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 توانمندی رئیس دولت 

در اجرای برنامه های اقتصادی
روزنامه ایران نوش��ت: یک��ی از بدیهیات تصدی 
منصب ریاست جمهوری آن است که رئیس دولت 
به عنوان باال ترین مق��ام اجرایی، تجربه و توانایی 
الزم برای اداره کشور به ویژه در جنبه های اقتصادی را داشته باشد در 
غیر این صورت در صحنه اجرا، شکست می خورد و ناموفق خواهد بود. 
نکته مهم دیگر به تیم اقتصادی دولت برمی گردد که مسئولیت تهیه و 

تدوین و اجرای سیاست  ها و برنامه های اقتصادی را بر عهده دارد. 
دقت در اهداف و شعارهای اقتصادی نیز بسیار مهم است که باید حداقل بخش 
مهمی از آنها ملموس، عملی، دست یافتنی و قابلیت اجرا در بازه زمانی چهار 
تا هشت سال را داشته باشد و هر چه توانمندی تیم اقتصادی در دولت بیشتر 
باشد، تحقق اهداف هم بیش��تر خواهد بود. نکته مهم دیگر اینکه در اجرای 
برنامه  ها و تصمیمات رئیس دولت نباید حالت خودمحوری داش��ته باشد. 
موفقیت  ها و پیشرفت  ها در دولت نباید به اسم یک نفر تمام شود. رئیس دولت 
نقش رهبری و راهبری و مربی برای سایر اعضای تیم و همراهان و مدیران 
اقتصادی را دارد. حوزه اقتصاد در ه��ر دوره و در هر دولتی مهم  ترین حوزه 
اجرایی در کشور است. شرایط کنونی و همچنین موضوع تحریم، برنامه های 
اقتصادی کشور را در موقعیت سخت تری برای اجرا قرار داده است. نابرابری 
شدید در بستر اقتصاد ناسالم و فسادزا به وجود آمده و هیچ دولتی نمی تواند 
این نابرابری را نادیده بگیرد. در این شرایط حمایت  ها و خدمات اجتماعی از 

اقشار ضعیف و میانی جامعه مهم  ترین وظیفه اقتصادی دولت است. 
بیشترین فشار اقتصادی بر دهک های میانی و ضعیف جامعه است و حمایت 
از این دهک  ها اولویت اول دولت باید باشد تا شاهد اعتراضات و ناآرامی های 

سیاسی نباشیم که محیط کسب و کار کشور را ناامن می کند. 
تورم مزمن، مشکل ساختاری اقتصاد و ضدتولید است که دولت آینده باید 
برای رفع آن برنامه ای منسجم در حوزه سیاست های پولی داشته باشد. 
ثبات نسبی نرخ ارز نقش اساسی در ایجاد امنیت و آرامش برای تولید و 
ص��ادرات دارد. دخالت های بی جا در اقتصاد از عل��ل اصلی ایجاد ناامنی 
و بی اعتمادی در اقتصاد اس��ت. اقدامات اساسی مهمی که دولت  ها باید 
برای بهبود اقتصاد انجام دهند، کارهای خیلی سختی نیست اما مافیای 
اقتصادی مانع از اجرای این اقدامات می شود. دولت  ها می توانند برنامه های 
اقتصادی را پیاده کنند و شاخص های اقتصادی-اجتماعی را اگر توانمند و 

از حداقل قدرت الزم برای اجرا برخوردار باشند،بهبود بخشند. 
........................................................................................................................

رئیسی برای خانواده ای ۸۵ میلیونی
روزنامه رسالت نوشت: در آستانه ۱۰ 
روز مان��ده ت��ا انتخاب��ات ریاس��ت 
جمهوری، صحنه رقابت شفاف تر شده 
است. موارد پیش رو، چکیده ای از مجموعه دالیلی است که چرا می توان 

به سید ابراهیم رئیسی دل سپرد و با او از گردنه ۱۴۰۰ عبور کرد.
۱( رئیسی مس��ائل اصلی کش��ور را فهمیده است. او »گشت ارش��اد « را برای 
مدیران می خواهد و در س��ابقه کاری خود نشان داده اس��ت که »دیوار « را از 
میان مردم و مس��ئوالن برداش��ته و فاصله  ها را نزدیک کرده است. در دوگانه 
اصولگرا-اصالح طلب که برساخته موقعیت خاص دهه ۸۰ شمسی بود نمانده 
و از دوقطبی های ساختگی و کاذب گذشته است. رئیس��ی »شفافیت « را در 
مجموعه های تحت امرش عملی کرده و معتقد به مکتب »ما می توانیم « است. 
2( یکی از تکنیک های مخرب برخی نامزدها، در ادوار گذش��ته و این 
دوره، تقس��یم بندی مردم و فاصله گ��ذاری بین آنها و سوارش��دن بر 
شکاف های قومی، نژادی، زبانی و دینی است که در اصطالح سیاست 
به آن بالکانیزه کردن کشور می گویند. در شرایطی که دو نفر از نامزد ها 
برای جا نماندن از هم شعر ترکی می خوانند و دیگری مرتباً بر انتخاب 
مدیران از میان اقلیت های مذهبی سخن می گوید، رئیسی به دنبال ارائه 

