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دوقطبي چندوجهي
جاويد قربان اوغلي در بخشي از سرمقاله 
ديروز ش��رق ب��ا عن��وان دوقطبي هاي 
زودهن��گام در انتخابات۱۴۰۰ نوش��ت: 
نگاهي گذرا به بيانيه ها و خطابه كانديدا هاي انتخابات پيش رو در ۲۸ 
خرداد، نمايانگر عمق سياست ورزي سطحي نگرانه است كه نتيجه اي 
جز سردادن ش��عار هاي بي محتوا، وعده هاي اجرانشدني و در نتيجه 
بازي با سرنوشت مردم و به  سخره  گرفتن شعور آنان ندارد. براي مردمي 
كه قرار اس��ت پاي صندوق بروند، اين س��ؤال مطرح است، كسي كه 
چندين بار خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده و با دست رد آنها 
روبه رو شده، افرادي كه س��ال هاي متمادي در باالترين دستگاه هاي 
حاكميتي كه در خط مقدم مبارزه با فس��اد باالترين مس��ئوليت ها را 
داشته و با ش��عار مبارزه با همان معضل يعني فساد افسارگسيخته و 
ساختاري، پاي به رقابت انتخاباتي گذاش��ته اند، اشخاصي كه با دوره 
طوالني مسئوليت در رده هاي مختلف اجرايي يا نظارتي، امروز با شعار 
مبارزه با فقر و محروميت و تبعيض به ميدان آمده اند، قرار است با كدام 
سازوكار جديد و از رهگذر تغيير در كدامين بخش هاي اداره كشور به 

وعده خود عمل كنند؟
پيش بيني مي ش��ود در انتخابات ۱۴۰۰ براي اولين بار شاهد پديده 
»دوقطبي چندوجهي« خواهيم بود و برخالف تصورات خوش بينانه 
برخي جناح هاي سياسي ممكن اس��ت نتيجه انتخابات مانند سال 
۸۴ در گرو برگزاري دور دوم باشد كه از هم اكنون موجبات نگراني 
برخي را كه با اطمينان پا به عرصه گذاش��ته اند، فراهم كرده است. 
درباره كانديداي اصالح طلبان اگر مصوبه »نهاد اجماع ساز« مالك 
عمل ق��رار گيرد و همه اعض��اي جبهه اصالح طلبان ب��ر آن پايبند 
باش��ند، تصور اوليه اين اس��ت كه در غياب جواد ظريف، اس��حاق 
جهانگيري كانديداي نهايي اين جبهه خواهد ب��ود، هر چند هنوز 
نمي توان با قطعيت دراين باره سخن گفت و ممكن است سرپيچي 
از مصوبه نهاد اجماع ساز موجب تشتت در اين جبهه شود اما شرايط 
اصولگرايان كه تصور مي شد در صورت ورود رئيسي و اجماع درباره 
غائله كانديداي نهايي خاتمه يابد، با ثبت نام الريجاني كاماًل آشفته 

و دچار ابهام شده است. 
........................................................................................................................

ادب و اخالق رقابت
محمدكاظ��م انبارلوي��ي در روزنامه 
رسالت نوش��ت: ما در نظامي زندگي 
مي كنيم كه با نظام هاي مرسوم جهان 
متفاوت اس��ت. جنس جمهوريت نظام ما با نظام هاي متعارف جهان 

فرق مي كند. 
قرار اس��ت اين جمهوريت با اراده مردمي و هدايت الهي اداره شود، به 
همين دليل نام آن  را جمهوري اسالمي نهاديم و 9۸/۲درصد مردم پاي 

اين نام در اوايل انقالب طي يك رفراندوم باشكوه امضا گذاردند. 
ما نظام جمهوري اسالمي را در مردم ساالري ديني تئوريزه و به جهان 
اعالم كرديم اين نظام بر پايه رضايت مردم، ارزش مداري و حق مداري 

و قانونگرايي استوار است. 
رأي مردم در جمهوريت يك اصل اس��ت و قرار اس��ت هر كسي كه از 
صندوق به عنوان رأي مردم بيرون آمد، مورد احترام همه قرار گيرد، لذا 
رقابت آزاد و حقيقي و اخالقي با رعايت ادب و نزاكت سياسي را يك اصل 
مهم بدانيم و به آن پايبند باشيم. ما نمي توانيم شاهد يك صحنه رقابتي 
باشيم كه اضالع رقابت همانند گرگ هايي به جان هم افتاده اند و طعمه 
»قدرت« را پاره پاره كنند. از چنين سناريويي توليد »قدرت نرم« مردم 
كه بتواند در برابر دشمن بايستد درنمي آيد. از چنين سناريويي قدرت 
ملي و حفظ منافع ملي درنمي آيد. از چنين سناريويي رفاه ملي توأم با 

