایرانی می خواهد پشت میز مذاکره 
بنشیند باید همه تالش او استفاده از این ابزار و روش برای تقویت قدرت ملی 
باشد و همچنان که عرض شد قدرت دفاعی و نظامی یکی از ارکان بنیادی و 
اساسی آن قدرت ملّی است. به لحاظ تجربی هم به خالف آنچه در این فایل 
صوتی ادعا می شود � و البته خوشبختانه خود آقای ر وحانی هم سخن وزیر 
خارجه اش را رد کرد � حاج قاسم سلیمانی جامع میدان و دیپلماسی بود و 
همه آنها را در خدمت قدرت ملی می دانست. او مثل برخی   ها ساده سازانه و 
ساده انگارانه این دو را فدای یکدیگر نمی کرد بلکه هم در میدان بی نظیر بود 
و هم خودش یک دیپلماسی برجسته و فوق العاده داشت و هم همواره دست 
دیپلمات های  کش��ور را برای مذاکره پر می کرد، به نوعی که اگر طرف غربی 
احترامی برای مذاکره کننده های ایرانی قائل است، این را از صدقه سر تولید 
قدرتی داریم که قدرت ملی ایران ایجاد کرده و بخش بسیار درخشانی از آن 
چیزی است که مرهون تالش  ها و زحمات حاج قاسم سلیمانی است. وی با 
تأکید بر اینکه  متأسفانه در ماجرای اخیر ظلم بزرگی به حاج قاسم سلیمانی 
اسطوره ملی و دینی ما شد، خاطرنشان کرد: متأسفانه حرف دشمنان حاج 
قاسم و ایران به نحو بسیار تأسف برانگیزی تکرار شد، حاج قاسم دوباره ترور 
شد اما به رغم این ظلم بزرگ، عذرخواهی از این بابت هم صورت نگرفت و در 

توضیحات بعدی هم موضوع آنچنان که باید اصالح نشد. 
مقدم فر تبعات ماجرای فایل صوتی را بزرگ ترین استدالل برای پوچ بودن 
بسیاری از محتوای آن دانست و در توضیح این نکته گفت: طی همین روزهای 
اخیر مشخص بود که این غلط گویی و نابجاگویی باعث شد هم دشمنان ایران 
در میدان منطقه ای خوشحال شوند و آن را دست بگیرند و هم دشمنان ایران 

پشت میز دیپلماسی از آن خوشنود شوند. 
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     نیروهای انقالب رقابت درون جناحی ندارند
سخنگوی ش��ورای ائتالف نیروهای انقالب با تأکید بر اینکه شورای ائتالف 
نیروهای انقالب هیچ رقابت درون جناحی ندارد، گفت: فکر می کنم که تا آخر 

هفته تکلیف کاندیدای جریان انقالب مشخص خواهد شد. 
امیر ابراهیم رسولی اظهار داشت: بنای شورای ائتالف بر ثبت نام کاندیدا  هاست 
و نظرسنجی  ها می گوید آقای رئیسی و قالیباف در جریان نیروهای انقالب 
باال  ترین رأی را به خود اختصاص دادند ولی اگر آقای رئیسی هم ثبت نام کنند 
یک فداکاری اتفاق افتاده چون دوستان در شرایطی وارد ثبت نام می شوند که 
کشور از لحاظ اقتصادی در بحران قرار دارد و جریانی که بانی وضعیت موجود 
است پاسخگو نیست. رسولی تصریح کرد: باید تا دقیقه حتی 92 منتظر بمانیم 
تا استراتژی جریان انقالب مشخص ش��ود. وی در مورد ایجاد رقابت درون 
جریانی میان اصولگرایان خاطرنشان کرد: باید صبر کنیم تا کاندیدا  ها برای 
ثبت نام بیایند تا بعد از آن تصمیم گیری شود ولی هیچ رقابت درون جناحی 
نداریم و اشاره ای هم به جناح رقیب می کنیم که جناح رقیب هم کاندیداهای 

زیادی را معرفی کرده است. 

    عارف هنوز به جمع بندی نرسیده است
عارف هنوز ب��رای حضور یا ع��دم حضور در 
انتخابات ریاست جمهوری به نتیجه نرسیده 

است. 
علیرضا خامسیان مدیر روابط عمومی بنیاد 
امید ایرانیان در گفت وگو با ایسنا درباره اینکه 
چرا عارف برنامه ای به جبه��ه اصالحات ارائه 
نداده اس��ت، تصریح کرد: عارف ذاتاً انس��انی 

برنامه محور بوده و در تمام دوره  هایی که مسئولیت داشته است، با برنامه حوزه 
تحت مدیریت خود را اداره کرده است. وی قائل به برنامه است و به تازگی هم 
در مقام ریاست بنیاد امید ایرانیان از برنامه های این بنیاد برای عبور از شرایط 
سخت کشور رونمایی کرده است. وی ادامه داد: برای بحث انتخابات برنامه باید 
وقتی اعالم شود که فرد اعالم کاندیداتوری کرده باشد. عارف تا این لحظه اعالم 
کاندیداتوری نکرده است و هر زمان اعالم کند، مطمئناً برنامه هایش با رویکرد 
وحدت و همگرایی برای افکار عمومی از جمله اصالح طلبان بازگو شده و ارائه 
داده می شود. خامسیان درباره آخرین تصمیم محمدرضا عارف برای حضور در 
انتخابات، اظهار کرد: عارف هنوز برای حضور یا عدم حضور در انتخابات ریاست 

جمهوری به نتیجه نرسیده است و هر زمان به نتیجه رسید اعالم می کند. 