برنامه  ها و معرفی سابقه کاری خود بوده است. 
3( رئیسی مسائلی از جنس کولبری، خدمت سربازی، استادیوم رفتن 
بانوان، پیامک تذکر به دختران، آواز شجریان و مواردی ازاین دست را 

دستگیره کسب رأی نکرده است. 
۴( رئیس��ی رفتار ژله ای و زیگزاگی ندارد. همچون خیلی  ها و ازجمله 
برخی نامزدهای همین دوره، مواضعش بر اس��اس منفعت لحظه ای 

تغییر نمی کند. 
اینطور نیس��ت که یک روز موافق برجام و امروز مخالف آن باشد. او از 

کارمندان دیروز دولت و منتقدان امروز آن نیست. 
5( رئیسی خوش  سابقه و با کارنامه است. او تا همین جا هم در میان مردم 
محبوبیت و موقعیت دارد. اگرچه محکم حرف می زند اما در سابقه اش، 
هیچ گاه ب��ه این  و آن نپریده و تند و بی پروا نیس��ت. اهل افش��اگری و 
بازی های سیاسی نیست و اگرچه اتهامات ناروا زیاد شنیده اما از مرکب 

اخالق پیاده نشده است. 
چتر پوشش رفتار و منش رئیسی بزرگ است و این ظرفیت را دارد که 

خانواده ای ۸5 میلیونی بسازد. 
6( رئیسی وعده های بی پشتوانه و شب انتخاباتی نمی دهد. 

در شرایط کسری بودجه، حرف از یارانه های چند صدهزارتومانی نمی زند. 
شایسته ساالر است و سهمیه ای برای زن و مرد و پیر و جوان و شیعه و سنی 
تعیین نمی کن��د. می داند که گره اصل��ی، جهش تولید اس��ت و برای حل 
مش��کالت بورس، وعده یک روزه و چندروزه نمی ده��د. او پیش  از این هم 
هرچند از نخستین روزهای تصدی در آس��تان قدس رضوی و قوه قضائیه 
خوش درخشید، اما هرگز وعده های پوشالی و ۱۰۰ روزه به مردم نداد و تحول 

و طعم خدمت را به صورت تدریجی و در عمل به کام مردم چشاند. 
........................................................................................................................

مناظره دوم کم رمق تر از مناظره اول
صبح ن��و نوش��ت: دومی��ن مناظ��ره نامزدهای 
ریاس��ت جمهوری عصر روز گذش��ته برگزار شد. 
تجربه نخستین مناظره این طور بود که مخاطب در 
بخش اول شاهد برخی اظهارات تند نامزد ها علیه یکدیگر بود که در بخش 
دوم مناظره این مورد دیگر مشاهده نشد. البته این مناظره به طورکلی 
مورد اقبال مخاطبان قرار نگرفت و حتی برخی نظرسنجی  ها حکایت از 
آن داشت که حدود 3۰درصد از مردم به تماشای این مناظره نشسته اند. 
اما مناظره عصر دیروز کم رمق تر از مناظره اول برگزار شد؛ به طوری که 
بالفاصله در فضای مجازی با انتقاد مواجه شد. این در حالی است که حتی 
نامزد ها نیز نسبت  به شیوه برگزاری مناظره انتقاد کردند. حاال باید دید 
مسئوالن رسانه ملی برای سومین مناظره می توانند تغییراتی را در نظر 

بگیرند که رضایت مخاطبان و نامزد ها را جلب کند؟
........................................................................................................................

دولت موفق  در سیاست خارجی
روزنامه آرمان ملی نوشت: قطعاً دولت  هایی 
که بر س��ر کار می آیند بر عرصه سیاس��ت 
خارجی کشور تأثیرگذار هستند. این یک 
اصل است که در سراسر جهان وجود دارد و 
در همین سال های گذشته ش��اهد بودیم زمانی که دونالد ترامپ در 
امریکا بر سر کار آمد، تغییراتی جدی در عرصه سیاست خارجی آنها 
به وجود آمده و این تغییر سیاس��ت عماًل س��بب ش��د ت��ا جهان در 
بخش های مختلف دگرگون شود. این امر تداوم یافت تا زمانی که جو 
بایدن بر او فائق شده و وارد کاخ سفید ش��د و مجدداً شاهد تغییر در 
سیاست خارجی امریکا بودیم. بایدن عماًل رویکردهای جدیدی را در 
دس��تور کار قرار داد که قس��متی از آنها نیز در ارتباط با ایران بود که 
مش��خصاً تغییر لحن و آغاز مذاک��رات برای احیای برج��ام از جمله 
مهم  ترین آنها بود. در ایران نیز رویکرد ها و سیاس��ت های دولت  ها در 