نوسازي و بازسازي قدرت اجرايي كشور درنمي آيد. 
نزديك ۶۰۰ نفر در انتخابات رياست جمهوري۱۴۰۰ ثبت نام كرده اند، 
معناي اين تعداد ثبت نام اين نيست كه يك رقابت ۶۰۰ ضلعي را شاهد 
باشيم. در هيچ جاي دنيا شكل و شمايل رقابت ها حتي به تعداد انگشتان 

دو دست نمي رسد تا چه برسد به اين تعدادي كه ثبت نام كرده اند. 
نبايد فراموش كنيم كه موضوع انتخابات رياس��ت جمهوري بازسازي 
نظام اجرايي كشور است. مي خواهيم با ورود در انتخابات »قدرت ملي« 
را در مواجهه با دشمنان نظام تقويت كنيم، مشروعيت مردمي نظام را 
تضمين نماييم تا در سايه اين دو امر مهم، رفاه و آسايش و روان سازي 
خدمت به مردم را سامان دهيم. دشمن در رسيدن به اين اهداف اخالل 
مي كند. هيچ ضلعي از اضالع رقابت حق ندارد دشمن را در خصومت 

عليه ملت ياري دهد. 
........................................................................................................................

گفتمان اقتصادي نامزدها
مهدي حس��ن زاده در روزنامه خراسان 
نوشت: با پايان مهلت ثبت نام نامزدي در 
انتخابات رياس��ت جمه��وري، بحث ها 
درباره مواضع نامزدهاي اصلي به تدريج در حال داغ شدن است. در اين 
ميان با توجه به سابقه سياسي اين چهره ها، شايد ابهام چنداني درباره 
مواضع سياسي و فرهنگي آنها نباشد ولي درباره اقتصاد به ويژه با توجه 
به پيچيدگي مسائل اقتصاد ايران و تعدد مشكالت اقتصادي قطعاً ابهام 
جدي درباره مواضع نامزدها وجود دارد. اين ابهام در شرايطي است كه 
انتظار مي رود با توجه به شرايط فعلي كشور، بحث اقتصاد محور اصلي 
مباحث و برنامه هاي كانديداهاي انتخابات۱۴۰۰ باشد، به همين دليل 
ضرورت دارد هر يك از نامزدهاي اصلي، گفتمان اقتصادي مشخصي را 
مطرح كنند تا بتوان درباره آنها به جمع بندي رسيد اما براي رسيدن به 

اين گفتمان اقتصادي توجه به چند نكته ضروري است:
ابتدا بايد فهرستي از چالش هاي اصلي اقتصادي كشور مشخص شود و 
نامزدها راجع به هر يك از اين چالش ها ابراز موضع كنند. تمركز روي 
موارد خاص و محدود مثل توزيع يارانه يا رفع مش��كالت بورس بدون 
توجه به ساير چالش هاي اقتصاد و ارتباط بين هر يك از اجزاي اقتصاد، 
موجب مي شود تصويري ناقص از ذهنيت اقتصادي نامزدها ارائه شود و 
در پي آن گفتمان اقتصادي ناقصي شكل بگيرد كه نتوان بر مبناي آن 

نگاه جامعي به رفع چالش هاي اقتصادي داشت. 
بخشي از بار شكل گيري گفتمان اقتصادي بر دوش چهره هاي اقتصادي 
نزديك به نامزدهاي اصلي اس��ت، بنابراين ضروري اس��ت چهره هاي 
اقتصادي اصلي كابينه يا چهره اي كه محور تيم اقتصادي كابينه هر يك 
از نامزدهاست، معرفي شود. اين مسئله از نظر ديگري نيز اهميت دارد. 
تجربه دولت فعلي به ويژه اختالفات اخير بين بانك مركزي و سازمان 
برنامه و بودجه بر سر سياست هايي كه به رش��د نقدينگي منجر شد، 
نشان مي دهد تيم اقتصادي دولت بعد نبايد از جزاير مجزا و چهره هاي 
غيرهمسان تش��كيل ش��ود، وگرنه فهم غيرمش��ترك از اولويت هاي 
اقتصادي موجب مي شود كه نگاه هاي يك جانبه در دولت به اختالف و 
نبود اجماع براي تصميمات مهم اقتصادي منجر شود، بنابراين معرفي 
حداقل يك فرد به عنوان محور اصلي تي��م اقتصادي كابينه و معرفي 
ديگر افراد با هماهنگي وي موجب مي شود تا ضمن شناخت بيشتر از 
ذهنيت اقتصادي هر يك از نامزدها، از تشتت احتمالي در تيم اقتصادي 