     دعوت انتخاباتی نمایندگان ادوار مجلس 
از الریجانی 

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس طی بیانیه ای 
درخواست کردند علی الریجانی برای ثبت نام 

در انتخابات ریاست جمهوری اقدام کند. 
در نامه نمایندگان ادوار ، دکتر علی الریجانی 
به عنوان »حکیم فرزانه ای��ران « خطاب قرار 
گرفته و آمده است: میدان بزرگ، مردان بزرگ 
و عزم های راسخ می طلبد. معتقدیم جنابعالی 

بر حسب تجارب ارزنده ای که در عالی   ترین مدیریت های نظام چه در عرصه 
داخلی و چه بین المللی اندوخته اید، مرد میدان خطیر و سرنوشت ساز کنونی 
هس��تید. انتخابات ریاس��ت جمهوری 1400 با حضور، عقالنیت، اندیشه و 
نگاهی نو که از شما می تراود، می تواند به فصلی تازه و با شکوه در تاریخ این 

سرزمین مبدل شود. 

     انتخاب مردم، چهره اصولگرا خواهد بود
یک نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه این بار هم شاهد حضور هرچه 
بیش��تر مردم در پای صندوق های رأی خواهیم بود، عنوان کرد: پیش بینی 
می کنم مردم در انتخابات روبه رو به سمت چهره های اصولگرا خواهند رفت. 

سیدجواد حسینی کیا در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی شرایط انتخاباتی کشور 
تأکید کرد: مردم ما در این سال  ها در تمامی انتخابات  ها جهان را مبهوت خود 
ساختند و پیش بینی می کنم در این انتخابات هم همین گونه خواهد بود و با 

حضور حداکثری خود پای صندوق های رأی موجب این اتفاق خواهند شد. 
وی ادامه داد: مردم از کاندیدا  ها انتظاراتی دارند، اولین موضوع بحث وضعیت 
معیشت مردم است، اکنون این وضعیت شرایط مناسبی ندارد، موضوع دیگر 
بحث اشتغال و بیکاری جوانان است و موضوع دیگر دغدغه مسکن، بیکاری و 
مشکالت معیشتی خود موجب کاهش فرزند آوری نیز شده است، مردم انتظار 
دارند این مشکالت برطرف شود ،موضوع شفافیت نیز خواست همگانی مردم 
است، استفاده حداکثری از همه نیروهای جوانی و انقالبی و کارآمد نیز دیگر 
مطالبه و انتظار مردم است، قاعدتاً یکی دیگر از انتظارات جدی دیگر نگاه به 
داخل و ظرفیت های داخلی به جای نگاه به خارج کشور است. در این چند سال 
که دوران اعتدال اصالحات بود و با توجه به نگاهی که به خارج از کشور وجود 
داشت پیش بینی می کنم مردم خسته ش��ده اند و قطعاً به سمت چهره های 

اصول گرا خواهند رفت. 

    محمود صادقی اعالم کاندیداتوری کرد
نماینده مردم تهران در مجلس دهم و دبیرکل مجمع مدرسین دانشگاه   ها 
برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری اعالم داوطلبی کرد.  به 
گزارش فارس، محم��ود صادقی با بیان اینکه برنامه انتخاباتی ما براس��اس 
الگوی توسعه پایدار و متوازن و الگوی حکمرانی خوب در بخش های مختلف 
طراحی شده است،گفت: در حوزه اقتصادی مثبت کردن رشد اقتصادی پایدار 
و همسو کردن این رشد با اهداف مندرج در برنامه و سیاست های 1404 جزو 
برنامه های ماست. امیدواریم رشد اقتصادی با برنامه ریزی درست مثبت شود 

و به میانگین 5 درصد برسد. 

    ۵ گزینه حزب کارگزاران
 برای انتخابات ریاست جمهوری

حزب کارگزاران آقایان ظریف، محسن هاش��می، جهانگیری، پزشکیان و 
شریعتمداری را به عنوان کاندیدای مدنظر به جبهه اصالحات ایران پیشنهاد 

کرده است. 
غالمرضا کرباس��چی، دبیرکل ح��زب کارگ��زاران در گفت وگوی��ی درباره 
کاندیداهای پیشنهادی حزب متبوعش که به نام آنها به جبهه اصالحات ایران 
ارائه شده، گفت:حزب کارگزاران پنج نفر را به عنوان کاندیدا به اصالحات معرفی 
کرده است.  در جبهه اصالحات 14 نفر از طرف احزاب مختلف معرفی شدند 
و در نهایت حزب نیز پنج نفر را معرفی کرده اس��ت. وی افزود: اعالم آمادگی 
این افراد برای حزب کاماًل مشخص نیس��ت اما چون بحث شان مطرح بوده 
است مطرح شدند؛ آقایان ظریف، محسن هاشمی، جهانگیری، پزشکیان و 
شریعتمداری از افرادی هستند که برای شرکت در انتخابات آمادگی دارند اما 
غیر از آقای پزشکیان هنوز هیچ کدام به طور رسمی اعالم حضور در انتخابات 

نکرده است. 
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  مردم دنبال کسی هستند 
که شعار ندهد

 با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، 
شیب تحرکات احزاب و گروه های سیاس�ی برای ورود به این 
آوردگاه انتخاباتی در حال تند شدن است و انتظار می رود این 
تحرکات زمینه حضور مشارکت حداکثری مردم برای انتخاب 
رئیس جمهور سیزدهم در گام دوم انقالب را تسهیل نماید. از این 
رو در این ستون خواهیم کوشید، مواضع اصولی و غیر تخریبی 
احزاب و گروه های سیاسی را برای شناخت بیشتر مخاطبان و 

تنویر افکار عمومی بازنشر کنیم.

 جوان


