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 نوبت حماسه مردم 

مقابل تحريم و شومنيسم
محمد ايماني در روزنامه كيهان نوشت: يكي 
از اتفاق��ات عجي��ب در انتخاب��ات پيش رو، 
نقش آفريني بي پرواي برخي دولتمردان در 
خدمت نامزد هاي دولتي و فضاسازي وس��يع عليه ساير نامزدهاست! 
ظرف يك ماه اخير، آقاي روحاني هفته اي چند نوبت، عليه نامزد هاي 
مستقل فضاس��ازي كرده اس��ت. س��خنگوي دولت هم در نامه  اي به 
استانداران، دستور جنجال عليه آقاي رئيسي را صادر كرده و گرا داده 
بود »نگاهي بر عملكرد رئيسي در قوه  قضائيه در حوزه فيلترينگ خالي 
از لطف نيس��ت. عملكردي كه در نتيجه آن فيلترينگ تش��ديد شده. 
فيلترينگ تلگرام در تاريخ ۱۰ ارديبهشت ٩٧ گرفت«. ساماندهي اين 
مواجهه و فضاسازي عليه آقاي رئيسي، در حالي انجام شد كه ماجراي 
مورد  اشاره قبل از رياست آقاي رئيسي بر دستگاه قضايي بوده و خود 
دولت، به خاطر اتفاقات تلخ دي ماه ٩6، در صدور اين دستور بازدارنده 
نقش آفرين بوده اس��ت! مش��ابه اي��ن هراس افكني وارونه، از س��وي 
رئيس بان��ك مركزي انجام ش��د كه به خاط��ر ديدار آق��اي جليلي با 
روستاييان و كشاورزان، مدعي شد اين، سند تالش براي تبديل ايران 
به كره شمالي اس��ت)!( البته او هم مثل سخنگوي دولت مجبور شد با 
شرمندگي، ادعاي خود را پس بگيرد اما ضمناً اين پرسش ها را تبديل به 
مس��ئله روز كند: چه كس��اني اتاق هاي فكر و سياس��تگذاري برخي 
دولتمردان را مديريت مي كنند كه حاصل كار، اين قبيل عمليات رواني 

مسموم يا توليد و درز فايل صوتي آقاي ظريف مي شود؟!
مردم همچنين فارغ از رقابت هاي انتخاباتي، دوس��ت دارند بدانند اگر 
دستگاه قضايي در اين سه سال،  گريبان مفسدان گردن كلفت را گرفته و 
روح اميد را در جامعه دميده، چرا بايد برخي نامزد ها و محافل حامي، به 
جاي قدرداني از اين حركت، عليه آقاي رئيسي عقده گشايي و توهين و 
تهمت پراكني كنند؟ آيا اين به رقابت انتخاباتي بر مي گردد يا ريشه هاي 
عميق تري در زمينه فساد سياسي و اقتصادي دارد؟ اگر فالن نامزد حتي 
جرئت اعالم نام بدهكاران كالن بانكي را ندارد، دستگاه قضايي برخي 
از همان ها را پاي ميز محاكمه كشانده و حقوق بيت المال را اعاده كرده 
است. شكستن خط قرمز مفسدان دانه درشت در سه قوه، افتخاري براي 
نظام و قوت قلب مردم است اما چرا برخي محافل سياست باز، به جاي 
قدرداني، تخريب و ترور شخصيت مي كنند. نگران چه هستند؟ اينكه 
مردم به آينده، به خاطر جديت مبارزه با فساد، اميدوار شده باشند؟ پس 

تفاوت اين طايفه، با دشمن چيست؟
........................................................................................................................

 عقبگرد دوباره امريكا در وين
حنيف غف��اري در روزنامه رس��الت 
نوشت: رمزگشايي از مخالفت طرف 
امريكاي��ي ب��ا راس��تي آزمايي )در 
خصوص بازگشت واشنگتن به توافق هسته اي( چندان دشوار نيست. 
واشنگتن قصد » بازگش��ت واقعي به توافق هسته اي« را ندارد. در اين 
ميان، بازيگران اروپايي مانند هميشه نقش كاتاليزور و مهره بازي طرف 
امريكايي را دارند. مطابق اخبار واصله، نمايندگان هر سه كشور اروپايي) 
آلمان، انگليس و فرانسه( در مذاكرات وين تأكيد كرده اند كه ايران نبايد 
بر سر »تقارن زماني بازگشت طرفين به برجام« وسواس به خرج دهد و 
همين فرصت ! را بايد غنيمت بشمرد. بديهي است كه همين مسئله، بر 
روي »آينده برجام« نيز تأثيرگذار خواهد بود و آن را به توافقي متزلزل 