عرصه سیاست خارجی طبق تجربه متفاوت است.
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حجت االسالم حيدر مصلحی

دلس�رد کردن مردم از انتخابات هنر نیست. در 
مقیاس زندگی اجتماعی و عرصه عمومی ش�اید 
هیچ گناهی بزرگ تر از گناه دلس�رد کردن مردم 
نباشد. نباید با دشمنان درباره موضوع انتخابات 
همصدا ش�ویم. حتمًا کس�انی ک�ه در انتخابات 
مشارکت می کنند هم نقد ها و اعتراض های بجایی 
دارند اما آنها به رغم این نقد ها انتخابات را مهم  ترین 
پنجره تنف�س مدیریتی برای کش�ور می دانند. 
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در 
نشست علنی دیروز مجلس )۱9 خردادماه( ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و سالروز قیام 
خونین ۱5 خرداد گفت: در چهارمین س��الگرد 
حمله تروریستی گروهک تکفیری داعش به خانه 
ملت، یاد و خاطره شهدای این اقدام وحشیانه را 

گرامی می داریم. 
   اجازه ندهیم تبیین رهبر انقالب

 از مردم ساالری دینی به حاشیه رود
رئی��س مجل��س در ادامه ب��ه تبیین س��خنان 
رهبرانقالب پیرامون نظریه مردم س��االری امام 
خمینی پرداخت. وی گفت: رهبر حکیم انقالب 

در سالروز رحلت معمار انقالب تبیینی بسیار مهم 
و دقیق از مردم ساالری دینی به عنوان مهم  ترین 
دستاورد انقالب اس��المی ارائه دادند که به دلیل 
اهمیت آن نبای��د اجازه دهیم ای��ن مبحث ذیل 

فضاهای سیاسی کشور به حاشیه برود. 
قالیباف خاطرنشان کرد: پیروزی امام خمینی)ره( 
دو محور اصلی داش��ت؛ خداباوری و مردم باوری. 
امام بزرگوار ما با تمام وجود به وعده های خداوند 
متعال اعتقاد راسخ داشتند و تمام زندگی شان را بر 
مبنای دستورات و سنت های الهی تنظیم و هدایت 
کردند. وی اف��زود: دومین عنص��ر موفقیت های 
امام)ره(، مردم باوری ایشان بود. امام)ره( معتقد 
بودند که تمام حکومت، دستگاه  هایی در خدمت 
مردم است و آن عواملی که به یک نظام سیاسی، 
قوام و موفقیت می بخشند، اراده و فداکاری یک 
ملت و محبت متقاب��ل ملت و دولت نس��بت به 

یکدیگر هستند. 
   در منط�ق ق�رآن، اراده مل�ت می تواند 

معجزه اجتماعی بیافریند
قالیباف خاطرنشان کرد: باور عمیق امام راحل به 

توانایی مردم برای تغییر شرایط اجتماعی و اختیار 
آنها برای تعیین سرنوشت خود، انقالب شکوهمند 
ملت ایران را بنیان نهاد و موجب تش��کیل نظام 

مقدس جمهوری اسالمی شد. 
وی اف��زود: در منطق قرآنی اعتقاد ما این اس��ت 
که مردم می توانند حتماً ش��رایطی را هر چقدر 
هم که سخت و دشوار باش��د تغییر دهند و اراده 
ملت می تواند معجزه اجتماعی بیافریند و در انتها، 
اراده خداوند متعال نیز در راستای اراده مردم قرار 

خواهد گرفت. 
  جمهوریت و اسالمیت دو امر جدا نیستند

قالیباف خاطرنش��ان کرد: ما از امام یاد گرفته ایم 
جمهوری اس��المی نه یک کلمه بیشتر و نه یک 
کلمه کمتر. از دید ما جمهوریت و اس��المیت دو 
چیز جدا از هم نیس��تند که به هم الصاق ش��ده 
باشند. این یک حقیقت واحد است. جمهوریتش 

از دین گرفته شده و اسالمیتش مردمی است. 
وی اظهار داش��ت: در آموزه های ام��ام راحل)ره(، 
مردم ساالری دینی در دو محور مشخص می شود، 
اول انتخاب حاکمان به دست مردم و با رأی آنها که 