دولت بعد جلوگيري شود. 
در هر صورت انتخابات مقطع مهمي از ريل گذاري براي توسعه اقتصادي 
كشور است. عالوه بر مشاركت پرشور و انتخاب اصلح، جهت دهي فضاي 
انتخاباتي به نامزدها براي ارائه برنامه اي غيرش��عاري و تحول آفرين و 
رفع چالش هاي اقتصادي موجب مي ش��ود تا گفتمان مش��خص تري 
درباره آينده اقتصاد ايران شكل گيرد، بنابراين از فرصت انتخابات براي 

شكل گيري چنين گفتماني بايد استفاده كرد.

88498443سرويس  سياسي

   دولت

س�خنگوي دولت با حمله به منتقدان دولت، 
مدعي شده بيشترين فش�ار بر دولت زماني 
بوده اس�ت كه رس�انه هاي بران�داز نظام در 
خ�ارج و مخالف�ان دول�ت در داخ�ل به هم 
رس�يده اند. پيش از اين ه�م رئيس جمهور و 
دولتمردانش بارها با اب�راز ناراحتي از اينكه 
مورد نقد قرار مي گيرند، منتقدان داخلي خود 
را همنوا با دش�منان خارجي دانس�ته بودند. 
نشس��ت خبری روز گذش��ته س��خنگوی دولت 
به انتخابات هم كش��يده شد و اين س��ؤال را كه 
»حضور متعدد دولتمردان كابينه حسن روحانی 
در انتخابات، با هماهنگ��ی رئيس جمهور و برای 
پاسخگويی به نقدهای نامزد  ها عليه وضع موجود 
و دولت كنونی است« از فضای مجازی و رسانه   ها و 
افكار عمومی، مقابل علی ربيعی گذاشت. ربيعی اما 
وجود اين هماهنگی را رد و تأكيد كرد كه »عملكرد 
دولت قابل دفاع است«. طبيعی ا ست كه طيفی از 
نامزدهای انتخابات، عملكرد دولت روحانی را كه 
باعث وضعيت موجود در كشور و نارضايتی مردم 
شده، به چالش خواهند كشيد. ربيعی اما تصريح 
كرد: »هر نامزدی كه نقد غيرمنصفانه به دولت كند 
سريعاً خود را موظف به پاسخ می دانيم و پاسخ الزم 

را هم ارائه می كنيم.«
وی در پاسخ به اين پرسش كه »عده ای معتقدند 
حضور گسترده اعضای دولت در صحنه ثبت نام 
انتخابات رياست جمهوری احتماالً با هماهنگی 
رئيس و ساير اعضای دولت بوده است تا در زمان 
انتخابات پاس��خگوی نقد   ها باش��ند و همچنين 
رفتار بعضی نامزده��ای دولت ب��رای انتخابات 

پيش رو از جمله اينكه برخی هنگام ثبت نام بغض 
كردند به  رغم اينكه خودشان در اين هشت سال 
مسئوليت های كليدی اجرايی داشتند«، گفت: 
»نه اين افراد خود را نماين��ده دولت می دانند نه 
كسی آنها را نماينده كرده اس��ت.«  ربيعی البته 
توضيح نداد چرا اعضای دول��ت، خود را نماينده 
دولت نمی دانند! آيا دليل آن ناكارآمدی دولت و 
غيرقابل دفاع بودن آن و شريك دانسته شدن اين 

كانديدا  ها در وضعيت موجود نيست؟
س��خنگوی دولت س��ؤال در خصوص ثبت نام 
برخی از افراد دولت در انتخابات را »غيرمنصفانه 
و القايی« دانست و تأكيد كرد: »عملكرد دولت 

قابل دفاع است.« سخنگوی دولت اظهار داشت: 
»هيچگون��ه تصميم تش��كيالتی و برنامه ريزی 
شده در اين خصوص وجود نداشته و هر كدام از 
همكاران من بر اساس يك تصميم شخصی و حق 
شهروندی خود و به طور طبيعی مانند افراد وابسته 

به ساير نهاد  ها وارد انتخابات شده اند.«
   القائات بغض آور!