تبديل خواهد كرد. 
واقعيت امر اين اس��ت كه تاكنون، امريكا در مذاك��رات وين كمترين 
تضميني در خصوص »باقي ماندن در برجام« در صورت بازگش��ت به 
اين توافق نداده اس��ت. مقامات امريكايي معتقدن��د كه باقي ماندن يا 
خروج از برجام ) در صورت احياي اين توافق(، تصميمي در حوزه ملي 
كشورهاست و نبايد با در نظر گرفتن جرائم، تضمين ها و موانع جديد 

در اين مسير، استقالل دولت ها را به مخاطره انداخت. 
همين نگاه مقامات امريكايي و گريز آنه��ا از ارائه تضمين در خصوص 
»حفظ توافق هسته اي در آينده« به وضوح نشان مي دهد كه آنها نسبت 
به سند برجام، به مثابه يك »ابزار« و نه يك» توافق مستقل حقوقي« 
مي نگرند. همين نگاه ابزاري س��بب ش��د تا ترامپ در دوران رياست 

جمهوري خود به سادگي از برجام خارج شود. 
سؤال اصلي اين است كه امريكا و اتحاديه اروپا، چه تضميني به ايران 
مي دهند كه در صورت خروج ناگهاني دوباره كاخ س��فيد يا بازيگران 
غربي ديگر از برجام، اين توافق و آثار آن پابرجا باقي بماند؟! بنابراين با 
توجه به»احتمال خروج دوباره امريكا از برجام« و» وقوع عمليات هاي 
خرابكارانه «نظير آنچه اخيراً در نطنز رخ داد، جمهوري اسالمي ايران 
محق است كه »ضمانت هايي« را براي صيانت از »برنامه هسته اي« خود 
در مقابل هرگونه اقدام نامتعارف در نظ��ر بگيرد. فراموش نكنيم كه با 
توجه به خروج يك جانبه امريكا از برجام، اين مسئله »حق«جمهوري 
اسالمي ايران است نه يك »مطالبه«! به عبارت بهتر، كشورمان قطعاً 
بايد بخش مهمي از ظرفيت هاي به دس��ت آمده طي دو سال اخير)در 
دوران كاه��ش تعهدات برجام��ي( را به مثابه ي��ك »تضمين« جهت 
»بازگش��ت به وضعيت قبل از برجام« در صورت خ��روج دوباره طرف 
امريكايي از توافق هسته اي حفظ كند و مخالفت واشنگتن و تروئيكاي 

اروپايي با اين »موضع حق طلبانه ايران«، محلي از اعراب ندارد. 
........................................................................................................................

دامنه وسيع  اختيارات رئيس جمهور
مصطفي عباسي در روزنامه آفتاب يزد با اشاره 
به محدوديت ه��اي رياس��ت جمهوري در 
عرصه اجرايي نوشت: اختيارات رئيس جمهور 
در قانون اساس��ي به طور روشن مشخص شده اس��ت. بر اساس قانون 
اساسي پس از رهبري، رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است 
كه رياس��ت قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط 
مي شود، بر عهده دارد. )اصل ۱۱۳( رئيس جمهور با احراز اين مقام عالي، 
در موقعيت هاي مهم و برجسته قانوني در سطح داخلي و بين المللي قرار 
مي گيرد كه برخي از آن موقعيت ها در داخل عبارتند از: رياست عالي 
مجامع، هيئت ها و شوراهاي عالي كشور نظير شوراي عالي امنيت ملي، 
شوراي بازنگري قانون اساسي و شوراي عالي انقالب فرهنگي در روابط 
خارجي و بين المللي. به اين ترتيب رئيس جمهور بر جايگاه عالي ترين 
مقام رسمي كش��ور پس از رهبري تكيه مي زند و داراي دو مسئوليت 
عمده اس��ت؛ يكي رياس��ت قوه مجريه، جز در اموري كه مستقيماً به 