مهم  ترین جلوه آن انتخابات است. کسانی که با هر 
نیتی به محض دیدن هر اشکالی انتخابات را تضعیف 
می کنند، نمی توانند ادعای مردم س��االری داشته 
باشند. دو نظارت بر عملکرد مسئوالن و مراقبت از 

اینکه در راستای منافع عمومی عمل کنند. 
    ایستادن برابر ضوابط دینی 
با نام مردم باوری منافقانه است

وی خاطرنش��ان کرد: دفاع عالمانه از جمهوری 
اسالمی و تدبیر مسئوالنه برای پیشبرد امور مردم 
گره گشای ماس��ت. مردم ما طعم شیرین انقالب 
واقعی را با انقالب و امام)ه( چش��یده اند. منافقانه 
اس��ت با نام مردم ب��اوری در براب��ر ضوابط دینی 
بایستیم. این دو عنصر خداباوری و مردم باوری که 
امام خمینی)ره( را مظهر باور به آنها می دانیم راه 
برون رفت از مشکالت و تنها راه پیشرفت و آبادانی 

کشور و حفظ نظام اسالمی است. 
قالیباف اظهار داشت: در این چهار دهه هیچ کس را 
از امام)ره( و رهبری در مردم باوری و مردم ساالری 
صادق تر ندیدیم. اگر هم در برهه ای فضا تیره و تار 
شد، سیره ایشان را چراغ راهمان قرار می دهیم. 

  دو وظیفه مهم
وی خاطرنش��ان کرد: با توجه ب��ه مطالب گفته 
شده، امروز ما در مس��یر دو کار مهم قرار داریم و 
دو مسئولیت مهم را بر ش��انه های خود احساس 
می کنیم. اوالً مردمی را که پای کار نظام و انقالب 
ایستاده اند دریابیم. آنها زیر فشار هستند و هزینه 
می دهند. با آنها مواسات کنیم، رنج آنها را کاهش 
دهیم. کنار آنها باشیم و ثانیاً راه را برای ورود آنها 
به میدان کار فراهم کنی��م. در اقتصاد دنبال رفع 
موانع تولید و اشتغال باشیم. به طور خاص نسبت 
به رونق کسب و کارهای خرد و بنگاه های کوچک 
حساس باشیم. در سیاست مردم فریبی نکنیم. آنها 

را با بی اخالقی در رقابت رنجیده نکنیم. 
  دلسرد کردن مردم از انتخابات هنر نیست

قالیباف خاطرنش��ان کرد: رهبر فرزانه انقالب در 
تمام س��ال های اخیر بزرگ ترین پاسدار دفاع از 
حق مردم برای مش��ارکت در اداره کشور بوده اند 
و به شایس��تگی از جمهوریت و اس��المیت دفاع 
کردند. لبیک به دعوت ایشان برای مشارکت در 
انتخابات پیش  رو برآمده از همان اعتقاد راسخ به 

مردم باوری است. 
وی خاطرنش��ان کرد: مردم رش��ید ایران هم در 
انتخاب خود دقت کنند. کارنامه مهم تر از هرگونه 
ادعا، ش��عار و حتی برنامه اس��ت. خردمند الزمه 
فردی اس��ت ک��ه می خواهد چنین مس��ئولیت 
عظیمی را برعهده گیرد. پرهیزگاری را در گفتار و 

رفتار نامزد ها دنبال کنید و به آن وزن بدهید. 
رئیس مجلس شورای اس��المی اظهار داشت: هر 
کسی که از برخی نابس��امانی  ها و ناکارآمدی ها 
دلخور است با انتخاب درس��ت در این انتخابات 
فرصت بی نظی��ری برای تعیین سرنوش��ت خود 
و کش��ور دارد. وی افزود: دلس��رد کردن مردم از 
انتخابات هنر نیست. در مقیاس زندگی اجتماعی 
و عرصه عمومی شاید هیچ گناهی بزرگ تر از گناه 
دلسرد کردن مردم نباشد. نباید با دشمنان درباره 
موضوع انتخابات همصدا ش��ویم. حتماً کس��انی 
که در انتخابات مش��ارکت می کنند هم نقد ها و 
اعتراض های بجایی دارند اما آنها به رغم این نقد ها 
انتخاب��ات را مهم  ترین پنجره تنف��س مدیریتی 
برای کشور می دانند. مردم از طریق انتخابات این 
فرصت را دارند که نگاه کالن بر مدیریت کشور و 
مجریان برای مدیریت کشور را خودشان انتخاب 
کنند. امروز هر کسی که ایران را دوست دارد و هر 
کسی که نگران سرنوشت نسل آینده و فرزندان 
این آب و خاک است در انتخابات مشارکت خواهد 
کرد. دعوت از یکدیگر ب��رای حضور در انتخابات 

مجاهدتی برای اعتالی ایران عزیز است.