وی ادامه داد: من كاری به سؤال شما در مورد بغض 
آقای جهانگيری ن��دارم اما باور دارم، وقتی ش��اهد 
تحميل اين همه فشار بر جامعه بودم و در عين حال 
ضمن آنكه نمی شد علت  ها را بيان كرد و انواع تهمت  ها 
و قضاوت های ناروا   نيز شنيده   می شد ناخودآگاه بغض 

سراغ هر كس می آيد. مخالفان دولت ، همواره به بيان 
القائاتی بغض آور پرداخته و طوری صحبت كرده اند 
كه انگار دولت در بهترين ش��رايط قرار داشته است. 
آنها تحريم   ها را ناديده گرفتند و ضمن تبرئه ترامپ از 
اقدامات جنايتكارانه اش، حتی به طور عجيبی برخی 
نگران رأی نياوردن مج��دد ترامپ هم بودند. ربيعی 
با تهمت و حمله به منتقدان دولت گفت: بيشترين 
فشار بر دولت و متعاقب آن معيشت و زندگی مردم در 
نقطه ای آغاز شد كه رسانه های برانداز نظام در خارج 
و مخالفان دولت در داخل به هم رسيدند و مخالفان 
داخلی، می خواستند دولت برآمده از صندوق رأی را 

هدف قرار دهند. 
ربيعی گفت: »در مورد منع حمايت و فعاليت اعضای 
دولت به نفع كانديدا  ها قانون انتخابات و آيين نامه 
مربوط به آن حاكم است. تأكيد كرده ايم تمام مراكز 
روابط عمومی دس��تگاه های اجرايی نيز از هرگونه 
فعاليتی كه شائبه حمايت و س��وگيری انتخاباتی 
داشته باشد پرهيز نمايند.«  ربيعی البته توضيح نداد 
وقتی معاون اول دولت يا برخی وزرا كانديدا هستند، 

چطور می توانند جهت گيری نداشته باشند!
سخنگوی دولت خاطر نشان كرد: »در مورد آقای 
جهانگيری، ايش��ان ش��خصيتی روشن و مشی 
مستقلی دارد و در مورد استعفا و استعفانكردن 
وی قوانين انتخابات حاكم می باش��د.«  گفتنی 
است در انتخابات سال 9۶ هم رئيس جمهور و هم 
معاون اول كانديدا بودند و هيچ يك هم مرخصی 
نگرفتند، با اين حال گفته می ش��ود جهانگيری 
امسال از رئيس جمهور تقاضای يك ماه مرخصی 

برای رسيدن به امور انتخاباتی كرده است.

آخرین حمله های سخنگوی دولت به منتقدان
ربيعی: هر نقد نامزد  ها به دولت را سريعًا پاسخ می دهيم

سردار حسين رحيمي*

به موازات تضييع حقوق بس�ياري از اقشار 
جامعه در طول هشت سال حكمراني دولت 
تدبي�ر و اميد، حقوق بس�ياري از رس�انه ها 
نيز م�ورد هت�ك و تهدي�د قرار گرف�ت، به 
طوري ك�ه در اي�ن ب�ازه زماني بس�ياري از 
رس�انه ها در بيان و انتش�ار مطالب انتقادي 
ب�ا محدوديت هاي ف�راوان مواجه ش�دند و 
نه تنها ش�اهد مواضع تند و پرخاش�گرايانه 
بس�ياري از مقام�ات دول�ت علي�ه خ�ود 
بودن�د بلكه برخ�ي رس�انه ها تجرب�ه تلخ 
محدوديت،توقيف و تعطيلي را نيز چشيدند. 
همانگونه كه جامعه ميراث دار انبوهي از مصائب و 
مشكالت اقتصادي و معيشتي با پايان دولت كنوني 
است، رسانه ها نيز تندخويي و برخوردهاي عصبي 
مقامات دولتي با منتقدان را كه يادآور دولت هاي 

پنجم و ششم است، فراموش نخواهند كرد. 
اظه��ارات رئيس جمه��ور منتخب م��ردم در 
هفته ه��اي بع��د از روز برگ��زاري انتخابات در 
سال 9۲، اين تلقي را ايجاد كرد كه برخوردهاي 
امنيتي و چكشي به رسانه ها تكرار نشود. روحاني 
در مراسم تنفيذ خود در مرداد سال 9۲ مي گويد: 
»خدايا به تو پناه مي برم از استبداد رأي و عجله 
در تصميم گيري و تقدم نفع شخصي و گروهي 

به منافع مردم. همچنين به تو پن��اه مي برم از 
بستن دهان منتقدان و رقيبان. ياري ام كن بنده 
مخلصي براي تو و خادم اليقي براي تو باش��م و 

