
 دالیل مخالفت امریکا
 با دولت های مستقل

حاکمیت به عنوان قدرت مس��تمر 
و عمومی هم��راه باعناصری چون 
س��رزمین، حکومت و ملت، پدیده 
دولت را می سازند، استقالل متغیری 
مشتق از آن است. مفهوم استقالل 
در روابط خارجی یک دولت با دولت 

دیگر کاربرد دارد. 
دولت می توان��د با تکیه ب��رآن در 
سیاس��ت خارجی از منافع، اهداف 
و امنیت ملی خود دف��اع کند و در 

اداره امور داخلی بدون اعمال نظر و تأثیرپذیری از سیاست بین المللی 
به وضع قوانین بر اس��اس مبانی هویتی خود و اج��رای آن بپردازد. 
دولت مس��تقل با تقلیل دادن وابس��تگی ها، اتکای ب��ه دیگران را به 
حداقل می رس��اند. از این منظر اس��تقالل به مفهوم »داشتن قدرت 
تصمیم گی��ری و سیاس��تگذاری همراه ب��ا اعمال ای��ن تصمیم  ها و 

سیاست  ها در حیطه حاکمیت  « است. 
این تعریف مرکب از س��ه عنصر قدرت تصمیم گی��ری، قدرت اعمال 
تصمیم و قلمرو حاکمیت قابل بازیافت اس��ت. بر این اساس چنانچه 
ملت بتواند بدون تأثیرپذیری از محیط خارجی برای خود برنامه های 
کالن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین کند، آن را ملت 
مستقل می نامند. به بیانی استقالل به مفهوم صیانت ازحاکمیت ملی 

از هر نوع سلطه و اقتدار خارج است. 
تضمین استقالل دولت و ملت ها خود تابع چند متغیر کلیدی است 
که مرزبندی آن را درحوزه راهبردی، گفتمانی و رفتار سیاس��ی با 
دیگر بازیگران و حکمرانی ها تعریف و تعیین می کند که خود متأثر 

از عوامل بنیادین سازنده »استقالل « است. ازجمله این عوامل:
1. نظام اعتقادی و هویت��ی مبتنی برگفتمان و اصول مس��تحکم 

مستقل ملی
 2. رهبران و نخبگان سیاسی برخوردار از معنویت، عدالت، عقالنیت 

و درایت سیاسی مستقل
 3. نظام آموزش و پرورش )توانمند درتربیت نیروی انسانی قدرتمند 

و برخوردار از دانش، مهارت، عرق ملی(
 4. موقعیت جغرافیایی )شکل زمین، موقعیت استقرار، دسترسی 

به آبراه ها و آب های آزاد(
 5. دارا بودن منابع طبیعی و داشتن توان صنعتی )انرژی، موادخام، 

و غیره (
 6. ویژگی های ملی )شجاعت، نظم و انضباط، روحیه بیگانه ستیزی، 

روحیه استقالل طلبی،آزادیخواهی و عدالتخواهی( 
 7. قدرت نظامی و برخورداری از ظرفیت ه��ای راهبردی )نیروی 
نظامی، صنعت دفاعی، رهبری نظامی، قدرت اقتصادی، اجماع نظر 

نخبگان سیاسی و نظامی( . 
مقوله اس��تقالل درابعاد سیاس��ی، اقتصادی و نظامی و هویتی، یک 
زنجیره قدرت سازی را شکل می دهد که برای صیانت و تضمین و تداوم 
مزیت استقالل ملی مکمل و مقوم همدیگرند. اصل استقالل یک کشور 
برای بازیگران رقیب و خصم یک محدودیت و مانع راهبردی محسوب 

می شود که همواره درمعرض هجمه قرار داد. 
با نگاهی به سند ملی امریکا در می یابیم که دالیل راهبردی دشمنی 
واشنگتن با کشورهایی مانند ایران و چین در ویژگی استقالل طلبی 
آنها که برعوامل جغرافیایی، جمعیتی، دانشی و مهارتی و نظام هویتی 
مس��تقل در تئوری و رفتار استوار اس��ت، برمی گردد، از این رو سند 
امنیت ملی امریکا، نگرشی راهبردی به ایران و چین دارد. در سیاست 
خارجی امریکا از »تهران و پکن « به عنوان نشانه  هایی از چالش های 
ژئوپلتیک، ژئواس��تراتژیک و ژئواکونومیک درس��طح راهبردی یاد 