جوانان غریبه با خبرگان!
مجل��س خب��رگان رهب��ری یک��ی از 
نهادهای اساس��ی در نظ��ام جمهوری 
اسالمی ایران اس��ت که ماهیت آن با 
ماهیت نظام سیاس��ی پیون��د خورده 
است. این مجلس، استمراربخش اصل 
مترقی والیت فقیه است و نقش بسیار 
حساس و تعیین کننده ای در این زمینه 

بر عهده دارد و ش��ناخت نقش این مجلس در سیاستگذاری های 
کالن نظام می تواند روش��ن کننده جایگاه رفیع آن باشد و اهمیت 

انتخابات آن را آشکار کند. 
   خبرگان رکن رکین جمهوری اسالمی

ضرورت تش��کیل مجلس خبرگان را باید در اهمی��ت و جایگاه رکین 
ولی فقیه در نظام جست وجو کرد. تش��خیص فقیه جامع شرایط، چند 
راهکار دارد که یکی از آنها بسته به شرایط خاص تنها در مقاطعی خاص 
ملموس است. این شرایط هم زمانی محقق می شود که افضل بودن یک 
فقیه نسبت به سایر فقیهان هم عصر خویش آشکار است و هیچ تردیدی 
برای برتری این فقیه نسبت به دیگر فقهای عم عصرش وجود ندارد. در 
چنین مواردی، نیاز به گزارش کارشناسانه خبرگان نیست و حق حاکمیت 
با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بی واسطه مردم اعمال می شود؛ چنانچه 
پذیرش رهبری بی بدیل امام خمینی)ره( از س��وی آح��اد مردم از آغاز 
انقالب بر مردم روشن بود و پس از اراده ایشان مبنی بر تشکیل حکومت 

تمام جامعه و حتی فقهای هم عصرشان به تبعیت از امام پرداختند. 
اما این راهکار تنها محدود به زمان و ش��رایط خاص است. هنگامی که 
تشخیص فقیه افضل و اعلم برای رهبری، از میان سایر فقیهان پیچیده 
و نیازمند به کارشناسی باشد و مردم توانایی تشخیص چنین امری را 
نداشته باش��ند به خبرگان مراجعه می کنند و آنان را وکیل خود قرار 
می دهند تا ولی فقیه واجد شرایط را شناسایی کنند. این فرایند کاماًل 

عقالنی است و مورد تأیید شارع است. 
قانون اساسی مصوب ۱35۸ به هر دو راهکار فوق برای شناسایی و کشف 
رهبر پرداخته بود اما به دلیل کم نظیر بودن شرایط انقالب و نادر بودن 
وجود شخصیتی چون امام خمینی)ره(، در بازنگری قانون اساسی تنها 
تشخیص و شناسایی به وسیله خبرگان در قانون اساسی رسمیت یافت. 
ماهیت نظام جمهوری اسالمی و اهمیت حضور مردم موجب می شود 
تا خبرگان از دریچه آرای مردمی انتخاب ش��وند و س��پس به عنوان 

نمایندگان مردم به انتخاب ولی فقیه جامع شرایط بپردازند. 
رابطه میان مردم و مجلس خبرگان در طول ۴3 سال پس از انقالب، این 
روز ها شرایط حساسی را طی می کند. هرچند در سال های ابتدایی انقالب 
اس��المی به دلیل حضور جدی و مؤثر مجلس خبرگان در فرایند تدوین 
قانون اساسی، مردم شناختی کامل از این نهاد داشتند اما گذر زمان موجب 
شده تا اهمیت این نهاد نزد مردم کاهش یابد. هرچند بار دیگر با فقدان امام 
خمینی )ره( و انتخاب جانشین ایشان در کمترین زمان ممکن، اهمیت و 
نقش مهم این نهاد آشکار شد اما از سال ۱36۸ به بعد مجلس خبرگان به 
دلیل عملکردش یا شاید نوع اطالع رسانی این نهاد به حاشیه رفته است و 
حتی در افکار عمومی کنفرانس های ساالنه و دیگر نشست های آن چندان 
اهمیتی ندارد. این امر به ویژه در نسلی که خاطره واضحی از وقایع ابتدای 

انقالب یا سال ۱36۸ ندارد بیشتر دیده می شود. 
    انزوای خبرگان تهدیدی علیه نظام

در ش��رایط فعلی مجلس خبرگان، مهجور مانده اس��ت و اهمیت آن 
به ویژه برای نسل جوان روشن نیس��ت. ناآشنایی این نسل با مجلس 
خبرگان و اهمیت انتخابات آن که می تواند در سرنوش��ت آینده نظام 
سیاس��ی مؤثر باش��د تا حدی به کم کاری نهاده��ای فرهنگی و خود 
مجلس خبرگان نیز بر می گردد که در این س��ال  ها نتوانسته ارتباط 
مؤثری را با جامعه برقرار نماید. مجلس خبرگان طی این س��ال  ها به 
دالیل مختلف از جمله کهولت اعضایش چندان پویا نبوده و از پرداختن 