رهبري مربوط مي شود و ديگري اجراي قانون اساسي. 
دامنه اختيارات رئيس جمهور در كشور نيز عرصه گسترده اي را دربرمي 
گيرد. دراختيار داشتن وزارتخانه ها از سوي دولت و مديريت امور اداري 
كشور با زيرمجموعه هاي گسترده آن در كشور و مديريت برنامه و امور 
مالي و اداري كش��ور توسط دولت و مس��ئوليت امور برنامه و بودجه و 
امور اداري و استخدامي كشور توسط دولت بيانگر اختيارات گسترده 
رئيس جمهورو دولت در امور مالي و اداري كش��ور است، به گونه اي كه 
بودجه تمامي سازمان ها و نهادها و مراكز مختلف كشور از سوي دولت 
تعيين مي ش��ود. برخي رعاي��ت چارچوب ها و اصول نظ��ام در عرصه 
سياست داخلي و خارجي و توان نظامي و دفاعي از سوي رئيس جمهور 
را نوعي محدوديت براي رئيس جمهور تلقي مي كنند، در حالي كه در 
همه كش��ورها دولت ها موظف به رعايت چارچوب ها و اصول حاكم بر 
نظام سياسي هستند و مسئوليت آنها در اين حيطه تنظيم مي گردد، 
ضمن اينكه رئيس جمه��ور با پذيرش قانون اساس��ي و مباني و اصول 
حاكم بر نظام، مسئوليت دستگاه اجرايي كشور را بر عهده گرفته است 

و نمي تواند از آن تخطي نمايد. 

88498443سرويس  سياسي

جواد رهنما *

مشروعيت زدايي از جمهوري اسالمي ايران با 
ابزار »زدودن پشتوانه مردمي نظام« از مهم ترين 
راهبردهاي نظام س�لطه در مواجه�ه با ايران 
طي چهار دهه بعد از پيروزي انقالب اس�المي 
ايران بوده است كه مهم ترين وجه آن »كاهش 
مش�اركت مردم در تعيين سرنوش�ت خود« 
مي باشد، كمااينكه در طول اين سال ها همواره 
تالش شده است به مردم اينگونه القا شود كه 
رأي آنها هيچ تغييري در سرنوش�ت كشور و 
كاهش مشكالت نخواهد داشت و تنها موجبات 
تضعي�ف حق�وق مردم�ي را فراه�م مي كند!
در اكثر انتخابات برگزار شده در سال هاي بعد از 
پيروزي انقالب اسالمي، مشاركت انتخاباتي چه 
در سطح رياست جمهوري و چه در سطح مجلس 
شوراي اس��المي و انتخابات ش��وراي شهر، تراز 
مقبول و معتبري را داشته است تا آنكه عملكرد 
نامطلوب دولت كنون��ي در عرصه هاي مختلف 
اقتصادي، سياس��ي، اجتماعي و ساير حوزه ها و 
همچنين عملكرد مجلس دهم منجر به آن شد 
كه انتخابات مجلس شوراي اسالمي در اسفندماه 
سال ٩8 با مشاركت 42درصدي به پايان برسد. 
استمرار وضع موجود به واسطه عملكرد نامطلوب 
دولت در عرصه سياس��ت خارجي و داخلي اين 
گمانه را طي روزهاي اخير مطرح كرده است كه 
ميزان مشاركت در اين دوره از انتخابات رياست 
جمهوري نيز پايين تر از 5۰درصد باشد، اين در 
حالي است كه نظرسنجي هاي معتبر طي روزهاي 
اخير و بعد از مناظره دور سوم نامزدهاي انتخاباتي 
نشان مي دهد احتماالً سطح مشاركت به باالتر از 

5۰ درصد نيز برسد. 
بعد از گذش��ت هشت س��ال امروز جامعه به اين 
نتيجه رس��يده اس��ت ك��ه خودكم پنداري هاي 
چندساله اخير و تزريق روحيه »ما نمي توانيم« به 
جامعه نه تنها نتوانسته مشكالت كشور را كاهش 
دهد بلكه عامل اصلي تشديد مشكالت كشور نيز 

شده است و مشاركت حداكثري مي تواند دولت 
جديد را در موقعيت بهتري براي جبران خسارت 

ناشي از چنين رويكردي قرار دهد. 
موضوعي اثبات ش��ده اس��ت كه عملكرد دولت 
مستقر مهم ترين عامل ميزان مشاركت انتخابات 
است و در شرايطي كه اكثريت جامعه نارضايتي 
فراواني از نحوه كشورداري دولتمردان دارند، در 
روزهاي منتهي به روز برگزاري انتخابات رياست 
جمهوري، دولت قيمت برخي كاالهاي اساسي و 
حتي نان را نيز به طور چش��مگيري افزايش داده 
است؛ روندي كه از سال ٩٧ آغاز و تا به امروز ادامه 
دارد و اين گمانه را بيش از گذشته مطرح مي كند 