شده است. 
برهمین اساس بر ضرورت »ش��کل بندی قدرت« خود در آینده نظام 
جهانی بر اساس »ائتالف های منطقه ای«، ارتقا و گسترش آن تأکید 
دارد. طبق این سند »ایران منطقه ای « و »چین در وضعیت جهانی«، 
اصلی  تری��ن چالش های امنیت ملی امریکا محس��وب می ش��وند. در 
س��ند امنیت ملی امریکا، همچنین ائتالف امنیتی و راهبردی ایران 
با روس��یه و چین به مثابه تهدیدی منطقه ای در ح��وزه خلیج فارس 
تلقی شده است. به گفته بایدن ایاالت متحده در قرن21 با ترکیبی از 
تهدیدات منطقه ای و بین المللی روبه رو است و چاره ای جز بهره گیری 
از س��از وکارهای »کنش امنیت��ی « با رویکرد »راهب��ردی « درمقابل 

بازیگرانی مانند ایران و چین ندارد. 
واقعیت های سند امنیت ملی جدید امریکا، بیانگر آن است که 
جمهوری اسالمی به مثابه اصلی  ترین تهدید منطقه ای امریکا در 

فضای آینده خواهد بود. 
تهدیدات ژئوپلتیک امریکا ناشی از چین و روسیه است و این امر موازنه 
جهانی را تغییر می دهد. در نگرش امنیتی امریکا جمهوری اس��المی 
اگرچه به عنوان تهدید پرش��دت و پرمخاطره ب��رای منافع، قدرت و 
امنیت مل��ی امریکا به حس��اب نمی آید اما در ح��ال حرکت فزاینده 
قدرت ملی ته��ران، می تواند زمین��ه الزم را برای ایج��اد چالش های 
جدید در محیط پیرامونی به  وج��ود آورد. از این جهت ایران در حال 
توسعه »قدرت ابزاری« برای اثر بخشی بر امنیت منطقه ای خاورمیانه 
و خلیج فارس  باید مهار ش��ود تا به تهدید پرشدت و پرمخاطره برای 
مناف��ع حیاتی امریکا تبدیل نش��ود و تولید موازن��ه جدید در محیط 

امنیتی بازداشته شود. 
هژمونی امریکا ایجاب می کند ک��ه »هیچ بازیگر منطقه ای جدیدی 
به قدرت فائقه « در خلیج فارس دست پیدا نکند. بنابراین محورهای 
اصلی سیاس��ت مقابله جویانه امریکا با ایران بر اساس معادله قدرت 
و تغییر در شکل بندی موازنه منطقه ای قرار گرفته است؛ موضوعی 
که در سند امنیت ملی جدید امریکا به اشاره شده که ایران به سطح 
جدیدی از قدرت دس��ت پیدا کرده اس��ت که بر اساس آن می تواند 
زمینه محدودس��ازی قدرت منطق��ه ای امری��کا در خلیج فارس را 

به وجود آورد. 
در چنین ش��رایطی امریکا برخالف دو س��ال گذش��ته به موازات 
بهره گیری از ابزار هایی همانند تحریم اقتصادی بیشتر، بهره گیری 
از ظرفیت ه��ای نهادهای سیاس��ی و حقوقی بی��ن المللی تالش 
می کند با سازوکارهای معینی سیاس��ت امنیتی خود را فعال کند 
و  س��ازوکارهای کنش بازدارنده در برابر قابلیت هس��ته ای و نقش 
منطقه ای ایران را فراهم سازد تا رویکرد تقابلی خود را با جمهوری 

اسالمی به نتیجه برساند. این سازوکار ها عبارتند از: 
1. بهره گیری از سازوکارهای ائتالف ساز و الگوی کنش چندجانبه 

2. تمرکز بر»تحرک عملیاتی« چندجانبه گرایی منطقه ای
3.  س��ازوکارهای »دیپلماتیک ب��رای مهار و محدودس��ازی« قدرت 

هسته ای ایران، اهداف ژئوپلتیک آن
4. کنت��رل ق��درت منطق��ه ای و تاکتیکی ای��ران ب��ا بهره گیری از 
س��ازوکارهای »یکپارچگ��ی راهب��ردی«. بهره گیری از سیاس��ت 
»اقتصادی، امنیتی، دیپلماتیک و تاکتیکی برای محدودسازی قدرت 
ایران )نبردهیبریدی( با هدف تضعیف ظرفیت های استراتژیک ایران 
و کاهش قدرت کنشگری آن در روابط بین الملل.  اما به رغم همه این 
س��ازو کار های یکجانبه و چند جانبه، هر دو کشور ایران و چین طی 
دهه های اخیر قدرتمند شده اند و چین اکنون به یک قدرت جهانی 
و ایران نیز به یک قدرت منطقه ای تبدیل ش��ده است. این دو کشور 
درکنار قدرت روسیه، به جبهه قدرتمند نافرمان از نظم جهانی مدنظر 

واشنگتن مبدل شده اند.