فراموش نكنم آنچه بر پيشينيان رفته است.«
  نقاب ماه هاي نخست

در همان ماه هاي نخس��ت روي كارآمدن دولت 
برآمده از رأي جريان مدعي اصالح طلبي، رئيس 
دولت از ض��رورت برخورد مناس��ب با منتقدان 
س��خن به مي��ان  آورد و تالش كرد ب��ه هيئت 
وزيران و حاميان خود و به وي��ژه افكار عمومي 
اينگونه القا كند كه بناي دولت بر تحمل منتقد 
و هموارسازي جريان آزاد اطالعات است و هرگز 
مانع تحقق رسالت اصلي رسانه نخواهد شد، به 
طوري كه مي توان با يك بررسي ساده دريافت 
در اكثر س��خنراني هاي رئيس جمه��ور تدبير و 
اميد، تالش مي ش��د اينگونه القا شود كه دولت 
سعه صدر مناسبي در برخورد با منتقدان خواهد 
داش��ت و در مواجهه با نقدهاي دلسوزانه و فني 
عنان از دس��ت نخواهد داد. حس��ن روحاني در 
مرداد سال 93 و در نشست شوراي اداري استان 
بيان مي كند: »دولت بايد گوش ش��نوايي  براي 
س��خنان، مطالبات و نقد و هدايت مردم داشته 
باشد. او در بيست و دومين همايش ائمه جمعه 

در ۱9 شهريور ۱39۲ مي گويد: »ما منتي نداريم، 
نقد را مي پذيريم و در واقع موظف هس��تيم نقد 
و نصيحت را بپذيريم« يا در بهمن سال 93 ابراز 
مي كند: »همه تحمل ها را باال ببريم. نقد، اشكال 
ندارد، اما همه به هم احترام بگذاريم تا اين نقد ها 

سازنده و موجب تعالي كشور شود.«
 همه اينها در حالي اس��ت كه با گرم شدن تنور 
مذاكرات هس��ته اي، دولتمردان و در رأس آنها 
رئيس جمهور با ادبيات بعضاً نامناسب و زننده 
پاسخ منتقدان را مي دهند و تالش مي كنند از 
سياست مشت آهنين در برخورد با منتقدان و 

رسانه هاي منتقد استفاده كنند. 
  اقتدا به ليدر

عباراتي نظي��ر بزدل، ترس��و، برويد ب��ه جهنم، 
جنگ نديده ها و نظاير آن بارها توسط رئيس جمهور 
در مواجهه با منتقدان استفاده شد و ساير مقامات 
دولتي و رسانه هاي همس��و نيز با همين ادبيات 
با منتقدان برخورد كردن��د. در هنگامه مذاكرات 
هسته اي مرحوم هاشمي رفسنجاني ابراز مي كند: 
»مهم ترين پروژه دولت، تيم مذاكره كننده است 
اما دلواپسان چه سرشان مي آورند. آنها با نتانياهو 
همنوا ش��دند. نتانياهو اوباما را تحريك مي كند و 
دلواپسان هم مي گويند اسرار را مي گوييم. تريبون 

مجلس تريبون بازي اس��ت و هر چه مي خواهند 
مي گويند. اينها مزاحم كارن��د!« آن هم در حالي 
كه بس��ياري از منتقدان، رويكرد هسته اي دولت 
را از هم��ان آغازين روزهاي مذاكرات هس��ته اي 
بيان مي كردند كه با اصل مذاكره مخالف نيستند 
و تنها اختالف نظر آنها با دولت » رويكرد و روش « 
ديپلمات هاي هس��ته اي اس��ت ؛ رويك��ردي كه 
امروز منتهي به خسارت هاي سنگين اقتصادي، 
معيش��تي، اجتماع��ي و فرهنگي ب��راي جامعه 
ايراني شده است، البته ادبيات فعلي رئيس دولت 
س��ازندگي يادآور برخوردهايي اس��ت كه در آن 
مقطع زماني با منتقدان و رسانه هاي مخالف دولت 

صورت مي گرفت. 
رويكرد انقباضی دولت مرحوم هاشمي رفسنجاني 
نيز طي س��ال هاي اخير بازتوليد ش��ده است. 
تعطيلي يا توقيف برخي از رس��انه هاي منتقد 
نظير روزنام��ه كيه��ان، وطن امروز يا س��ايت 
جهان نيوز و رجانيوز نشان داده است كه درجه 
حساسيت دولت نس��بت به مذاكرات هسته اي 
به قدري باالس��ت كه كمترين نقدي را در اين 
باره تحمل نمي كند و تالش دارد به هر ش��كل 
ممكن مانع از ارتقاي فهم جامعه نسبت به روند 