به مسائل روز غافل مانده است. 
این عوامل ب��ه اضافه حاکم نب��ودن روحیه مطالبه گری ب��ر این نهاد 
موجب شده تا اینگونه در افکار عمومی جا بیفتد که این نهاد یک نهاد 
تشریفاتی است در حالی که این طور نیست. در این شرایط که نیروهای 
انقالبی و خود مجلس خبرگان درباره اطالع رسانی از اهمیت این نهاد 
در نظام سیاسی غفلت کردند دست های دشمن به کار افتادند و برای 

تخریب این نهاد و ولی فقیه از هیچ فروگذار نکردند. 
این امر در بزنگاه فعلی که کشور از یک سو درگیر جنگ اقتصادی سخت و 
از سویی جنگ فرهنگی و رسانه ای است، اهمیتی بیشتر می یابد؛ چراکه 
این جنگ ها، مشروعیت و مقبولیت نظام را نشانه گرفتند و تهدیدی جدی 
برای نظام ایجاد کردند. در چنین تنگنایی اگر جامعه پذیر کردن ارزش  ها 
و هنجار هایی که به تداوم نظام سیاسی منجر می شود مختل شود و در 
مقابل، تریبون های دشمن به ترویج و انتشار هنجار ها و ارزش های خود 
بپردازند موجودیت نظام سیاسی به خطر می افتد. این اتفاقی است که در 

سال های اخیر رخ داده است و همچنان ادامه دارد. 
وقتی نسل جوان ما اطالعی از مهم  ترین نهادهای اساسی نظام ندارد و 
نمی داند مجلس خبرگان یعنی چ��ه؛ چطور به اهمیت حضور خود در 
انتخابات پی می برد و اصاًل انگیزه ای برای حضور در این انتخابات پیدا 
می کند؟ این مسئله تهدیدی بالقوه علیه نظام است. بنابراین باید برای 
تضمین تداوم نظام سیاس��ی اهمیت این نهاد و انتخاب��ات آن را برای 
نسل جوان تشریح و تبیین کرد. در این راستا می توان ضرورت وجودی 
خبرگان و اهمیت انتخاباتش را با بازسازی شرایط دهه 6۰ تبیین کرد. 
هنگامی که هیچ  یک از انقالبیون در ش��رایط سخت کشور چه هنگام 
جنگ تحمیلی و چه پایان آن گمان نداشت امام خمینی )ره( را از دست 
بدهیم اما ایشان در ش��رایطی بغرنج و حس��اس از میان ما رفت و اگر 

مجلس خبرگان نبود میراث امام راحل بی شک به یغما می رفت. 
هنگامی که مجلس خبرگان در اس��رع وقت، مقام معظم رهبری را به 
جانشینی امام خمینی )ره( انتخاب کردند همه مردم داغدار ایران به 
بیعت با ایشان روی آوردند و بر تصمیم مجلس خبرگان صحه گذاردند. 
چرایی این امر به دلیل ش��ناخت کافی جامعه آن زم��ان از این نهاد و 
اعتماد و اطمینان به نهادی ب��ود که به نمایندگ��ی از آنان به انتخاب 

نخستین مقام نظام سیاسی پرداخته بود. 
اما در شرایط فعلی که از یک سو مجلس خبرگان در تبلیغ و تبیین جایگاه 
و عملکرد خود کم کاری کرده و از سویی نیز انقالبیون و دلسوزان نظام 
نیز به سادگی از کنار این مسئله گذشتند نمی توان آن رابطه مستحکم 
و مؤثر میان جامعه و مجلس خبرگان را انتظار داش��ت. این امر به ویژه 
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، می تواند موجب کاهش 
مشارکت مردمی شود به ویژه آنکه انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان 
در سایه س��یزدهمین انتخابات ریاس��ت جمهوری قرار گرفته و رصد و 
بررسی امواج رسانه ای در هفته  ها و ماه های اخیر نشان از محوریت اخبار 
انتخابات ریاست جمهوری دارد که البته امری بدیهی است اما نپرداختن 
به انتخابات خبرگان با توجه به جایگاه حساس این نهاد قصور بزرگی است 