88498443سرويس  سياسي

چرا جمهوري اسالمي مدارا كرد؟
روزنامه همش��هري در یادداش��ت 
دیروز خود با طرح این سؤال که چرا 
جمهوري اسالمي مدارا کرد، نوشت: »شهید دهیم، اما کشته نه«. این 
جمله اي است که به  عنوان تدبیر نظام در برخي محافل گفته و رسانه اي 
شده است. اما چرا؟ ابتدا دقت کنید، راهبرد مدارا در اغتشاشات اخیر 
فارغ از تصمیم��ات غلط و کم کاري ها و اهمال کاري ها و تس��امح هاي 
غیرراهبردي با آش��وب هاي کف خیابان اس��ت. چه بس��ا در مواردي 
مماشات و انفعال ها اکیداً جاي گالیه دارد. با این حال ما با یک راهبرد 
کالن به نام مدارا و مراعات مواجه بودیم؛ راهبردي که فرمانده س��پاه 
تهران به نقل از فرمانده کل س��پاه اینطور گفت که نباید از سالح گرم 

استفاده مي کردیم. اما چرا؟
تقریباً اجماع وجود دارد که حوادث این دو ماه اعتراض نبود و اغتشاش 
بود. خود ضدانقالب  هم معترف به براندازي خش��ن است و نه اصالح 
و تغییر. ج��ان بولتون اعتراف ک��رد مخالفان در کف خیابان اس��لحه 
دارند. فیلم ها و اسلحه هاي کشف شده و شهداي این ایام نیز به کفایت 
گویاست. سؤال این است که کدام کشور سر امنیتش این میزان مدارا 
نشان مي دهد؟ کدام مصلحت مهم تري وجود دارد؟ به این فهم، کلید 
این راهبرد در سبک مواجهه رهبر معظم انقالب با حوادث اخیر است. 
یکي از پربسامدترین بخش هاي س��خنان رهبري در این ایام تأکید بر 
دسته بندي دستگیر شده هاست. آشوبگر و مزدور و منافق و تروریست و 
مجرم به کنار اما جاهالن و غافالن و هیجان زده ها نیز یک سوي قصه اند. 

اما چه فرقي مي کند؟ مدارا چرا؟ چرا ناجا اسلحه گرم دست نگرفت؟
جنس اغتش��اش این دو ماه با همه موارد مش��ابه از 78 تا 88 و تا 98 
متفاوت است. این بار با جریاني مواجه بودیم که در محاصره رسانه اي 
شبکه ها، دچار دگرگوني هویتي شده بودند. یک مسخ شدگي کامل که 
اساساً نه صداي حقیقت به گوش آنها مي رس��ید و نه توان و اراده جدا 
شدن از گرداب شبکه اي دروغ را داشتند. جمهوري اسالمي به قاعده 
مردم س��االري هم جامعه برایش مهم اس��ت و هم اجزاي جامعه. نگاه 
دلسوزانه و پدرانه به افراد باعث مي ش��ود تنها به ثمره رفتار آنها توجه 
نکند و تالش کند به  علت این رفتار برس��د و براي درمانش تدبیر کند. 
اینجاس��ت که نمي تواند از کنار غفلت هاي تودرتوي قرباني هاي نظام 

شبکه اي پلت فرم به راحتي بگذرد. 
........................................................................................................................

فوتبال یا سياست؟
روزنامه صبح نو در سرمقاله دیروز خود با اشاره به 
رقابت هاي جام جهاني فوتبال در قطر نوش��ت: 
بارزترین نکته در ای��ن دوره از رقابت ها معادالت 
سیاسي نخستین فستیوال جهاني فوتبال در منطقه خاورمیانه است 
که با سیاستگذاري مطلوب کشور میزبان و برخي حرکت هاي نمادین 

سیاسي مواجه شده است. 
توطئه تبلیغ علیه جمهوري اسالمي ایران با همکاري جریان ضد انقالب 
ساکن در اروپا و امریکا نخس��تین هدف جدي غربي ها و سرویس هاي 
جاسوسي امریکا و اس��رائیل در قطر بود که با همکاري نزدیک دولت 
میزبان و جمهوري اسالمي ایران به کلي شکست خورد. ممانعت از ورود 
خبرنگاران غیرورزشي کانال سعودي اینترنشنال فاز اول از تحریکات 