مذاكرات و محتواي توافقنامه هسته اي شود. 
    حقوق تضييع شده منتقدان

اصل ۸ قانون اساسي تصريح مي كند كه مردم 
مي توانند نسبت به عملكرد دولت به معناي عام 
)مجموعه حاكميت( نهي از منكر كنند و به بيان 
بهتر »حق نظارت« داشته باشند و براي تحقق 
اين مهم، مس��ير قانوني آن در قانون اساسي و 
قوانين عادي پيش بيني ش��ده است يا در اصل 
۲۴ قانون اساسي تأكيد مي ش��ود كه  نشريات 
و مطبوعات در بيان مطال��ب آزادند، مگر آنكه 
مخل به مباني اس��الم يا حقوق عمومي باشند 
يا با نيم نگاهي به اصول ۱9 تا ۴۲ قانون اساسي 
مي بينيم كه به م��ردم اين حق داده ش��ده كه 
نسبت به مسئوالن و كساني كه عهده دار اداره 
جامعه هس��تند، انتقاد و اظهارنظ��ر و عيوب و 

مشكالت و ناتواني ها را مطرح كنند. 
بديهي است اگر برخورد چكشي دولت برآمده 
از رأي جريان مدع��ي اصالح طلبي با منتقدان 
و رس��انه ها ص��ورت نمي گرف��ت و از انتقادات 
كارشناس��ي و فني صورت گرفته ب��ه ويژه در 
حوزه سياست خارجه و پرونده هسته اي ايران 
اس��تفاده مي ش��د، امروز ش��اهد خسارت هاي 
غيرقابل جبران توافقنامه هس��ته اي در حوزه 
اقتصادي، معيشتي و سياسي نبوديم و دست كم 
بسياري از حفره هاي حقوقي و امنيتي و سياسي 

برجام به حداقل ممكن مي رسيد.

هزينه هاي غيرقابل جبران حمله به منتقدان دولت

تدبير آنها 8 سال حمله به منتقدان بود

بانيان وضع موجود نمي توانند ادعاي حل مشكالت را داشته باشند
باني�ان وضع موج�ود ب�ه خص�وص در اقتصاد 
كش�ور نمي توانند به هيچ وج�ه ادعاي اصالح 
و ح�ل مش�كالت كش�ور را داش�ته باش�ند. 
مالك شريعتي، نماينده مردم تهران در مجلس 
در گفت وگ��و با مهر با اش��اره ب��ه ثبت نام برخي 
دولتمردان فعلي در سيزدهمين دوره انتخابات 
رياس��ت جمهوري، گفت: در روز آخ��ر ثبت نام 
انتخابات رياست جمهوري شاهد بوديم كه جمع 
زيادي از اعضاي هيئت دولت با اشتياق فراوان و 
به نيت خدمت صادقانه به مردم و جبران لطمات 
هشت سال گذشته، در انتخابات نام نويسي كردند 

تا بلكه فاجعه اقتصادي دولت روحاني را جبران 
كنند! بيشتر اين افراد خودشان جزو تيم اقتصادي 
تدبير و اميد هستند و كارنامه قابل قبولي ندارند 
و عجيب است كه در صحبت هاي خود مي گويند 
»به دنبال اصالح وضع موجود و رفع مش��كالت 

كشور هستند«!
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
افزود: مس��ئله مهم ديگري كه اخيراً رخ داد اما 
به دليل ثبت نام انتخابات رياست جمهوري در 
حاش��يه قرار گرفت، آن بود كه تورم كش��ور از 
مرز ۵۰درصد عبور و ركورد ۷۵س��اله كشور را 

جابه جا كرد كه نشان دهنده ضعف تيم اقتصادي 
دولت است. 

شريعتي تصريح كرد: هدف برخي دولتمردان 
فعلي از ثبت نام در انتخابات رياس��ت جمهوري 
آن اس��ت كه دولت روحاني را ت��داوم دهند و 
همچني��ن مي خواهند از حل مش��كالت مردم 
ممانعت كنند اما بانيان وضع موجود به خصوص 
در اقتصاد كشور نمي توانند به هيچ وجه ادعاي 
اصالح و حل مشكالت كشور را داشته باشند و 
اگر قرار بود اصالحي از س��وي اين افراد انجام 
شود، بايد در اين هشت س��ال انجام مي دادند. 

وي با بيان اينكه پيش شرط پيشرفت و آباداني 
ايران اسالمي اين است كه از داخل قوي شويم 
و از موضع قدرت اقتصادي با كش��ورهاي دنيا 
تعامل داشته باش��يم، گفت: براي مثال، اگر ما 
پااليشگاه ستاره خليج فارس را نداشتيم، امروز 
به جاي ص��ادرات فرآورده هاي نفتي و كس��ب 
درآمد ارزي از آن، بايد ب��راي واردات بنزين در 
مقابل غربي ها گردن كج مي كرديم و گوش به 
فرمان امريكا و ديگر كشورهاي غربي مي شديم، 
پس بايد در همه عرصه ها قوي شويم و به توان 

داخلي خودمان تكيه كنيم.