كه تعمدي در كار است. 
بدون ترديد ايجاد نارضايتي عمومي با هدف تقابل 
ميان مردم با حاكميت يكي از كاركردهاي ويژه اي 
است كه در چهار دهه گذشته همواره مورد توجه 
غرب و معاندين نظام اسالمی بوده و تالش دشمنان 
برای كاهش مشاركت مردمی در انتخابات پيش 
رو از اين زاوي��ه قابل تحليل و ارزيابی اس��ت، آن 
هم در حالي كه مش��اركت مردم��ي بديهي ترين 
وجه انسجام ملي است و معموالً در تمام الگوهاي 
سياسي و حكومتي به آن توجه اساسي شده است. 
مضاف بر اينكه امروز سياست مشاركت حداكثري 
از الگوهاي مؤثر در ممانعت از شكاف هاي اجتماعي 
به طور عام و تنوع قومي به صورت خاص است، آن 
هم در شرايطي كه در انتخابات سال هاي ٩2 و ٩6 
برخي نامزده��اي انتخاباتي تالش كردند با هدف 
»كسب رأي به هر قيمتي«، گسل هاي قومي، زباني 

و مذهبي را تحريك كنند. 
   فارغ از نتيجه

 اصل مشاركت موضوعيت دارد
پيامدهاي ناشي از مشاركت كم و دستاوردهاي 
غيرقاب��ل ان��كار مش��اركت حداكث��ري باعث 
شده اس��ت رهبر معظم انقالب اس��المي نيز در 
دوره هاي مختلف و به ويژه در سال هاي اخير كه 

برخي از اقش��ار مردم به دليل عملكرد نامطلوب 
مسئوالن انگيزه كافي براي شركت در انتخابات را 
نداشته اند، از ضرورت حضور در پاي صندوق هاي 
رأي سخن به ميان بياورند، به طوري كه در يكي 
از موضع گيري هاي مش��هور معظم له كه بازتاب 
فراواني در سطح داخلي و بين المللي نيز داشت، 
ايشان مي فرمايند: »من البته به آنهايي كه حتي 
نظام را هم قبول ندارن��د، گفتم ايران را كه قبول 
داريد، ]پس [ براي عزت ايران بياييد، حاال بعضي 
گوش مي كنند و بعضي ه��م گوش نمي كنند.« 
ايشان در جاي ديگري نيز مي فرمايند: »همچون 
گذش��ته، اصرار داريم كه همه، حتي كساني كه 
نظام را و رهبري را قبول ندارند، پاي صندوق ها 
بيايند، زيرا انتخابات متعلق به ملت، ايران و نظام 

جمهوري اسالمي است.« 
   جهاد همگاني براي افزايش مشاركت

در همي��ن باره ابراهي��م رضاي��ي در گفت وگو با 
ايس��نا اظهار كرد: در ش��رايط فعلي و بر اس��اس 
پيمايش هاي معتب��ر حدود ۳۰درص��د از مردم 
براي مشاركت در انتخابات يا انتخاب نامزد خود 
ترديد دارند كه اي��ن آمار بااليي اس��ت، لذا بايد 
مشاركت و جهاد همگاني از طرف نيروهاي معتقد 
به انقالب ب��راي افزايش مش��اركت در انتخابات 

صورت پذيرد. 
وي توضي��ح داد: كس��اني ك��ه تردي��د دارند، با 
اين س��ؤال و با اين پديده مواجه هس��تند كه آيا 
حضورش��ان در انتخابات تغييري مي تواند ايجاد 
كند يا اصاًل كس��اني كه حضور دارن��د مي توانند 
ريل گذار تغييرات در شرايط موجود باشند؟ امروز 
ما وظيفه داريم براي مشاركت حداكثري به مردم 
بگوييم كه بسياري از مش��كالت موجود حاصل 
نگاه هاي اشرافي، پير و فرتوت فعلي است و تغيير 
اين نوع نگاه و رويكرد قطعاً موجب بهتر شدن فضا 
و جامعه می شود و ماندگاري اين نگاه براي جامعه 

و براي مردم موجب خسران است. 

نماينده دشتستان تأكيد كرد: بايد همه زمينه ساز 
حضور در انتخابات باش��يم. هر كسي كه حوزه 
نفوذي در بين افراد، اصناف يا گروه هاي مختلف 
اجتماعي دارد، مي توان��د از اين محل نفوذ خود 
براي دع��وت مردم ب��ه مش��اركت حداكثري و 

آگاهانه استفاده كند. 
رضايي ادام��ه داد: رئيس جمهور ق��وي در حوزه 
بين المل��ل پش��توانه و مقبوليت بيش��تري دارد 
و مي توان��د ريل ن��گاه منفعالنه فعل��ي در حوزه 
سياس��تگذاري خارجي را تغيير ده��د و ارتباط 
بهتري با همس��ايگان خود برقرار كند، همچنين 
در تعامل با كشورهاي قدرتمند حوزه شرق و غرب 