تبلیغاتي جریان ضد انقالب در دوحه را ناکام گذاشت. 
صبح نو اضافه کرده اس��ت: عادي س��ازي ارتباط با رژیم صهیونیستي 
دومین پروژه سیاس��ي غربي ها در جام جهاني دوحه بود. شبکه هاي 
تلویزیوني رژیم صهیونیس��تي اجازه س��فر به دوحه و تهیه گزارش در 
خیابان هاي قطر را به طور معمول پیدا نمي کنند اما به دلیل برگزاري 
جام جهاني مجوز حض��ور در این بازي ها را به دس��ت آوردند تا پروژه 
عادي س��ازي روابط رژیم صهیونیس��تي با کشورهاي اس��المي را در 
خاک قطر دنبال کنند. واکنش هاي تماشاگران مسلمان حاضر در این 
رقابت ها تماشایي و بي نظیر بود. نخستین تصویر خبرسازي از مصاحبه 
خبرنگار رژیم صهیونیستي با سه جوان لبناني منتشر شد: »اسرائیل؟ 
چنین کش��وري وجود ندارد، آنجایي که در موردش صحبت مي کنید 
نامش فلسطین است، تا ابد فلسطین! در سوي دیگر همزمان با پیروزي 
تیم هاي کش��ورهاي مس��لمان در جام جهاني بیش از هر چیز پرچم 

فلسطین در ورزشگاه ها به نمایش درمي آمد. 
تیم ملي فوتبال آلمان نماد مطالبات سیاسي- اجتماعي دنیاي غرب 
در این دوره از رقابت هاي جام جهاني بود. پرواز با هواپیمایي که روي آن 
شعارهاي همجنس گرایانه نوشته شده بود و تالش براي ورود کاپیتان 
تیم با بازوبند رنگین کماني، همچنین مصاحبه هاي سیاسي اعضاي تیم 
و شخصیت هاي سیاسي آلمان به خوبي نشان مي داد این کشور در جام 
جهاني اهدافي به جز فوتبال را دنبال مي کند. میهمان ناخوانده نه به 
مقاصد سیاسي و خواسته هاي آلوده اجتماعي خودش در دوحه رسید 
و نه در زمین فوتبال توفیقي به دست آورد تا با سرشکستگي مطلق به 

برلین بازگردد و ناکام بزرگ جام لقب بگیرد. 
........................................................................................................................

آه اوكرایني ها دامان ناتو را مي گيرد
روزنامه جام جم به بح��ران اوکراین 
پرداخت و نوشت: مقامات امریکایي و 
اروپای��ي اکن��ون باید پاس��خ بحران 
ایجادشده در یکي از مناطق استراتژیک و مهم جهان را بدهند. زماني 
که آنها بر گسترش ناتو به شرق اصرار مي ورزیدند، باید تصور این لحظه 
را نیز مي کردند، لحظه اي که در آن اوکراین تبدیل به یک زمین نبرد 
تمام عیار شود. طي هفته هاي اخیر، اتفاقاتي در حوزه دیپلماسي پنهان 
میان روس��یه و امریکا در حال رخ  دادن اس��ت. در چنین ش��رایطي 
رس��انه هاي غربي به نقل از سیاستمداران ش��ان صریح تر از هر زمان 
دیگري از احتمال مذاکرات مستقیم و در نهایت انعقاد صلحي موقت 
یا پایدار میان طرفین خب��ر مي دهند، حتي غ��رب در این مجال، به 
فریادهاي زلنس��کي و مهره هاي خود در کي یف اهمیتي نمي دهد و 
آماده اس��ت به  راحتي این سیاس��تمدار را قرباني مطامع و معامالت 
جدید خود کند! با همه این اوصاف، مقامات کاخ س��فید و انگلیس به 
 صورت همزمان مشغول ایجاد پیش شرط ها و لوازم نبرد بالقوه دیگري 
میان اروپا و روسیه هستند تا مبادا»صلح دائمي« تبدیل به »گزاره اي 
تثبیت شده« در نزدیکي مسکو شود! پنتاگون اعالم کرده است قصد 
دارد موش��ک هایي به ارزش 323میلیون دالر به فنالند که به دنبال 
عضویت در ناتو است، بفروشد. به گفته پنتاگون، تحویل موشک هاي 
تاکتیکي »قابلیت هاي شلیک هوا به هوا و هوا به زمین« فنالند را بهبود 
مي بخش��د و تأثیر مثبتي بر روابط امریکا با کشورهاي منطقه شمال 