   خبر

سعيد همتي
   گزارش

امنيت و انتخابات
انتخابات همواره در سرنوش��ت افراد جامعه، تعيين كننده و از اهميت 
زيادي برخوردار است، از همين رو بر افراد واجد شرايط الزم است ميان 
گزينه هاي مطرح ش��ده بهترين گزينه را انتخاب كنند تا بشود شرايط 
بهتري را براي كشور رقم زد. انتخابات مهمي چون رياست جمهوري، 
مجلس شوراي اسالمي، شوراي شهر و... كه دوره هاي مختلف آن سپري 
شده براي ما يادآور اين مهم بوده است كه انتخاب شايسته تا چه ميزان 

مي تواند در تعيين سرنوشت بهتر مهم باشد. 
اين روزها در آستانه انتخابي ديگر هستيم كه بايد به دور از احساسات 
و بر پايه منطق و عقالنيت مباحث مربوط به آن مطرح و به آن پرداخته 
شود تا تصميم گيري نهايي افراد در خدمت رشد و شكوفايي جامعه قرار 
گيرد. در اين شرايط همه بايد با شناخت كانديداهاي مورد نظر به پاي 
صندوق هاي رأي برويم تا شايسته ترين انتخاب را داشته باشيم، از اين رو 
مي توان گفت در اين انتخابات، اول حضور فعال در پاي صندوق هاي رأي 
و بعد از آن، انتخاب اصلح الزم است چراكه سرنوشت كشور ما به فردي 
سپرده خواهد شد كه نام او از صندوق هاي آرا بيرون خواهد آمد و با توجه 
به اهميت و حساسيت موضوع نبايد به هيچ عنوان در اين مهم منفعل 
عمل كنيم بلكه بايد خود، سرنوشت خود را با انتخاب فردي كه در وهله 
اول واليتمدار باشد و دغدغه حل مشكالت مردم و عالوه بر اينها تخصص 
و تعهد الزم را داشته باشد، انتخاب نماييم. فراموش نكنيم كه سرنوشت 
ما به دست ماست و با انتخابات است كه در تعيين سرنوشت خود سهيم 
هستيم. واضح است در انتخابات رياست جمهوري تنها نام يك نامزد به 
عنوان رئيس جمهور از صندوق خارج مي شود، بنابراين بعد از انتخابات 
بايد كمك كنيم تا با هم افزايي، فرد منتخب بتواند در اجري برنامه ها و 

سياست هاي خود موفق عمل كند. 
قانون فصل الخطاب و براي هر مسئله اي راهكار مشخصي را تعيين كرده 
است، از همين رو بايد مراقب شود تا دش��منان و مغرضان، امنيت مردم 
را به بهانه هاي واهي مثل تقلب برهم نزنند، چراك��ه براي برخورد با هر 
تخلف، مسيري قانوني مشخص شده اس��ت، از همين رو نبايد اجازه داد 
هر موضوع اجتماعي به آشوب، بحران يا موضوعي امنيتي تبديل شود. 
امنيت و آرامش و ثبات موجود نعمت بزرگي اس��ت كه بايد همه مردم و 
گروه هاي سياسي در حفظ و ارتقای آن كوش��ا باشند چراكه اگر امنيت 
دچار مشكل شود حتماً ديگر ساختار هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي 
كشور هم آسيب خواهد ديد. امنيت اساس هر كشور و حكومتي محسوب 
مي شود و دشمنان، معاندان و بدخواهان به دنبال ضربه وارد كردن به اين 
مهم هستند تا بتوانند از آب گل آلود ماهي خود را بگيرند. اين بار هم مردم 
قدرشناس با حضور پرشور خود حماسه اي ديگر را خلق خواهند كرد، از 
اين رو براي برگزاري انتخاباتي آرام، نيروي انتظامي هم تدابير الزم را به 