پرستيژ و توان مضاعف داشته باشد. 
   رفتارهای كانديداها 

روي مشاركت مردمي تأثيرگذار است
فداحسين مالكي نيز مي گويد: دولتمردان، همه 
اركان نظام و مردم در انتخابات مسئوليت دارند، 
چون انتخابات رياس��ت جمهوري به خصوص در 
اين دوره ب��راي جهانيان و داخل كش��ور اهميت 

بسياري دارد. 
وي توضي��ح داد: در چند س��ال اخير ب��ه دليل 
س��وءمديريت، عملكرده��اي ب��د و تصميمات 
خلق الساعه معادالت زندگي مردم به هم ريخت 
و رفاه و آسايش آنها تحت الشعاع اين تصميمات 
قرار گرفت؛ تصميماتي كه بايد در جهت پيشبرد 
زندگي م��ردم و جوان��ان اتخاذ مي ش��د كه اين 
اتفاق نيفتاد، نمونه آن را مي توان در افزايش نرخ 
بنزين ديد كه معادالت زندگي مردم را به هم زد. 
كانديداها موظف هستند به گونه اي رفتار كنند كه 
مشاركت حداكثري را در انتخابات شاهد باشيم، 
البته متأسفانه در سه دور مناظرات شرايط خوبي 
از برخي كانديداها ديده نشد؛ آنها به جاي داشتن 
برنام��ه و صحبت درباره برنامه هايش��ان مباحث 
ديگري را مطرح كردند، صدا و سيما هم نمره قابل 

قبولي از ديد مردم نگرفت. 
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي در جمع بندي 
با بيان اينكه در طول هشت س��ال گذشته تمام 
ظرفيت هاي كشور در مس��ير غرب و برجام ديده 
ش��د، تصريح كرد: اكنون زماني اس��ت كه مردم 
انتخاب درست داشته باش��ند، اين را هم بدانند 
كه دش��منان با القاي مش��اركت كم ب��ه دنبال 
توطئه هس��تند، ملت ما نش��ان داده كه به  رغم 
تمام نگراني ها از دولت، خود را موظف به دفاع از 
حريم كشور و نظام مي داند، لذا صحنه انتخابات 

يك نمايش بزرگ است. 
   خودزني ممنوع

بدون ترديد آراي رئيس جمهور منتخب كشور 
نه تنها عامل افزايش انگيزه در بين كابينه دولت 
سيزدهم براي افزايش س��طح خدمت رساني به 
مردم خواهد بود بلكه مي تواند پشتوانه مناسبي 
براي پيشبرد امور كشور در عرصه بين المللي و 
منطقه اي نيز به شمار آيد، كمااينكه دولت برآمده 
از مشاركت حداكثري قدرت چانه زني بيشتري 
در تعامالت بين المللي و مذاكرات مختلف خواهد 
داشت، به شرط آنكه رئيس جمهور منتخب در 
آغاز زمامداري، با س��خنان هيجاني و احساسي 
نظير خزانه كشور خالي است و سيلوهاي كشور از 
كاالهاي اساسي خالي است، آب در آسيب دشمن 
نريزد و خود عامل تضعيف دولت در عرصه هاي 

مختلف بين المللي نشود.

آنها كه مردم را به خيال خود ترساندند!
تبليغات كانديداهاي رياست جمهوري به مراحل پاياني و نفسگير خود 
رسيده است. برگزاري مناظره سوم آخرين تير و تركش هاي طرفين را 
به سوي حريف روانه كرد. يكي از نامزدهاي رياست جمهوري با اشاره 
به سخن موالي جوانمردان علي)ع( يادآوري كرد، مسئوليت  ها در نظام 
اسالمي امانت است و نه طعمه. آنچه سال هاست فكر و ذهن عامه مردم 
را مغشوش كرده، بي اخالقي و بي تقوايي براي به دست آوردن كرسي 
قدرت و عبور از همه مرزهاي شرعي، اخالقي، عرفي و قانوني از سوي 
مدعيان خدمت به مردم اس��ت. اتهام هاي ناروا و اثبات نشده، تخريب 
ناجوانمردانه، فراموشي انصاف و فراموشي يوم الحساب از سوي برخي 
كانديداها، نش��ان داد اينگونه افراد،  فرداي نشستن بر صندلي رياست 
جمهوري، به جاي خدمت به مردم گرفتار در مش��كالت اقتصادي، با 
ادامه رويه قبلي، نه تنها مشكلي را حل نمي كنند بلكه بازي با اعصاب 