اروپا خواهد داشت. 
بدون ش��ک در این معادله، سیاس��تمداران ناتوان یا خائ��ن در اروپا، 
شهروندان را نیز به  س��وي بحران و جنگ س��وق خواهند داد. بدیهي 
است روسیه در مقابل محاصره استراتژیک خود در برابر غرب واکنش 
نش��ان خواهد داد و همین کنش و واکنش، مولد ناآرامي هاي دیگري 
مي باشد. بدون شک آه شهروندان اوکرایني دامان ناتو را خواهد گرفت! 
آنها)اوکرایني ها(در سال2۰۰5 میالدي غرق در رؤیاي خام پیوستن 
به ناتو و اتحادیه اروپا بودند. اکنون در س��ال2۰22میالدي، نه خبري 
از عضویت در این دو اس��ت و نه خبري از امنی��ت حداقلي دراوکراین! 
زلنس��کي خود بارها در اوج نبرد اوکراین اذعان کرد که فریب حامیان 
غربي کي یف را خورده و بسیاري از وعده هاي آنها روي زمین باقي  مانده 
است. همین اتفاق مي تواند در آینده اي دور یا نزدیک در اسکاندیناوي 
)فنالند و س��وئد( رخ دهد و جزیره ثب��ات اقتصادي و رفاه��ي دنیا را 
تبدیل به کانوني از آتش و بحران س��ازد. در این صورت، قطعاً معامله 
ناتو با هلسینکي و استکهلم، فرجامي بهتر از آنچه در اوکراین مشاهده 

مي کنیم، نخواهد داشت. 
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قالیباف: نیازمند تغییر در اجرای قانون اساسی هستیم، نه تغییر در خود قانون

قانون اساسي مشتمل بر اصول و ارزش هايي 
مثل جمهوريت، اسالمیت، استقالل و آزادي 
است که غیرقابل تغییر هستند، اما در کنار 
آن روش ه�ا و س�ازوکارهاي اج�راي قانون 
اساس�ي حتمًا قاب�ل تغییر و ارتقا هس�تند 
و عنداالقتض�ا مي ت�وان س�ازوکارهاي 
اج�راي آن را م�ورد تجديدنظ�ر ق�رار داد. 
همای��ش مل��ي مس��ئولیت اج��راي قان��ون 
اساس��ي دیروز با حضور س��یدابراهیم رئیسي 
رئیس جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شوراي اسالمي و جمعي از حقوقدانان در سالن 

اجالس سران برگزار شد. 
سیدابراهیم رئیسي، رئیس جمهور در همایش 
ملي »مس��ئولیت اجراي قانون اساسي« قانون 
اساس��ي را میثاق ملي و تبلور و تجسم انقالب 
شکوهمند اسالمي دانس��ت که تضمین کننده 
جمهوریت و اسالمیت نظام و حقوق اساسي و 

آزادي هاي مشروع است. 
  حقوق مردم، تكالیف مسئوالن

رئیس جمه��ور قان��ون اساس��ي را مش��تمل 
بر اس��اس و اصولي دانس��ت که هم نشان از 
حقوق آحاد شهروندان و هم نشان از تکالیف 
مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران دارد و گف��ت: 
اینک��ه فرهیختگان و صاحبنظ��ران، کیفیت 
اج��راي اصول قانون اساس��ي را ن��ه صرفاً در 
محاف��ل آکادمی��ک و علمي بلک��ه در عرصه 
اجتماعي مورد بررس��ي و نظارت قرار دهند، 

بسیار آموزنده و مفید خواهد بود. 
   اصول قانون اساس�ي غیرقابل تغییر و 

روش هاي اجرا قابل تغییر هستند
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه اگر در برخي 
بخش هاي اجراي قانون اساسي ناکارآمدي هایي 
وجود دارد نباید به حساب این میثاق ملي نوشته 
شود، افزود: قانون اساس��ي مشتمل بر اصول و 
ارزش هایي مثل جمهوریت، اسالمیت، استقالل 
و آزادي اس��ت که غیرقابل تغییر هس��تند، اما 
در کن��ار آن روش ه��ا و س��ازوکارهاي اجراي 
قانون اساس��ي حتماً قابل تغییر و ارتقا هستند 
و عنداالقتضا مي توان سازوکارهاي اجراي آن را 

مورد تجدیدنظر قرار داد. 
آیت اهلل رئیسي با تأکید بر اینکه قانون اساسي 
ایران هیچ بن بستي ندارد، اظهار داشت: قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ایران به نحوي تنظیم، 
تدوین و نهایي ش��د که در اجراي آن و در اداره 
امور کشور با هیچ بن بستي مواجه نخواهیم شد و 

این از ویژگي هاي قانون اساسي ماست. 