كار خواهد گرفت تا انتخابات در كمال امنيت برگزار شود. 
*رئيس پليس پايتخت انتخابات

رزمايش دفاع سايبري »فتح يك« ارتش 
برگزار شد

رزمايش مشترك دفاع سايبري فتح يك با هدف ارتقاي توان مقابله 
با تهديدات س�ايبري ارتش جمهوري اس�المي ايران برگزار شد. 
به گزارش مهر، سرلشكر س��يدعبدالرحيم موسوي فرمانده كل ارتش 
و امير دريادار حبيب اهلل سياري معاون هماهنگ كننده آجا به  صورت 
س��رزده از محل برگ��زاري رزمايش دفاع س��ايبري فت��ح يك ارتش 
جمهوري اس��المي ايران بازديد كردند و از نزديك روند برگزاري اين 
رزمايش و بخشي از اقدامات نيروهاي شركت كننده را مورد تحليل و 

ارزيابي قرار دادند. 
امير دريادار حبيب اهلل سياري، معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوري 
اس��المي ايران در اين بازديد با بيان اينكه موضوع توس��عه توان دفاع 
س��ايبری در دس��تور كار ارتش جمهوري اس��المي ايران قرار گرفته 
است، اظهار داشت: همزمان با افزايش قدرت دفاع سايبری، به  دنبال 
اين هستيم كه توان مقابله با تهديدات س��ايبري ارتش را ارتقا دهيم. 
موضوع س��ايبری امروز به  عنوان بُعد پنجم صحنه نبرد مطرح است و 
يكي از مؤلفه هاي اثرگذار در ارتقاي توان رزم ارتش جمهوري اسالمي 

ايران محسوب مي شود. 
   توسعه توان دفاع سايبری در دستور كار ارتش است

امير سياري ادامه داد: بي توجهي به بحث سايبری به  عنوان يك موضوع 
جديد، مي تواند آسيب هايي را به توان رزم وارد كند، اما به خاطر اينكه 
ما غافلگير نش��ويم و بتوانيم توان رزم خود را حفظ كنيم و باال ببريم، 
موضوع توس��عه توان دفاع س��ايبری در دس��تور كار ارتش جمهوري 

اسالمي ايران قرار گرفته است. 
وي با اش��اره به اينكه فرمانده معظم كل قوا )مدظله العالي( روي اين 
موضوع تأكيد فراوان دارند، خاطرنشان كرد: ارتش جمهوري اسالمي 
ايران با توج��ه به اهميت موضوع س��ايبری در ارتقاي ت��وان مقابله با 
تهديدات، اقدامات گس��ترده اي انجام داده و با پرورش نيروي انساني 
به ويژه جوانان خالق، توانمند و ماهر در بحث سايبری پيشرفت هاي 

چشمگيري داشته است. 
همچنين امير س��رتيپ »ناصر مختارزاده« معاون فناوري اطالعات و 
ارتباطات ارتش گفت: ارزيابي طرح هاي راهبردي توان دفاع سايبري 
در س��طوح راهبردي، عملياتي، تاكتيكي و تكنيك��ي، ارتقای قدرت 
برنامه ريزي تصميم س��ازان و تصميم گيران، احصا و توسعه توان دفاع 
س��ايبري ارتش جمهوري اس��المي اي��ران، طراحي ق��درت مواجهه 
خردمندانه با تهديدهاي سايبري و به كارگيري افسران سايبري در كنار 
نخبگان باتجربه جهت انتقال دانش از جمله اهداف برگزاري رزمايش 

دفاع سايبري فتح يك ارتش جمهوري اسالمي ايران است. 
امير مختارزاده با اشاره به بومي بودن تجهيزات رزمايش دفاع سايبري 
فتح يك ارتش جمهوري اسالمي ايران، گفت: اين رزمايش با يك نگاه 
راهبردي در حوزه سايبری و با استفاده از نيروهاي جوان، با انگيزه و با 
دانش طرح ريزي و اجرا شد و در اهداف كالن نيز طراحي قدرت مواجهه 
قوي تر با تهديدات سايبري و افزايش تاب آوري و بازدارندگي در سطوح 
مختلف، ارتقاي قدرت برنامه ريزي براي تصميم سازان در حوزه سايبري 
و در نهايت توسعه توان دفاع سايبري ارتش جمهوري اسالمي ايران را 

در برنامه ها و رزمايش هاي آتي مدنظر داريم. 
   ارتقاي قابليت دفاع سايبري ارتش 

از حالت ايستا به دايناميك
معاون فناوري اطالعات و ارتباطات ارتش با اشاره به اينكه وابسته نبودن 
تجهيزات امنيتي فني به كشورهاي ديگر سبب شد تجهيزات مذكور در 
زمان رزمايش، متناسب با نوع حمله هاي نيروي يورشگر تنظيم شود، 
افزود: اين بدان معناست كه قابليت دفاع سايبري ارتش از حالت ايستا 

به حالت دايناميك و پويا تغيير و ارتقا يافته است.