که می تواند سرانجام این نهاد و آینده نظام را با بحران مواجه کند. 
   فرجام سخن

امروز آینده ای پیش روی نسل جوان است که اگر برای آن زمینه سازی 
نکنیم، ممکن است با مشکل مواجه ش��ویم. اگر نسل جوان با مجلس 
خبرگان آشنا نباشد، اعضایش را نشناسد و نداند چه کار باید انجام بدهد 
در آینده چگونه می تواند تصمیمات این نهاد را بپذیرد. این مجموعه باید 
به نسل جوان شناسانده شود تا اگر اتفاقی افتاد نسل جوان پشت سر 
فرد برگزیده این نهاد قرار بگیرد و از او حمایت کند. جا به جایی نسل  ها 
و ظهور نسل های جدیدی که زمان انقالب و سال های پس از آن را درک 
نکردند بر اهمیت این امر می افزاید و چشم انداز مسیر آینده را در صورت 

بی توجهی و غفلت از این امر، صعب و دشوار می سازد.

رئیس مجلس شورای اسالمی:

 اجازه ندهیم تبیین رهبر انقالب
از مردم ساالری دینی به حاشیه رود

محمدباقر قالیباف روز چهار شنبه با سخنرانی در یادواره چهارمین سالگرد 
حمله داعش به مجلس و ش��هادت  مدافع امنیت مجلس شورای اسالمی، 
شهید تیموری و شهدای مدافع حرم یگان حفاظت سپاه انصار اظهار داشت: 
امنیت موضوعی اس��ت که تا از دس��تمان نرود ق��در آن را نمی دانیم و ُدر 
گرانبهایی است که ارزش و قدر آن را تا وقتی که کنارمان است، نمی دانیم. 

رئیس مجلس شورای اسالمی با انتقاد از بی مهری  ها نسبت به شهید سلیمانی 
گفت: ویژگی شهید سلیمانی این بود که او جز به باور ها و اعتقاداتش به چیزی 

توجه نمی کرد و فقط ولی اش را می دید و خدمت به مردمش را. 
وی با اشاره به اینکه بعد از دفاع مقدس عده ای تصور می کردند که دیگر 
رزمنده ای پیدا نمی شود و آن باور ها تکرار نخواهد شد، گفت: ما دیدیم 
که با همان حداقل  ها و با همان ارزش  ها با امریکای تا بن دندان مسلح و 
رژیم صهیونیستی آدمکش و خبیث و با داعش با آن خوی وحشی گری 
و استکباری مبارزه و با تکیه بر مردم و باورهای خدایی در این مبارزه چه 

موفقیت های مهمی حاصل شد. 
قالیباف با تأکید بر اینکه البته باید تحمل سختی  ها را نیز داشت چراکه 
تا جان به لب نرسد، خداوند به کسی پیروزی نمی دهد، گفت: وقتی به 

حوادث س��وریه نگاه می کنیم می بینیم که گلوله کالشنیکف حتی به 
کاخ بشار اسد نیز رسید و از طرفی فشار داخلی در کشور نیز به حدی بود 
که عده ای می گفتند که چرا جوان های ما را به آنجا می فرستید! اما این 
وعده الهی است و در قرآن نیز آمده است که برای موفقیت باید امتحان 
پس داد و آن وقت خدا باید ببیند در این شرایط سخت باز هم در جبهه 
حق می ایستیم یا خیر؟ که شهید سلیمانی و یارانش ایستادند و ناگهان 

شما دیدید چه عزتی پیدا کرد. 
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به نقل از خاطره ای از سردار 
شهید سلیمانی پرداخت و اظهار داشت: شهید سلیمانی در اواخر عمر 
خود فش��ارهای زیادی را متحمل  می ش��د و خاطرم هست روزی نقل 
می کرد که قدری فشار ها روی من زیاد اس��ت که حاضرم به هر نحوی 

حتی با یک تصادف از دنیا بروم. 
قالیباف با بیان اینکه روزی با ایشان در بلوار کشاورز قدم می زدم و شعار 
نه غزه و نه لبنان را می شنیدیم اظهار کرد: اما بعد ها دیدم در روز تشییع 
جنازه ایشان چه عزتی خدا برایش حاصل کرد و این نتیجه کار کسی بود 

که برای خدا فشار ها را تحمل کرد.