   ضرورت واگذاري نقش به مردم 
در اجراي قانون اساسي

دکت��ر رئیس��ي در ادامه خاطرنش��ان کرد: 
برگزاري این نشس��ت و اجالس هاي علمي 
و حقوقي ضروري است تا به همه مسئوالن 
و دست اندرکاران در سراس��ر کشور و همه 
دستگاه ها و نه صرفاً دس��تگاه هاي اجرایي 
اعالم ش��ود که اوالً متکل��ف و مأمور اجراي 
کدام اصول قانون اساس��ي هس��تند و دوم 
اینکه آیا در اصولي که توفی��ق اجراي آن را 
داشته اند، پیشنهاداتي براي اجراي کامل و 

متوازن دارند یا نه؟
رئیس جمهور اضافه کرد: نکته س��وم هم این 
اس��ت که باید از مجریان جویا شد که آیا در 
اجراي تکالیف مصرح خود در قانون اساسي 
با موانع و مش��کالتي مواجه بوده اند یا نه؟ به 
عبارتي دیگر بای��د در چنی��ن محافلي یک 
نظام مس��ائل در اجراي قانون به دس��ت آید 
و نظرات جمع آوري ش��ده با کمک نخبگان 
و دانش��گاهیان پیگیري ش��ود تا هیچ اصلي 
از اصول قانون اساس��ي با تعطیل��ي در اجرا 

مواجه نشود. 
آیت اهلل رئیس��ي این همکاري گرفتن از همه 
بخش ه��ا، کارشناس��ان و دس��ت اندرکاران 
را باعث نق��ش یافتن همه در اج��راي قانون 
اساسي و نظارت بر حسن اجراي آن دانست 
و گفت: اساساً مردمي کردن اجرا و نظارت بر 
قانون اساسي یعني همین که به همه مردم و 

بخش ها در این زمینه نقش واگذار شود. 
رئیس جمهور در ادامه سخنانش بر ضرورت 
ارائ��ه آموزش ه��ا در زمینه حق��وق و اصول 
مصرح در قانون اساس��ي از طریق رس��انه ها 
و مراکز علم��ي تأکید کرد و اف��زود: آموزش 
حقوق و اصول قانون اساسي در گام اول باعث 
آش��نایي مردم با حقوق ش��ان و در گام دوم 
باعث مطالبه گري بر پایه اط��الع و آگاهي از 

حقوق شان مي شود. 
   مطالبه گري صحیح

آیت اهلل رئیس��ي در بخش دیگري از سخنان 
خود ب��ه موضوع مطالبه گري و پاس��خگویي 
در قانون اساسي اش��اره کرد و اظهار داشت: 
تفاوت نظام اداري ما با س��ایر نظام هاي دنیا 
در این است که در نظام مدیریت اسالمي فرد 
مس��ئول باید خود را در برابر خداي متعال، 
عموم مردم، ارباب رجوع و سلسله مراتب نظام 

اداري پاسخگو بداند. 

رئیس جمه��ور ضم��ن دع��وت از نخبگان، 
اس��تادان، صاحبان قلم و تریبون و همچنین 
عموم مردم ب��ه مطالبه گري اج��راي کامل 
قانون اساسي تصریح کرد: همه حق شناسان، 
حق دان ها و حق خواهان مي توانند در زمینه 
اجراي قانون اساس��ي، مطالبه گري کنند تا 

بتوانیم عقب ماندگي ها را جبران کنیم. 
   متعه�د به حف�ظ حقوق هم�ه مردم 

هستم
دکتر رئیسي با بیان اینکه مسئولیت اجراي 
قانون اساس��ي بر عهده رئیس جمهور است، 
اظهار داش��ت: بنده خ��ود را متعهد به حفظ 
حقوق آحاد مردم، مذاهب، اقوام و گروه هاي 
مختلف مي دانم و معتقدم ایران قوي تنها در 
پرتو اجراي دقیق قانون اساس��ي به رش��د و 

بالندگي خواهد رسید. 
رئیس جمه��ور در ادام��ه مراجعه ب��ه آراي 
مردم براي تش��کیل حکومت و دولت ها را از 
افتخ��ارات نظام مقدس جمهوري اس��المي 
و قانون اساسي آن دانس��ت و گفت: به عدد 
س��ال هاي پس از پیروزي انقالب اس��المي 
در این کش��ور انتخابات برگزار شده و کشور 
ما را به نام کش��ور انتخابات مي شناسند، اما 
جاي تعجب دارد که مدعیان دموکراس��ي و 
حقوق بشر چنین کش��وري را آماج دشمني 
و فش��ار و تحریم قرار مي دهن��د و در مقابل 
از مس��تبدترین و دیکتاتورترین حکومت ها 
که در زمره بزرگ ترین ناقضان حقوق بش��ر 
هس��تند، حمایت مي کنن��د، در کجاي دنیا 

چنین منطقي پذیرفتني است. 
   هیچ کس اجازه نقض قانون اساس�ي 

را ندارد
آیت اهلل رئیس��ي توجه به حقوق انسان ها را 
از دیگر جلوه هاي مترقي و برجس��ته قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ایران عنوان کرد و 
افزود: در کشوري که دائماً در حال برگزاري 
انتخابات اس��ت، هم��ه گروه ه��ا، مذاهب و 
اقوام مختلف باید بر اجراي قانون اساس��ي 
توافق کنیم، چراکه بهترین راه براي اجراي 
عدالت، اجراي قانون است و راه دیگري جز 