مردم را ر  ها نخواهند كرد. 
چگونه راه رفتن مردم، داغ و درفش معتادان، مردم چه مي پوشند،  مردم 
چه مي خورند، جيره بندي اينترنت، مجوز براي فعاليت در اينستاگرام، 
نگذاريد 28خرداد بشود 28مرداد، اقتصاد مثل دادگاه و زندان نيست، 
۱2سال رأي من كو؟ شد رأي بي رأي، پليس بد، ترامپ و كاسبان تحريم 
باهم زدن زير ميز برجام، كرونا هست يا نيست؟ سيد مرحومان به جاي 
محرومان، بدون دنيا زندگي كردن، رابط��ه با خارج را مي خواهيم چه 
كار؟ اشكنه خوردن و لنگ پوش��يدن، بياييد دوباره باهم يار دبستاني 
را بخوانيم، بزنيد زير ميز، ديوارنوردي و ايجاد مش��كل در مذاكرات، با 
جوانان ما چ��ه كرديد؟ صحنه آرايي خطرناك، مش��ت اينها را بايد باز 
كنيم و شفاف كنيم تا مردم بدانند، چه خبر اس��ت، آزادي اجتماعي، 
چرا همه جوانان مي خواهند از كشور مهاجرت كنند؟ تبديل ايران به 

كره شمالي و... 
جمالت و كلماتي كه آمد، در ادبيات سياسي مرسوم روز دنيا، بيانگر به 

كارگيري روش تبليغاتي مبتني بر ايجاد ترس است. 
هيالري كلينتون در خاطرات خ��ود از رقابت هاي انتخاباتي امريكا، به 
قدرت تبليغات منفي براي عوض كردن نظر رأي دهندگان و فريب آنها 
اشاره می كند، مي نويس��د: نمي توان قدرت موجود در پيام هاي منفي 
و س��لبي را كه در اين نوع پيام هاي منفي وج��ود دارد، ناديده گرفت. 

)زندگي من، هيالري كيلنتون. ص۱4(
الگوبرداري برخي احزاب و جريان هاي سياسي از شيوه هاي تبليغاتي 
احزاب سياس��ي امريكا براي به در بردن حريف از صحنه سياس��ي و 
رقابت هاي انتخاباتي، زيبنده افرادي كه خود را پيرو امام راحل و پايبند 

به آرمان هاي او مي دانند و مدعي رعايت حقوق مردم هستند، نيست!
انتخابات مي گذرد، آنچه در خاطره مردم شريف و نجيب ايران مي ماند، 

گذشتن از حد و مرزهاي اخالقي از سوي مدعيان مردمداري است. 
شايد اش��كال از طراحان و سياس��تگذاران مناظرات باشد و بتوان بر 
آنها خرده گرفت كه چرا پيش از ش��روع مناظرات رو در رو، منش��ور 
اخالقي براي شيوه مناظرات تدوين نشده است؟! تا زمينه سوءاستفاده 
بدخواهان ملت اي��ران در خارج كش��ور و سياس��تمداران كج فهم و 
ناس��پاس متصل به جريان هاي سياس��ي داخلي، بس��ته شود. روش 
تبليغاتي مبتني بر ايجاد ترس، پيش از آنكه آورده اي براي كانديداهاي 
محترم رياست جمهوري داشته باشد، سرمايه اجتماعي خود كانديدا 
و سپس بي اعتمادي مردم به جريانات و احزاب سياسي كه اين شيوه 
را در پيش گرفته اند، درپي خواهد داش��ت. تاكتي��ك اتحاد براي به 
نفس نفس انداختن مردم از ترس، ش��يوه اي اس��ت كه در مناظرات 
انتخاباتي احزاب و جريانات سياسي امريكا و كشورهاي غربي به كار 
مي رود و متأسفانه توسط مشاوران غيرصادق و فرصت طلب براي برخي 
كانديداها،  انگاره سازي شده است كه راهي غير از برخورد ناجوانمردانه 

براي جلب توجه افكار عمومي وجود ندارد. 
چهار مرحله اتحاد، ب��راي نفس نفس انداختن م��ردم از ترس و ايجاد 

خفگي مصنوعي براي جمع آوري آرا شامل موارد ذيل است:
۱- اگر الف رأي بياورد خيلي وحشتناكه

2- نه! اگر الف رأي بي��اورد، وضع خيلي بدتر مي ش��ود! خيلي بدتر از 
وحشتناك

۳- اصاًل اينطوري نيست! اگر الف رأي بياورد، همه ما خواهيم مرد!
4- ما اصاًل زنده مي مانيم؟! كه بخواهيم بميريم؟!