ناگفته های قالیباف از فشار ها بر حاج قاسم
نمای  نزدیک
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رئی�س دفت�ر رئیس جمه�ور ب�ا اش�اره ب�ه در جری�ان 
ب�ودن مذاک�رات وی�ن بی�ن ای�ران و امریکا ب�ا اش�اره به 
پیش�رفت های ص�ورت گرفت�ه اذع�ان ک�رد ک�ه هن�ور 
محدودیت ف�روش نف�ت به ط�ور کامل پ�ا برجا هس�تند. 
به گزارش فارس، محمود واعظ��ی رئیس دفتر رئیس جمهور در 
حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به 
مذاکراتی که در وین شده است، آنچه مربوط به بخش اقتصادی 
است خیلی پیشرفت کرده اما االن هنوز محدودیت های فروش 
نفت و تحریم وجود دارد. وی ادامه داد: ما هدفگذاری کرده بودیم 
با توجه به وضعیتی که خود دولت امریکا در رقابت های انتخاباتی 
بحث برگشت به برجام را داشتند، پیش بینی ما این بوده و هست 
که قطعاً تحریم برداشته می شود و هیچ راهی غیر از این نیست و 
اگر ترامپ هم رأی می آورد، عماًل به دلیل اینکه هیچ دستاوردی 
نداش��تند چاره ای جز این نبود که تحریم  ها برداشته شود که در 
این صورت ما می توانیم بیش از 2 میلیون و 3۰۰ هزار بشکه صادر 
کنیم. االن امیدوار هستیم؛ چراکه در وین آنچه مربوط به اقتصاد 

است، پیشرفت  ها خیلی خوب بوده است. 
واعظی در واکنش به ارسال پرونده رئیس جمهور به قوه قضائیه 
از سوی مجلس شورای اسالمی گفت: دولت هیچ مصوبه ای برای 

2۰3۰ و اقدامی در این رابطه ندارد. 

واعظی درباره اظهارات وزیر خارجه امریکا که گفته بود در صورت 
توافق برجام ۱۰۰ مورد تحریم باقی می ماند، گفت: در اصل برجام 
و توافقی که در سال 9۴ شد چارچوبش را قبول کردیم و بر اساس 

آن گفتیم که امریکا به برجام برگردد. 
وی ادامه داد: تحریم  ها در ارتباط با مس��ائل حقوق بشر و موارد 
دیگر از قبل هم بود و تحریم های امریکا علیه ایران به س��ال 5۷ 
برمی گردد. در برج��ام در ارتباط با اقتصاد و موضوع هس��ته ای 
مذاکره کردیم و در مسائل تروریسم و حقوق بشر اجازه مذاکره 

نداشتیم و طبیعی است وقتی توافق نشد بحثی هم نیست. 
رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاس��خ به این پرس��ش که وزیر 
خارجه امریکا گفته در مذاکرات وین با ایران در بحث اجرا به توافق 
متقابل نرسیده ایم، گفت: بله، مذاکره کردیم تفاهماتی هم انجام 
شد، گفتیم اگر همه خواسته های ما انجام شد زیر برگه مذاکره را 
امضا می کنیم که هنوز چنین نشده است. واعظی اظهار داشت: 
سیاست ما این بود حتی یک ساعت هم زودتر بتوانیم تحریم را 
برداریم به شرط محقق شدن همه خواسته  ها و اصول ما به شکل 
عزتمندانه. فرقی نمی کند در این دولت باشد یا دولت بعد. مهم 
برای ما این است که مردم نتیجه مقاومت خود را زودتر دریافت 
کنند و گشایش در رفاه و معیش��ت همان نتیجه مقاومت است. 
هدف دولت این است تا پایان کار تحریم برداشته شود، فوتی های 

کرونا حداقل برسد و همه پروژه های باالی 9۰ درصد پایان یابد. 
وی همچنین در انتقاد از نحوه برگزاری مناظره ها گفت: به نظر 
من هدف اصلی در مناظرات زدن دولت است. اکثریت این افراد 
با تفکراتشان در هشت سال گذش��ته همواره این کار را کردند و 
توفیقات دولت را ندیدند. آقای روحانی یک دهم اینها هم وعده 
نداد. االن خود اینها می گویند بدهکار است. پس اینها خودشان 
چهار س��ال بعد چگونه می خواهند جواب بدهند. تمام فکرشان 

انگار 2۸ خرداد و کسب رأی است. 
وی اضافه کرد: دول��ت به معنای چیزی ک��ه در دور میز اعضای 
هیئت دولت می نش��ینند، نیس��ت. دولت به معنای بیش از یک 
میلیون نفر است که در هشت سال گذشته تالش کردند. طوری 
می گویند دولت توفیقی نداش��ته که انگار خودشان مسئولیتی 
نداشتند. مردم در نظرسنجی  ها درباره مناظره این نوع برخورد و 

حرف زدن نامزد ها را خریداری نکردند. 
واعظی خاطر نشان کرد: مراکز که نمی توانند آمار دهند بر اساس 
چارچوب های علمی بررسی های شفاف می کنند. برخی نامزد ها 
در مناظره این آمار ها را از کجا درآوردند و چرا به ادعای فردی در 
کالب هاوس بسنده می کنند. طرح تحول سالمت از دستاوردهای 
دولت است و سؤال صدا وسیما در این زمینه مبنی بر ناکارآمدی 

طرح و این اقدام خوب دولت است.
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