آن وجود ندارد. 
رئیس جمهور بر قانونم��داري به عنوان یک 
اصل و زیربنا براي اجراي عدالت تأکید کرد و 
گفت: هیچ کس در هیچ جایگاهي اجازه نقض 
قانون را ندارد چراکه حت��ي براي امور فوري 
و اضطراري هم در همین قان��ون راهکارها و 

تمهیداتي اندیشیده شده است. 
دکتر رئیسي کارآمدي در بخش هاي مختلف 
نظام اداري و اجرایي کشور را در گرو اجراي 
قانون اساسي دانست و گفت: با توجه به اصول 
مترقي قانون اساسي هرگاه همه بخش هاي 
نظ��ام خ��ود را مقید به اج��راي ای��ن قانون 
دانسته اند، در همه بخش هاي حاکمیت شاهد 
کارآمدي بوده ایم. متقاباًل در بخش هایي که 
قانون نقض یا نادیده گرفته ش��ده اس��ت نیز 

ثمرات آن را مشاهده کرده ایم. 
آیت اهلل رئیس��ي ضمن اب��راز امیدواري بر 
اینکه این همایش به عن��وان نماد و نمود 
توجه به قانون اساس��ي و آغازي بر اجراي 
کامل آن باشد، تأکید کرد: دولت سیزدهم 
بر اجراي کامل قانون اساسي مصمم است 
و در این مس��یر از هیچ تالش��ي فروگذار 

نخواهد کرد. 
   قالیباف: قانون اساس�ي باطل السحر 

برنامه هاي دشمن است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ش��وراي 
اس��المي هم طی س��خنانی در این همایش 
گفت: دشمن همه ویژگي هاي قانون اساسي 
و میثاق ملي ما را مورد هجمه قرار داده است. 
باید بدانیم که دشمن علیه هویت ملي، امنیت 

ملي و پیشرفت ما برنامه دارد. 
وي تصریح کرد: همه کس��اني که دل در گرو 
ایران و اسالم دارند، بدانند که باید براي اجراي 
تمام عیار قانون اساسي تالش کنیم چراکه این 
رویکرد باطل السحر برنامه و تالش هاي دشمن 

علیه هویت، امنیت و پیشرفت کشور است. 
قالیباف بیان ک��رد: وقتي با دقت بیش��تر به 
سال هاي گذشته نگاه کنیم، برخي نیروها و 
دسته هاي سیاس��ي را مي بینیم که با قانون 
اساسي درافتادند، خواهان تجدیدنظر در آن 
بودند یا آنکه از اجراي تمام و کمال آن طفره 
رفتن��د، بهانه آنها این بود که قانون اساس��ي 

کشور کارآمد نیست. 
رئیس مجلس شوراي اس��المي تأکید کرد: 
قانون اساس��ي میثاق ملي همه ملت ماست؛ 
ارزش ها، اسالمیت، جمهوریت و امنیت نظام 
ما مبتني بر این قانون است، البته توجه داشته 
باش��یم که باید همه ابعاد قانون اساسي را به 
طور متوازن اجرا کنیم تا این قانون کارآمدي 
خود را به نمایش بگذارد. این سخن درستي 
اس��ت که هنوز از همه ظرفیت ه��اي قانون 

اساسي استفاده نکرده ایم. 
قالیباف بیان کرد: به همه قلمروهایي که قانون 
اساسي درباره آن تدوین شده و به آنها پرداخته 
است، توجه نکرده ایم و هنوز به بخشي از قانون 
اساسي عمل نشده یا آنکه عملکردي متوازن 

و کامل وجود نداشته است. 
رئیس مجلس شوراي اس��المي اظهار کرد: 
راهکار نجات دهنده، اجراي کامل، متوازن و 
بدون تحریف و انحراف از قانون اساسي است 
چراکه قانون اساسي ما قانون مترقي و حالل 

مشکالت در ابعاد مادي و معنوي است. 
   نیاز به تغییر در نگاه به قانون اساسي 

است
وي افزود: در بحث حکمران��ي نو که پیش از 
این نکاتي را درباره آن ع��رض کردم، تأکید 
شده است، آنچه به آن نیاز داریم تغییر در نگاه 
به قانون اساسي و اجراي آن است نه تغییر در 

خود قانون اساسي. 
قالیباف تصریح کرد: حکمراني یک امر ملي 
اس��ت نه یک ش��عار جناحي که با خواستن 
یا نخواس��تن گروه یا حزب��ي تعیین تکلیف 
شود. باید بدانیم که کارآمدي، ارزش کانوني 
حکمراني است و تا زماني که پاسخ مشخص 
و ش��فافي به کارآمد بودن ندهیم و تا وقتي 
قدرت ح��ل مس��ائل را پی��دا نکنی��م، قادر 
نخواهیم بود مس��ائل حقوق اساسي مردم را 

پاسخگو باشیم.