اميرالمومنين عل��ي)ع(، خدمت به مردم را فرصت بندگي دانس��ته و 
كساني كه در خود توان، قدرت و ظرفيت مس��ئوليت اداره امور مردم 
را ندارند، اما از دست و پا زدن براي كس��ب صندلي مسئوليت، دست 

برنمي دارند،  خائن مي دانند!
جلب توجه مردم به ه��ر طريق و هر وس��يله و روش، زيبنده مدعيان 
خدمتگزاري به مردم نيست. كسي خادم مردم و كشور است كه با فريب، 
دروغ و خدعه دنبال جلب آرا نباش��د. به كانديدا  هايي كه با شيوه هاي 
تخريبي و بي تقوايي به سرمايه سوزي مشغول هستند و بر شاخ نشسته 

و بن مي برند،  بايد توصيه نمود:
شعله باش، اما چنين بر آشيان خود مزن!

 راهزن هستي اگر، از كاروان خود مزن!
كارشناس سياسي*

وزير كشور:

هيچ معضل و مشكل امنيتي نداريم
انتخاب�ات  نامزده�اي  متأس�فانه 
و طرف�داران و اح�زاب اي�ن دوره 
حت�ي در خيل�ي اس�تان ها س�تاد 
تش�كيل نداده ان�د و وقت�ي س�تاد 
نباش�د، تجمعات و ميتينگ نيس�ت. 
به گزارش فارس، عبدالرضا رحماني فضلي 
وزي��ر كش��ور در حاش��يه نشس��ت ب��ا 
استانداران در جمع خبرنگاران با اش��اره به نگراني از كاستي در حوزه 
تبليغات انتخابات، گفت: مدارس، دانشگاه ها و مساجد تقريباً تعطيل 
است، متأسفانه نامزدهاي انتخابات و طرفداران و احزاب اين دوره حتي 
در خيلي استان ها ستاد تشكيل نداده اند و وقتي ستاد نباشد، تجمعات 
و ميتينگ نيست و همه اينها دست به دست هم داد، در كنار يك رقابت 
تقريباً ضعيف ما با شرايطي مواجه هس��تيم كه صدا و سيما، رسانه ها، 

استانداران و مردم در عمل جبران كنند. 
وي ادامه داد: ما در انتخابات امر مهم انتقال قدرت و انتقال مسئوليت از 
فردي به فرد ديگر داريم اما آثار سياسي، بين المللي و اجتماعي داخلي 
و حتي آث��ار امنيتي به نحوه حضور و مش��اركت مردم بس��تگي دارد. 
رسانه هاي مختلف در دنيا، تحليل مي كنند و بر اساس آن تحليل، اقدام 
مي كنند. به رغم همه اين كاس��تي ها بايد ثابت كنيم كه مهيا و آماده 
هستيم و مش��اركت را با يك نگاه ملي، فراجناحي و شخصيتي انجام 
دهيم. رحماني فضلي بدون اش��اره به كمبود تعرف��ه رأي در انتخابات 
٩6 تصريح ك��رد: تا االن هيچ معضل و مش��كل امنيتي نداش��ته ايم و 
پيش��گيري هاي الزم صورت گرفته اس��ت. همه دس��تگاه هاي احراز 
هويت و تعرفه ها ارسال شده است. در اين هشت سال كه ما انتخابات 
را اجرا كرده ايم هيچ جا كمبود تعرفه نداش��ته ايم. وزير كشور با اشاره 
به فعاليت هاي وزارت كش��ور در انتخابات بيان داش��ت: در نشست با 
استانداران تأكيد شد، در اين دو س��ه روز باقي مانده بتوانيم انتخاباتي 
مطمئن، قانوني، سالم و اين دوره بهداشتي داشته باشيم كه همه اينها 

موجب اطمينان بخشي و اعتمادزايي براي مردم عزيز ما باشد.

نارضايتي هاي عمومي نسبت به عملكرد دولت، مي تواند نتيجه معكوس هم داشته باشد

 مشاركت حداكثري 
با پشت كردن به خودضعيف پنداري هاي 8ساله

انتخابات

زماني كه بحث مش�اركت حداكثري مطرح 
مي ش�ود، يك مقدار و در مرزهايي كه قابل 
گذش�ت و اغماض اس�ت، تأثي�ر مي گذارد 
اما ش�وراي نگهبان كار فراقانوني نمي كند. 
آيت اهلل عليرضا اعرافي، عضو ش��وراي نگهبان 
و كانديداي انتخابات مي��ان دوره اي خبرگان 
در گفت وگويي ب��ا خبرگزاري مه��ر در مورد 
انتقادات نس��بت به گزارش هاي درخواستي 
مجلس خبرگان از مس��ئوالن اجرايي و اينكه 
»مگ��ر وظيفه مجلس خبرگان اين اس��ت كه 
مس��ئوالن اجرايي ب��ه آنان پاس��خ دهند؟«، 
گف��ت: مجلس خب��رگان رهبري ب��ه صورت 
مستقيم چند مسئوليت اساسي و جدي دارد 
كه مسئوليت هاي رسمي و قانوني تعريف شده 
براي آن است اما ورود به عرصه هاي ديگر هم 
براي انجام اين وظايف اصلي الزم اس��ت. اگر 
خبرگان مي خواهند در تعيين رهبري و نظارت 
راهبردي رهبري دخيل باش��ند، بايد افرادي 
جامع، داراي فقاهت و ديد اجتماعي بوده و به 
مسائل كشور واقف باشند. گزارش دستگاه هاي 
اجرايي به جامعيت خبرگان كمك مي كند تا 
در لحظه هاي حساس بتوانند نقش هاي خود را 

به خوبي ايفا كنند. 
از لوازم ايفاي نقش هاي اصلي خبرگان اين است 
كه اين ارتباطات برقرار باشد. وي افزود: از سوي 
ديگر مردم هم اين مطالبه را از مجلس خبرگان 
دارند. زماني كه مردم درگير مسائل و مشكالت 

مختلف معيش��تي در زندگي خود هس��تند، 
انتظارشان از همه مس��ئوالن اين است كه اين 
مطالبه گ��ري را از دس��تگاه هاي ذيربط انجام 
دهند. همچنين به آن دستگاه ها كمك كنند تا 

مشكالت مردم حل و فصل شود. 
اعراف��ي در مورد س��خنان رهب��ري پيرامون 
گزارشات نادرست به شوراي نگهبان در مورد 
افرادي كه صالحيت آنها براي نامزدي رياست 
جمهوري در حال بررسي است، گفت: از زمان 
پيروزي انقالب اس��المي، ش��وراي نگهبان، 
انتخابات و بحث بررسي صالحيت داوطلبان 
انتخابات وجود داشته است. همواره قدرت در 

كشور ما دست به دست شده است و اين تصور 
كه كسي بگويد در بررسي صالحيت داوطلبان 
يك مهندسي كالن وجود داشته يا يك طرفه 
اقدام شده است، واقعيت هاي موجود و گذشته 

خالف اين مسئله را اثبات مي كند. 
وي در همي��ن زمين��ه با اش��اره به گردش 
قدرت با همين س��ازوكارهاي جاري گفت: 
اتفاقاً بيش از دوس��وم دوره نظام جمهوري 
اسالمي در دست طيف هايي بوده است كه 
االن در اين باره اعتراض مي كنند، بنابراين 
مردم بايد به اين نكته توج��ه كنند كه اين 
فرآيندهاي قانون��ي، فرآيندهايي بوده كه 

نتايج متفاوتي از آن بيرون آمده اس��ت و بر 
اساس رأي اكثريت اعضاي شوراي نگهبان، 
احراز صالحيت داوطلب��ان انتخابات انجام 
مي ش��ود، البته در همه جاي دنيا اين گونه 
اس��ت و مجموعه اي وجود دارد كه شرايط 
داوطلبان انتخابات را بررسي و سپس درباره 

آن رأي گيري مي كند. 
عضو فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سؤال 
كه »آيا ش��وراي نگهبان در بررسي صالحيت 
داوطلبان انتخابات رياس��ت جمهوري، نگران 
مش��اركت نبود؟«، گفت: مشاركت حداكثري 
مورد توجه شوراي نگهبان اس��ت اما اقدامات 
فراقانوني، كار شوراي نگهبان نيست. زماني كه 
بحث مشاركت حداكثري مطرح مي شود، يك 
مقدار و در مرزهايي كه قابل گذشت و اغماض 
اس��ت، تأثير مي گذارد، اما شوراي نگهبان كار 

فراقانوني نمي كند. 
اعرافي اف��زود: هر فردي كه به كش��ور و آينده 
ايران عالقه دارد، حتي اگر نقد و اشكالي دارد، 
نبايد فكر كند كه دوري از صندوق رأي مي تواند 
مش��كالت را حل كند. همه اركان قدرت ما به 
صندوق هاي رأي مردم اتكا دارد. هم حل مسائل 
داخلي و هم حل مشكالت ما در جايگاه بيروني 
و بين المللي، مبتني بر مش��اركت قوي است و 
اميدواريم جامعه و به خصوص نس��ل جوان ما 
بتوانند به تحليل جامعي برسند و حضور مؤثري 

در انتخابات از خود نشان دهند.

آيت اهلل اعرافي:

شوراينگهبانكارفراقانونينميكند

سعيد همتي
   گزارش  