وقتي با بیش از ۹۰ درصد از بازداشت شدگان 
در اغتشاش�ات اخی�ر صحبت مي ش�ود، 
اظهار پش�یماني و ندامت مي کنند و غالبًا 
مي گويند اين حرف ها را قباًل نش�نیده اند. 
به گزارش فارس، احمد وحیدي، وزیر کش��ور 
در نشستي با اعضاي ش��وراي ائتالف نیروهاي 
انقالب اس��المي گفت: وجود این ش��ورا براي 
انسجام بخش��ي به نیروهاي طرفدار انقالب در 
فقدان احزاب قوي و معتقد، بسیار مغتنم است. 
وحی��دي الزمه تحق��ق برخي مس��ائل مهم 
همچون جواني جمعیت و اصالحات اقتصادي 
را حضور بدنه اجتماعي دانست و اضافه کرد: 
دولت ها ب��ه تنهایي نمي توانند دس��تیابي به 
این سیاس��ت ها را محقق س��ازند و اگر بدنه 
اجتماعي قوي نداش��ته باش��یم، این مسائل 

بالتکلیف مي ماند. 

وحیدي با انتقاد از اینکه بخش قوي و توانمند 
در ح��وزه اقتصاد و اجتم��اع فعالیت ندارند و 
انتظار ها متوجه دولت شده است، گفت: این 
اعتقاد که دولت نقطه آغ��از و پایان هر کاري 
است، زنجیر زدن به پایه هاي حرکت انقالب 
اس��ت. حداکثر وظیفه دولت این باید باش��د 
که موانع را از جلوي پ��اي مردم بردارد تا آنها 
تحرک بیشتري داشته باشند. ما در جریانات 
اجتماعي و ساختن یک جامعه قوي و بالنده به 
چنین حضوري از طرف مردم احتیاج داریم. 

دکتر وحیدي تصریح کرد: دولت سیزدهم از 
اوج ناامیدي که نمي ش��ود کاري کرد، به این 
نقطه رسیده که نشان دهنده عمق ظرفیت هاي 

دروني جامعه، کشور و ملت ایران است. 
وي مس��ئله دیگر را انتقال این دستاوردها به 
مردم و طیف خاکستري جامعه توصیف کرد 

و گفت: اینجا وظیفه دیگري براي تش��کل ها 
از جمله شوراي ائتالف درس��ت مي شود که 
هم��ان فرمایش رهبر معظم انق��الب در باب 

جهاد تبیین است. 
وزیر کش��ور ع��دم تبیین مناس��ب اقدامات 
انجام شده را بزرگ ترین مشکل در این زمینه 
برشمرد و افزود: وقتي با بیش از 9۰ درصد از 
بازداشت شدگان در اغتشاشات اخیر صحبت 
مي شود، اظهار پش��یماني و ندامت مي کنند 
و غالب��اً مي گویند ک��ه این حرف ه��ا را قباًل 

نشنیده اند. 
وحیدي یک��ي از کارکردهاي مهم ش��وراي 
ائت��الف و جریانات همس��و را جه��اد تبیین 
برش��مرد و با یادآوري ش��هادت طلبه شهید 
عل��ي وردي ادام��ه داد: ای��ن ش��هید، طلبه 
2۰س��اله اي بود که او را به بدتری��ن وجه به 

شهادت رساندند اما متأسفانه نتوانستیم چهره 
زیباي این شهید را به نمایش بگذاریم، وگرنه 

یک شهید حججي دیگري بود. 
وي گفت: این شهید یک دهه هشتادي است 
که حسرت یک توهین را به دل اغتشاشگران و 

دشمنان گذاشت و جان خویش را فدا کرد. 
وزیر کشور، یکي از دالیل اغتشاشات اخیر را 
ناتوان جلوه دادن دولتي برشمرد که به منویات 
رهبر معظم انقالب اعتقاد دارد و  درصدد جامه 
عمل پوش��اندن به آنهاست و گفت: در برخي 
روزنامه ها، مقاالتي منتشر مي شود که درصدد 
تئوریزه ک��ردن حوادث اخیر براي پیش��برد 

اهداف خود هستند. 
وحیدي در پایان از ش��وراي ائتالف نیروهاي 
انقالب اسالمي خواست در مشورت و نظارت، 

به یاري وزارت کشور بیاید.

وزير کشور: 

بيشاز۹۰درصدازبازداشتيهاياخيراظهارپشيمانيميكنند

گزارش 2
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علی حسن حیدری
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